
أعلن رئيس احلكومة اللبنانية سعد احل��ري��ري امس 
األربعاء من القصر الرئاسي تريثه في تقدمي استقالته رسمياً، 
بعد نحو ثالثة أسابيع على اعالنها بشكل مفاجئ من الرياض، 
وذلك استجابة لطلب الرئيس ميشال عون بإفساح املجال أمام 

مشاورات إضافية.
وق��ال احلريري في خطاب تاله من القصر الرئاسي بعد 
خلوة عقدها مع عون “لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة 
الرئيس )عون( وقد متنى علّي التريث في تقدميها واالحتفاظ 
بها ملزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبديت 

جتاوباً مع هذا التمني«.
وأم��ل احلريري ال��ذي وص��ل ال��ى بيروت ليل الثالثاء أن 
يشكل ق��راره “مدخاًل جدياً حل��وار مسؤول” من شأنه أن 
“يعالج املسائل اخلالفية وانعكاساتها على عالقات لبنان مع 

األشقاء العرب«.
وح��ض��ر احل��ري��ري ص��ب��اح األرب��ع��اء ال��ى ج��ان��ب رئيس 
اجلمهورية ورئيس البرملان نبيه بري عرضاً عسكرياً أقيم في 
وسط بيروت ملناسبة الذكرى ال�74 الستقالل لبنان، قبل أن 
ينتقل الى القصر الرئاسي حيث عقد خلوة مع عون وبري قبل 

بدء االستقبال الرسمي.
وشدد احلريري على حاجة لبنان الى “جهود استثنائية 
من اجلميع لتحصينه في مواجهة املخاطر والتحديات، في 
مقدمتها وجوب االلتزام بسياسة النأي بالنفس عن احلروب 
وعن الصراعات اخلارجية والنزاعات االقليمية وعن كل ما 
يسيء الى االستقرار الداخلي والعالقات األخوية مع االشقاء 

العرب«.
وأك��د احل��ري��ري ال��ذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ من 
الرياض في الرابع من الشهر احلالي، موجهاً انتقادات الذعة 
الى كل من إيران وحزب الله، تطلعه الى “شراكة حقيقة من 
كل القوى السياسية في تقدمي مصلحة لبنان العليا على أي 

مصالح أخرى«.
وتأتي خطوة احلريري األربعاء بعدما ربط في مقابلة 

تلفزيونية في 12  نوفمبر، تراجعه عن االستقالة “باحترام 
ال��ن��أي بالنفس واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��ت��دخ��الت التي حت��دث في 

املنطقة«.
وأبدى األمني العام حلزب الله السيد حسن نصرالله إثر 
ذلك مرونة واستعداداً للتفاهم مع احلريري. وقال “بالتأكيد 
نحن جميعاً في لبنان ننتظر ع��ودة رئيس احلكومة، وهو 
بالنسبة لنا ليس مستقيالً” مضيفاً “عندما يأتي سنرى ونحن 

منفتحون على كل حوار وكل نقاش يجري في البلد«.
وأثارت االستقالة صدمة كبيرة لدى حلفائه وبيته الداخلي 
كما لدى خصومه، خصوصاً أنها تزامنت مع حملة اعتقاالت 
غير مسبوقة في الرياض طاولت أكثر من مئتي شخصية 

سعودية بارزة. 
وأثمرت وساطة فرنسية قادها الرئيس اميانويل ماكرون 
انتقال احل��ري��ري السبت بعد أسبوعني م��ن استقالته من 
الرياض الى باريس، ثم توقف الثالثاء في القاهرة حيث التقى 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينتقل الى الرنكا 

في طريقه الى بيروت.
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رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري بعد إلقاء خطابه في القصر الرئاسي ببيروت

بعد ثالثة أسابيع على إعالنها بشكل مفاجئ

احلريري يتراجع عن االستقالة
رئ���������ي���������س ال���������������������وزراء 
ال���ل���ب���ن���ان���ي اس���ت���ج���اب 
بإفساح  ع��ون  لطلب 
املجال أمام املشاورات

تركيا: يوجد خطر حقيقي في عفرين 
السورية وال بد من إزالته

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أمس األربعاء إنه يوجد ”خطر حقيقي“ في 
منطقة عفرين السورية وال بد من إزالته.

وأضاف الوزير خالل محادثات في أنقرة عن ميزانية وزارته أن القوات املسلحة التركية 
استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.

