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ليبيا

دعوات إلقالة وزير الداخلية ورئيس األركان

طرابلس ــ ريم البركي
ّ
في أعقاب صدور قرارات مقننة بحل
ّ
ك��اف��ة امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات امل �س��ل �ح��ة ،س��رت
ت� �ظ ��اه ��رات ج ��اب ��ت م��دي �ن��ة ب �ن �غ��ازي
(شرق) ،أمس ،قام بها أهالي ضحايا
األح� � � ��داث األخ � �ي� ��رة ال� �ت ��ي ش�ه��دت�ه��ا
امل��دي �ن��ة ،م�ط��ال�ب�ين ب��اس�ت�ق��ال��ة وزي��ر
الداخلية ف��وزي عبد العال ،ورئيس
األرك � � � ��ان ي ��وس ��ف امل� �ن� �ق ��وش .ورف� ��ع
امل�ت�ظ��اه��رون ش�ع��ارات
ت�ت�ه��م رئ �ي��س األرك� ��ان
ب�ت��واط�ئ��ه م��ع ت �ي��ارات
م �ع �ي �ن��ة .وف� ��ي ال��وق��ت
ال� � � � ��ذي ت� �س� �ل� �م ��ت ف �ي��ه
ال� �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
م�ه�م��ة ت��أم�ين امل�ن��اط��ق
الحيوية في بنغازي،
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زداد غ � � �ض� � ��ب
م �ع ��ارض ��ي «ج �م �ع��ة اإلن � �ق� ��اذ» ال �ت��ي
ط��ال �ب��ت ب �ح��ل امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ،وي �ص� ّ�ر
امل�ع��ارض��ون على أن التظاهرة التي
انطلقت الجمعة املاضي في بنغازي
ل��وض��ع ح � ّ�د ل �ف��وض��ى ال� �س�ل�اح ،هي
م �ف �ت �ع �ل��ة وال � � �غ� � ��رض م� �ن� �ه ��ا ض ��رب

تبادل إلطالق
النار أمام
مقر المؤتمر
ّ
الوطني في
طرابلس

«الثوار الحقيقيني».
في هذا الوقت ،نادت  23من منظمات
امل � �ج � �ت � �م ��ع امل � � ��دن � � ��ي ،ع � �ل� ��ى رأس � �ه� ��ا
ت�ن�ظ�ي��م ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
ف ��ي ب �ن �غ��ازي ،ف ��ي ب �ي ��ان ،ب��االع �ت��ذار
ال��رس �م��ي م ��ن «ال� �ث ��وار ال �ش��رع �ي�ين»،
ورد االعتبار إليهم ،وتمكينهم من
ال �ع��ودة ال��ى م�ق��اره��م ال�ت��ي أخرجهم
منها شباب املدينة بالقوة.
ودع��ا ال�ب�ي��ان ال�ب��رمل��ان للتحقيق في
األح� � � ��داث ال� �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا امل��دي �ن��ة،
اب� � � � �ت � � � � ً
�داء م � � ��ن ال� � � ��دع� � � ��وة إل � � � ��ى ه� ��ذه
التظاهرة» التي شارك فيها مئة ألف
م��ن س �ك��ان ب �ن �غ��ازي ال �ب��ال��غ ع��دده��م
 600ألف تقريبًا.
تأتي ه��ذه ال��دع��وات في الوقت الذي
أكدت فيه مصادر سياسية أن صراعًا
ح ��ادًا ح ��دث خ�ل�ال  48ال�س��اع��ة التي
أع�ق�ب��ت ق ��رار ال �ب��رمل��ان ب�ح��ق «كتيبة
 17ف �ب ��راي��ر» ،إح� ��دى أب� ��رز ال�ك�ت��ائ��ب
ف ��ي ب �ن �غ��ازي ،ح �ي��ث ط��ال��ب امل��ؤت�م��ر
الوطني املسلحني بعزل آمر الكتيبة
املدني ،فوزي بوكتف ،وتعيني قائد
ع�س�ك��ري ف��ي رئ��اس��ة األرك � ��ان ،األم��ر
ال � � ��ذي اس� �ت ��وج ��ب ت �ك �ل �ي��ف ال �ع �ق �ي��د

