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محمد السادس يعد المغربيين بتعديالت دستورية شاملة خالل 3 أشهر

صالح يعرض التنازل عن صالحيات الرئيس ويرفض التنحي.. والمعارضة تعتبره »إعالن وفاة«

فرنسا تشيد باإلصالحات المسؤولة والشجاعة للملك المغربي

طرح تعديل الدستور وتشكيل نظام حكم برلماني 

الرئيس علي عبداهلل صالح متحدثا ملؤيديه                  )ا.پ(

امللك محمد السادس متوسطا شقيقه األمير موالي رشيد وجنله موالي احلسن قبيل إلقاء خطابه في القصر امللكي في الرباط             )ا.پ(

وزي��ر اخلارجي��ة الكويت��ي الش��يخ د. محمد الصب��اح خالل وصوله إل��ى اجتماع مجل��س التعاون 
)ا.ف.پ( اخلليجي في الرياض أمس                  

»الصدري« يحّمل المالكي 
مسؤولية تردي األوضاع 

بغداد � أ.ش.أ: حمل التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي مسؤولية تردي االوضاع في البالد.

ونقل راديو »سوا« األميركي أمس عن املتحدث باسم التيار صالح 
العبيدي قوله إنه يجب على رئيس الوزراء االعتراف بتدهور االوضاع 

الن االعتراف بوجود سلبيات شجاعة وليس ضعفا.
واعرب العبيدي عن أسفه لتنصل احلكومة من مسؤوليتها في تلبية 
مطالب العراقيني، مؤكدا أن األوضاع االن حتتاج إلى الوقوف من قبل 

اجلهات احلكومية على الفساد اإلداري وتردي اخلدمات.
في غضون ذلك، قال نائ��ب رئيس الوزراء العراقي صالح املطلك 
ان رئيس احلكومة نوري املالكي هو من يجب ان يستقيل خالل املئة 
ي��وم التي حددها حلكومته اذا ثبت انه غير قادر على ادارة حكومته 
بالش��كل الذي يستجيب ملطالب املتظاهرين. وكانت تظاهرات واسعة 
قد خرجت في عموم محافظات العراق في االس��ابيع املاضية مطالبة 
بتحسني مستوى اخلدمات ومحاربة الفساد االداري املستشري. وعقب 
التظاهرات هدد املالكي وزراء حكومته االسبوع املاضي باالقالة اذا لم 
يستجيبوا ملطالب املتظاهرين. ووصف املطلك في مقابلة مع رويترز 
امس االول مطالب املتظاهرين بأنها مقبولة لكنه قال »اذا كان املالكي 
غير قادر على ادارة حكومته خالل الثالثة اشهر املقبلة بالشكل الذي 

يلبي طموحات الناس انا اعتقد انه هو من يجب ان يستقيل«.
وكان املطلك قد انتخب نائبا لرئيس الوزراء العراقي لشؤون اخلدمات 
غداة تش��كيل احلكومة العراقية في ديسمبر اثر صفقة سياسية بني 
الكتل البرملانية اس��فرت عن اختيار املالكي رئيس��ا للحكومة. وقال 
املطلك القيادي في كتلة العراقية انه حتى االن ال يتمتع باي صالحيات 
الداء عمله كنائب رئيس الوزراء لش��ؤون اخلدمات. وفي محاولة الن 
ينأى بنفسه بعيدا عن دائرة املسؤولية التي وضعها املالكي حلكومته 
قال املطلك »هذه التظاهرات ليست ضد احلكومة احلالية بل هي ضد 
تراكمات الفس��اد االداري واملالي وتردي اخلدمات وبناء البلد بشكل 

غير سليم لثماني سنوات«.
وه��دد املطلك بلجوء العراقية الى االنس��حاب من احلكومة وقال 
»نحن جاهزون للخروج من احلكومة في اي وقت لكننا نخش��ى ان 

