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شخصيات ليبية تطلب رعاية الجزائر لحوار ينهي األزمة
الجزائر ـ آدم الصابري
تلقت الجزائر طلبات من أطراف سياسية
لـيـبـيــة فــاع ـلــة ،لـلـعـمــل عـلــى تـهـيـئــة املـنــاخ
لجمع مختلف الجهات الليبية على طاولة
ال ـح ــوار ،ملـنــع الـتــدخــل الـعـسـكــري الـغــربــي
وإن ـ ـهـ ــاء األزمـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـصــف ب ــال ـب ــاد،
م ــن خـ ــال ح ــل س ـيــاســي يـنـتـهــي بــإعــان
مصالحة وطنية.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ديـ ـبـ ـل ــوم ــاس ــي جـ ــزائـ ــري
لــ«األخـبــار» ،رافضًا الكشف عن اسمه ،إن
أطرافًا سياسية ليبية وشخصيات فاعلة،
طلبت من الجزائر القيام بوساطة إلنهاء
األزم ــة فــي الـبــاد والــدفــع بــاتـجــاه الـحــوار
«الليبي  -الليبي» ،خصوصًا بعد نجاح
املاليني في الجلوس إلى طاولة واحدة في
الجزائر وظهور بوادر انتهاء األزمة التي
تشهدها مالي.
وأوض ــح املـصــدر أن مــن بــن الشخصيات
الليبية التي تقدمت بهذا الطلب ،رئيس

املؤتمر الوطني السابق املنتهية واليته
نـ ــوري أب ــو سـهـمــن وال ـق ـي ــادي اإلخ ــوان ــي
علي الصالبي والناشط السياسي بشير
السويحلي ،وأيضًا رئيس حزب «الوطن»
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ورئ ـ ـي ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
ل ـطــراب ـلــس ســاب ـقــا ع ـبــد الـحـكـيــم بـلـحــاج،
إضــافــة إل ــى رئ ـيــس وزراء لـيـبـيــا األسـبــق
مـ ـحـ ـم ــود جـ ـب ــري ــل ،وامل ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ـخ ــاص
لـلــرئـيــس الـلـيـبــى ال ــراح ــل مـعـمــر الـقــذافــي
أحمد قذاف الدم ،ورئيس الحكومة الليبية
السابق علي زيدان.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ،ف ــإن
الجزائر على تواصل مستمر مع مختلف
األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة الـلـيـبـيــة ال ـتــي تنبذ
ّ
ال ـع ـنــف وت ــؤم ــن ب ــال ـح ــوار كــوسـيـلــة لـحــل
األزم ـ ــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أشـ ــار إل ــى أن
شخصيات ليبية زارت الجزائر في إطار
البحث عن سبل إنهاء األزمــة .وأضــاف أن
دور دول الجوار الليبي كالجزائر ،أصبح
معترفًا به من قبل املجموعة الدولية التي

ّ
ترى أنه ال حل في ليبيا ،إال بالجلوس إلى
طاولة الحوار.
وأش ــار املـصــدر الــدبـلــومــاســي ،أيـضــا ،إلى
أن هناك ردود فعل إيجابية لدى األطراف
الليبية املعنية ،التي أبدت موافقتها على

