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موريتانيا

ويعتقل إسالميني

ويتابع س��اخ�رًا« :مفيش غير مرسي اللي
حقيته يروح سوريا علشان يموت هناك».
إل��ى ذل��ك ،دخ��ل الجيش امل�ص��ري ال��ى بلدة
دلجا في وسط مصر ،التي يسيطر عليها
م�ن��ذ ش�ه��ر أن �ص��ار ال��رئ �ي��س امل� �ع ��زول ،وت��م
ت��وق �ي��ف  56ش�خ�ص��ًا ع �ل��ى األق � ��ل ،اع �ت��دوا
على املسيحيني والكنائس هناك ،بحسب
مصادر أمنية.

املعارضة تشارك في االنتخابات رغم انقسامها
نواكشوط ـــ المختار ولد محمد
بات بعض أقطاب املعارضة املوريتانية
ال �ي��وم ي �ب��ذل��ون ج �ه��ودًا م�ض�ن�ي��ة إلق �ن��اع
بعض رفاقهم بالعدول عن قرار مقاطعة
االنتخابات التشريعية والبلدية في 23
تشرين الثاني املقبل ،بينما أصبح مكتب
رئيس الوزراء موالي ولد محمد ،محجة
ل�ب�ع��ض زع��ام��ات امل �ع��ارض��ة ال �ت��ي أج��رت
معه عدة لقاءات خالل هذا األسبوع.
وف�ي�م��ا ال ي ��زال ال��زع �ي��م امل �ع ��ارض أح�م��د
ول��د داداه ،وفصيل واح��د منها يرفض
امل� � �ش � ��ارك � ��ة ،ت �س �ي ��ر ت �س �ع ��ة م � ��ن أح� � ��زاب
املعارضة األح��د عشر ف��ي طريقها نحو
املشاركة.
في هذا الوقت ،أبلغت مصادر معارضة
«األخ �ب��ار» ،أن امل �ش��اورات ال�ت��ي تجريها
امل � �ع ��ارض ��ة م� ��ع امل � � � ��واالة أخ � � ��ذت م ��أخ �ذًا
إيجابيًا ،وأن األمور في طريقها ملشاركة
واسعة في هذه االستحقاقات.
وكشف املصدر لـ«األخبار» أن الحكومة
ق � ��ررت ت �ق��دي��م ت � �ن ��ازالت م �ه �م��ة م ��ن أج��ل
مشاركة ك��اف��ة األح ��زاب ف��ي االنتخابات،
وقبلت بتشكيل مرصد للمراقبة وإنشاء
ل �ج �ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �ت��دق �ي��ق ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
اإلح� � �ص � ��اء وال �ت �س �ج �ي��ل ع� �ل ��ى ال� �ل ��وائ ��ح
االنتخابية ،وفتح حوار مستمر لتنظيم
عمليات االقتراع في أجواء ترضى عنها
كل األطراف.
وبحسب املصدر نفسه ،ال ي��زال مطلبان
ل�ل�م�ع��ارض��ة ق �ي��د ال �ب �ح��ث ،ه �م��ا :تشكيل
حكومة ائتالف وتأجيل االنتخابات.
وكانت املعارضة املوريتانية قد توعدت
ال �س �ل �ط��ات ب��إف �ش��ال االن �ت �خ��اب��ات م ��ا لم
ُ َّ
ت�ش��ك��ل ح�ك��وم��ة ائ �ت�لاف ت��واف�ق�ي��ة تشرف
على تنظيم االنتخابات.
غبر أن رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم
اليساري» املعارض ،محمد ولد مولود،
ق ��ال إن أح� ��زاب امل �ع��ارض��ة س�ت�ع�م��ل بكل
ج �ه��وده��ا إلف �ش ��ال االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة
ب ��ال� �ط ��رق ال �س �ل �م �ي ��ة ،م �ض �ي �ف��ًا أن ه ��ذه
االنتخابات ُي َع ّد لها من طرف واحد وال
صدقية لها باملطلق.
غ�ي��ر أن ال �ق �ي��ادي ال �ي �س��اري ،ال ��ذي ط��امل��ا
ت�غ�ن��ى ب�ت�م��اس��ك امل �ع��ارض��ة ،ي�ج��د ال�ي��وم
ّ
تصدع هو األبرز منذ خمس
نفسه أمام
س�ن��وات .ف��ي ه��ذه األث�ن��اء ،ي��رى مراقبون

