
احملكمة اجلنائية: مقتل القذافي قد يكون جرمية حرب

مخابرات اجلزائر تعد لتنظيم سياسي حتسبًا لالنتخابات التشريعية
اجلزيرة.نت: كشف مصدر أمني 
جزائري عن أن قيادات عسكرية 
في املخابرات في اجلزائر تواصل 
مشاوراتها إلعداد املشهد السياسي 
عبر إقامة تنظيم سياسي جديد، 
وذلك حتسبا لالنتخابات التشريعية 

املقبلة.
وذكر املصدر »أن هذه األطراف 
الرئي����س عبدالعزيز  املقربة من 
بوتفليقة ومن ش����قيقه السعيد 

بوتفليقة، تعمل بالتنس����يق مع 
املخابرات العسكرية لوضع اللمسات 
األخيرة على املسرح السياسي الذي 
تنوي تقدميه للشعب اجلزائري 
كأول عرض بعد انتهاء البرملان من 
املناقشة والتصويت على القوانني 
املنظمة لعمل األحزاب واجلمعيات 

واإلعالم«.
وبحسب املصدر � الذي حتدث 
»لقدس برس« وطلب عدم الكشف 

عن اسمه � فإن مستشارا للرئيس 
أصل����ه من مدينة س����كيكدة عقد 
املال  اجتماعات برفقة »جنراالت 
والعس����كر واملخابرات« في عدة 
واليات بجنوب وش����رق وغرب 
اجلزائر.  كما مت مؤخرا عقد اجتماع 
بوالية سكيكدة في املكان املسمى 
التابعة  »بقاعدة شريان احلياة« 
لقيادة الش����رق ملشروع الطريق 
السيار، وهي القاعدة التي يشرف 

على أمنها عدد كبير من متقاعدي 
اجليش الوطني الشعبي.

ويذك����ر املصدر أن����ه »ترأس 
االجتماع األخير جنرال معروف 
أمنية  باجليش وس����ط حماي����ة 
مشددة، وكان الهدف من االجتماع 
اإلعالن عن ميالد حزب جديد يقوده 
أحد املقربني من النظام في القريب 

العاجل«.
يذكر أن أنباء ق����د راجت عن 

اعتزام سعيد بوتفليقة � الذي يشغل 
الرئيس  منصب مستشار ألخيه 
عبدالعزي����ز بوتفليقة � تش����كيل 
حزب سياسي يكون جسرا خلالفة 
أخيه في احلك����م، وذلك باالتفاق 
م����ع املكونات احلاكم����ة في البلد 
وعلى رأسها املخابرات العسكرية. 
وحسب املصادر، فإن هناك جهودا 
تبذل للحصول على دعم أوروبي 

وأميركي لهذا السيناريو.

رجال دين يهود ومسيحيون يدعون لعدم انتهاك األماكن املقدسة

اليمن: مظاهرات حاشدة للمطالبة مبحاكمة صالح
وبوادر أزمة حول مشروع قانون مينحه وأعوانه احلصانة

عواصم � وكاالت: قال مدعي 
عام احملكم����ة اجلنائية الدولية 
ان موت الزعيم الليبي املخلوع 
معمر القذافي الذي اعتقله وقتله 
مقاتلون مناهضون له في اكتوبر 

رمبا يكون جرمية حرب.
وقال لويس مورينو اوكامبو 
للصحافيني »اعتقد ان الطريقة 
الت����ي قتل به����ا القذاف����ي تثير 
الش����كوك في كونها من جرائم 
احلرب«. وأضاف »أعتقد ان هذه 
قضية مهمة للغاية. نرفع هذه 
الدولية  الى السلطات  املخاوف 
وهي تضع خطة اس����تراتيجية 
ش����املة للتحقيق ف����ي كل هذه 

اجلرائم«.
وحتت ضغط م����ن احللفاء 

الوطني  الغربيني وعد املجلس 
الليبي بالتحقيق في  االنتقالي 

موت القذافي وابنه املعتصم.
وأظه����رت لقط����ات مصورة 
بالهواتف احملمول����ة انهما كانا 
على قيد احلياة وقت اعتقالهما. 
الزعيم السابق وهو  وش����وهد 
يتعرض للض����رب والتحرش 
والسخرية قبل ان ميوت. وقال 
املجلس الوطني االنتقالي انه قتل 