أبدت شخصيات
ليبية موافقتها على
مباشرة المفاوضات
وجلسات الحوار

القدوم إلى الجزائر ومباشرة مفاوضات
وج ـل ـس ــات ح ـ ــوار ت ـن ـهــي األزمـ ـ ــة الـلـيـبـيــة.
وق ــال إن شخصيات تونسية تعمل على
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع الـ ـج ــزائ ــر ل ـج ـم ــع األخ ـ ــوة
الفرقاء.
وك ـ ـشـ ــف امل ـ ـص ـ ــدر أن الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ت ـن ـت ـظــر
املــواض ـيــع ال ـتــي تــرغــب األط ـ ــراف الليبية
مـنــاقـشـتـهــا ،وذل ــك ب ـهــدف ضـبــط بــرنــامــج
املـ ـف ــاوض ــات ب ـع ــد ت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــواف ــق بــن
األخوة الفرقاء.
وكـ ــان امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم املــؤتـمــر
الــوط ـنــي الـلـيـبــي ال ـع ــام املـنـتـهـيــة والي ـتــه
عمر حـمـيــدان قــد ص ـ ّـرح ،فــي وقــت سابق،
ب ــأن الـلـيـبـيــن يـ ّ
ـرح ـبــون بــرعــايــة الـجــزائــر
للحوار بني الفرقاء الليبيني ،موضحًا أن
املوقف الجزائري كان متوازنًا منذ بداية
األزمة ،ومشيرًا إلى أن الجزائر وفقت على
املـســافــة نفسها مــن الـجـمـيــع ،األم ــر الــذي
جعل األط ــراف الليبية توافق على لعبها
دور الوساطة.

ظريف :ال جدوى من العقوبات
ـت ان ـع ـقــدت فـيــه الـجـلـســة األول ــى
فــي وق ـ ٍ
ضمن الجولة السابعة مــن املفاوضات
ّ
ح ـ ــول الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي ،ق ــل ــل وزيـ ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
من أهمية العقوبات الغربية على إيران،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن أم ـيــركــا ل ــن تـنـســف بها
آفاق تسوية القضية النووية والتعاون
مــع طـهــران .وأك ــد ظــريــف «ع ــدم جــدوى»
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـه ــا م ـســألــة
ال تـحـمــل «ت ـلــك ال ـق ـي ـمــة» بــالـنـسـبــة إلــى
أميركا.
وبـ ــدأت جـلـســات ال ـت ـف ــاوض ،أم ــس ،بني
إي ـ ــران ومـجـمــوعــة دول ( )1+5ف ــي مقر
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،ع ـلــى أن
تـتــواصــل حـتــى نـهــايــة األس ـبــوع املقبل.
ويتولى ظريف واملمثلة العليا للسياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي املنتهية
واليتها كاثرين آشـتــون ،رئــاســة وفــدي
املفاوضني.
وانتقد ظريف في كلمة ألقاها في مركز
مجلس العالقات الخارجية في نيويوك،
السياسات األميركية الخاطئة ،وقال إنه
لو كان الهدف هو االطمئنان إلى سلمية
ّ
البرنامج الـنــووي« ،لكان حــل املوضوع
ً
س ـهــا ج ـ ـدًا ،لـكــن املـشـكـلــة تـكـمــن ف ــي أن
أميركا ّ
تورطت في موضوع العقوبات،
وأن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس يـ ــدعـ ــو إلـ ـ ــی اإلب ـ ـقـ ــاء

ما قل
ودل
أكد رئيس الوزراء الروسي
ديمتري مدفيديف ،أن بالده ال
تريد اقتصادًا مغلقًا ولن تغير
نموذجها للتنمية رغم العقوبات
التي فرضها الغربيون عليها
بسبب األزمة األوكرانية.
وشدد مدفيديف على أن موسكو
لن تغير طريقتها وأنها ليست
«بحاجة القتصاد مغلق» ،مشددًا
على أنه «رغم العقوبات ،لن
تغلق روسيا الباب أمام شركائها
األجانب» ،مضيفًا« :ال يمكن أحدًا
أن يتوقع أي آثار ستترك على
املدى الطويل على
االقتصاد العاملي».
(أ ف ب)