إضاءة

دولية في االنتخابات
الجزائر :ال رقابة ّ

كشف وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال �ج��زائ��ري ،دح��و ول��د قابلية ،أن ب�ل�اده ل��ن تدعو
املراقبني الدوليني ملراقبة االنتخابات في البلديات وال��والي��ات املزمعة
في  29تشرين الثاني املقبل .وقال ولد قابلية ،في تصريح إلى صحيفة
«الشروق» الجزائرية ،أمس ،إن «املراقبني الدوليني لن يكونوا شاهدين
للعمل
ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة وال��والئ �ي��ة ،ك�م��ا أن ال��وق��ت غ�ي��ر ك ��اف ّ
ب�م�لاح�ظ��ات ون �ص��ائ��ح م�لاح�ظ��ي امل�ف��وض�ي��ة األوروب� �ي ��ة ال �ت��ي تضمنها
تقريرهم ح��ول االنتخابات البرملانية التي ج��رت ف��ي  10أي��ار امل��اض��ي».
كذلك أش��ار إل��ى أن دي��وان��ه راس��ل كافة األح ��زاب التي أعلنت مشاركتها
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات املقبلة إلخ�ط��اره��ا بتعيني ممثلني ل�ه��ا ض�م��ن اللجنة
ال��وط�ن�ي��ة مل��راق �ب��ة االن �ت �خ��اب��ات .وأع �ط��ى ول ��د ق��اب�ل�ي��ة ان�ط�ب��اع��ًا أن لجنة
اإلش��راف على االنتخابات التي تتألف من  311قاضيًا سيكون دوره��ا
«جوهريًا وأساسيًا» ملتابعة شفافية االنتخابات املقبلة ،قبل أن يؤكد أن
وزارة الداخلية توفر لهذه اللجنة ،طبقًا ملا ّ
يخوله القانون الذي يضبط
مهمتها« ،إع��ان��ة إداري� ��ة ل�ي��س أك �ث��ر ،وذل ��ك بالنسبة إل��ى وج��وده��م في
الواليات والبلديات» .بدوره ،شدد رئيس اللجنة القاضي سيلمان بودي
على «حيادية» القضاة و«استقالليتهم» ،مؤكدًا أنهم «لن ّ
يدخروا جهدًا
لتحقيق املبتغى ،في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه
الوفي ملبادئ العدالة».
(يو بي آي)

ال خالف
خارجيًا
ّ
ت� �س� �ت� �ب� �ع ��د م� � � �ص � � ��ادر ف � � ��ي ح ��رك ��ة
«ح� �م ��اس» أن ي �ك��ون ال �خ�ل�اف على
امل � �ل � �ف� ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وال س �ي �م��ا
ال �ع�لاق��ة م��ع س��وري��ا وإي� � ��ران ،ج��زءًا
أساسيًا ّ
مما يجري في الترتيبات
الن � �ت � �خ� ��اب� ��ات امل � �ك � �ت ��ب ال �س �ي ��اس ��ي
ّ
ل�ل�ح��رك��ة .وت�ش�ي��ر إل��ى أن ت�ي��ار غ��زة
م�ت�ق� ّ�دم ب��درج��ات على خ��ال��د مشعل
ّ
ف��ي امل��وق��ف م��ن س��وري��ا ،وت��ذك��ر بأن
ق �ي ��ادات ��ه ،إض ��اف ��ة إل ��ى م��وس��ى أب��و
م ��رزوق ،ك��ان��وا ال�س� ّ�ب��اق�ين ف��ي إدان��ة
عنف ال�ن�ظ��ام ف��ي دم�ش��ق وال��وق��وف
ب� � �ص � ��راح � ��ة ّإل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب ال� �ش� �ع ��ب
السوري .لكنها توضح أن الخالف
األس��اس��ي ه��و ف��ي م�ل��ف املصالحة
الفلسطينية والعالقة مع السلطة،
الذي ظهر مع توقيع اتفاق القاهرة
م� ��ع ح ��رك ��ة «ف � �ت� ��ح» ق� �ب ��ل أك� �ث ��ر م��ن
ع��ام ،ح�ين اعتلى أب��و الوليد املنبر
ليعطي فرصة للتسوية السياسية
التي يقودها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وهو ما أثار حينها
ع��اص�ف��ة م��ن ردود ال�ف�ع��ل الشاجبة
ض ��د م �ش �ع��ل ،وخ �ص��وص��ًا م ��ن قبل
ّ
قيادات غزة.