خالل تبادل الطالق النار.
وأح����ال مجلس االمن التابع 
لالمم املتحدة ملف حملة القمع 
التي شنها القذافي على املتظاهرين 
الى  املطالب����ني بالدميوقراطية 
احملكمة اجلنائي����ة الدولية في 
فبراير وأمر بالتدخل العسكري 

حلماية املدنيني.
واتهمت احملكم����ة اجلنائية 
الدولي����ة القذافي وابنه س����يف 
االس����الم ورئي����س املخابرات 
الليبي السابق عبداهلل السنوسي 

بارتكاب جرائم حرب.
وسيف االسالم معتقل االن في 
ليبيا وأعلنت السلطات عزمها 
البالد بدال  ف����ي  على محاكمته 
من تسليمه للمحكمة اجلنائية 
الدولية في الهاي. وقال مورينو 

اوكامبو ان هذا ممكن.
وصرح مورينو اوكامبو أيضا 
بأنه يحقق في مزاعم عن ارتكاب 
القوات املناهضة للقذافي وقوات 
حلف شمال االطلسي جرائم حرب 

خالل احلرب االهلية الليبية.

في غضون ذلك، جنا صدام 
االبن األصغر لقائد القوات البرية 
فى اجليش الوطني الليبي اللواء 
خليفة حفتر من محاولة اغتيال 
تعرض لها في العاصمة الليبية 
طرابلس، إال أنه مت أسره من قبل 
كتيبة تابعة لثوار الزنتان، في 

تطور الفت لألحداث.
وم����ن جانبه نفى مس����ؤول 
اإلعالم في القوات البرية باجليش 
الوطني الليبي عمر دياب � في 
تصريحات له مساء أمس األول 
� خبر مقتل صدام خليفة حفتر 
على أيدي مسلحني، مؤكدا إصابته 
في قدمه بعيار ناري، مضيفا أن 
اثنني من مرافقي صدام خليفة 
حفتر ق����د أصيبا أيضا بجروح 

إثر إطالق النار عليهما مس����اء 
اخلميس في طرابلس من كتيبة 
تابعة لثوار الزنتان على خلفية 
االشتباكات األخيرة بطريق املطار 

الواقع جنوبي املدينة.
في الس����ياق ذاته قال خالد 
عبدالهادي حفتر ابن شقيق حفتر 
إن جماعة مسلحة أسرت ابن عمه 
صدام وابن عمه اآلخر السائق 
اخلاص للواء خليفة حفتر أثناء 
توجههما ألحد مصارف طرابلس 
إلنهاء معامالت مالية، وانتقد خالد 
حفتر ما يتداوله ثوار الزنتان من 
أن أبناء عمومته حاولوا اقتحام 
املصرف عنوة، مش����يرا إلى أن 
ذهابهم إلى املصرف كان إلمتام 

معامالت مالية.

عواصم � وكاالت: أطلق علماء 
وزعماء دينيون يهود ومسيحيون 
ومس����لمون نداء طالبوا فيه كل 
األطراف املتنازع����ة بعدم انتهاك 
حرمة األماكن املقدسة وذلك تعليقا 
على إقدام مس����توطنني متطرفني 
على إحراق مس����جد ف����ي الضفة 

الغربية.
ونقلت وكالة »آكي« اإليطالية 
لألنب����اء عن رج����ال الدين الذين 
اجتمعوا في جامعة »أنغيليكوم« 
البابوية بروما للمشاركة في مؤمتر 
حول األماكن املقدسة املتنازع عليها 
دعوتهم في بيان »جميع األطراف 
املتنازعة إل����ى عدم انتهاك حرمة 
األماكن املقدسة التابعة لآلخرين 

حتى في زمن احلرب«.
وأضاف����وا ان »كل عمل تدمير 
ميكنه أن ينقلب بسرعة ضد مرتكبه 
نفسه وخلق دوامة ال نهاية لها من 

االنتقام، مش����يرين إلى ان »إبقاء 
املقدس����ة خ����ارج دوامة  األماكن 
الصراع����ات خطوة صغيرة نحو 
أنسنة وضع صعب« مذكرين بأن 
»اهلل هو ثروتنا احلقيقية واإللهام 

