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{ اسـطنـبـول - ا ف ب:  عـد الـرئيس
الـــتـــركي رجب طـــيـب إردوغــان امس
ـــؤتــمـــر الـــدولي من أجل األحـــد أن ا
الــسالم في لـيــبـيـا ســيـشــكّل "خـطـوة
مــهــمـة" لــتــثــبـيـت وقف إطالق الــنـار
الـــهش في الـــبالد في تـــصــريـــحــات
انيا.وقال تسبق بدء احملادثـات في أ
إردوغـــان لــلــصـــحــافــيـــ في مــطــار
اســطـــنــبــول قــبل الــتــوّجه حلــضــور
ــؤتـمــر "أرى أن قـمّــة بــرلـ تــشـكّل ا
خـطــوة مـهــمّـة لـتــرسـيخ وقف إطالق
الـنـار و(التـوصل إلـى) حل سـياسي".
وحـذر من "الـتضـحـيـة" بالـتـقـدّم الذي
 حتقـيقه بـاتّجـاه السالم بـعد وقف
إطالق الـــنــار هـــذا الــشـــهــر "من أجل
طــمــوحـــات جتّــار الــدم والــفــوضى".
شير وأطلق رجل شرق ليبيا النافذ ا
خـلـيـفــة حـفـتـر هـجـومًـا مـنـذ نـيـسـان
الـفـائت عـلـى طـرابـلس مـقـر حـكـومـة
عترف بها من األ الوفاق الوطني ا
عارك التي تحدة.وبعـد شهور من ا ا
أســـفـــرت عـن مـــقـــتل أكـــثـــر من 280
مدنـيًـا ونحـو ألـفي مـقاتل دخل وقف
إلطالق الــنـار حــيّـز الــتـنـفــيـذ في 12
كـــانــون الـــثــاني بـــدعــوة من تـــركــيــا

تـهمـة بدعم حـفتـر.وتدعم وروسيـا ا
أنقرة بـدورها حـكومة طـرابلس التي
يترأسها فايز السرّاج وأرسلت قوات
إلى ليبيا بعدما وقّعت على اتفاقيات
عسكـرية وبحـرية مع حكـومة الوفاق
الوطني.وندد إردوغان الذي لم يخفِ
امــــتـــعــــاضه مـن مــــغـــادرة حــــفــــتـــر
احملـادثــات بـشـأن وقـف إطالق الـنـار
الــتـي عـــقــدت فـي مـــوســـكــو مـــطـــلع
األسبوع اجلـاري بدون التـوقيع على
الـهـدنـة بــاسـتـقـبـال أثـيـنـا لـلـمـشـيـر
الـنافـذ.وأجـرى حفـتـر زيـارة مفـاجـئة
إلى اليونـان اخلميس.ورأى إردوغان
أن الـــيــونــان هـــدفت من اســتـــقــبــاله
"الــثـــأر" لــعـــدم دعــوتـــهــا حملـــادثــات
.وقال "الـيونـان منـزعجـة بشكل برلـ
ـــانـــيــا" جـــدّي ألنـــهـــا لم تـــدعَ إلى أ
مــــشـــــيـــــراً إلى أن رئـــــيـس الــــوزراء
اليونـاني كيـرياكوس مـيتسـوتاكيس
يلعب "لعبة خاطـئة" ويتّخذ "خطوات
خـــاطــئـــة". من جـــانب اخــر  فـــتــحت
الـشـرطـة الــفـرنـسـيـة حتـقـيـقـا بـشـأن
نشوب حريق ليل اجلمعة السبت في
مطعم باريسي شهير يرتاده الرئيس
ــانـويل مــاكـرون الــذي تـسـتــهـدفه إ