يؤدي هذا الى تدهور البلد«.
ومضى يق��ول »اذا لم حتصل حكومة ش��راكة حقيقية في البلد 
مبنية على اس��اس مصاحلة وطنية ش��املة وعلى اس��اس استعادة 
الكف��اءات لبناء البلد وطي صفحات املاضي فانا اعتقد ان البلد مقبل 
على الكثير من االحتماالت الس��يئة من ضمنها التقسيم...وهذا الذي 
نتمنى ان ال يحصل«. من جهة أخرى، اتهم زعيم حزب األمة العراقي 
مثال األلوس��ي رئيس الوزراء بأنه يؤسس لديكتاتورية جديدة على 
غ��رار املقبور صدام حس��ني. واعتبر في حديث لصحيفة »الش��رق 
األوسط« اللندنية في عددها الصادر أمس أن املالكي غير ناجح وقال 
إن »السياسة التي يتبعها والتي تقوم على اعتبار من لم يكن معهم فهو 
ضدهم أمر في غاية اخلطورة على مس��تقبل هذه العملية السياسية 
ألننا في هذه احلالة عدنا إلى السياسة القدمية ذاتها )صدام هو العراق 

والعراق هو صدام(«.
وقال: »دليلي على ذلك سلسلة املناصب التي يتقلدها املالكي وهي 
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع والداخلية 

واألمن الوطني ومدير جهاز املخابرات«.
وأضاف أن ذلك يشير »إلى أننا سائرون إلى أبشع أنواع الديكتاتورية 
في الشرق األوسط وأن هذا يدل على عدم ثقة باآلخرين وعدم وجود 

دولة برملانية«.
واتهم األلوسي احلكومة واألحزاب احلاكمة باالستحواذ من دون 
وجه حق على األمالك العامة س��واء تلك التي كانت مملوكة ملسؤولني 
في النظام السابق أو التي كان يجري اتخاذها كمقرات للحزب احلاكم 

آنذاك أو دوائر ومؤسسات سياسية.

»العراقية« تدعوه لالستقالة ما لم يحقق مطالب المتظاهرين

المنامة: علماء ودعاة يناشدون رجال الدين السنة والشيعة العمل لمنع الفتنة
املنام��ة � أ.ف.پ: أصدرت مجموع��ة من نحو 25 من 
العلماء والدعاة السنة حتذيرا من عواقب االحتقان الطائفي 

والتطرف الديني.
وقالوا في بيان نشرته وكالة انباء البحرين ان الشعب 
البحريني مهما كانت انتماءاته الدينية او الثقافية كان دوما 

معروفا بانسجامه وتسامحه.
وناشدوا رجال الدين من الطائفتني السنية والشيعية 
العمل معا على توجيه املواطن��ني وحتذيرهم من الوقوع 

في الفتنة الطائفية.
وقال رجال الدين الس��نة في بي��ان ان »االحداث التي 
وقعت في اململكة مؤخرا بني بعض افراد الشعب في عدد 
من املواقع واملدارس والتي نتج عنها بعض االصابات البدنية 
واجلرحى قد تركت أثرا بليغا بني أبناء الطائفتني الكرميتني 

الذين هم جميعا ابناء وطن واحد ودين واحد«.
واضافوا ان »هذه االحداث املؤسفة لتدمي القلب حزنا 
وأملا وحسرة«. وتابع »نناشدكم اهلل عز وجل ونناشد انفسنا 
ونناشد جميع العلماء من الطرفني ان نتقي اهلل في انفسنا 

واعراضنا واموالنا فال يعتدي بعضنا على بعض.. نناشد 
العلماء من الطائفتني.. أن يهبوا مس��رعني بتوجيه الناس 
وإرش��ادهم وحتذيرهم من الوقوع في الفتنة الطائفية.. 
وليبينوا للن��اس وجوب حفظ وحماية حقوق االخوة في 