عليها» .وأشار ظريف إلی زيادة أجهزة
الطرد املــركــزي في إيــران من  200جهاز
قبل فرض العقوبات إلی  20ألف جهاز
ً
في الوقت الحالي ،قائال إن ّهذه الزيادة
ُت ّ
عد أحد اإلنجازات التي تحققت بسبب
العقوبات األميركية.
وأوضـ ــح أن االس ـت ـيــاء امل ـتــزايــد للشعب
اإليــرانــي مــن أمـيــركــا بسبب العقوبات،
ك ــان مــن اإلن ـج ــازات األخ ــری لسياسات
واش ـن ـطــن ح ـيــال إي ـ ــران ،وق ــال إن ب ــاده
ت ــری نـفـسـهــا م ـلــزمــة بـتـســويــة القضية

النووية ،مضيفًا أن برنامج التخصيب
برنامج سلمي له أهدافه الخاصة ،وأن
الوكالة الدولية للطاقة النووية أعلنت
مل ـ ــرات ع ــدي ــدة أن إيـ ـ ــران ک ــان ــت مـلـتــزمــة
تمامًا ما ينص عليه اتفاق جنيف.
وردًا ع ـل ــی س ـ ــؤال ع ــن ق ــاع ــدة ب ــارش ــن
العسكرية ،قال إن الوكالة تفقدت القاعدة
مــرتــن وأخ ــذت عـيـنــات مـنـهــا ،موضحًا
أن هـ ـن ــاك ب ـع ــض ال ـت ـق ــاري ــر ال ـخ ــاط ـئ ــة.
وأض ــاف« :إنـهــم يــريــدون مــواصـلــة هذه
الـجــوالت التفقدية لربما يعثرون علی

تتواصل جلسات التفاوض حتى نهاية األسبوع املقبل (أ ف ب)

الـ ـش ــيء ال ـ ــذي ال ي ــوج ــد م ــن األسـ ـ ــاس»،
مجددًا التأكيد أن بالده مستعدة إلبداء
أعلی مستوی من الشفافية« ،لكن وفقًا
ل ــات ـف ــاق ،إن امل ـن ـش ــآت ال ـع ـس ـكــريــة تعد
خارج نطاق عمليات التفتيش».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد ت ـقــريــر ل ـلــوكــالــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
إي ــران تتخذ إجـ ــراء ات لــالـتــزام ببنود
االت ـف ــاق ال ـن ــووي املــؤقــت مــع مجموعة
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـس ـ ــت .ورغ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه ال ت ــوج ــد
مفاجأة في النتائج التي خلص إليها
ت ـقــريــر ال ــوك ــال ــة إال أن ال ـق ــوى الـغــربـيــة
ق ــد تـعـتـبــرهــا إي ـجــاب ـيــة م ــع اسـتـئـنــاف
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات إلن ـ ـهـ ــاء األزمـ ـ ـ ــة ال ـن ــووي ــة
املستمرة منذ عشر سنوات.
ـت س ــاب ــق ،الـتـقــى األمـ ــن الـعــام
وف ــي وقـ ـ ٍ
لألمم املتحدة بــان كي مــون ظريف ،في
املقر العام لألمم املتحدة .ولفت بان في
بيان عقب اللقاء إلى أنه أعرب عن أمله
ٍ
في أن تؤدي املفاوضات حول البرنامج
الـنــووي ،إلــى التوصل إلــى اتفاق شامل
ينهي تلك األزم ــة .وتـطــرق األمــن العام
إل ــى ال ـت ـطــورات الـتــي تشهدها الساحة
اإلقـلـيـمـيــة ،مــؤك ـدًا أن «لــديــه ثـقــة فــي أن
إي ــران يمكنها أن ت ــؤدي دورًا ب ـنـ ً
ـاء في
األزمتني العراقية والسورية».
(األخبار ،رويترز ،إرنا)