تونس

ّ
أمراجع املشيطي آم�رًا للكتيبة .لكن
م�ن�ت�س�ب��ي ال�ك�ت�ي�ب��ة رف �ض��وا تكليف
شخص من خارج الكتيبة واختاروا
املقدم ادري��س العوامي .وف��ي الوقت
ال � ��ذي ازدادت ف �ي��ه ش� �ك ��اوى س�ك��ان
امل��دي�ن��ة م��ن «امل�ت�ط��رف�ين» وامتعاض
األهالي من ق��رارات املؤتمر األخيرة
ال�ت��ي ل��م تنص على دم��ج ال�ث��وار في
ال �ج �ي��ش ك� ��أف� ��راد ،أوض� �ح ��ت ب�ع��ض
امل� �ص ��ادر أن االج �ت �م��اع ال� ��ذي سبق
اإلع �ل��ان ع��ن ه ��ذه ال � �ق� ��رارات ،وال ��ذي
ض��م ق��ادة الكتائب ورئ�ي��س املؤتمر
ال��وط �ن��ي م�ح�م��د امل �ق��ري��ف ،ورئ �ي��س
الوزراء مصطفى أبو شاقور ،ونواب
امل ��دي� �ن ��ة ،ت �ض �م��ن وع � � ��ودًا م ��ن ق ��ادة
ال �ك �ت��ائ��ب ل��رئ �ي��س امل��ؤت �م��ر ال��وط�ن��ي
ب��ردع حركات التطرف وكبح جماح
املتطرفني.
وف��ي طرابلس (روي�ت��رز) ،ق��ال عضو
ف��ي امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ال�ل�ي�ب��ي ال�ع��ام،
إن مقاتلني ليبيني سابقني تبادلوا
إط � �ل ��اق ال� � �ن � ��ار أم� � � ��ام م� �ق ��ر امل ��ؤت �م ��ر
أم��س ،مشيرًا ال��ى أن املقاتلني كانوا
يطالبون ق��ادة ليبيا ال�ج��دد بمزيد
من االعتراف بدورهم.

ما قل
ودل
رفضت وزارة الدفاع التونسية
االتهامات التي ُوجهت إليها
بـ«التقصير» في حماية السفارة
األميركية االسبوع املاضي .وقالت
الوزارة في بيان لها أمس ،إن هذه
االتهامات «ناتجة من عدم دراية
بعض األطراف بمختلف مهام الجيش
حسب ما تقتضيه الظروف الصعبة
والطارئة» ،وذلك في رد واضح على
تصريحات سابقة للناطق الرسمي
باسم الرئاسة التونسية .ولفتت
الوزارة إلى أن دور القوات املسلحة
أثناء حالة الطوارئ «هو دور ثانوي
وتكميلي لقوات األمن الداخلي.
(يو بي آي)