اإلسالم والوطن«.
واشار بيان رجال الدين السنة الى ان هناك »رجال أمن 
يسهرون على حمايتكم وحماية أمن الناس ومصاحلهم« 
و»ه��ي من مهمة ولي األم��ر« و»الواجب أن يطلبوا رجال 
األم��ن حلمايتهم من أي معتد فإنه ل��و ترك األمر للناس 
ليدافعوا عن أنفس��هم ألصبحت الب��الد فوضى«. وحمل 
البيان تواقيع 25 من رجال الدين السنة على رأسهم الشيخ 
عبداللطيف احملمود زعيم جتمع الوحدة الوطنية )ائتالف 
قوى وشخصيات سنية(، والش��يخ عادل املعاودة عضو 
مجلس النواب واحد قياديي التيار الس��لفي في البحرين 
والشيخ عبداللطيف الشيخ رئيس جمعية املنبر االسالمي 
)االخوان املسلمون( ورئيس القضاء الشرعي السني الشيخ 

ابراهيم املريخي.

العرض قبل ستة أشهر.
وتعبيرا عن رفض مبادرة صالح اجلديدة 
خرج عشرات اآلالف من احملتجني املعارضني 
إلى الشوارع في صنعاء وتعز واب بعدما 
ألقى صالح بعرضه امام مؤيديه. كما خرج 
اآلالف في احتجاجات مناهضة بذمار أحد 
املعاقل السياس���ية للرئيس اليمني الذي 

يبلغ من العمر 68 عاما.
وقالت بشرى املقطري الناشطة الشابة 
في تعز »هذه املبادرة ال حتقق طموحاتنا 
اآلن. مطلبن���ا واضح.. عل���ى النظام ان 

يرحل«.
من جانبه���ا، قال���ت وزارة اخلارجية 
األميركية ان الواليات املتحدة مازالت »تشعر 
بقلق عميق« حيال أعمال العنف في اليمن 
بعد مواجهات جديدة أسفرت عن سقوط 

ثالثة قتلى على األقل.
وقال مارك تونر احد الناطقني باس���م 
الوزارة »ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال 
استمرار العنف في اليمن ونواصل دعوة 
قوات األمن واملتظاهرين على حد س���واء 
ال���ى ضبط النفس واالمتن���اع عن القيام 

بأعمال عنف«.

العالم العربي مبا في ذلك بالدنا«.
لكن املعارضة املنضوية حتت لواء اللقاء 
املشترك قالت ان املبادرة أتت متأخرة وهي 
»إعالن وفاة« للنظام الذي يطالب محتجون 
في س���ائر أنحاء البالد بسقوطه، وعادت 
أمس للخروج في مظاهرات حاشدة حيث 
انضم نحو 600 صحافي و5 آالف طبيب الى 

احملتجني في ميدان التغيير بصنعاء.
وقال محمد الصبري القيادي في أحزاب 
اللقاء املش���ترك املطالب برحيل صالح ان 
»مب���ادرة الرئيس صالح جتاوزها الواقع 

اليمني«.
واعتبر الصبري ان هذه املبادرة »مبثابة 
شهادة إعالن وفاة للنظام السياسي في اليمن 

الذي يطالب احملتجون برحيله«.
من جهته قال ياس���ني نعمان الرئيس 
الدوري لتحالف املعارضة اليمنية ان عرض 
الرئي���س اليمني ضئيل جدا ومتأخر جدا 
ول���ن ينجح في وقف الدع���وات املطالبة 

برحيله.
وقال ان الواقع الفعلي على الس���احة 
اليمنية يفوق عرض الرئيس وان املوقف 
كان مختلفا لو عرض احلزب احلاكم هذا 

في توفير احلماية جلميع املتظاهرين سواء 
كانوا مؤيدي للشرعية او املعارضة«.

