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في اليوم الرابع للخطابات أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة،
احتل املوضوع اإليراني ،إضافة إلى سوريا كلمات املتعاقبني
على املنبر ،الذين كان أبرزهم وزيرا الخارجية الروسي سيرغي
الفروف والتركي أحمد داوود أوغلو

وزير خارجية أملانيا يلقي
كلمته في الجمعية العامة
لألمم املتحدة أمس (برندان
ميكدرمد ــ رويترز)

اّ
إيران وسوريا تحتلن الجمعية العامة
برلني تدعو طهران إلى «الكف عن لعبة الوقت» ...وبكني منفتحة
على أي «خطة مقبولة»  ...وداوود أوغلو ينتقد مجلس األمن
بعد «قنبلة» رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ب� �ن� �ي ��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي ��اه ��و أم� � � ��ام ال �ج �م �ع �ي��ة
ّ
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ،رك� � ��ز غ��ال�ب�ي��ة
املتعاقبني على منبر املنظمة الدولية
على «ال�خ�ط��ر اإلي��ران��ي» ،وح�ت��ى بينهم
بعض املتحدثني العرب ،على غرار وزير
خارجية البحرين ،خالد آل خليفة.
ودع� � � � ��ا وزي� � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة األمل � ��ان � ��ي
غ �ي��دو ف �س �ت��رف �ي �ل��ي إي � ��ران إل ��ى «ال �ك��ف
ع � � ��ن م� � �م � ��ارس � ��ة ل � �ع � �ب� ��ة ال� � � ��وق� � � ��ت» ف ��ي
امل� �ل ��ف ال� � �ن � ��ووي ،م � �ك� ��ررًا أن امل �ج �ت �م��ع
ال ��دول ��ي ي ��أم ��ل إي� �ج ��اد «ح� ��ل س �ي��اس��ي
ودب �ل��وم��اس��ي» .وق� ��ال ،أم ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة« :ن �ح��ن ق�ل�ق��ون
جدًا ..لم تثبت إيران حتى اآلن الطبيعة
ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة ل� �ب ��رن ��ام� �ج� �ه ��ا ال � � �ن� � ��ووي».
وأوض � � ��ح أن م �ج �م��وع��ة ال � � ��دول ال �س��ت
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ت�ض��م ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
والصني وروسيا وبريطانيا وفرنسا
وامل��ان�ي��ا «تقدمت ب��اق�ت��راح��ات م��ن اجل
م�ف��اوض��ات ف��ي ال�ع�م��ق .ال ن��زال ننتظر
ً
ردًا جديًا من إيران .نريد حال سياسيًا
وديبلوماسيًا وال��وق��ت ي�ن�ف��د» .وش��دد
فسترفيلي على أن «أمن إسرائيل على
امل �ح��ك .إن أم ��ن امل �ن �ط �ق��ة ب��رم �ت �ه��ا ع�ل��ى
امل �ح��ك .امل �ط �ل��وب أي �ض��ًا ت �ف��ادي س�ب��اق
على ال�س�لاح ال�ن��ووي ال يمكن التكهن
بانعكاساته على األمن الدولي».
وم ��ن امل �ق��رر أن ي �ك��ون وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال��روس��ي ،س�ي��رغ��ي الف� ��روف ،ق��د خاطب
ف� �ج� �رًا ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة .وي� �ت ��وق ��ع أن
ي� �ع ��رض م ��وق ��ف ال �ك��رم �ل�ي�ن م ��ن «ال �خ��ط
االحمر» الذي حدده نتنياهو للبرنامج
ال �ن ��ووي اإلي ��ران ��ي وم ��ن دع� ��وات ال�غ��رب
للتحرك الروسي في األزمة السورية.
من جهته ،انتقد وزير الخارجية التركي
أح� �م ��د داوود أوغ � �ل� ��و ،أم � ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة
ً
العامة ،مجلس األم��ن ال��دول��ي ،قائال إن
ع��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ق�ي��ام بعمل م��ن أج��ل
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري «س �ي �ج �ع �ل��ه أداة في
أي��دي ال�ط�غ��اة» .وق��ال« :النظام السوري
يواصل حملته القمعية ،ويجب أن يكون
هناك نتائج كي يتحرك املجتمع الدولي
ً
ملنع القتل في سوريا» ،متسائال« :إذا لم
نقم ب��أي فعل اآلن بشكل م� َّ
�وح��د فمتى
نقوم؟».
وك� � � ��ان وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال �ب �ح��ري �ن��ي
خ��ال��د آل خليفة ،ق��د ات�ه��م ج��ارت��ه اي��ران
ب��ال�ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة ل��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي .وق ��ال إن��ه
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�م��د ه��ذه ال ��دول يدها
إل ��ى ج��ارت �ه��ا إي � ��ران« ،إال أن �ه��ا ل�لأس��ف
الشديد قلما تجد تجاوبًا يساعد على
بناء الثقة وتثبيت دعام األمن» .وفي ما
يتعلق ب��األزم��ة ال�س��وري��ة ،ق��ال إن األم��م
املتحدة مطالبة «بإيجاد ح��ل سياسي
لألزمة يضع حدًا للعنف وإراق��ة الدماء
وي� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى وح� � ��دة س� ��وري� ��ا وي �ق��ي
املنطقة من تداعيات خطيرة محدقة بها
لن تقف عند ح��دود سوريا» .كذلك دعا
إلى إيجاد «حل شامل وعادل» للقضية
الفلسطينية ،والى جعل الشرق األوسط
م�ن�ط�ق��ة خ��ال �ي��ة م��ن األس �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة،
مشيرًا إل��ى أن ذل��ك «ل��ن يتأكد إال بإلزام
اس��رائ�ي��ل االن�ض�م��ام ال��ى م�ع��اه��دة حظر
االنتشار النووي».
ب� � ��دوره ،ق ��دم رئ �ي��س امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي
الليبي ،محمد يوسف املقريف ،اعتذارًا
ع ��ن ال� �ج ��رائ ��م ال� �ت ��ي ارت �ك �ب �ه��ا ال ��راح ��ل
م�ع�م��ر ال �ق��ذاف��ي .وق ��ال« :اق ��دم اع �ت��ذاري
أم��ام ال�ع��ال��م ب��أس��ره ل�ك��ل م��ا سببه ذل��ك
الطاغية من أذى وإجرام في حق الكثير
م ��ن األب� ��ري� ��اء وم� ��ا م ��ارس ��ه م ��ن اب� �ت ��زاز