في نواكشوط أن قرار اللجنة املوريتانية
املستقلة لالنتخابات تأجيل االنتخابات
التشريعية والبلدية املقبلة إل��ى الثالث
والعشرين م��ن تشرين الثاني ق��د أسهم
في حلحلة األمور التي كانت ستقود إلى
الصدام.
وك � � ��ان زع� �ي ��م امل � �ع ��ارض ��ة م� �س� �ع ��ود ول ��د
بلخير ،قد أدى دورًا أساسيًا في تقريب
ال ��رؤى ،وخصوصًا أن��ه يتمتع بعالقات
ت��اري�خ�ي��ة م��ع زع ��ام ��ات امل �ع��ارض��ة تمتد
ألكثر من ثالثة عقود ،فيما يقيم عالقات
متينة مع الرئيس الحالي ال��ذي تحالف
مع مواليه لبعض الوقت.

يجري الحديث عن دور
خارجي ،وال سيما قطري
لحث المعارضة على
المشاركة

وي �ت �ح��دث م �ح �ل �ل��ون ع ��ن وج � ��ود أط ��راف
خ ��ارج� �ي ��ة ت �ع �م��ل ع �ل ��ى دف � ��ع امل �ع ��ارض ��ة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي �ج��ري ال �ح��دي��ث عن
ّ
دور ق�ط��ري ،وال سيما أن رئ�ي��س «ح��زب
تواصل» اإلسالمي املعارض جميل ولد
منصور ه��و م��ن يقود ال�ي��وم االت�ص��االت
مع الحكومة.
وح �م��ل ول ��د م �ن �ص��ور ث �ل�اث رس ��ائ ��ل من
الحكومة لزعامات املعارضة ،بل وداف��ع
ب� �ش ��دة خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع امل� �ع ��ارض ��ة ق�ب��ل
يومني عن قرار املشاركة.
وم��ن امل�ف��ارق��ات ،أن ول��د منصور ه��و من
كان ينادي برحيل النظام ويعمل جاهدًا
مع رفاقه في ركوب موجة الربيع العربي.
غ �ي��ر أن م��ا ح ��دث ف��ي م �ص��ر وم ��ا تسير
ن �ح ��وه ت ��ون ��س ال � �ي� ��وم ،ب� ��دد م ��ن أط �م��اع
ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال � �ق � �ط ��ري ـ � �ـ اإلس �ل ��ام� � ��ي ،وال
سيما أن موريتانيا ،التي شهدت أكبر
ت� �ظ ��اه ��رة ل�ل�إس�ل�ام� �ي�ي�ن ،ت� ��داع� ��ى إل �ي �ه��ا