مليار دوالر مساعدات أميركية لكييف
كـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األوك ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـيـ ـت ــرو
بوروشنكو أن الــواليــات املتحدة تعهدت
تقديم ضمانات مالية قيمتها مليار دوالر
لكييف لجمع التمويل في األسواق املالية،
في وقت بدأت فيه مجموعة االتصال حول
أوكــران ـيــا أم ــس جــولــة مـفــاوضــات جــديــدة
في مينسك .وكتب بوروشنكو في تغريدة
عـلــى مــوقــع «ت ــوي ـت ــر» ،أم ــس« ،ات ـف ـقــت مع
(الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي) بـ ــاراك أوب ــام ــا على
أن تحصل أوكرانيا على ضمانات مالية
قيمتها مـلـيــار دوالر» ،وذل ــك بـعــد زي ــارة
قام بها إلى واشنطن حصل خاللها على
مـســاعــدة قيمتها  53مليون دوالر ،فيما
فشل في إقناع الــواليــات املتحدة بتزويد
أوكــرانـيــا بــالـســاح ملـحــاربــة االنفصاليني
في شرق البالد.
وأش ــار أوب ــام ــا ،خ ــال الـلـقــاء ال ــذي جمعه
ب ـب ــوروش ـن ـك ــو ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،إل ــى
امل ـس ــاع ــدات املــال ـيــة واملـ ـع ــدات الـعـسـكــريــة
غ ـي ــر ال ـف ـت ــاك ــة الـ ـت ــي أرس ـل ـت ـه ــا واش ـن ـطــن
إل ـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـع ـق ــوب ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة امل ـن ـس ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـفــرض ـهــا
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي على

روسيا .ووصف أوباما نظيره األوكراني
بأنه «الرجل املناسب للمهمة» ،مشيرًا إلى
ال ـت ــزام بــوروشـنـكــو ال ـخــاص االنـتـخــابــات
امل ـق ـب ـلــة وت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـجـ ــازات ف ــي ع ـهــده،
وم ــن بـيـنـهــا الـتـشــريــع ال ــذي يـتـيــح حكمًا
ذات ـي ــا مــوس ـعــا لـلـمـنــاطــق امل ـض ـطــربــة في
شرق أوكرانيا .وفي سياق متصل ،وافقت
ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ع ـل ــى ت ـخ ـص ـيــص  350م ـل ـيــون
دوالر إلم ــداد أوكــران ـيــا بأسلحة مـضــادة
ل ـل ــدب ــاب ــات وذخـ ــائـ ــر ورادارات مــدفـعـيــة
وطــائــرات استطالع فنية بــدون طيار إلى
جــانــب أسـلـحــة أخ ــرى .واق ـتــرحــت اللجنة
 100مـلـيــون دوالر ملـســاعــدة أوكــرانـيــا في
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـ ـطـ ــوارئ ال ـط ــاق ــة ع ـل ــى م ــدى
الـثــاثــة أع ــوام املـقـبـلــة .ويـجــب أن يحصل
هذا اإلجراء على موافقة مجلسي الشيوخ
والنواب كي يصبح قانونًا.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ب ــدأت فــي مينسك أمــس،
جــولــة جــديــدة مــن مـفــاوضــات الـســام بني
ممثلني ألوكرانيا وروسيا واالنفصاليني
األوكرانيني ومنظمة األمــن والتعاون في
أوروبـ ـ ــا ض ـمــن مـجـمــوعــة االتـ ـص ــال حــول