وإرهاب في كثير من الدول».
واستهل كلمته ،أمام الجمعية ،بالتذكير
بتمزيق القذافي لنسخة من ميثاق األمم
امل �ت �ح��دة ع�ل��ى م�ن�ب��ر ال�ج�م�ع�ي��ة وإع�لان��ه
عدم االعتراف بـ«سلطة الوثيقة» ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ال �ي��وم ي�ق��ف «ع�ل��ى ذات املنصة
ألؤكد تأييد بالدي مليثاق األمم املتحدة
واحترامها له» .وأشاد املقريف بالسفير
األم �ي��رك��ي ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ك��ري��س ستيفنز،
ال� ��ذي ق �ت��ل ف ��ي ه �ج��وم ع �ل��ى القنصلية
ّ
«تسرب
األميركية في بنغازي ،وقال إنه
ف��ي وج��دان النسيج العاطفي الليبي»،
وأنه «كان يوم الحزن في كل ليبيا يوم
امتدت له يد الغدر».
وح � ��ول ال� �ج ��رائ ��م اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ط��ال��ب
امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ب ��ات �خ ��اذ «إج � � ��راءات
ع��اج �ل��ة وح ��ازم ��ة ت�ك�ف��ل وق ��ف ال� �ع ��دوان
اإلس��رائ�ي�ل��ي وت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة الكاملة
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين وإي� � �ج � ��اد ح� ��ل ج� ��ذري
للقضية الفلسطينية عبر تحقيق سالم
ش ��ام ��ل وع� � � ��ادل» .ك ��ذل ��ك ط ��ال ��ب م�ج�ل��س
األم ��ن ب �ـ«ال �ت �ص��رف ال �ع��اج��ل وف �ق��ًا مل�ب��دأ
مسؤولية الحماية وات �خ��اذ اإلج ��راءات
ال � �ف ��وري ��ة إلن � �ه� ��اء ك ��اف ��ة أش � �ك� ��ال ال �ق �ت��ل
والعنف والتدمير (في سوريا) وإيجاد
م�خ��رج ل�ه��ذه األزم ��ة م��ن خ�ل�ال االن�ت�ق��ال

يقدم
المقريف ّ
اعتذارًا عن الجرائم التي
ارتكبها الراحل معمر
القذافي

السلمي للسلطة وبما يضمن املطالب
املشروعة للشعب السوري».
نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي،
ال� ��ذي ت�ل�ا ك�ل�م��ة ال �ع ��راق أم� ��ام الجمعية
ال�ع��ام��ة ،أع ��رب ع��ن قلقه «إزاء طاحونة
امل � � ��وت ال� �ت ��ي ت �ح �ص��د ع � �ش� ��رات ورب� �م ��ا
مئات السوريني يوميًا جراء العنف في
ب�ل�اده��م» .وق ��ال إن «ت��داع �ي��ات اس�ت�م��رار