األكبر« بالنسبة لنا.
كما شدد البيان على »ضرورة 
االلت����زام الثاب����ت بحماية جميع 
األماكن املقدس����ة التابعة جلميع 
األديان وعلى املستويني النظري 

والعملي«.
وختم بالق����ول إنه »من حيث 
املبدأ فإن كل بيت ترفع فيه صلوات 
حقيقية وصادقة هلل يقدسه البحث 
عن اهلل ويجب أن يحترم من قبل 

اجلميع«.
يش����ار إل����ى ان مس����توطنني 
متطرف����ني أحرقوا مس����جدا في 
قرية برقة ق����رب مدينة رام اهلل 
في الضفة الغربية بعد س����اعات 

من قيام قوات كبيرة من اجليش 
اإلس����رائيلي بهدم بيت وحظيرة 
مواش����ي في البؤرة االستيطانية 
العشوائية »ماتسبيه يتسهار« في 

منطقة مدينة نابلس.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية 
أن قاع����ة محاض����رات في جامعة 
نابولي ف����ي إيطاليا حتولت الى 
س����احة معركة، بعد ان تعرضت 
البروفيسور اإلسرائيلية فارديت 
اليس����فلر حاييم واحملاضرة في 
قس����م اللغة واالدب العبرية في 
جامعة حيفا االسرائيلية، لسيل 
جارف م����ن املقاطعات والهتافات 
القاسية من قبل الطالب املشاركني 
في احملاضرة ونشطاء من املنظمات 
املناهضة إلس����رائيل وأوضحت 
الصحيفة العبري����ة أن الدكتورة 
اإلسرائيلية وصلت هذا األسبوع 

الى اجلامع����ة اإليطالية من اجل 
إلقاء محاضرة بعنوان »األخالق 
في الطب االسالمي« ولكنها فوجئت 
املقاطعات واملهاجمات  بسيل من 
التي اطلقها طالب  والش����عارات 
احملاضرة ضد إس����رائيل وهتفوا 
»اسرائيل دولة متييز عنصري« 
و»إسرائيل قاتلة االطفال« واضافت 
يديعوت ان االمر لم يقتصر على 
ذلك بل قام الط����الب املناهضون 
إلسرائيل بتوزيع بيانات في قاعة 
احملاضرة اتهموا من خاللها جامعة 
حيفا بدعم قوات الشرطة واجليش 
االسرائيلي، من خالل السماح لهم 
بااللتحاق باجلامعة وارتداء اللباس 

العسكري في باحاتها.
في سياق آخر، رفضت احملكمة 
العليا االس����رائيلية خالل جلسة 
عقدتها امس االول دعوى تعويضات 
قدمها 30 عراقيا جلأوا الى اسرائيل 

بني عامي 1993 و1994 ومت زجهم 
في الس����جون االس����رائيلية لكن 
احملكم����ة اقرت دف����ع تعويضات 
الربعة منهم فقط النهم تعرضوا 

للتعذيب ايضا.
وقال����ت صحيف����ة »يديعوت 
احرونوت« امس ان احملكمة العليا 
وافقت على دفع تعويضات مالية 
العراقيني االربعة بقيمة  لالجئني 
100 ألف ش����يكل )نحو 26.5 الف 

دوالر( لكل واحد منهم.
وأفادت الصحيفة بأن 30 عراقيا 
وصلوا الى اس����رائيل عقب حرب 
اخلليج االولى هربا من مالحقات 
نظام الرئيس العراقي املقبور صدام 
حسني السباب عدة ووصلوا بداية 
الى االردن لكنهم تخوفوا من »خاليا 
تصفية« عراقية ولذلك تس����للوا 
الى اس����رائيل وس����لموا انفسهم 

لسلطاتها.