قوى املعارضة تبدأ اجتماعها في الرياض وسط ضغوط للتوصل إلى تسوية

اجلبير: سنقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق تطلعاته
ب���دأت ق��وى امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة أمس 
اجتماعا في الرياض سعيا لتشكيل هيئة 
م��ف��اوض��ات ينبثق عنها وف���د ج��دي��د إل��ى 
محادثات جنيف، في وق��ت يفيد محللون 
ومعارضون عن ضغوط مت��ارس للقبول 
بتسوية تستثني مصير الرئيس بشار 

األسد.
وي��ش��ارك نحو 140 شخصية ميثلون 
مكونات املعارضة الرئيسية في االجتماع 
ال��ذي انطلق بدعوة من وزارة اخلارجية 

السعودية.
واستهل وزي��ر اخلارجية ع��ادل اجلبير 
االجتماع بكلمة أكد فيها ان ب��الده “ستقف 
إلى جنب الشعب السوري الشقيق كما كانت 
دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل 

عادل«.
تهدف املفاوضات الى تشكيل وفد موحد 
ميثل ه��ذه املعارضة في محادثات جنيف 
التي ستبدأ في 28 نوفمبر برعاية االمم 
املتحدة، وي��ش��ارك ف��ي االجتماع املبعوث 

االممي الى سوريا ستافان دي ميستورا.
وق���ال دي ميستورا أم��س ان اجتماع 
الرياض يهدف الى “اعادة حتريك مفاوضات 
جنيف”، معربا عن “تفاؤله ... خصوصا 

االن«.
وي��أت��ي اللقاء ف��ي وق��ت يعقد ال��رؤس��اء 
التركي واإليراني والروسي قمة في منتجع 
سوتشي بجنوب غرب روسيا من اجل بحث 
“تسوية بعيدة االمد للنزاع” الذي أوقع أكثر 
من 330  الف قتيل والذي يشهد منعطفا مع 

اخلسائر املتتالية لتنظيم الدولة االسالمية.
ول��ط��امل��ا ش��ك��ل م��ص��ي��ر األس����د العقبة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي اص��ط��دم��ت ب��ه��ا ج��والت 
املفاوضات كافة، مع رف��ض دمشق املطلق 

نقاش امل��وض��وع أس��اس��اً فيما متسكت به 
املعارضة كمقدمة لالنتقال السياسي.

وف��ي ال��وق��ت ال���ذي يحقق ال��ن��ظ��ام فيه 
ان��ت��ص��ارات ميدانية ب���ارزة على حساب 
الفصائل املعارضة وكذلك تنظيم الدولة 
االسالمية الذي مني بسلسلة هزائم متالحقة 
ف��ي س��وري��ا، يقول اخل��ب��راء ان ال ح��ل ام��ام 

املعارضة سوى توحيد صفوفها.
يقول عضو الهيئة السياسية في االئتالف 
السوري املعارض، أبرز تشكيالت املعارضة 
في اخل��ارج، ه��ادي البحرة لوكالة فرانس 
ب��رس “تبذل ج��ه��ود ال��ي��وم للتوصل الى 
توافقات بني كافة قوى الثورة واملعارضة 
والقوى املدنية وباقي التنظيمات السياسية 
واملستقلني للتوصل إلى تشكيل وفد مفاوض 

واحد وموحد ومبرجعية واحدة«.

استبقت شخصيات م��ع��ارض��ة ب��ارزة 
انطالق مؤمتر الرياض باعالن استقالتها 
من الهيئة العليا للمفاوضات، وفي مقدمها 
منسقها العام رياض حجاب الذي لم يحدد 
األسباب املباشرة الستقالته لكنه قال إنه 
ب��ذل جهده “أمام م��ح��اوالت خفض سقف 

الثورة وإطالة أمد نظام بشار األسد«. 
كما س��ارع��ت شخصيات أخ���رى بينها 
املتحدث الرسمي باسم الهيئة رياض نعسان 
آغ��ا واملتحدث الرسمي باسم الوفد سالم 
املسلط باالضافة الى عضو الوفد املفاوض 

سهير األتاسي الى اعالن استقاالتهم تباعاً.
وي���ق���ول ق���ي���ادي ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا 
للمفاوضات هو من الذين مت استثناؤهم من 
الدعوة لفرانس برس، مفضالً عدم ذكر اسمه 
“مت استبعاد شخصيات عدة تعارض كلياً 

بقاء األسد في مستقبل سوريا«.
ويضيف “موافقة السعودية على استبعاد 
ه��ذه الشخصيات ي��ؤش��ر على خضوعها 
للضغوط الروسية”، مضيفاً “رغم دعمها 
للثورة السورية لكن لديها اليوم مصاحلها 
مع روسيا والواليات املتحدة   وتريد حالً 

