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مواقفها  اليمنية  املعار�ضة  �ضّعدت   
مبواجهة الرئي�س علي عبدالله �ضالح، 
بعد الأحداث الدامية يف �ضاحة التغيري 
و�ضفتها  وال��ت��ي  �ضنعاء،  بالعا�ضمة 
بحياة  اأودت  اأن  بعد  "جمزرة"  باأنها 
�ضرتف�س  باأنها  فهددت  متظاهرًا،   13
التوقيع على اتفاق ترعاه دول اخلليج 
منذ  البالد  امل�ضتمرة يف  الأزم��ة  لإنهاء 

منت�ضف فرباير/�ضباط املا�ضي.
م���ن قبل  امل���وق���ع  ال���ب���ي���ان  وج�����اء يف 
اأحزاب وحركات املعار�ضة: "لقد قبلنا 
وقف  ن��ري��د  لأن��ن��ا  اخلليجية  امل��ب��ادرة 
القتل  ا�ضتمر  اإذا  ولكن  الدماء،  اإراق��ة 
ن�ضامح  ول��ن  ثورتنا  �ضنوا�ضل  فاإننا 
النظام على املجازر التي يرتكبها بحق 

ال�ضعب."
نظام  اأن  "يبدو  ال��ب��ي��ان:  وي�����ض��ي��ف 
اليمني علي عبدالله( �ضالح  )الرئي�س 
لإباحة  اخلليجية  امل���ب���ادرة  ي�ضتغل 
املبادرة  نقبل  لن  الدماء، ونحن  اإراق��ة 

اإذا ا�ضتمر القتل."
علماء  جلنة  ا�ضتنكرت  جانبها،  م��ن 
و�ضفته  م���ا  ب�����ض��دة  ال��ي��م��ن  و���ض��ي��وخ 
بحق  النظام  نفذها  التي  ب�"املجزرة 
الأربعاء،"  ع�ضر  �ضلميا  املتظاهرين 
من  لكل  امل��ج��زرة  م�ضوؤولية  وحّملت 
"خطط ووجه ونفذ ولو�ضائل الإعالم 
هذه  به  تقوم  ما  خ��الل  من  الر�ضمية، 

وت�ضليل  حتري�ضي  دور  من  الو�ضائل 
موجه."

واأكد البيان على �ضرورة تنحي �ضالح 
اليمنيني"  ل��دم��اء  "حقنا  ال�ضلطة  ع��ن 
الداخل  يف  والو�ضطاء  "العقالء  ودعا 
الدم  نزيف  لإيقاف  التدخل  واخل��ارج 
"�ضباب  ال��ب��ي��ان  ح�س  كما  اليمني،" 
اإىل مربع  الثورة" اإىل عدم الجن��رار 

العنف.
قرار  �ضدور  مع  بالتزامن  ذلك  وياأتي 
اأقال  ليل اخلمي�س،  من �ضالح  مفاجئ 
الٌعلفي،  الله  عبد  العام  النائب  ع��ربه 
اأح���م���د نا�ضر  وع���ني ب����دًل ع��ن��ه ع��ل��ي 
الر�ضمي  امل��وق��ع  نقل  وق��د  الأع��و���س. 
حلزب التجمع الوطني لالإ�ضالح، اأكرب 
الدائرة  رئي�س  عن  املعار�ضة،  اأح��زاب 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واحل����ق����وق واحل���ري���ات 
اعتباره  عالو،  ناجي  حممد  باحلزب، 
)للعلفي(  عقابي  "اإجراء  ال��ق��رار  اأن 
على خلفية مواقفه الق�ضائية امل�ضتقلة 
وتفاعله اجلاد مع اجلرائم التي ُترتكب 

يوميًا بحق املتظاهرين ال�ضلميني."
واأ�ضاف عالو: "يبدو اإن ال�ضلطة لديها 
باإقالة  وت��ري��د  اأو���ض��ع،  قتل  م�����ض��روع 
�ضائر  ه��ي  م��ا  ع��ل��ى  التغطية  ال��ٌع��ل��ف��ي 
العامة  النيابة  جهاز  واإ���ض��ك��ات  عليه 
عن التحقيق يف اجلرائم التي ترتكب 
يوميًا يف طول الوطن وعر�ضه.. ندين 
ه���ذا الإج�����راء ال���ذي ي��اأت��ي يف حلظة 
توترات �ضيا�ضية هائلة، وما رافقها من 

جرائم وانتهاكات مار�ضها النظام بحق 
املعت�ضمني ال�ضلميني."