ال�ص��راع وات�س��اع رقعته من خ�لال إث��ارة
ال �ف�ت�ن ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ق��وم �ي��ة ،ق ��د ت��دخ��ل
املنطقة وشعوبها في دوام��ة احتراب ال
يعلم مداها إال الله».
وح��ذر م��ن خ�ط��ورة ال��ره��ان على الحسم
ً
ال �ع �س �ك��ري ،ق ��ائ�ل�ا« :ن� ��درك ج �ي �دًا ،وك�م��ا
أث �ب �ت��ت ال��وق��ائ��ع أن ال �ت��دخ��ل اإلق�ل�ي�م��ي

وال� � ��دول� � ��ي س �ل �ب �ي��ًا ب ��ال � �ش ��أن ال � �س� ��وري
مدعاة لفوضى بال حدود ال توفر حتى
للمتدخلني حصانة من آثارها السلبية
امل � ��دم � ��رة .ل� ��ذل� ��ك ،ك �ن��ا وم � ��ا زل� �ن ��ا ن��دع��و
ب��إخ�لاص إل��ى ض ��رورة اع�ت�م��اد ال�ح��وار
ً
منهجًا وال �ح��ل ال�س�ل�م��ي س�ب�ي�لا إلن�ه��اء
األزمة».

ّ
ُ َ
توتر أمني بعد مقتل معت ِقل القذافي
يبدو أن األمور تتجه
للتعقيد مجددًا بني
منطقتي بني وليد
ومصراتة في ليبيا،
خصوصا بعد نجاح
املفاوضات بني الجانبني
في إطالق عدد من
املحتجزين من أبناء
مصراتة في بني وليد

طرابلس ــ ريم البركي
فيما نجح رئ�ي��س املؤتمر الوطني العام
ال�ل�ي�ب��ي م�ح�م��د امل �ق��ري��ف ،ف��ي م�ف��اوض��ات��ه
ال �ت��ي ق��اده��ا ب�ي�ن أه��ال��ي م��دي�ن��ة م�ص��رات��ة
(ش��رق��ي ط��راب �ل��س) ال �ت��ي ع��رف��ت ب�ش��راس��ة
أب �ن��ائ �ه��ا أث� �ن ��اء ان �ت �ف��اض��ة ش� �ب ��اط ،وب�ي�ن
مدينة بني وليد (جنوبي طرابلس) التي
تحتضن م��ؤي��دي��ن ل�ن�ظ��ام العقيد ال��راح��ل
معمر ال�ق��ذاف��ي ،ف��ي إط�لاق محتجزين من
م �ص��رات��ة ف��ي ب �ن��ي ول �ي��د ،أت ��ت وف� ��اة أح��د
املحتجزين لتعقد األم ��ور م��ن ج��دي��د بني
املدينتني.
فابن مدينة مصراتة الشاب عمران شعبان

مناهضون للمسلحني في ليبيا يتظاهرون في طرابلس أمس (غيانلويغه غارسيا ــ أ ف ب)