سريعاً للقضية السورية«.
وباستثناء حجاب الذي تلقى وفق مصادر 
معارضة دع��وة للمشاركة في املؤمتر، لم 
يدع بقية األعضاء الذين أعلنوا استقاالتهم 
أساساً للمشاركة، إذ لم تتم تسميتهم من قبل 

الكتل املنضوين في صفوفها.
ورحب وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفروف الثالثاء باالستقاالت، وقال “آمل أن 
يسمح رحيل املعارضني املتطرفني بتوحيد 

املعارضة في سوريا«.
وي��ش��ي��ر ال���ق���ي���ادي امل���ع���ارض يحيى 
العريضي في تصريحات لفرانس برس إلى 

“مجموعات تتبنى هذا النمط لكنها ليست 
ثوابت مقرة من املعارضة مجتمعة”، مشيرا 
إل��ى منصة موسكو التي ال تشترط رحيل 

األسد عن السلطة.
ويشدد العريضي على أن “أي جهة تريد 
أن تخضع لضغوطات للقبول باألسد ال متثل 

خيارات الثورة وال الشعب السوري«.
وتزامنت االستقاالت مع توقيع معارضني 
ب��ارزي��ن وناشطني وممثلي فصائل على 
عريضة موجهة الى املجتمعني في الرياض، 
تذكرهم “بثوابت أساسية” ف��ي مقدمها 

“رحيل األسد وزمرته«.
ومن بني املوقعني، عضو الوفد املفاوض 
السابق ج��ورج صبرة، ال��ذي اعتذر االثنني 
عن حضور مؤمتر الرياض، وهو الذي ُيعد 

من املتشددين في ما يتعلق مبصير األسد.
وتتوقع الباحثة في معهد الشرق األوسط 
رن��دة سليم “أن يخرج اجتماع الرياض 
بتشكيل مجموعة واالت��ف��اق على رؤي��ة 
املعارضة للدستور واالنتخابات النيابية” 

محور املباحثات املقبلة.
وتضيف لفرانس برس “أي نقاش حول 
االنتقال السياسي أو األسد لم يعد وارداً”، 
موضحة “املسألة تتعلق راه��ن��اً بإيجاد 
معارضة مناسبة ستوافق على الصفقة” 
بعدما “تعهدت السعودية بإيصال هذه 
املجموعة ال��ى جنيف«.  لكن قياديني في 
املعارضة يؤكدون أن القبول باألسد ليس 

وارداً.
ويقول عضو االئتالف املعارض هشام 
م��روة لفرانس ب��رس “االئتالف هو الكتلة 
األكبر امل��دع��وة ال��ى ال��ري��اض ومواقفها من 
األس��د لم تتغير«.ويجزم “من يراهن على 
مؤمتر الرياض ليشرعن وجود األسد واهم«.
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2014 أدنى مستوى لهجمات اجلهاديني  في العراق منذ 

العثور على مقبرة جماعية جديدة 
تضم رفات أيزيديني غرب املوصل

عثرت القوات األمنية العراقية أمس على مقبرة 
جماعية جديدة غرب مدينة املوصل بشمال البالد، 
تضم رفات عشرات من أتباع الديانة األيزيدية الذين 
قتلوا بيد تنظيم الدولة اإلسالمية، بحسب ما أفاد 

مسؤولون محليون.
وقال مدير ناحية القحطانية التابعة لقضاء 
سنجار )80 كيلومترا غرب املوصل( شكر ملحم 
الياس لوكالة فرانس برس إن “املقبرة تضم 
رفاة 73 شخصا من النساء والرجال واألطفال 
ال��ذي��ن أعدمهم التنظيم خ��الل سيطرته على 
املنطقة ودفنهم في منطقة رمبوسي” التابعة 

للناحية.
م��ن جهته، لفت قائمقام سنجار محما خليل 
لفرانس برس إلى أن أنه حتى اآلن “مت اكتشاف 37 
مقبرة جماعية في مناطق متفرقة” من قضاء سنجار 
منذ استعادته من تنظيم الدولة اإلسالمية في العام 

2015 بيد قوات البشمركة الكردية.
وفي أكتوبر املاضي، أعلنت السلطات العراقية 

السيطرة على القضاء بعد انسحاب البشمركة منه.
وأش���ار خليل إل��ى أن “جميع ضحايا املقابر 
اجلماعية هم من املكون األيزيدي”، منتقدا عدم 
تقدمي احلكومتني االحت��ادي��ة والكردستانية أي 