ذكرت  قذ  مينية  طبية  م�ضادر  وكانت 
الأقل  على  �ضخ�ضًا   13 اأن  الأرب��ع��اء 
اآخرين   100 ن��ح��و  واأ���ض��ي��ب  ق��ت��ل��وا 
املتظاهرون  تعر�س  عندما  ب��ج��روح 
امل��ح��ت��ج��ون ل��ه��ج��وم م��ن ق���وات الأم���ن 
بالعا�ضمة  التغيري  �ضاحة  يف  اليمنية 

اليمنية، �ضنعاء.
"لغة   CNN�ل الأط���ب���اء  اأح���د  وق���ال 
النظام  يريد  ما  والقتل هي  الر�ضا�س 
اأن ين�ضره يف البالد.. اإنها مذبحة �ضد 
قتل  لقد  الإن�ضان..  وحقوق  الب�ضرية 
يرتفع  اأن  املتوقع  وم��ن  �ضخ�ضًا،   11

العدد اإىل اأكرث من ذلك."
وزاد هذا الهجوم من حدة املواجهات 
بعدما  خا�ضة  واملعار�ضة،  �ضالح  بني 
قال �ضالح الثالثاء اإن "عهد النقالبات 
قد وىل واإن ل �ضبيل للتداول ال�ضلمي 
القرتاع،"  �ضناديق  عرب  اإل  لل�ضلطة 
ولكن  التغيري،  �ضد  لي�س  اأن��ه  م��وؤك��دا 

ال�ضلمي." الدميقراطي  "بالأ�ضلوب 
نقلتها  ت�ضريحات  يف  �ضالح  وات��ه��م 
الر�ضمية  ال��ي��م��ن��ي��ة  الأن����ب����اء  وك���ال���ة 
و�ضركائهم  امل�ضرتك  اللقاء  "اأحزاب 
من احلوثيني وعنا�ضر تنظيم القاعدة 
والعنا�ضر النقالبية من الع�ضكريني،" 
الدميقراطية  على  "النقالب  مبحاولة 
حد  ع��ل��ى  الد�ضتورية"  وال�����ض��رع��ي��ة 

تعبريه
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اخلمي�س،  الول  اأم�س  املتحدة  الوليات  اأعلنت 
على  الفياجرا  ي���وزع  ال��ق��ذايف  معمر  ن��ظ��ام  اأن 
جنوده لغت�ضاب ن�ضاء، م�ضرية اإىل اأن التحالف 
الدول بتخطي مهمة الأمم  املتهم من قبل بع�س 

املتحدة، يواجه خ�ضما �ضاذا.
وخالل جل�ضة مغلقة ملجل�س الأمن الدويل، قالت 
املتحدة  الأمم  ل��دى  املتحدة  ال��ولي��ات  �ضفرية 

"تتزود  ال���ق���ذايف  ق����وات  اإن  راي�������س  ����ض���وزان 
باأعمال  القيام  من  اجلنود  يتمكن  كي  بالفياجرا 
كان  دب��ل��وم��ا���ض��ي  ق���ال  م��ا  ح�����ض��ب  اغت�ضاب"، 

حا�ضرا.
هذه  ل�ضرح  امل�ضادر  ع��ن  ال�ضفرية  تك�ضف  ومل 
اأدلت  اإنها  قال  اآخر  دبلوما�ضيا  التهامات، ولكن 
يف  اآخ���ر  �ضفري  م��ع  نقا�س  خ��الل  التعليق  ب��ه��ذا 
خ�ضما  يواجه  "التحالف  اأن  على  التاأكيد  جمال 

يقوم باأعمال ذميمة".

