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شخصية اليوم
حمادي الجبالي وعبد
اإلله بنكيران وعون
الخصاونة أبرز الضيوف
العرب (رويترز)

إيزابيل كوتان باير ،اسم ال بد أن المعنيين بسجناء الرأي العرب يتوقفون
حولوا محاكمات سياسية لعرب
عنده بما أن صاحبته من المحامين الفرنسيين الذين ّ
ومسلمين ،من قضايا إرهاب إلى قضايا نضال

إيزابيل كوتان باير
باريس ــ عثمان تزغارت

ب�ك��ل س�ه��ول��ة وف ��ق أس �ع��ار ف��ائ��دة بسيطة
ج��دي��ًا« ،وه ��ذه إش ��ارة إيجابية ي��رى فيها
ً
املختصون دليال على بدء تحسن الوضع
االقتصادي ملنطقة اليورو».
كل العيون في دافوس تتطلع إلى تطورات
األزم��ة األوروب�ي��ة ،على قاعدة أن حلها أو
تفاقمها هما ما سيحسمان الحفاظ على
ال �ن �ظ��ام االق �ت �ص��ادي ال �ح��ال��ي ،م��ع بعض
ال�ت�ع��دي�لات وال�ت�ح�س�ي�ن��ات ،أو أن صفحة
ال �ن �ظ ��ام ال ��رأس �م ��ال ��ي ف ��ي ش �ك �ل��ه ال �ح��ال��ي
ُ
طويت بال رجعة.

ما قل
ودل
أعرب َّ
مفوض االتحاد
األوروبي للشؤون االقتصادية أولي
رين أمس ،عن توقعه أن تتوصل
اليونان إلى اتفاق بشأن ديونها
مع الدائنني من جهات خاصة
قبل قمة لزعماء االتحاد األوروبي
االثنني املقبل .من جهته ،أكد
وزير املال األميركي تيموثي
غايتنر أن أوروبا «تحرز بعض
التقدم» .كذلك أبدى استعداد
بالده للموافقة على زيادة قدرة
صندوق النقد الدولي على إقراض
أوروبا إذا بادرت املؤسسات
ً
األوروبية املالية أوال بإنقاذ
منطقة اليورو من عثرتها.
(أ ف ب)

على غ��رار «س�ف��اح امل��راف�ع��ات» ،املحامي
ال� �ف ��رن� �س ��ي األش � �ه � ��ر ج� � ��اك ف �ي��رج �ي��س،
ُ
ت �ع��د إي��زاب �ي��ل ك��وت��ان ب��اي��ر ،ال �ت��ي ب��دأت
مشوارها املهني محامية في مكتبه ،من
أبرز املدافعني عن مساجني الرأي العرب
في فرنسا .وقد رافعت كوتان باير ،منذ
رب ��ع ق ��رن ،ع��ن ع ��دد ب ��ارز م��ن مناضلي
ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة م�م��ن وق �ع��وا ضحية
«إرهاب الدولة» الفرنسي ،وفي مقدمتهم
امل � �ن� ��اض� ��ل األم� � �م � ��ي إل� �ي� �ت ��ش رام� �ي ��ري ��ز
سانشيز ،الشهير بلقب كارلوس ،الذي
تتولى الدفاع عنه منذ اختطافه من قبل
االس�ت�خ�ب��ارات الفرنسية ف��ي الخرطوم
ِّ
ع ��ام  .1994وف ��ي خ �ط��وة ت ��ذك ��ر ب ��زواج
ج��اك فيرجيس م��ن امل�ن��اض�ل��ة الوطنية
الجزائرية جميلة بوحيرد ،بعد الحكم
ع�ل�ي�ه��ا ب ��االع ��دام س �ن��ة  ،1958ارت�ب�ط��ت
ك��وت��ان ب��اي��ر ب �ك��ارل��وس ع��ام  ،2003إث��ر
إدانته بالسجن َّ
املؤبد.
وارتبط اسم هذه املحامية ،ذات التوجه
ال �ي �س��اري ،ب��ال��دف��اع أي �ض��ًا ع��ن ع�ش��رات
اإلسالميني املعتقلني في فرنسا بتهمة
«اإلرهاب» ،بدءًا بزعيم تيار «التوحيد»،
ً
ال �ج��زائ��ري م�ح�م��د ش�ل�ب��ي ،وص� ��وال إل��ى
ال �ن��اش��ط ال �ف��رن �س��ي زك ��ري ��ا م ��وس ��اوي،
امل�س�ج��ون ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بتهمة
أن � ��ه «االن � �ت � �ح� ��اري ال� ��رق� ��م ع � �ش� ��رون ف��ي
هجمات  11اي��ول  .»2001وق��د سبق أن
داف �ع��ت ك��وت��ان ب��اي��ر ع��ن وال� ��دة زك��ري��ا،
ع��ائ�ش��ة ال��واف��ي ف��ي ف��رن�س��ا .وم��ن أشهر
م��وك �ل �ي �ه��ا أي� �ض ��ًا ،ال �ن��اش� ّ�ط ال �ج��زائ��ري
م��روان ب��ن ح��ام��د ،ال��ذي لفق ل��ه محامي
م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ال �س��اب��ق ،ج ��ان ل��وي
ب��روغ �ي �ي��ر ،ت�ه�م��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ه�ج�م��ات
إره��اب �ي��ة ف ��ي ف��رن �س��ا ،ض �م��ن م ��ا ُس� ِّ�م��ي
«الشبكات الشيشانية» التي تم تفكيكها
ف��ي ال�ض��واح��ي الباريسية خ�لال أعياد
ُ
نهاية العام  .2003وقد استخدمت تلك
التهم امللفقة إلدراج اسم بن حامد ضمن
ك �ب��ار ق ��ادة تنظيم «ال �ق��اع��دة» ،م��ن قبل
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ف��ي حينها
كولن باول ،وذلك في مرافعته الشهيرة
أم��ام مجلس األم��ن ال��دول��ي عشية حرب
غزو العراق.
ارت�ب��ط اس��م ك��وت��ان باير أيضًا بالدفاع
ع��ن الفيلسوف روج�ي��ه غ ��ارودي ،وذل��ك