التي  واعتبر ان موج���ة االحتجاجات 
تطالب بالتغيير هي »عاصفة تس���تهدف 

عليا لالنتخابات واالستفتاء«.
وتعهد صالح بحماية املتظاهرين، االمر 
ال���ذي تطالبه به جه���ات دولية حكومية 
وأهلية. وقال »وجهنا قوى األمن لالستمرار 

هذه املبادرة واعتبارها متأخرة.
وق���ال صالح امام عش���رات اآلالف من 
أنصاره في صنعاء ان مبادرته »تستوعب 
جميع التطورات التي يش���هدها الوطن«، 
وهي تنص خصوصا على »تشكيل جلنة 
من مجلسي النواب والشورى والفعاليات 
الوطنية العداد دستور جديد يقوم بالفصل 
بني الس���لطات ويستفتى عليه نهاية هذا 

العام 2011«.
وتنص املبادرة أيض���ا على »االنتقال 
الى النظام البرملاني بحيث تنتقل جميع 
الصالحي���ات التن����فيذي���ة الى احلكومة 
املنتخبة برملانيا بنهاية 2011 وبداية 2012، 
وتنتق���ل كل الصالحيات ال���ى احلكومة 

البرملانية«.
وتنص مبادرة صالح ايضا على »تطوير 
نظام حك���م محلي كامل الصالحيات على 
أس���اس ال مركزية مالية وإدارية« وعلى 
»إنشاء األقاليم اليمنية على ضوء املعايير 

اجلغرافية االقتصادية«.
كما اقترح الرئيس اليمني تشكيل حكومة 
اتفاق وطني تقوم باإلع���داد لالنتخابات 
تعتمد القائمة النس���بية و»تشكيل جلنة 

صنعاء � وكاالت: حتت وطأة الضغط 
املتزايد في الش���ارع، قدم الرئيس اليمني 
أمس رابع مبادرة إلرضاء الشارع اليمني 
عارضا التخلي عن صالحيات الرئاس���ة 
لصالح نظام برملاني م���ن دون مغادرته 
الس�����لطة ق����بل نهاية واليته في 2013، 
لكن املعارضة املطالبة برحيله س���ارعت 
الى رفض املب���ادرة »املتأخرة«، فيما قال 
مسؤولون من احلزب احلاكم ان هذه املبادرة 
معروضة على »الشعب« وليس على أحزاب 

املعارضة.
واشتملت مبادرة صالح اجلديدة على 
أرب���ع نقاط حلل األزمة في بالده تتضمن 
االس���تفتاء على دستور جديد للبالد قبل 
نهاية الس���نة واالنتقال الى نظام برملاني 
تتمتع مبوجب���ه حكومة منتخبة برملانيا 

بجميع الصالحيات التنفيذية.
وأك���د صال���ح تعهده بحماي���ة جميع 
املتظاهرين املعارضني واملؤيدين له، مشيرا 
الى ان مبادرته يقدمها »كبراءة ذمة« امام 
الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان املعارضة 

املطالبة برحيله سترفضها.
وبالفعل، سارعت املعارضة الى رفض 

عواصم � وكاالت: أعلن العاهل 
املغربي محمد السادس في خطاب 
مساء أمس األول هو األول منذ 
تظاه����رات 20 فبراير، انه قرر 
القي����ام ب� »اصالح دس����توري 
شامل« يتضمن خصوصا تعزيز 
الفردية واجلماعية«  »احلريات 
واحلكم احمللي و»تقوية مكانة« 

رئيس الوزراء.
وقد أشادت فرنسا باإلصالحات 
التي أعلنها أم����س ملك املغرب 
ووصفت خطابه بأنه كان شجاعا 

ومسؤوال.
وقال املتحدث باس����م وزارة 
اخلارجي����ة الفرنس����ية بيرنار 
فاليرو ان فرنسا تشيد بصورة 
خاصة باإلصالحات الدستورية 
احلاسمة التي تهدف إلى تعزيز 
صالحي����ات رئي����س ال����وزراء 
باعتب����اره رئيس����ا للس����لطة 
الش����رعية  التنفيذية، وتعزيز 
الدميوقراطية للحكومة وضمان 
الفصل الواضح للسلطات استنادا 