وجاء هذا الإع��الن يف حني توؤكد رو�ضيا ودول 
وبريطانيا  فرن�ضا  اأن  الأم��ن  جمل�س  يف  اأخ��رى 
والوليات املتحدة وحلفائها تتخطى املهمة التي 

حددتها قرار جمل�س الأمن الدويل يف ليبيا.
وقال ال�ضفري الرو�ضي لدى الأمم املتحدة فيتايل 
ت�ضوركني اإن قراري جمل�س الأمن الدويل 1970 
و1973 اللذين اأجازا ا�ضتعمال القوة الع�ضكرية 
يطبقا  اأن  "يجب  امل��دن��ي��ني  حل��م��اي��ة  ليبيا  يف 

بحرفيتهما".

يف  العنف  ت�ضعيد  م��ن  قلقون  "نحن  واأ���ض��اف 
من  واأك���رث  اأك��رث  يوقع  ال��ذي  الع�ضكري  ال��ن��زاع 

ال�ضحايا املدنيني".
وت�ضدد الوليات املتحدة على كون الأعمال التي 
حدده  ال��ذي  الإط���ار  حت��رتم  التحالف  بها  يقوم 
الأمم  يف  الأمريكية  البعثة  تعلق  ومل  القراران، 
املتحدة على الفور على املعلومات التي حتدثت 

عن اللجوء اإىل الفياجرا

�سوزان راي�س :القذايف يوزع الفياجرا على جنوده الغت�ساب الن�ساء

دم�صق/ وكاالت

قرار  لإ���ض��دار  الأوروب��ي��ة  امل�ضاعي  ف�ضلت 
�ضوريا  ي��دي��ن  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  م��ن 
املتظاهرين،  قمع  يف  العنف  ل�ضتخدام 
يف  وال�ضينية،  الرو�ضية  املعار�ضة  ب�ضبب 
ح�ضاره  ال�ضوري  اجلي�س  فيه  �ضدد  وقت 
الغذاء  اإم����دادات  اأث��ر على  درع��ا مم��ا  على 

والدواء يف املدينة.
وذك����ر ���ض��ه��ود ع��ي��ان ل��وك��ال��ة روي����رتز اأن 
اآلف  باجتاه  النار  اأطلقت  اجلي�س  ق��وات 
اإىل  طريقهم  يف  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  املحتجني 

مدينة درعا جنوبي البالد.
واأطلق اجلنود عيارات نارية يف الهواء يف 
درعا ملنع النا�س من امل�ضاركة باحتجاجات 
بح�ضب ما اأفادت وكالة رويرتز،وقال اأحد 
"يطلقون  اأنباء رويرتز:  املواطنني لوكالة 

النار على من يغادر منزله".
اإن  قال م�ضدر ع�ضكري �ضوري  املقابل  يف 
اآخران  اثنان  وخطف  قتلوا  جنود  اأربعة 
درع��ا. يف  تفتي�س  نقطة  على  ه��ج��وم  يف 
تردد  ما  الر�ضمية  ال�ضورية  امل�ضادر  ونفت 

عن اإغالق مدار�س درعا
نقلت  ح���اف���الت  اإن  اآخ����ر  م���واط���ن  وق����ال 
م���ن قرى  درع����ا  م��ت��ج��ه��ة اىل  امل���واط���ن���ني 

جماورة للم�ضاركة يف الحتجاجات.
وجتولت ناقالت جنود مزودة بالر�ضا�ضات 
الطريق  يف  اجلمهوري  للحر�س  وتابعة 

الدائري املحيط بدم�ضق.
القدم  منطقة  يف  تظاهرة  تفريق  مت  كما 
امليدان بدم�ضق خرجت من جامع  يف حي 

احل�ضن وا�ضتمرت نحو 20 دقيقة.
امل�ضيلة  ال��ق��ن��اب��ل  الأم����ن  ق���وات  واأط��ل��ق��ت 
بعد  امل�ضجد  من  امل�ضلون  وهرع  للدموع، 
بح�ضب  ال��داخ��ل  اىل  ال��دخ��ان  ت�ضرب  اأن 

روايات �ضهود العيان.
الأمن  ق��وات  اأن  ذك��رت وكالة روي��رتز  كما 

لتفريق  للدموع  امل�ضيل  الغاز  ا�ضتخدمت 
حمتجني يف حي القنوات يف دم�ضق.