ف� ��ي امل �ح��اك �م��ة امل� �ك ��ارث� �ي ��ة ف� ��ي ف��رن �س��ا،
على خلفية كتابه الشهير «األس��اط�ي��ر
ِّ
املؤسسة لدولة إسرائيل» .كما أنها لم
تقف مكتوفة األيدي حيال الظلم املسلط
ع �ل��ى ع�م�ي��د س �ج �ن��اء ال � ��رأي ال �ع ��رب في
فرنسا ،جورج إبراهيم عبد الله (راجع
ع� ��دد األخ � �ب� ��ار» ف ��ي  18ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي
 .)2012لكن املحامية املذكورة استدركت،
في اتصال الحق مع «األخبار» ،بأنها لم
تكن عضوًا في «هيئة الدفاع» عن عبد
الله ،خالفًا ملا ورد في «األخبار» .وتقول
كوتان باير عن هذا املوضوع إن «جورج
عبد الله ليس موكلي باملفهوم القضائي
امل �ح��ض ،ول ��م أك ��ن ض�م��ن ه�ي�ئ��ة ال��دف��اع

انطلقت من
مكتب فيرجيس
وتدافع عن كارلوس
ومساجين رأي عرب

ع�ن��ه ال �ت��ي اق �ت �ص��رت ت�ق��ري�ب��ًا ع�ل��ى ج��اك
ف�ي��رج�ي��س ،لكنني أت�ع��اط��ف م��ع قضية
عبد الله ،وأعتني به وأزوره في السجن
ألنني أعتبر أنه ليس سجينًا ،بل رهينة
محتجزة منذ  28عامًا بموجب مؤامرة
أميركية ـ فرنسية ـ إسرائيلية» .وتتابع
املحامية «ك��ان ج��ورج عبد الله ضحية
م��ؤام��رة استخبارية .ول��م يقتصر األمر
فقط على ما قام به جهاز االستخبارات
ال�ف��رن�س�ي��ة (دي إس ت ��ي) ،ب��ل اش�ت��رك��ت
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية
اختالق مخبأ األسلحة الذي
أيضًا في
َّ
ُ
ً
�راك عبد
�
ت
�
ش
ا
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قًا)
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اعتبر دل�
ُ
الله في العمليات الفدائية التي نسبت
إل��ى األل��وي��ة الثورية املسلحة اللبنانية
في فرنسا».
ك� ��ذل� ��ك ت� �ك� �ش ��ف امل� �ح ��ام� �ي ��ة م � ��زي� � �دًا م��ن
ال�ت�ف��اص�ي��ل ح��ول ال ��دور ال ��ذي ق��ام��ت به
االس�ت�خ�ب��ارات الجزائرية ف��ي الوساطة
ُ
ال�ت��ي ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن ت�ف�ض��ي إل��ى
اإلف��راج عن ج��ورج عبد الله ،والتي كان
كارلوس أول من تحدث عنها في رسالة
م�ف�ت��وح��ة ال ��ى ال��رئ �ي��س ال �ج��زائ��ري عبد
ال�ع��زي��ز بوتفليقة .وت �ق��ول ك��وت��ان باير
«أرى أن االستخبارات الجزائرية خانت
كلمة ال �ش��رف ال�ت��ي قطعتها للمقاومة
خ�ل�ال ال��وس��اط��ة ال �ت��ي ّأدت إل ��ى إط�ل�اق
س ��راح ال��ره�ي�ن��ة ال�ف��رن�س��ي ج�ي��ل ب�ي��رول،
ُال� ��ذي ك ��ان م �خ �ط��وف��ًا ف ��ي ل �ب �ن��ان ،حيث
أفرج عنه في آذار  ،1985بعدما تعهدت
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج ��زائ ��ري ��ة ب� ��أن ي �ف��رج
الفرنسيون ف��ي املقابل ع��ن ج��ورج عبد
ّ
الله ،لكن فرنسا أخلت الحقًا بتعهداتها،
ُ
وي�ع� ُّ�د سكوت السلطات الجزائرية عن
ذلك خيانة واشتراكًا في إره��اب الدولة
الذي أبقى عبد الله رهينة في السجون
الفرنسية حتى اليوم» .ورغم ذلك ،تشير
ك��وت��ان ب��اي��ر إل ��ى أن ��ه «ال ي �ص��ح ال �ق��ول
إنني عضو في هيئة الدفاع عن جورج
عبد الله ،ألنه ليس موكلي على صعيد
اإلج ��راءات القضائية املحض ،واألص��ح
أنني أقف إلى جانبه تطوعًا ،وأسهم في
فضح امل��ؤام��رة الظاملة التي استهدفته،
وذل� � � ��ك ع� �ل ��ى غ� � � ��رار م � ��ا أف� �ع� �ل ��ه م � ��ع ك��ل
مساجني الرأي العرب في فرنسا ،حيث
أساندهم وأدافع عنهم بقطع النظر عن
توجهاتهم الفكرية ،يساريني ك��ان��و أو
قوميني أو إسالميني».