إلى فاعلية اكبر للبرملان.
إلى  واش����ار املتحدث أيضا 
أهمية ما أعلنه ملك املغرب بشأن 
املرأة وتعددية  العدالة ووضع 
الهوي����ة املغربي����ة، مضيفا أن 
املوافقة عل����ى هذه اإلصالحات 
من خالل االستفتاء سيكون من 
شأنه تعزيز الطابع الدميوقراطي 

لالصالحات.
وكان العاهل املغربي قال انه 
قرر اجراء »اصالح دس����توري 
شامل يهدف الى حتديث وتأهيل 
الدولة«، مؤك����دا على  هي����اكل 
»التزامن����ا العميق اعطاء دفعة 
قوية لدينامية االصالح العميق 
جوهرها منظومة دس����تورية 

دميوقراطية«.
واضاف ان »مشروع الدستور 
اجلدي����د س����يتم عرض����ه على 
االستفتاء الش����عبي«، من دون 

ان يحدد موعد هذا االستفتاء.
املل����ك ف����ي خطابه  وع����دد 
»س����بعة مرتكزات اساس����ية« 
الجراء االصالح الدستوري وفي 
طليعتها االعتراف دس����توريا، 
وللمرة االولى في تاريخ اململكة، 
باالمازيغية كمكون اساسي من 

مكونات البالد.
وق����ال ان االصالح س����يقر 
»التكريس الدس����توري للطابع 
التعددي للهوية املغربية املوحدة، 

دستورية متقدمة ملغرب احلاضر 
واملس����تقبل«. وشدد امللك على 
»قدسية ثوابتنا التي هي محط 
إجماع وطني وهي االسالم كدين 
للدولة الضامنة حلرية ممارسة 
الشعائر الدينية، وإمارة املؤمنني 
والنظام امللكي، والوحدة الوطنية 
والترابية، واخليار الدميوقراطي، 
الضمان القوي واألساس املتني 
لتوافق تاريخي يش����كل ميثاقا 

جديدا بني العرش والشعب«.
وفيما خ����ص تعزيز احلكم 
احمللي قال ان الدستور اجلديد 
سيمنح »اجلهة املكانة اجلديرة 
بها في الدستور، ضمن اجلماعات 
ف����ي نطاق  الترابي����ة، وذل����ك 
الدولة والوطن والتراب  وحدة 
ومتطلبات التوازن والتضامن 
الوطني م����ع اجله����ات وفيما 
بينها«. واض����اف ان هذا االمر 
س����يتم عبر »انتخاب املجالس 
اجلهوية باالقتراع العام املباشر 
الدميوقراطي  التدبي����ر  وعلى 
لش����ؤونها وتخويل رؤس����اء 
املجالس اجلهوية سلطة تنفيذ 
العمال والوالة«  مقرراتها بدل 
الى »تعزيز مش����اركة  اضافة 
املرأة في تدبير الشأن اجلهوي 
خاصة وفي احلقوق السياسية 
عامة« و»إعادة النظر في تركيبة 
وصالحيات مجلس املستشارين 
في اجتاه تكري����س متثيليته 

الترابية للجهات«.
الى ذلك، اتفق كل من املغرب 
وجبهة البوليساريو على عقد 
اجلولة السابعة من احملادثات 
غير الرسمية بينهما في نهاية 

شهر مايو املقبل.
ونقل����ت وكال����ة األنب����اء 
اجلزائرية عن رئيس املجلس 
الوطني الصح����راوي خاطري 
عدوه قوله عقب اجلولة السادسة 
من احملادثات التي اختتمت أمس 
بالعاصمة املالطية فاليتا قوله 
ان اجلانبني اتفقا على التطرق 
خالل اجلولة املقبلة الى اجراءات 
التهدئة وتفادي كل استفزاز من 
شأنه ان تكون له آثار على مسار 

املفاوضات.
واضاف أنه تقرر كذلك تناول 
ع����دد من التص����ورات املجددة 
ومواضيع احملادثات على غرار 
املوارد الطبيعية ونزع االلغام 

من االقليم.