نورالدين بالطيب
اعلن رئيس املجلس الوطني التأسيسي،
ال ��دك� �ت ��ور م �ص �ط �ف��ى ب� ��ن ج �ع �ف ��ر ،خ�ل�ال
امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي جمعته أول م��ن أم��س،
م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام للشرق االوس��ط وج��وار
الجنوب في االتحاد االوروبي ،هيغواس
مينغرلي ،حرص املجلس على أن يكون
م� �ش ��روع ال ��دس �ت ��ور ج ��اه� �زًا ق �ب��ل ن�ه��اي��ة
ال �س �ن��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،م ��ؤك � �دًا أن � ��ه س �ي �ك��ون
ت��واف�ق�ي��ًا .وك ��ان ب��ن جعفر ق��د اش ��ار قبل
ايام في العاصمة النمساوية فيينا ،إلى
أن دستور الجمهورية التونسية الثانية
لن يكون اال دستورًا حداثيًا ديموقراطيًا
م��دن �ي��ًا ل �ي �ب��دد ب��ذل��ك م �خ ��اوف ال �ش��رك��اء
األوروب� � �ي �ي��ن م ��ن ف� ��رض ك �ت �ل��ة ال�ن�ه�ض��ة
ً
آلرائ� �ه ��ا ف��ي ت�ض�م�ين ال��دس �ت��ور ف �ص��وال
ت �ت �ن��اق��ض م ��ع امل� �ب ��ادئ ال �ع��ام��ة ل�ح�ق��وق
االن�س��ان .مسودة الدستور املنتظرة ،لم
تعجب أحدًا حتى من شركاء النهضة في
الحكم إذ اتهمت النائبة عن التكتل من
اج��ل العمل وال�ح��ري��ات ،لبنى الجريبي،
رئيس لجنة صياغة الدستور ،الحبيب
خضر ،بتحريفه لبعض الفصول ،فيما
ذهب بعض أساتذة القانون الدستوري
ام � �ث� ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور ع � �ي ��اض ب� ��ن ع ��اش ��ور
ورئ �ي��س ال��راب�ط��ة التونسية ل�ل��دف��اع عن
حقوق االنسان ،العميد عبد الستار بن

اكدت حركة النهضة ان
الدستور الجديد سيكون
توافقيًا

قطر تباشر إعمار غزة

كشف السفير القطري محمد
العمادي (الصورة) أن تكلفة
مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة
املمول من قبل حكومة بالده
تقدر بـ 254مليون دوالر اميركي.
العمادي الذي وصل إلى القطاع
أمس ،على رأس لجنة مكلفة
االشراف على اعادة اعمار القطاع،
اكد خالل مؤتمر صحافي
مشترك مع رئيس وزراء الحكومة
املقالة ،اسماعيل هنية ،أنه «بناء
على توجيهات الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني ،تم تشكيل
لجنة من املختصني في وزارة
الخارجية العادة اعمار غزة
تشمل مشاريع طرق وبنى تحتية
ومشاريع زراعية وتنموية».
بدوره ،أوضح هنية أن «هدف هذه
املشاريع هو وضع حد ملعاناة
آالف االسر في قطاع غزة التي
تعرضت منازلها للتدمير خالل
الحرب والحصار ،وايضًا اعادة
تأهيل البنية التحتية التي دمرتها
طائرات االحتالل االسرائيلي».
ودعا مصر إلى «السماح بادخال
مواد البناء واملعدات حتى يتسنى
لنا بالبدء بهذه املشاريع سريعًا».
كما اشار إلى أن «هناك قرارًا من
الشيخ حمد بانشاء مدينة الشيخ
حمد السكنية في قطاع غزة
والتي تراوح تكلفتها نني  400إلى
 500مليون دوالر اميركي».
(أ ف ب)