( 20سنة) ،الذي كان أول من ألقى القبض
على العقيد معمر القذافي في مدينة سرت
يوم  20تشرين األول من العام املاضي ،كان
قد وقع بأيدي قوة مسلحة مؤيدة للقذافي
في املدينة الواقعة جنوبي طرابلس ،وبقي
م��ن ب�ين ع��دد م��ن املحتجزين املصراتيني
حتى نجاح مفاوضات املقريف بإطالقه،
لكن س��رع��ان م��ا توفي أث�ن��اء رحلة عالجه
في فرنسا.
وكان شعبان الذي من املفترض أن يتسلم
مكافأة مالية قدرها مليون دوالر سبق
أن وعد رئيس املجلس الوطني االنتقالي
م�ص�ط�ف��ى ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ،ب��إع �ط��ائ �ه��ا ملن
يقبض على ال�ق��ذاف��ي ،ق��د تعرض ألبشع
أن ��واع التعذيب ف��ي بني ول�ي��د ط��وال 57
ي ��وم ��ًا م ��ن االح� �ت� �ج ��از .وأش� � � ��ارت ب�ع��ض
امل �ص��ادر إل��ى أن شعبان أط�ل��ق رصاصة
ف��ي رقبته م��ن مسدسه ف��ور اق�ت��راب هذه
ال�ج�م��اع��ات م�ن��ه الخ�ت�ط��اف��ه خ��وف��ًا م��ن أن
يلقى مصير القذافي ،لكن شاءت األقدار
وأن ي��وض��ع ف��ي مستشفى
أن ال ي �م��وت ُ
بني وليد غير املجهز الستقبال مثل هذه
الحاالت الخطيرة.
ً
وف��اة عمران ،ال��ذي ّ
يعده الليبيون بطال،
أث � ��ارت م �ش��اع��ر ال �غ �ض��ب م ��ن ب �ن��ي ول�ي��د
وسكانها ،ورأوا أنها لم ُت ّ
حرر بعد ،فيما
دعا البعض إلى عسكرة املدينة ،وإعالن
ال � �ح� ��رب ع �ل �ي �ه��ا ،خ �ل��ال ج � �ن� ��ازة م�ه�ي�ب��ة
أقيمت في مدينة مصراتة لتوديع ابنها
حضرها قرابة  25ألف مواطن يتقدمهم
نواب املدينة في البرملان وبعض الوزراء.
في غضون ذلك ،أكدت عضو املؤتمر عن
بني وليد ،أمنة تخيخ ،في بداية حديثها
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،أن أب� �ن ��اء م��دي �ن �ت �ه��ا ال�ت��ي
ك��ان��ت م�ح�س��وب��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق،
ي��دي�ن��ون أي أع�م��ال تعذيب سببت موت
الشاب ،وأنهم يحترمون حقوق اإلنسان
ب �ع �ك��س م ��ا ي� �ح ��اول ال �ب �ع��ض ت��روي �ج��ه.

وأك��دت تخيخ خلو مدينة بني وليد من
مجموعات تدين بالوالء للقذافي أو أي
شخص آخ��ر غير ال ��والء املطلق للوطن،
مؤكدة أن املدينة تحررت يوم 17تشرين
األول م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ول�ح�ق��ت ب��رك��ب
الثورة.
وأوضحت ممثلة بني وليد في البرملان،
أن ع� �م ��ران ش �ع �ب��ان ل ��م ي �ك��ن امل�س�ت�ه��دف
األس� � ��اس� � ��ي م � ��ن االخ� � �ت� � �ط � ��اف ،غ� �ي ��ر أن ��ه
رف ��ض أوام� ��ر ال�ت�ف�ت�ي��ش داخ ��ل «ال �ح��دود
اإلق�ل�ي�م�ي��ة» ل�ل�م��دي�ن��ة ،ك�م��ا وص�ف�ت�ه��ا ،ما
أدى إلى إصابته خالل تبادل الرصاص
بني الجانبني ،مشيرة إلى أن «التهميش
امل�ت�ع�م��د ال ��ذي ت�ت�ع��رض ل��ه امل��دي �ن��ة ح��ال
دون إسعاف عمران».
واستهجنت تخيخ الدعوات لعسكرة بني
وليد ،موضحة أن «أعيان املدينة قد سبق
واتفقوا مع رئيس املؤتمر محمد املقريف
على تسليم كل أبناء مصراتة املختطفني
لديهم في تبادل لألسرى ،وأن من حق بني
وليد أيضًا أن تتسلم أبناءها املختطفني
في مصراتة من دون وجه حق».
ب � ��دوره ،أك ��د ع�ض��و امل��ؤت �م��ر ع��ن م�ص��رات��ة
ح�س��ن األم�ي��ن ،ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،أن «ال�ق�ض�ي��ة
ليست ك�م��ا ي�ح��اول أن ي�ص� ّ�وره��ا البعض
بأنها أزمة بني مصراتة وبني وليد ،بل أن
األزمة الحقيقية هي بني ليبيا والعصابات
املارقة التي باتت تسيطر على بني وليد
بالكامل وتمنع أجهزة الدولة بإختالفها
من ممارسة أعمالها في املدينة».
أم��ا ع��ن زي ��ارة امل�ق��ري��ف وال��وف��د امل��راف��ق له
ال��ى ب�ن��ي ول �ي��د ،ف��أوض��ح أن ه��ذه ال��زي��ارة
«ال تعني تحرير امل��دي�ن��ة ،و ُخ�ص��وص��ًا أن
ِّ
رئ�ي��س امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ق��د ف��ت��ش وال��وف��د
املرافق ُ
وسحبت كافة أسلحتهم» .وشدد
األمني على أن قرار املؤتمر الوطني يفرض
تطبيق القانون بأي وسيلة ،بما في ذلك
اعتماد القوة.