حركـة اجـتمـاعيـة ضـد تعـديل أنظـمة
التقـاعد في الـبالد.وقالت الـشرطة إن
جرس اإلنـذار انطـلق حوالى الـساعة
اخلـــامــســـة صــبـــاحــا في مـــطــعم "ال
روتــونـــد" في حي مــونـــبــارنــاس في
بــــاريس. وعــــنـــد وصــــولــــهم رصـــد
عـنـاصـر الــشـرطـة بـدايـة حـريق عـلى
ــغـلـقـة.وكـان مـاكـرون أقـام الـشـرفـة ا
ــطـــعم مع مـــأدبـــة عــشـــاء في هـــذا ا
مؤيديه وأصدقائه لالحتفال بانتقاله
لـــلــدورة الــثــانــيـــة من االنــتــخــابــات
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عرفة أسباب احلريق. وفتح حتقيق 
وقـال مـصـدر مـطـلع إن "الـتـحـقـيـقات
األولـــيـــة تــتـــجه إلى فـــرضــيـــة عــمل
مــتـعــمّــد".وذكـرت مــصـادر قــضـائــيـة
وقريبة من التـحقيق أن ما يدعم هذه
ـركزي الفـرضيـة هـو عثـور اخملتـبر ا
لــلــشــرطــة عــلى آثــار مــحـروقــات في
كـان.وكـانت مـحاولـة إضـرام حريق ا
ـبـنى في الـتـاسع من كـانـون خـارج ا
الــثــاني أخــفــقت.وعــبــرت مــرشــحـة
الــيـمـ لالنــتـخـابــات الـبـلــديـة الـتي
ستـجـرى في آذار في بـاريس رشـيدة

داتي عن "القـلق من تـصـاعد وتـطرف
العـنف الـذي ينـتشـر في بـلدنـا".وكان
عــــشـــرات مـن مـــعــــارضي الــــرئـــيس
الـفــرنـسي جتـمــعـوا مـســاء اجلـمـعـة
أمـــــام مــــســــرح "بـــــوف دو نــــور" في
بــاريس حــيـث كــان يــحــضــر عــرضـاً
وحـاولــوا الـدخــول إلـيه إال أن قـوات
األمن تصدّت له. وأكدت دائرة شرطة
ـتـظـاهـرين لم يـتـمـكـنـوا بـاريس أن ا
من الدخول.وقالت النائـبة سيليا دي
الفيرني الناطقة باسم احلزب احلاكم
"اجلمـهوريـة إلى األمام" إن "مـا حدث
في بوف-دو-نور غير مـقبول. عندما
ساس بالرئيس نسعى نسعى إلى ا
ـــؤســــســـة".وكـــان ـــســــاس بـــا إلى ا
الـرئــيس وزوجـته يـحــضـران عـرضـاً
عـنـدمــا نـشـر صـحــفي نـاشط هـو طه
بـوحفص كـان يـجـلس خـلف الـرئيس
بــثالثـة مــقـاعــد صـوراً عــلى تـوتــيـر
قـاطعة دفعت بـناشطـ إلى اجمليء 
الـعـرض وفق مــا قـال مـصـدر مـقـرّب
من الرئيس.وأوقف بوحفص اجلمعة
قيد التـحقيق ومثل أمـام قاض مساء
السبـت.وقال مصـدر قضـائي إنه بعد
واصـلة التـحقيـقات قررت توقيـفه و

نـيـابـة بـاريـس فـتح حتـقـيق قـضـائي
ــشــاركـة بــتـجــمع  تــشـكــيـله في "ا
الرتـــكـــاب أعـــمـــال عـــنف وتـــخـــريب"
و"تــنـــظــيم تـــظــاهـــرة غــيـــر مــصــرح
لــهـا".لـكـن قـاضي الــتـحـقــيق قـرر في
ـرحـلــة اعـتـبـار بـوحـفص (22 هـذه ا
عاما) شاهدا مـشتبها به وهو وضع
ــتـهم والــشـاهـد الــعـادي.وكـان بـ ا
بــــوحــــفص صــــور الــــرئـــيـس ثم بث
تسـجيـل الفـيديـو على تـويتـر مرفـقا
برسالة مـفادها: انا حـاليا في مسرح
بوف-دو-نور على بعد ثالثة صفوف
عن رئــــيس اجلــــمـــهــــوريـــة. هــــنـــاك
نـــاشـــطــون في مـــكـــان مــا ويـــدعــون
اجلميع إلى التـحرك. شيء ما يجري
إعداده.. قـد تـكون أمـسـية مـثـيرة".ثم
سأل عـشـرات اآلالف من متـابـعيه هل
عليه رشق الرئيس بـحذائه كما فعل
صــــحـــافـي عــــراقي ضــــد الــــرئــــيس
األميـركي األسـبق جـورج بوش االبن
في 2008.ودان محاميه أرييه اليمي
في تــصـــريح لــوكــالــة فــرانس بــرس
الـــقــرار مـــعــتـــبــرا أنه "جتـــاوز غــيــر
ـسـاس بـحـرية اإلعالم مـسبـوق في ا

." اردوغان يلقي كلمته خالل مؤتمر دوليوبحقوق الصحفي