إسرائيل تفرض طوقًا
أمنيًا على الضفة وغزة

مخاوف من االستبداد بشرعية الدستور الجديد!
موسى ،للقول بأن املسودة تهدد البالد
بديكتاتورية حقيقية.
كذلك اثار الفصل املتعلق باملساواة بني
الرجل وامل��رأة ومحاوالت تضمينه فقرة
النشاء املجلس االسالمي االعلى ومنحه
س �ل �ط��ات ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �ف �ص��ول امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال�ق�ض��اء واإلع �ل��ام وامل ��س ب��امل�ق��دس��ات،
ً
ج ��دال ك�ب�ي�رًا ب�ين ال�ن�ه�ض��ة وب�ق�ي��ة الكتل
ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س ال �ت��أس �ي �س��ي
وكذلك مع شركائه.
ك ��ذل ��ك أع ��رب ��ت م �ن �ظ �م��ة ه �ي��وم��ن رات ��س
ووت��ش ع��ن استيائها م��ن امل�س��ودة التي
ًَ
ت �ض �م �ن��ت ف � �ص� ��وال ال ت �ض �م��ن امل� �س ��اواة
ب�ي�ن امل� ��رأة وال��رج��ل وال ت�ن��ص ب��وض��وح
على حرية التعبير وهو ما اعتبرت أنه
يمكن أن يتحول إل��ى ذريعة لالستبداد

عربيات
دوليات

وال �ت �م �ي �ي��ز ب�ي�ن ال �ج �ن �س�ين واس �ت �ه ��داف
حرية املعتقد.
ردود ال �ف �ع��ل ال �ت ��ي أح��دث �ت �ه��ا امل �س ��ودة
الدستور دفعت ق��ادة النهضة ونوابها
إل ��ى اع �ت �ب��ار امل �س��ودة م �ج��رد م �ش��روع ال
ي �ح �ت �م��ل ك ��ل ال� �ج ��دل ال � ��ذي أث �ي ��ر ح��ول��ه.
وأك ��دوا أن الصيغة النهائية للدستور
ستكون توافقية ألن��ه ل��ن ي�ك��ون دستور
حركة النهضة بل دستور كل التونسيني.
تصريحات ق��ادة النهضة ل��م تنجح في
ط �م��أن��ة ال �ن �خ��ب ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ت��ي اب ��دت
التخوف من نزوع نواب النهضة وبعض
ال�ن��واب االسالميني إل��ى مقاربات دينية
ف��ي م��ا يتعلق ب�ح��ري��ة املعتقد واإلب ��داع
وم �ف �ه��وم «امل� �ق ��دس» .ه ��ذا ال �ت��وج��ه جعل
العديد من الفاعلني في املجال الحقوقي
والثقافي يعبرون عن خوفهم بوضوح
من أن يكون دستور الثورة اشد تضييقًا
على الحريات بجلباب ديني هذه املرة.
امل �ع��رك��ة ف ��ي ت��ون��س ال �ي ��وم ل�ي�س��ت فقط
حول موعد االنتهاء من كتابة الدستور
وال موعد االنتخابات ،وكالهما ال يزاالن
في علم الغيب ،بل إن املعركة االساسية
ح��ول م�ض��ام�ين ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د ،فهل
ينجح املجلس التأسيسي ف��ي صياغة
دس � �ت� ��ور ي �ل�ائ ��م ال� �ت� �ن ��وع ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
التونسي أم يفشل ،ما يضع البالد أمام
احتماالت أخرى؟

فرضت سلطات الجيش
اإلسرائيلي طوقًا امنيًا على
املناطق الفلسطينية اعتبارًا من
منتصف الليلة املاضية وحتى
منتصف ليلة األربعاء ـ الخميس
بمناسبة حلول «يوم الغفران».
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه
عشية بدء «يوم الغفران» ،لن
ُيسمح للفلسطينيني بدخول
إسرائيل ،اال في الحاالت
اإلنسانية الطارئة وبعد الحصول
على تصريح من اإلدارة املدنية.
(يو بي آي)

ً
العراق 11 :قتيال في هجمات
قتل 11شخصًا ،هم  6عناصر
في الشرطة وثالثة عسكريني
واصيب  19بجروح في هجمات
متفرقة في العراق .ففي بغداد
قتل  5شرطيني واصيب11
آخرون بجروح في هجمات
استهدفت أمس ،مركزًا للشرطة
ونقاط تفتيش امنية وعسكرية.
كذلك اسفرت سلسلة هجمات
في محافظة االنبار عن مصرع
 3اشخاص ،احدهم شرطي،
واصابة  8اشخاص بينهم 6
تالميذ بجروح.
(أ ف ب ،يو بي آي)