مرشدو «اإلخوان» عبر العالم للمشاركة
ف ��ي م��ؤت �م��ر أن �ع �ش��ت م ��ن خ�ل�ال��ه اإلم� ��ارة
النفطية فنادق موريتانية كانت مقبلة
على اإلفالس ،وعززت من خالله نفوذها
وس ��ط امل �ع��ارض��ة امل��وري �ت��ان �ي��ة ردًا على
أزمتها مع نواكشوط التي ط��ردت العام
امل ��اض ��ي أم �ي��ر ق �ط��ر ح �م��د ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة آل
ثاني ،من دون وداع رسمي خ�لال زي��ارة
لم تدم أكثر من ساعات.
إل��ى ه ��ذا ،ي��أخ��ذ امل ��ال ال�س�ي��اس��ي وش��راء
ال��ذم��م ف��ي املحافظات ال��زراع�ي��ة الرعوية
دور األس��د في االنتخابات املوريتانية،
ب�ي�ن�م��ا ُي�ل�اح��ظ أن ت��وظ�ي��ف امل ��ال ل�ش��راء
األص � ��وات أخ ��ذ ي�ت�ق�ل��ص ف��ي ن��واك �ش��وط
ّ
وك�ب��ري��ات امل ��دن .إال أن ه��ذه ال�ظ��اه��رة ما
زالت جاثمة على صدور املوريتانيني في
القرى واألرياف.
وفي محافظة العصابة شرقي العاصمة
ن ��واك� �ش ��وط ،ت �ف �ي��د ال �ت �ق��اري��ر ب� ��أن ش ��راء
ب �ط��اق��ات ال �ه��وي��ة ب� ��ات م��رب �ح��ًا ب �ع��د أن
وص � ��ل س �ع��ر ال �ب �ط��اق��ة م ��ا ي � �ع ��ادل امل �ئ��ة
دوالر ،وتتم ه��ذه املسلكيات على م��رأى
ومسمع من السلطات التي تغمض العني
باعتبار أن ج��ل م��ن ي�ق��وم ب�ه��ذه األع�م��ال
هم موالون للسلطات .وتطالب الهيئات
الحقوقية ب�م��راج�ع��ة انتقائية ال�ق��وان�ين
املنظمة لالنتخابات ،وضبط حركة املال
ال �س �ي��اس��ي ،وت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين لحماية
ُال �ن��اخ��ب م ��ن أن ي �ك��ون ض�ح�ي��ة لعملية
أ ِع ّدت في األصل لخدمته ،في إشارة إلى
اس �ت �ش��راء ظ��اه��رة ش� ��راء ال��ذم��م م��ن قبل
بعض املترشحني خالل االنتخابات.
وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��ال � ��دور ال �ق �ب �ل��ي ف��ي
ال�ت�ص��وي��ت ،اس�ت��رج�ع��ت ال�ق�ب�ي�ل��ة دوره ��ا
ً
ّ
كامال؛ إذ إن القبائل املوريتانية حاضرة
ب �ق ��وة ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وي �ت �ج �ل��ى ذل��ك
م ��ن خ �ل��ال امل� �ك ��ان ��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ت �ل �ه��ا ل��دى
السياسيني.
وف �ي �م��ا ي �س �ع��ى ال �ك �ث �ي��رون إل� ��ى ت�غ�ي�ي��ب
دور ال�ع�ش��ائ��ر وي �ن��ادون ب��ال�ق�ض��اء عليه
ب ��اع � �ت � �ب ��اره م �س �ل �ك��ًا أك� � ��ل ال � ��ده � ��ر ع �ل �ي��ه
وش � ��رب ول� ��م ي �ع��د ي �ت �م��اش م ��ع ال �ع �ص��ر،
إال أن ال�ق�ب�ي�ل��ة ال ت � ��زال ت �ف��رض نفسها
م��ن خ�ل�ال أم ��ور متشعبة ي�خ�ت�ل��ط فيها
االق �ت �ص��ادي ب��ال�س�ي��اس��ي ،وي�ل�ج��أ إليها
الكثيرون باعتبارها مرفقًا عموميًا يقدم
املساعدات في ظل غياب الدولة.