فرنسا تنسحب من أفغانستان نهاية 2013
أع � �ل � ��ن ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ف ��رن � �س ��ي ن �ي �ك��وال
س ��ارك ��وزي ،ف��ي خ �ت��ام ل �ق��اء ع �ق��ده مع
الرئيس األفغاني حميد قرضاي أمس،
أن انسحاب القوات الفرنسية املقاتلة
امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي أف �غ ��ان �س �ت ��ان س�ي�ن�ج��ز
ً
أواخر  ،2013بدال من نهاية  ،2014كما
ك��ان م�ق��ررًا م��ن الحلف األطلسي حتى
اآلن.
وج��اء اللقاء ب�ين س��ارك��وزي وقرضاي
ف��ي محاولة م��ن األخ�ي��ر لثني الرئيس
الفرنسي عن تهديده األسبوع املاضي
ب�س�ح��ب ق ��وات ��ه م ��ن أف �غ��ان �س �ت��ان ،بعد
مقتل أرب�ع��ة ج�ن��ود فرنسيني على يد
جندي أفغاني.
وأوضح ساركوزي أن فرنسا «ستطلب
م ��ن ال �ح �ل��ف األط �ل �س��ي إع� � ��داد دراس� ��ة
ع ��ن م �ج �م��وع امل �ه �م��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة ال�ت��ي
سيتوالها الجيش األفغاني من الحلف
األط�ل�س��ي ف��ي  .»2013وك��ان ع��ام 2014
هو املوعد الذي حدده الحلف األطلسي
ل�ن�ق��ل ه ��ذه امل �ه �م��ات .وق ��ال س��ارك��وزي

اي�ض��ًا إن ف��رن�س��ا ستنقل ال��ى الجيش
األفغاني املسؤولية األمنية في والية
كابيسا شمال ش��رق العاصمة كابول
«اب � �ت� � ً
�داء م ��ن آذار .»2012وأض � ��اف إن
«م�ت��اب�ع��ة ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة وال�ن�ق��ل
ال �ت ��دري �ج ��ي ل �ل �م �س��ؤول �ي��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة
س �ت �ت �ي��ح ال �ت �خ �ط �ي��ط ل � �ع� ��ودة م�ج�م��ل
قواتنا املقاتلة بدءًا من نهاية .»2013
وأوضح ساركوزي أن الجدول الزمني
النسحاب نحو  3600جندي فرنسي،
ال ي� ��زال� ��ون م �ن �ت �ش��ري��ن ف� ��ي األراض� � ��ي
األف �غ��ان �ي��ة ،ي�ن��ص ع�ل��ى أن ي �ع��ود ال��ف
ج �ن��دي ال� ��ى ف��رن �س��ا خ �ل�ال  ،2012في
مقابل  600في املشروع السابق .وقال
ساركوزي ،من جهة أخرى ،إن مهمات
تدريب الجيش األفغاني التي يقوم بها
ّ
ال�ج�ي��ش ال�ف��رن�س��ي ،وال �ت��ي ُع��ل�ق��ت بعد
مقتل أربعة جنود فرنسيني برصاص
ُ
جندي أفغاني قبل أسبوع ،ستستأنف
«اب�ت� ً
�داء من ي��وم غ��د» السبت .وأوض��ح
أن ال�ج�ي��ش ال�ف��رن�س��ي س �ي��واص��ل بعد