الغنية بتن����وع روافدها، وفي 
صلبها االمازيغية، كرصيد جلميع 

املغاربة«.
وم����ن مرتك����زات االصالح 
الدستوري ايضا »تقوية مكانة 
الوزير االول، كرئيس لس����لطة 
تنفيذية فعلية، يتولى املسؤولية 
الكاملة على احلكومة واالدارة 
العمومي����ة وقي����ادة وتنفي����ذ 
البرنامج احلكومي«. وكذلك ايضا 
»االرتقاء بالقضاء إلى س����لطة 
مس����تقلة، وتعزيز صالحيات 
املجلس الدستوري« و»ترسيخ 
دول����ة احل����ق واملؤسس����ات، 
وتوسيع مجال احلريات الفردية 
واجلماعية« و»توطيد مبدأ فصل 
الس����لطات وتوازنها، وتعميق 
دمقرطة وحتديث املؤسس����ات 

وعقلنتها«.
 وأوض����ح امللك ان هذا االمر 
س����يتم عبر »حكومة منتخبة 
بانبثاقها عن االرادة الشعبية، 

املعبر عنها من خالل صناديق 
االقتراع وحتظ����ى بثقة أغلبية 
مجلس النواب«، و»تكريس تعيني 
الوزير االول من احلزب السياسي 
الذي تص����در انتخابات مجلس 
النواب وعلى أساس نتائجها«.

واض����اف العاهل املغربي ان 
الدس����تور اجلديد سينص على 
»برملان نابع من انتخابات حرة 
ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب 
مكانة الصدارة، مع توسيع مجال 
القانون وتخويله اختصاصات 
جديدة كفيلة بنهوضه مبهامه 
والتش����ريعية  التمثيلي����ة 

والرقابية«.
كما تتضمن مرتكزات االصالح 
اآلليات  الدس����توري »تعزي����ز 
املواطنني  الدس����تورية لتأطير 
بتقوية دور االحزاب السياسية في 
نطاق تعددية حقيقية وتكريس 
مكان����ة املعارض����ة البرملاني����ة 
واملجتمع املدني«. وكذلك ايضا 

آلي����ات تخليق احلياة  »تقوية 
العامة وربط ممارسة السلطة 
واملسؤولية العمومية باملراقبة 
واحملاسبة«، اضافة الى »دسترة 
هيئات احلكامة اجليدة وحقوق 

االنسان وحماية احلريات«.
انه  العاهل املغربي  واضاف 
ومن اجل ادخال هذه التعديالت 
على الدستور الذي عدل آخر مرة 
ف����ي 1996 »قررنا تكوين جلنة 
خاصة ملراجعة الدستور« برئاسة 
الدستوري عبد  القانون  خبير 
اللطيف منوني الذي سيقدم للملك 
بحلول يونيو القادم مقترحات 
تعديل الدستور. واوضح امللك 
املغربي ان »اللجنة االستشارية 
للجهوية التي كلفناها منذ الثالث 
م����ن يناير من الس����نة املاضية 
بإعداد تصور عام لنموذج مغربي 
اقترحت في  املتقدمة  للجهوية 
نط����اق التدرج امكاني����ة اقامة 
اجلهوي����ة املتقدمة بقانون، في 

اإلطار املؤسسي احلالي،  وذلك في 
أفق انضاج ظروف دسترتها«.