أوكــران ـيــا .وق ــد وص ــل الــرئـيــس األوكــرانــي
الـ ـس ــاب ــق ل ـي ــون ـي ــد ك ــوت ـش ـم ــا ،وامل ـب ـع ــوث
الــروســي ميخائيل زوراب ــوف ،وأربـعــة من
قادة االنفصاليني ومراقبي منظمة األمن
والتعاون إلى مينسك.
وق ـ ـ ــال أنـ ـ ــدريـ ـ ــه بـ ـ ــورغـ ـ ــن ،نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
وزراء جـمـهــوريــة دونـيـتـســك ،ال ــذي يمثل
االنـفـصــالـيــن فــي امل ـفــاوضــات إل ــى جانب
رئ ـ ـيـ ــس وزراء جـ ـمـ ـه ــوري ــة دون ـي ـت ـس ــك
أل ـك ـس ـنــدر زاخ ــارت ـش ـن ـك ــو ،إن امل ـح ــادث ــات
ستركز على «الــوضــع الـخــاص» ملنطقتي
دونيتسك ولوغانسك.
من جهته ،عبر موفد الحكومة األوكرانية،
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـيــونـيــد كــوتـشـكـمــا عن
مـ ـع ــارضـ ـت ــه ألي ح ـ ـلـ ــول «ع ـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
استقالل أوكرانيا ووحدة أراضيها».
وت ـ ـجـ ــرى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات عـ ـل ــى وقـ ـ ــع مـقـتــل
عسكريني أوكــران ـيــن ،وإصــابــة  3آخــريــن
بجروح ،وفقد االتصال بـ 6جنود آخرين،
خ ـ ــال اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـ ــع ان ـف ـص ــال ـي ــن ،فــي
غـضــون ال ـ  24ســاعــة األخ ـيــرة ،رغــم إعــان
وقف إطالق النار ،في شرق البالد.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

عربيات
دوليات
 9تشرين الثاني موعد
استفتاء استقالل كاتالونيا

أعلن رئيس حكومة إقليم
كاتالونيا ،أرتور ماس (الصورة)،
أمس أنه سيوقع مرسوم قانون
لدعوة الناخبني لالستفتاء على
االستقالل عن إسبانيا في 9
تشرين الثاني املقبل.
وقال ماس« :سأوقع املرسوم...
في الواقع سأدعو إلى هذا
االستفتاء في التاسع من تشرين
الثاني كما اتفقنا منذ بضعة
أشهر مع أغلب القوى السياسية
الكاتالونية» .من جهته ،أكد نائب
رئيس الوزراء اإلسباني ،سورايا
ساينث دي سانتاماريا في
مؤتمر صحافي عقب االجتماع
األسبوعي للحكومة ،أن االستفتاء
على استقالل إقليم كاتالونيا
غير قانوني وفقًا للدستور ولن
يسمح بتنظيمه.
(أ ف ب)

الصني :محاكمة مسؤول
سابق كبير بتهم الفساد
يمثل النائب السابق لرئيس
أعلى وكالة تخطيط في الصني،
ليو تيه نان أمام املحكمة في
األسبوع املقبل بتهم الفساد.
وذكر موقع «تشاينا نيوز
سرفيس» أن محاكمة ليو تبدأ
يوم األربعاء في النغفانغ في
مقاطعة خبي في شمال البالد
بالقرب من بكني ،دون اإلفصاح
عن املزيد من التفاصيل .وكان
مكتب االدعاء العام الصيني قد
اتهم ليو في حزيران املاضي
باستغالل نفوذه وتقاضي
رشى .وتولى ليو منصب نائب
رئيس اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح وهي مؤسسة
حكومية ذات نفوذ واسع تضع
السياسات االقتصادية وتوافق
على االستثمارات الكبرى ،وأقيل
ليو من منصبه في أيار من العام
املاضي.
(أ ف ب)

تركيا :غول ينفي نيته
تأسيس حزب جديد
نفى الرئيس التركي السابق عبد
الله غول ،أمس ،ما تردد أخيرًا
عن نيته تأسيس حزب جديد،
موضحًا أنها «اشاعات ال أساس
لها من الصحة» .وقال غول في
تصريح أدلى به للصحافيني،
أمس ،خالل زيارته مسقط رأسه
في والية (قيصري) إنه سيكون
عونًا ألصدقائه في حزب العدالة
والتنمية الحاكم وسيقدم كافة
أشكال الدعم للحكومة ولرئيس
الجمهورية رجب طيب إردوغان
«إن اقتضت الحاجة  ..من أجل
نجاحات أكثر لتركيا».
(األناضول)