برادلي مانينغ أمام القضاء العسكري 
لتسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس

شيراك لن يستأنف احلكم الصادر بحقه

عواصم وكاالت: ميثل برادلي مانينغ اجلندي 
االميركي الش����اب املتهم بتسريب عشرات آالف 
الوثائق السرية الى موقع ويكيليكس امس امام 
القضاء العس����كري للم����رة االولى منذ فضيحة 
تسريب برقيات ديبلوماسية اميركية. وسيمثل 
مانينغ املس����جون منذ 18 ش����هرا، امام القضاء 
العسكري في فورت ميد بوالية ماريالند )شرق( 
في جلسة متهيدية. ومانينغ الذي يحتفل اليوم 
بعيد ميالده ال� 24، مته����م بتزويد ويكيليكس 
بعشرات آالف الوثائق العسكرية االميركية حول 

احلرب في كل من العراق وافغانستان وببرقيات 
ديبلوماسية اميركية نشرها املوقع الحقا.

وهذه اجللسة التمهيدية، وهي املرحلة االولى 
قبل مثوله امام محكمة عسكرية، »شبيهة بهيئة 
محلفني كبرى مدنية مع حقوق اضافية للمتهم« 
بحسب سالح البر. وفي حال قرر القضاء العسكري 
رفع امللف الى محكمة عسكرية قد يتعرض مانينغ 
للسجن املؤبد. وال يتوقع ان تبدأ جلسات احملاكمة 

قبل الربيع املقبل.

عواص���م � وكاالت: أعرب وزير اخلارجية 
الفرنس���ي آالن جوبيه عن حزنه العميق إزاء 
احلكم الصادر بإدانة الرئيس الفرنسي السابق 
جاك شيراك حيث حكم بالسجن ملدة سنتني، مع 
وقف التنفيذ عليه في قضية الوظائف الوهمية 
في باريس والتي تعود إلى بداية التسعينيات 
عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية.

وق���ال جوبي���ه الذي كان يش���غل منصب 

رئيس وزراء فرنس���ا في حكومة شيراك انه 
يرغب في التعبير عن »الصداقة الوفية التي 
جتمعهما وتقدي���ره له في العمل الذي قام به 
س���واء أثناء توليه رئاس���ة بلدية باريس أو 
رئاس���ة اجلمهورية«. وفي السياق ذاته، قال 
جان فيل محامي الرئيس الفرنسي السابق ان 
شيراك لن يستأنف ادانته بالفساد وال حكما 

بسجنه ملدة عامني مع وقف التنفيذ.

الفلس���طيني  الرئيس  أرملة 
الراحل ياس���ر عرف���ات أم ال 
واكتفى بالتأكيد على أن مذكرة 
الدولي���ة الصادرة  التوقيف 
التونسي  القضاء  سابقا عن 
القرار  أصبحت مبوجب هذا 
ملغاة. وكان قاض تونس���ي 
أصدر في 22 أكتوبر املاضي 
مذكرة توقي���ف دولية بحق 
سهى عرفات وذلك للتحقيق 
معها بقضية فساد مالي متعلقة 
مبلف »مدرسة قرطاج الدولية« 
التي أسس���تها بوقت سابق 
ليلى بن علي زوجة الرئيس 

التونسي السابق.
التونسي  القاضي  ووجه 
املكلف بامللف ألرملة الرئيس 
الفلس���طيني س���هى عرفات 
تهما تتعلق »باستغالل شبه 
موظف لوظيفة الستخالص 
فائدة لنفسه أو لغيره لإلضرار 

باإلدارة«.

القضاء التونسي يلغي مذكرة توقيف 
دولية كان أصدرها ضد سهى عرفات

تونس � يو.ب���ي.آي: قرر 
إلغ���اء  التونس���ي  القض���اء 
مذكرة التوقيف الدولية ضد 
س���هى عرفات أرملة الرئيس 
الفلس���طيني الراحل ياس���ر 
عرف���ات كان قاض تونس���ي 
أصدرها في وقت سابق عقب 
اتهامها بالتورط بقضية فساد 
مع ليلى الطرابلس���ي زوجة 
الرئيس التونسي السابق زين 

العابدين بن علي.
وقال كاظم زين العابدين 
رئي���س ديوان وزي���ر العدل 
التونس���ي في اتصال هاتفي 
مع يونايتد برس انترناشونال 
أم���س إن قاض���ي احملكم���ة 
العاصمة  االبتدائية بتونس 
»ألغى مذكرة التوقيف الدولية 

ضد سهى عرفات«.
ولم يوضح املصدر ما إذا 
كان القضاء التونسي أسقط 
سهى عرفاتالتهم املوجهة لسهى عرفات 