 2013مهمات تدريب الجيش األفغاني
م ��ع م �ج �م��وع��ة م ��ن امل ��درب�ي�ن «س�ي�ك��ون
عددهم بضع مئات».
إلى ذلك ،أكد وزير االقتصاد الفرنسي،
ف��ران �س��وا ب � � ��اروان ،أم � ��س ،أن ت��رش�ي��ح
ن �ي �ك��وال س ��ارك ��وزي ل ��والي ��ة ث��ان �ي��ة في
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة أم��ر م��ؤك��د ،وال
شك فيه .وقال باروان لشبكة تلفزيون
«اي تيلي»« ،إذا كان السؤال :هل هناك
من شك في ترشيح نيكوال ساركوزي،
فالجواب هو ال» ،مشيرًا إلى أن اللحظة
ال �ت��ي س�ي �خ�ت��اره��ا س ��ارك ��وزي إلع�ل�ان
ترشيحه «ستكون اللحظة الصائبة،
ألنها ستكون لحظته».
وط��ال��ب ب � ��اروان ن� ��واب ح ��زب االت �ح��اد
من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم
ب��زع��ام��ة س � ��ارك � ��وزي) ،ال ��ذي ��ن ي�ح�ث��ون
ال� ��رئ � �ي� ��س ع� �ل ��ى اإلس � � � � ��راع ف � ��ي اع �ل��ان
الترشيح ،بضرورة التحلي «بالبرودة
والكثير من الهدوء».
(أ ف ب)

عربيات
دوليات
فشل االتفاق النفطي بني
البشير وسلفاكير
فشل رئيسا السودان عمر
البشير (الصورة) وجنوب
السودان سلفاكير ميارديت أمس
في تسوية نزاع نفطي أدى الى
وقف إنتاج الخام في الجنوب
ويهدد االقتصاد في البلدين
كليهما .والتقى الرئيسان على
هامش اجتماع لزعماء من شرق
أفريقيا في إثيوبيا ،حيث قال
مصدر قريب من املحادثات إن
الرئيسني ناقشا اتفاقًا «كان من
املنتظر أن ّ
يجمد الوضع ويلغي
اإلجراءات املنفردة التي اتخذها

كل من الجانبني».
ّ
لكن املصدر أضاف إن املحادثات
انهارت عندما انسحب سلفاكير.
وينصب الخالف على قيمة
الرسوم التي ينبغي أن يدفعها
جنوب السودان ـ ـ ـ الذي أصبح
العام املاضي دولة مستقلة ليس
لها منفذ بحري ـ ـ ـ مقابل مرور
صادراته النفطية عبر السودان
الى البحر األحمر.
(رويترز)

ً
 31قتيال بهجوم
انتحاري في بغداد
ّأدى هجوم انتحاري ،أمس ،في
بغداد إلى مقتل  31شخصًا
وإصابة ما يزيد على 60
شخصًا .وقال مسؤولون
في الشرطة ومصادر في
املستشفيات إن االنتحاري ّ
فجر
سيارته أثناء مرور جنازة شيعية
في شارع صغير فيه سوق في
حي الزعفرانية في جنوب غرب
العاصمة العراقية .وقال مسؤول
في مكتب قاسم املوسوي،
املتحدث باسم قيادة عمليات
بغداد ،إن االنتحاري ربما حاول
أيضًا استهداف مركز شرطة
الزعفرانية ،لكنه فجر نفسه
بالقرب من املتاجر والسوق.
(رويترز)

مناورة أميركية إسرائيلية
في تشرين األول
ذكرت صحيفة «معاريف» أنه
يبدو من النقاشات التي جرت
في األيام األخيرة في املؤسسة
األمنية أن املناورة املشتركة بني
الجيشني األميركي واإلسرائيلي،
التي كان من املفترض إجراؤها
في شهر أيار ،وجرى تأجيلها،
لـ «اعتبارات عمالنية» ،بحسب
ُ
تعبير املؤسسة األمنية ،ستجرى
منتصف شهر تشرين األول
املقبل .وأضافت من املفترض أن
يصل إلى إسرائيل نحو 3000
جندي أميركي ،على أن ينضم
إليهم حوالى ألفي جندي من
الجيش اإلسرائيلي.
(األخبار)