واض����اف »بيد انن����ا نعتبر 
ان املغ����رب مبا حققه من تطور 
دميوقراطي مؤهل للشروع في 
تكريسها دستوريا«، وبناء عليه 
تقرر االصالح الدستوري الشامل، 
ارتأى »االخذ بهذا  انه  موضحا 
اخليار املقدام حرصا على انبثاق 
اجلهوية املوس����عة من االرادة 
الش����عبية املباشرة املعبر عنها 
باستفتاء دستوري«. ودعا العاهل 
املغربي »اجلميع لالنخراط في 
مواصلة انضاج ما جاء في هذا 
التصور العام، في نطاق نقاش 
وطني واسع وبناء«، ودعا أيضا 
»مكون����ات اللجنة الى اإلصغاء 
والتشاور مع املنظمات احلزبية 
والنقابية ومع الفعاليات الشبابية 
واجلمعوية والفكرية والعلمية 
املؤهلة وتلقي تصوراتها في هذا 
الشأن« بغية »اقتراح منظومة 

دول مجلس التعاون تؤسس برنامجًا للتنمية  بقيمة 20 مليار دوالر لدعم ُعمان والبحرين
تعهدت بالتعامل »بحزم« مع أي تهديد ألمنها.. وأكدت على عدم شرعية النظام الليبي القائم

الرياض � كونا: أقر املجلس الوزاري ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية امس تأسيس برنامج 
للتنمية اخلليجية وذلك لتمويل مشاريع التنمية في 
دول املجلس. وقال وزير خارجية االمارات الشيخ 
عبداهلل بن زايد ال نهيان الذي ترأس اجتماعات 
املجلس في ختام الدورة ال� 118 للمجلس الوزاري 
ان البرنامج خص����ص مبلغ 20 مليار دوالر على 
مدى 10 سنوات يخصص منها 10 مليارات دوالر 
لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين و10 
مليارات دوالر في مش����اريع التنمية في سلطنة 
عمان. وأضاف بن زايد انه مت تش����كيل جلنة من 
ممثلي الدول األعضاء املعنية لوضع اآلليات الالزمة 
لتأسيس هذا البرنامج على أن تعقد اجتماعها األول 
في مقر األمانة العامة ملجلس التعاون في الرياض 
خالل أس����بوعني. واختتم الوزير االماراتي »بأن 
يعتمد هذا البرنامج اآلليات املشار اليها في اللقاء 
التشاوري القادم لقادة دول املجلس في الرياض 
في مايو املقبل«، كما تعهدت دول مجلس التعاون 
بالتعامل »بحزم« مع اي تهديد المن اي منها، مؤكدة 
ان »اي اضرار بامن دول����ة من دوله يعد اضرارا 

بأمن جميع دوله وستتم مواجهته فورا ودون أي 
تردد«. وعن االحداث اجلارية في ليبيا أكد وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون عدم شرعية النظام 
الليبي القائم داعني الى ضرورة اجراء اتصاالت مع 
املجلس الوطني االنتقالي، مطالبني جامعة الدول 
العربية بتحمل مس����ؤولياتها باتخاذ االجراءات 
الالزمة حلقن الدماء وحتقيق تطلعات الش����عب 
الليبي الشقيق ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق 
ذلك مبا في ذلك دعوة مجلس األمن الدولي لفرض 
حظر جوي على ليبي����ا حلماية املدنيني. وأعرب 
املجلس الوزاري عن ادانته للجرائم املرتكبة ضد 
املدنيني باس����تخدام األسلحة الثقيلة والرصاص 
احلي وجتنيد مرتزقة أجانب وما نتج عن ذلك من 
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا املدنيني األبرياء 
ما يشكل انتهاكا خطيرا حلقوق االنسان والقانون 
االنساني الدولي.  وأشاد املجلس الوزاري مببادرات 
دول املجلس بتقدمي املساعدات االنسانية للشعب 
الليبي الشقيق وخاصة املتضررين من األحداث 
الراهنة متمنيا أن يسود األمن واالستقرار ربوع 

هذا البلد الشقيق.