فيدل كاسترو يدخل موسوعة غينيس مع 638 محاولة الغتياله
هافانا ـ أ.ف.پ: دخل فيدل كاسترو )85 عاما( الذي ابتعد عن السلطة منذ العام 2006 بسبب مشاكل 
صحية بعدما هيمن على احلياة السياسة في هذا البلد منذ العام 1959، موسوعة »غينيس« لألرقام 
القياسية مع لقب »الشخص الذي استهدفه أكبر عدد من محاوالت االغتيال« مع 638 محاولة اغتيال، على 
ما جاء في موقع رسمي كوبي. وجاء في موقع »كوباديبيت« أن »الزعيم التاريخي للثورة الكوبية فيدل 
كاسترو هو الشخص الذي استهدفه أكبر عدد من محاوالت االغتيال وفق موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية ومحفوظات وكالة االستخبارات األميركية )سي آي إيه( التي كانت في أغلب األحيان العقل املدبر 
لهذه احملاوالت«.
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عربية وعالمية

اإليطاليون يهتفون ضد إسرائيل بجامعة »نابولي«

جنل اللواء خليفة حفتر ينجو من محاولة اغتيال في طرابلس

عواص���م � وكاالت: توافدت 
مجموعات حاش���دة من الشباب 
اليمنيني املناهضني للنظام على 
العاصمة صنعاء لتنظيم مظاهرة 
احتجاجية عقب صالة اجلمعة، 
وذل���ك بالتزامن م���ع مظاهرات 
مماثلة بحوالي 18 محافظة مينية، 
تلبية لدعوة ما بات يعرف باسم 
»اللجنة التنظيمية لثورة الشباب 

الشعبية«.
املناهضة  ونظمت اجلماهير 
للنظام انش���طتها حتت ش���عار 
جمعة »احملاكمة مطلبنا«، حيث 
جددوا خاللها املطالبة مبحاكمة 
الرئيس اليمن���ي علي عبد اهلل 
صال���ح ومعاونيه في الس���لطة 
التهامهم بقتل املتظاهرين سلميا 
وتعد هذه اجلمعة رقم 44 التي 
ينظمه���ا املناهض���ون للنظ���ام 
منذ بداي���ة االحتجاجات مطلع 
الع���ام احلالي، وق���د مت اختيار 
شعار هذه اجلمعة بعد أن دعت 
»اللجنة التنظيمية لثورة الشباب 
الشعبية« األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في بيان لها مؤخرا إلى 
الفعلية لتقدمي  بدء اإلج���راءات 
رموز النظام اليمني إلى محكمة 
اجلنايات الدولي���ة ومنعهم من 

السفر وجتميد أرصدتهم.
وعلى وقع ه���ذه املظاهرات 
تشهد األوساط اليمنية السياسية 
والقانونية جدال واس���ع النطاق 
حول موضوع منح الرئيس اليمني 
علي عب���داهلل صالح ومعاونيه 
في السلطة حصانة من املالحقة 

املتحدة األميركية ودول االحتاد 
األوروبي التزامات غير خطية أو 
مكتوبة بعدم السماح مبالحقتهم 
جنائيا من قبل املنظمات احلقوقية 

والدولية.
وفي س���ياق اجلدل بش���أن 
احلصان���ة القضائي���ة للرئيس 
اليمني ومعاونيه، تشير مصادر 
قانونية إلى أن احملكمة اجلنائية 
الدولية ال ميكنه���ا أن تنظر في 
ملفات قضاي���ا تتعلق باتهامات 
للمسؤولني اليمنيني على اعتبار 
أن اليمن ليست عضوا في نظام 
تأس���يس احملكم���ة، وبالتال���ي 
فاحملكمة ليست جهة اختصاص 

بالنظر في مثل هذه القضايا.
غير أن مصادر قضائية أخرى 
تؤكد أن ما وصفته ب� »اجلرائم 
ضد اإلنس���انية« و»جرائم قتل 
املتظاهرين سلميا« املرتكبة من 
قبل النظ���ام باليمن ال ميكن أن 
تسقط، وال يجوز االتفاق على منح 
مرتكبيها حصانة قضائية، كما 
أنها تتعلق أيضا بحقوق أولياء 

الدم )أهالي القتلى(.
وفي نفس السياق الذي يعارض 
منح صال���ح ومعاونيه حصانة 
أكد أحد  القضائية،  من املالحقة 
املناهضني  النشطاء السياسيني 
للنظام احملامي عمر احلميري أنه 
قبل السعي للتصديق على مشروع 
قانون منح احلصانة يجب إدراك 
أن هذا القانون ميثل حتديا كبيرا 
إلرادة »الثورة«، وعرقلة كبرى 

ملطلب احملاكمة.