مساعدة لذوي الضحايا.
وفي موضوع أخ��ر، تراجع عدد الهجمات التي 
يشنها تنظيم الدولة اإلسالمية إلى أدنى مستوى له 
في أكتوبر في العراق منذ اجتياحه للبالد وإعالنه 
“دولة اخلالفة” في يونيو العام 2014، وفق ما 

أفادت دراسة.
وبفعل ذلك، فإن عدد الضحايا تراجع إلى أدنى 
مستوى أيضا، بحسب تقرير نشره األربعاء مركز 

“جاينز لدراسات اإلرهاب والتمرد«.
وق���ال م��دي��ر امل��رك��ز م��ات هنمان إن ذل��ك يشير 
إل��ى “مدى انحسار العمل املسلح لتنظيم الدولة 

اإلسالمية” في العراق.
وبلغ ع��دد الهجمات التي شنها تنظيم الدولة 
اإلسالمية في  أكتوبر 126 هجوما، بتراجع نسبته 
21،2 في املئة بالعدد اليومي للهجمات من 6،6 خالل 
األشهر ال�12 املاضية، إلى 5،2 يوميا في سبتمبر 

و4،1 في أكتوبر.
وانخفض ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي لضحايا هجمات 
التنظيم املتطرف إل��ى 102 في أكتوبر، بتراجع 
نسبته 50،7 في املئة مقارنة مع معدل القتلى في 
سبتمبر، و75 في املئة مقارنة مع األشهر ال�12 

املاضية.

واشنطن تريد تخصيص قسم من مساعداتها 
إلى مسيحيني وايزيديني في العراق

طلبت الواليات املتحدة تخصيص قسم من مساهمتها في برنامج االمم املتحدة للتنمية الى 
املسيحيني وااليزيديني في العراق، بحسب ما أعلنت سفيرة الواليات املتحدة لدى املنظمة 

الدولية نيكي هايلي أمس.
وأوضحت هايلي “علينا ان نضمن ان يتم توزيع متويلنا بالشكل االمثل”، في بيان نشر اثر 

لقاء مع االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتيريش.

م�����ي�����س�����ت�����ورا  دي 
أن  ي��������������������ؤك��������������������د 
الرياض  اجتماع 
ي�������������ه�������������دف إل�����������ى 
»إع������ادة حت��ري��ك 
م�������������ف�������������اوض�������������ات 
ج�����������������ن�����������������ي�����������������ف«

بعد إدانته بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد اإلنسانية

السجن املؤبد لراتكو مالديتش »جزار البلقان«
حكمت احملكمة اجلنائية ال��دول��ي��ة في 
الهاي بالسجن املؤبد على الزعيم العسكري 
السابق لصرب البوسنة راتكو مالديتش 
املعروف بلقب »ج��زار البلقان« أمس بعد 
ادانته بارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب 

وضد االنسانية.
وبذلك ُتطوى صفحة من التاريخ بالنسبة 
ليوغوسالفيا السابقة، شهدت محاكمة أهّم 
مرتكبي اجلرائم فيها ومثولهم أمام القضاء 

الدولي.
ووقفت نساء فقدن ازواجا وأبناء واقارب 
وهن يبكني في الساحة ام��ام احملكمة حيث 
عرضت صور 300 رجل قتلوا بايدي قوات 
مالديتش حتت اعني اسرهم وصحافيني اتوا 

من مختلف انحاء العالم.
لكن رئيسة جمعية امهات سريبرينيتسا 
أعربت عن “رضا جزئي. فاحلكم اكبر مما 
صدر على )رادوف��ان( كرادجيتش لكنهم لم 

يدينوه باالبادة في العديد من القرى«.
ب��ع��د اك��ث��ر م��ن 20 ع��ام��ا ع��ل��ى احل��رب 
)1992-1995( التي اوقعت اكثر من مئة 
الف قتيل و2،2 مليون نازح، ادين مالديتش 
)74 عاما( بعشر تهم من بينها ارتكاب ابادة 
في سريبرينيتسا حيث قتل 8 االف رجل 
وفتى مسلمني لكن متت تبرئته من تهمة 

االبادة في العديد من القرى.
وص���رح ال��ق��اض��ي ال��ف��ون��س اوري����ه ان 
“احملكمة حتكم على مالديتش بالسجن مدى 
احلياة الرتكابه هذه اجلرائم”، مضيفا ان 
“اجلرائم التي ارتكبت تصنف بني االسوأ في 
البشرية”، ومعتبرا ان الظروف املخففة التي 
اش��ار اليها الدفاع من بينها تراجع القدرة 