عربيات
دوليات
اليمن :قرب التوصل إلى
حل قضية الجنوب
اقترب مؤتمر الحوار الوطني في
اليمن أمس من اتفاق حول قضية
الجنوب الشائكة يتضمن دستورًا
اتحاديًا ،بحسب مصادر مقربة
من الوفود املشاركة.
واوضحت وثيقة أن اللجنة
الخاصة املكونة من  16شخصًا
مناصفة بني الجنوبيني
والشماليني تقترب من توقيع
ً
ً
اتفاق يتضمن «حال عادال يحفظ
أمن واستقرار اليمن املوحد على
أساس اتحادي وديموقراطي».
وقال املتحدث باسم اللجنة محمد
قحطان لوكالة «فرانس برس»،
«كان من املفترض أن نوقع االتفاق
اليوم(أمس) لكن تم تأجيل ذلك».
وتنص الوثيقة على منح املناطق
صالحيات واسعة ادارية وتنفيذية
وتشريعية واقتصادية .وتلحظ
كذلك أن «استكشاف وادارة املوارد
الطبيعية ،بما فيها العقود والعقود
الفرعية املرتبطة باالستكشاف،
يكون من مسؤولية السلطات
في الوالية املنتجة بالتعاون مع
السلطات في االقليم والسلطة
االتحادية ،وفق ما ينص عليه
قانون اتحادي» .وتؤكد الوثيقة
أنه «خالل املرحلة التأسيسية
التي تسبق االنتقال الكامل إلى
الدولة االتحادية الجديدة ،يتمتع
الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته
خمسون في املئة في كافة الهياكل
القيادية في السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ...وكذلك
 50في املئة من مجلس النواب».
(أ ف ب)

موقع كروبي االلكتروني يخضع
ّ
األميركية
للعقوبات

العراق

التوقيع على مبادرة السلم االجتماعي الخميس
يوقع القادة العراقيون الخميس
على مبادرة السلم االجتماعي التي
اطلقها نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي الهادفة إلى ايجاد
مخارج لألزمة السياسي في البالد

أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة خضير
ال�خ��زاع��ي ،أم��س ،ع��ن ات�ف��اق جميع الكتل
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ن� �ق ��اط م � �ب� ��ادرة ال�س�ل��م
االج �ت �م ��اع ��ي ،م �ب �ي �ن��ًا أن ال �ن �ق��اط م�ل��زم��ة
للجميع ب�ع��د ت��وق�ي��ع ق ��ادة ال�ك�ت��ل عليها
ب��وث �ي �ق��ة ال � �ش ��رف ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال��وط �ن��ي
امل��زم��ع ع �ق��ده ال�خ�م�ي��س امل �ق �ب��ل .وأض ��اف
الخزاعي ،في مؤتمر صحافي ،أن «املؤتمر
سيعقد الخميس املقبل وسيحضره كبار
مسؤولي ال��دول��ة ومثقفون وعلماء دين
ً
ف�ض�لا ع��ن جميع االط � ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة»،

قتل  26شخصًا في انفجارات استهدفت بغداد أمس (احمد الربيعي ـ أ ف ب)

مشيرًا إلى أن «مسيرة هذا املؤتمر بدأت
بحوارات مع القيادات السياسية للبحث
ع��ن ح�ل��ول ل�لازم��ة امل�س�ت�ع�ص�ي��ة» .وأش��ار
إل� ��ى أن «ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت ��ي اب ��دت
رغبتها بالحوار اتخذت من مبادرة السلم
االج�ت�م��اع��ي ب��داي��ة ج��دي��دة ل�ب�ن��اء ال�ع��راق
وان �ه ��اء ال �خ�ل�اف��ات» ،م��ؤك �دًا أن «ال �ب��داي��ة
الجديدة التي اتفقت عليها الكتل ستبنى
ع�ل��ى اس ��اس االخ� ��وة وال �ص��دق واالل �ت��زام
بميثاق ال�ش��رف» .واوض��ح الخزاعي ،ردًا
على س��ؤال حول مدى التزام القادة بهذه
الورقة ،أن «التزامنا بهذه الورقة ستكون
طريقًا جادًا إلنهاء األزمات السياسية وال
سبيل غير ال �ح��وار ل�ل�خ��روج م��ن الوضع
ال��راه��ن» ،واستطرد أن «هناك رؤى كانت
جاهزة واليوم (أمس) اقمنا رؤية مشتركة
ح�ي��ث إن الجميع س��اه��م ف��ي ك�ت��اب��ة ه��ذه
الورقة وباللمسات النهائية».
ولفت إلى أنه سوف يتم توجيه الدعوات
لجميع االط ��راف السياسية وي�ب��ذل جهد
استثنائي للمشاركة الواسعة في املؤتمر،
كاشفًا أن رئيس اقليم كردستان مسعود
البارزاني اعتذر عن الحضور وسيرسل
ممثلني نيابية عنه وسيلقي كلمته روز
نوري شاويش ،كما أشار إلى أن التركمان
سيكونون ممثلني في املؤتمر.
وي�ق��ود نائب رئيس الجمهورية خضير
ال �خ��زاع��ي م �ب��ادرة ل�ت��وق�ي��ع وث�ي�ق��ة ش��رف
والسلم االجتماعي ف��ي ال�ب�لاد ،وه��ي من