التي وقعتها األطراف السياسية 
اليمني���ة املعني���ة باألزم���ة في 
العاصمة السعودية الرياض يوم 
23 نوفمبر املاض���ي، فإن اآللية 
التنفيذية له���ا تقضي بأن تقدم 
اليمنية  الوطني  الوفاق  حكومة 
مشروع قانون إلى مجلس النواب 
اليمني مينح احلصانة القانونية 
والقضائية لرئيس اجلمهورية 
)علي عبداهلل صالح( ومن عملوا 
معه خ���الل فترة حكمه، على أن 
يقره مجلس النواب مبن فيه من 

األعضاء املمثلني للمعارضة.
وفي هذا الصدد، ذكر مصدر 
ديبلوماسي ميني رفيع املستوى 
أن األسبوع املقبل سيشهد إقرار 
الرئيس  مش���روع قانون مبنح 
حصانة من املس���اءلة القانونية 
إزاء جميع القضايا التي ميكن أن 

تقدم أمام احملكمة اجلنائية.
وق���ال املصدر ف���ي تصريح 
لصحيفة »أخبار اليوم« اليمنية 
املعارضة إن القانون الذي ستقدمه 
حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس 
الن���واب اليمني سيش���مل أبناء 
الرئيس وجميع أركان نظامه مبن 
فيهم مرتكب���و انتهاكات حقوق 
اإلنسان في محافظة تعز وأمانة 
العاصمة ومحافظات أخرى شهدت 
أعمال عنف من قبل السلطات ضد 

املتظاهرين.
وأضاف املص���در أن القانون 
سيشمل جميع أنواع قضايا الفساد 
التي مورست طوال حكم الرئيس 
صالح، وتوقع أن تقدم الواليات 

القضائي���ة مبوجب أح���د بنود 
املبادرة اخلليجي���ة حلل األزمة 
اليمنية، وهو املوضوع الذي من 
املتوقع أن تتم مناقشته وإقراره 

خالل األسبوع املقبل باليمن.
ووفقا للمب���ادرة اخلليجية 

جندي منشق عن قوات صالح يؤدي صالة اجلمعة مع احملتجني امس )ا.ف.پ(

حتليل إخباري

بيروت ـ أ.ف.پ: أحدثت الثورات العربية التي 
اندلعت منذ بدء العام 2011 انقالبا في اخلارطة 
السياسية للشرق االوسط، ممهدة لبروز كتلة 

اسالمية سنية في مقابل تراجع دور ايران 
واحملور االستراتيجي الذي تشكله مع سورية، 

بحسب ما يرى محللون.
ورأى االمني العام السابق جلامعة الدول العربية 

عمرو موسى في تصريح اخيرا ان العالم 
العربي »لن يكون كما قبل بعد اليوم«، اذ 

ان »االحداث احلالية تفتح الطريق امام نظام 
اقليمي جديد«. وقد يشهد هذا النظام اجلديد 

تراجعا في نفوذ القوى التقليدية املتنافسة 
في املنطقة مثل ايران لصالح محور جديد 
بزعامة مصر وتركيا. ويقول شادي حميد 

من مركز »بروكينغز« للدراسات في الدوحة 
لوكالة فرانس برس »هناك بروز لكتلة سنية 

تضم مصر وتركيا وقطر وليبيا وتونس ورمبا 
املغرب، ومن احملتمل ان تنضم اليها سورية«.