العقلية للمتهم “ال وزن لها” في احلكم.
وق���ال س��ي��رج ب��رام��ي��رت��ز امل��دع��ي العام 
للمحكمة اجلنائية الدولية التي اسست في 
1993 حملاكمة املسؤولني عن ارتكاب جرائم 
ح��رب خ��الل ال��ن��زاع ف��ي البلقان ان احلكم 
يشكل “مرحلة مهمة ف��ي ت��اري��خ احملكمة 

وبالنسبة الى القضاء الدولي«.
ورحبت مفوضية االمم املتحدة السامية 
حلقوق االنسان االربعاء باحلكم بالسجن 
املؤبد على راتكو مالديتش الزعيم العسكري 
السابق لصرب البوسنة معتبرة انها انتصار 

مهم للعدالة«.
وصرح زيد رعد احلسني املفوض السامي 
حل��ق��وق االن��س��ان ان “مالديتش جتسيد 
للشر”. وك��ان زيد عضوا في قوة احلماية 
التابعة ل��المم امل��ت��ح��دة ف��ي يوغوسالفيا 
السابقة بني 1994 و1996 ان “احلكم انذار 
ملرتكبي مثل هذه اجلرائم بانهم لن يفلتوا من 

العدالة ايا كان نفوذهم ومهما طال الزمن. 
سيحاسبون جميعا«.

في املقابل، دعا الرئيس الصربي الكسندر 
فوسيتش م��واط��ن��ي��ه ال���ى “التطلع نحو 
املستقبل” والى التفكير في “اوالدنا والسالم 

واالستقرار في املنطقة«.
قبل حلظات على ادانته، أُخرج مالديتش 
من القاعة بعد ان نهض وراح يصرخ في 
وجه القضاة بانهم يكذبون. وكان القاضي 
رفض قبلها طلبا من الدفاع بتعليق اجللسة 

بسبب ارتفاع ضغط الدم لدى املتهم.
ع��ن��د وص���ول���ه ال����ى ق���اع���ة احمل��ك��م��ة 
رف��ع م��الدي��ت��ش ال���ذي ارت���دى ب��دل��ة قامتة 
وربطة عنق حمراء قانية، ابهامه مبتسما 
للمصورين. ورف��ض بعدها ال��وق��وف عند 
دخول القضاة وحيا أسرته وخصوصا جنله 

داركو مالديتش.
ورف��ض القاضي طلبا تقدم ب��ه الدفاع 
لتعليق اجللسة بسبب الضغط املرتفع 
للمتهم. وص��اح مالديتش “انهم يكذبون 
انتم تكذبون. لست بخير”. ومت اصطحابه 
بعدها الى غرفة مالصقة استمع فيها لصدور 

احلكم.
وعلقت كلمة داتوفيتش عند خروجها من 
القاعة ان هذا السلوك “جبان” و”مؤسف”. 

وك��ان��ت ع��ان��ت م��ن اجل���وع وال��ب��رد خ��الل 
اعتقالها في معسكر بشمال غرب البوسنة 
في 1992 بينما كانت حامال بابنتها البالغة 

ست سنوات.

 بني البطل واجلزار 
ال ي���زال م��الدي��ت��ش يثير ان��ق��س��ام��ا في 
البوسنة ب��ني ال��ذي��ن يعتبرونه “بطال” 

والذين يرون فيه “جزارا«.
فبينما ات��ه��م ف��ي اله���اي ب��ان��ه “العقل 
امل��دب��ر ملقتل االف االشخاص”، ال ي��زال 
يعتبر “بطال” في اجلمهورية الصربية 
الكيان الصربي في البوسنة. بعد أيام على 
مقتل نحو ثمانية آالف رج��ل وش��اب في 
سريبرينيتسا في شمال البوسنة، وجهت 
اليه في 25  يوليو 1995 تهمة ارتكاب 

مجزرة.
كما اتهم بقيادة حملة “تطهير عرقي” في 
جزء من البوسنة القامة دولة صربية عظمى 
نقية عرقيا. وق��د وجهت اليه تهم ارتكاب 
جرائم ابادة وجرائم ضد االنسانية وجرائم 
حرب وقعت خالل حرب البوسنة )1992-
1995( واسفرت عن سقوط اكثر من مئة 

الف قتيل ونزوح 2،2 مليون شخص.