ع ��دة ن �ق��اط م�ه�م��ة ف��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ح�ف��اظ
على وح ��دة ال�ب�لاد وح��رم��ة ال ��دم العراقي
واعتماد الحوار لحل املشكالت.
من جهة أخ��رى ،داف��ع ائتالف «متحدون»
ب��زع��ام��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب اس��ام��ة
النجيفي ،عن زي��ارة األخير ملجلس عزاء
وال ��دة ق��ائ��د فيلق ال�ق��دس االي��ران��ي قاسم
سليماني اث �ن��اء زي��ارت��ه اي � ��ران ،ووص��ف
موقف منتقدي الزيارة بـ «غير الودي» من
النجيفي.
وك��ان��ت ج�ب�ه��ة ال �ح��وار ال��وط �ن��ي ب��زع��ام��ة
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات
صالح املطلك ،استنكرت في وق��ت سابق
أمس ،زي��ارة النجيفي لقائد فيلق القدس
اإلي� � ��ران� � ��ي ق ��اس ��م س �ل �ي �م ��ان ��ي ،وع��دت �ه��ا
«انتهاكًا» لسيادة ال�ع��راق و«استخفافًا»
ب ��دم ��اء ال �ع��راق �ي�ين ال �ت��ي س��ال��ت ب �ـ«أي ��دي
امليليشيات املرتبطة بفيلق القدس» ،فيما
دعت النجيفي إلى «مواجهة» املتسببني
ً
ب��إراق��ة دم ��اء ال�ع��راق�ي�ين ب ��دال م��ن «ت�ب��ادل
ال��ود معهم» .إل��ى ذل��ك ،أف��اد مصدر أمني
ف��ي محافظة نينوى ش�م��ال ال �ع��راق ،بأن
مدير استخبارات قيادة عمليات نينوى
التابعة للجيش العراقي أصيب بجروح
ف ��ي م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال ن �ف��ذه��ا ان �ت �ح��اري
أس �ف��رت ك��ذل��ك ع��ن مقتل اث �ن�ين ،أحدهما
االن � �ت � �ح ��اري ن �ف �س��ه ،وأص � �ي ��ب  9ب�ي�ن�ه��م
املسؤول االستخباري.
(األخبار)

أغلقت شركة «جاست هوست»
األميركية الستضافة املواقع على
االنترنت املوقع الخاص بالسياسي
االيراني املعارض مهدي كروبي،
الذي يخضع لالقامة الجبرية في
ً
طهران ،وذلك امتثاال للعقوبات
األميركية املفروضة على
الجمهورية اإلسالمية .وقال
محمد ضياء ،وهو مساعد سابق
لكروبي ،إن شركة «جاست
هوست أغلقت» موقع رئيس
البرملان األسبق على االنترنت في
آب املاضي.
(رويترز)

مفتي السعودية حذر
من تكفير املسلمني
حذر املفتي العام للسعودية عبد
العزيز آل الشيخ من «تكفير
املسلمني واالعتداء على املعاهدين
واملستأمنني في ظل التطورات
الخطيرة في العالم االسالمي».
وندد آل الشيخ في بيان بـ «شبهات
تجيز أو ّ
تهون من اهراق دماء
املسلمني واآلمنني في بلدانهم».
(أ ف ب)