ويضيف »كل هذه الدول يغلب فيها اآلن 
التوجه االسالمي«. ويتابع حميد »ان العالقات 

بني هذه الدول ستصبح اكثر متانة على 
االرجح، ولديها مصلحة مشتركة في ان 

تكون لها سياسة خارجية اكثر استقاللية غير 
مرتبطة ال بالواليات املتحدة وال بـ »محور 

املقاومة« االيراني ـ السوري«.
ويتوقع اخلبراء ان تتمتع احلكومات العربية، 

وفي مقدمتها مصر، ما بعد الثورات بقدر 
أكبر من القوة والتاثير. وتقول اخلبيرة في 

شؤون الشرق االوسط انياس لوفالوا ان 
مصر »ستستعيد دورها االقليمي الذي فقدته 
خالل السنوات االخيرة«، بعد جتاوز املرحلة 
االنتقالية التي اعقبت سقوط الرئيس السابق 

حسني مبارك.
وتضيف »احلكومات املقبلة املتسلحة 

مبشروعيتها الشعبية، ستكون فاعلة اكثر«.
ويتوقع مدير معهد كارنيغي للشرق االوسط 

بول سالم ان يؤدي »الربيع العربي الى تقليص 
التأثيرات اخلارجية« في املنطقة، على غرار ما 

جرى في تركيا التي خرجت خالل السنوات 
االخيرة من الفلك االميركي واصبحت ذات 

قرار مستقل. واكتسبت تركيا في عهد رئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغان شعبية واسعة في 

العالم العربي، اثر جناح منوذجها االقتصادي 
وبعد مواقفها الداعمة للفلسطينيني ودورها 

كوسيط في عدد من القضايا االقليمية.

لكن دورها تعزز مع مواقفها املساندة للحركات 
االحتجاجية الشعبية العربية، السيما في 

سورية. ويرى حميد ان »تركيا لم تعد قوة 
اقليمية عادية، بل قوة عظمى في املنطقة 

لقد وضعت نفسها في اجلانب الصحيح من 
التاريخ« من خالل دعمها الدميوقراطية.

وبعد انكفاء دام عقودا، بدت اجلامعة العربية 
اكثر حيوية بعد اعطائها الضوء االخضر 

للعمليات اجلوية حللف شمال االطلسي في 
ليبيا، ومن ثم من خالل فرضها عقوبات على 

دمشق على خلفية قمع احملتجني.
وتشير لوفالوا الى عامل اساسي في قرار 

اجلامعة، هو وجود »رغبة قوية السيما لدى 
امارات اخلليج السنية بضرب احملور الشيعي 

الذي متثله ايران وسورية وحزب اهلل«.
ويرى حميد ان »سقوط سورية سيشكل 

ضربة قاصمة إليران« التي بدأ دورها يتراجع 
فعال مع التطورات التي تشهدها املنطقة، 

مضيفا »من وجهة نظر االميركيني، فإن سقوط 
)النظام السوري( يشبه اصابة ثالثة عصافير 

بحجر واحد أي اضعاف سورية وايران وحزب 
اهلل«. ويضيف »لقد انتهى زمن الصعود 
االيراني، ولم يعد احد يتكلم عن »منوذج 

ايراني«، الن طهران تبدو بوضوح كقوة غير 
دميوقراطية عملت ايضا على قمع شعبها«، 
في اشارة الى انهاء احلركة االحتجاجية على 

اعادة انتخاب الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد في العام 2009.

ويقول بول سالم »قبل سنوات، كان ينظر 
الى ايران وحزب اهلل كأبطال )في مواجهة 

اسرائيل(. أما اليوم فان احمدي جناد يوضع 
في خانة احلكام املستبدين العرب الذين 

انتفضت عليهم شعوبهم.
وقد حتمل االنتخابات التشريعية االيرانية 

املقررة في مارس 2012 تطورات في املشهد 
االيراني، بتأثير من »الربيع العربي«.

وفي ظل هذه التغييرات، سيظل لبنان ساحة 
تتردد فيها انعكاسات التطورات اجلارية في 

املنطقة، السيما في سورية املجاورة، بحسب 
لوفالوا. أما اسرائيل التي ابدت تخوفها من 

»شتاء اسالمي«، فهي في وضع ال حتسد عليه، 
رغم ارتياحها لتراجع الدور االيراني.

ويقول حميد »ان احلكومة االسرائيلية 
متوجسة كثيرا في الوقت احلالي )...( تخشى 

ان يؤثر الربيع العربي سلبا على امنها«.

الثورات العربية تعيد رسم اخلارطة السياسية للمنطقة