القام�ضلي  من  كل  يف  تظاهرات  وخرجت 
�ضاحية  ويف  وحم�س  والرق  الزور  ودير 
كذلك  دم�ضق،  من  القريبة  وال�ضقبا  دراي��ة 
اىل  ب��ان��ي��ا���س  م��دي��ن��ة  يف  الآلف  خ����رج 
مناه�ضة  ���ض��ع��ارات  م���رددي���ن  ال�����ض��وارع 

للنظام.
ك��م��ا ذك���ر ���ض��ه��ود ع��ي��ان اأن ق����وات الأم���ن 
امل�ضيل  الغاز  قنابل  ا�ضتخدمت  ال�ضورية 
�ضارع  يف  ت��ظ��اه��رة  ت��ف��ري��ق  يف  ل��ل��دم��وع 

اأنطاكية مبدينة الالذقية.
بلدة  اأنباء بخروج تظاهرة يف  اأفادت  كما 
داع��ل وب��اأن ق��وات الأم��ن ال�ضورية قطعت 

يف  الأردن  اإىل  امل����وؤدي  ال���دويل  ال��ط��ري��ق 
منطقة خربة غزالة.

وكان �ضكان اإحدى القرى املحيطة مبدينة 
درعا قد ذكر اأن هناك دعوات وجهت لأبناء 
هذه القرى للتجمع يف بلدات داعل و�ضيدا 
والتوجه  اجل��م��ع��ة  ���ض��الة  ب��ع��د  وط��ف�����س 
ت�ضامنا  درع��ا  اإىل  احتجاجية  بتظاهرة 

معها. كما

بيان �لد�خلية
المتناع  اىل  املواطنني  ال�ضلطات  ودع��ت 
عن التظاهر" اأم�س اجلمعة بعد دعوات اىل 

البالد. انحاء  جميع  غ�ضب" يف  "جمعة 
يف  ال�����ض��وري��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
يف  املواطنني  ب��الخ��وة  "تهيب  انها  بيان 
باي  القيام  عن  المتناع  الراهنة  الظروف 
م�ضريات او تظاهرات او اعت�ضامات حتت 
اي عنوان كان ال بعد اأخذ موافقة ر�ضمية 

على التظاهر".
ودعت الوزارة يف بيانها الذي بثته وكالة 
اىل  )���ض��ان��ا(  ال�����ض��وري��ة  الر�ضمية  الن��ب��اء 
ال�ضتقرار  ار�ضاء  يف  الفاعلة  "امل�ضاهمة 
يف  املخت�ضة  ال�ضلطات  وم�ضاعدة  والم��ن 

مهامها على حتقيق هذا الهدف الوطني".
"القوانني املرعية يف  ان  ال��وزارة  واك��دت 
املواطنني  لأم���ن  خ��دم��ة  �ضتطبق  ���ض��وري��ا 

وا�ضتقرار الوطن".
على  ال�ضورية"  ال���ث���ورة  "�ضباب  ودع����ا 
اىل  في�ضبوك  الجتماعي  التوا�ضل  موقع 
�ضد  الغ�ضب"  "جمعة  ي��وم  يف  التظاهر 

النظام وللت�ضامن مع درعا
�ضباب  "اىل  موقعهم  يف  ال�ضباب  وك��ت��ب 
الثورة، غدا �ضنكون يف كل مكان، يف كل 
ال�ضوارع ونتعهد لكل املدن املحا�ضرة مبا 

يف ذلك اأ�ضقاوؤنا يف درعا باننا باملوعد".
امل�ضلمني  الخ������وان  ج��م��اع��ة  دع����ت  وق����د 
منذ  الوىل  ل��ل��م��رة  امل��ح��ظ��ورة  ال�����ض��وري��ة 
ف��ى ���ض��وري��ا قبل �ضتة  ب��دء ال���ض��ط��راب��ات 
امل�ضاركة  اىل  ان�ضارها   - دعت   - ا�ضابيع 

فى التظاهرات .
، ع��ق��د جم��ل�����س حقوق  م���ن ج��ه��ة اخ����رى 
الن�ضان التابع لالمم املتحدة جل�ضة طارئة 
له اأم�س  الول يف جنيف لبحث الو�ضع يف 

�ضوريا.

تظاهرات يف عدة مناطق يف �سوريا  واأنباء عن اإطالق نار 
وا�ستخدام الغازات �سد املحتجني 

بنغازي/ د ب �أ

اأبناء مدينة بنغازي  اأدى اللف من   
ظهر  �ضالة  ليبيا  �ضرقي  الثوار  معقل 
املدينة، بعد يوم  اجلمعة يف �ضوارع 
ا�ضتعادتهم  ال��ث��وار  اإع��الن  من  واح��د 
احلدود  ال��وازن  معرب  على  ال�ضيطرة 

مع تون�س. 

العقيد  ق���وات  اإن  امل��ع��ار���ض��ة  وق��ال��ت 
هاجمت  كانت  القذايف  معمر  الليبي 
وتون�س  ليبيا  ب��ني  احل���دودي  املعرب 
يف  للقتال  واجتذابهم  الثوار  باثارة 

مدينة زنتان غربي البالد . 
غري اأن املعار�ضة اأعلنت عرب الإنرتنت 
اأن الثوار متكنوا من ال�ضيطرة املعرب 
ل��ي��ال. ت��اأت��ي تلك الأن��ب��اء بعد  جم���ددا 

قوات  م��ن  ع���دد  ت�ضليم  م��ن  اأ���ض��ب��وع 
حر�س  لقوات  اأنف�ضهم  الليبي  العقيد 
الثوار  متكن  عقب  التون�ضية  احلدود 
املنطقة  ع��ل��ى  �ضيطرتهم  ف��ر���س  م��ن 

ب�ضكل موؤقت. 
اآلف  اأدى  ن���ف�������ض���ه،  ال����وق����ت  يف 
الأ�ضخا�س �ضالة اجلمعة يف �ضوارع 
�ضرقي  ال��ث��وار  معقل  بنغازي  مدينة 

البالد، قبل ال�ضتعداد ليوم جديد من 
القذايف يف م�ضعى  قوات  املعارك مع 
لكنها  ���ض��غ��رية  م���دن  ع��ل��ى  لل�ضيطرة 
حيوية، بالإ�ضافة اإىل مدينة م�ضراتة 

املهمة غربي البالد. 
جماعات  ت�ضعى  ا�ضابيع  مدى  وعلى 
ال�ضرورية  ال�ضلع  توفري  اىل  الدعم 
حتت  اأخ��رى  وم��دن  م�ضراتة  ل�ضكان 

الأغذية  ب��رن��ام��ج  احل�����ض��ار.  وح���ذر 
اأن  من  الول اخلمي�س،  اأم�س  العاملي 
احتياطيات ال�ضعب الليبي الذي �ضئم 
�ضتن�ضب  الغذائية  ال�ضلع  من  القتال، 
تتخذ  مل  م���ا  ���ض��ه��ري��ن  غ�����ض��ون  يف 

خطوات جادة لإمداده باحتياجاته. 
على  التوتر  اإن  املتحدة  المم  وقالت 
اإىل  اأدى  الليبية-التون�ضية  احل��دود 

منع تدفق الالجئني. 
املتحدة  المم  م��ف��و���ض��ي��ة  وق���ال���ت 
بيان  يف  الالجئني،  ل�ضوؤون  ال�ضامية 
اإنها "قلقة للغاية اإزاء احتمال �ضقوط 
النريان  مرمى  يف  الفارين  الليبيني 
احلكومية  ال��ق��وات  بني  القتال  حيث 
على  لل�ضيطرة  امل��ع��ار���ض��ة  وق����وات 

املنطقة احلدودية.

ثوار ليبيا يوؤدون �سالة اجلمعة يف �سوارع بنغازي ويعلنون انت�سارهم غرب البالد وا�سنطن تنتقد تهديد الب�سري 
ب�ساأن اأبيي

و��صنطن/ رويرتز

بعدم  الب�ضري  ح�ضن  عمر  ال�ضوداين  الرئي�س  تهديد  وا�ضنطن،  انتقدت 
اعرتافه بجنوب ال�ضودان دولًة م�ضتقلة اإذا �ضم اإليه منطقة اأبيي املتنازع 

عليها، معتربًا اأن هذا التهديد لن يوؤدي اإل اإىل اإذكاء التوترات.
بعد  لل�ضحفيني  كار�ضون  الأمريكية جوين  وقال وكيل وزارة اخلارجية 
على  فائدة  ذات  لي�ضت  التعليقات  ه��ذه  "اإن  بت�ضريحاته  الب�ضري  اإدلء 

الإطالق ولن توؤدي اإل اإىل اإذكاء وت�ضعيد التوترات".
الب�ضري ورئي�س جنوب  الرئي�س  اأن يوا�ضل  "من املهم  واأ�ضاف كار�ضون 
وقت  باأ�ضرع  الق�ضايا  هذه  حل  اأج��ل  من  املفاو�ضات  �ضلفاكري  ال�ضودان 

ممكن".
اأعلن يف ح�ضد جماهريي يف ولية جنوب  قد  ال�ضوداين  الرئي�س  وكان 
تكون  بحيث  اأبيي  لف�ضل  حماولة  اأي  هناك  كانت  اإذا  اأنه  اأم�س،  كردفان 

داخل حدود الدولة اجلديدة فلن يعرتف ال�ضمال بهذه الدولة

الطائرات االإيطالية تنفذ اأول 
مهمة لها بليبيا 
روما / برين�صا التينا

  
اإن  لتينا،  برين�ضا  وكالة  قالت 
اإي��ط��ال��ي��ت��ني م��ن طراز  ط��ائ��رت��ني 
"تورنيدو" �ضاركتا للمرة الأوىل 
العملية  يف  ج���وي���ة  غ�����ارة  يف 
�ضد  ال��ن��ات��و  حل��ل��ف  الع�ضكرية 
الدفاع  ل�����وزارة  ووف��ق��ا  ل��ي��ب��ي��ا، 
الإيطالية فقد انطلقت الطائرتان 
ل�ضرب  �ضقلية  يف  ت��راب��اين  من 
اأهداف حمددة، واأن تبدل موقف 
اأ�ضبح  اأن  ب��ع��د  ج���اء  اإي��ط��ال��ي��ا 

الو�ضع يف م�ضراته خطريا.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأث����ار هذا 
ال�ضمال،  رابطة  غ�ضب  الهجوم 
احل���ل���ي���ف ل���رئ���ي�������س احل��ك��وم��ة 
برل�ضكوين،  �ضيلفيو  الإيطالية 
ح���ي���ث ق�����ال رئ���ي�������س ال���راب���ط���ة 
تريد  ل  اإن  ب��و���ض��ي،  ي��وم��ربت��و 
من  احلكومة  اإ���ض��ق��اط  بالتاأكيد 
اأن  يف  ناأمل  ولكننا  ليبيا،  اأج��ل 
الأزمة"،  لهذه  حل  هناك  يكون 
اأن  الأف�����ض��ل  "من  اأن،  م�ضيفا 
ن��ك��ون خ����ارج ه���ذه الأم�����ور اأو 

نر�ضل قوات برية".
اأن  ميكن  "ل  اأن��ه  بو�ضي،  واأك���د 
جنني �ضيئا با�ضتخدام الطائرات 
الليبي  الزعيم  اأن  حيث  املقاتلة، 
من  الكثري  ل��دي��ه  ال��ق��ذايف  معمر 

ال�ضحراء،  يف  املخباأة  الأ�ضلحة 
الكثري  ميتلك  اأن��ه  اإىل  بالإ�ضافة 

من الأموال كي يدفع للجنود".
وان��ت��ق��د روب���رت���و ك��ال��دي��رويل، 
الرابطة،  ه��ذه  ق���ادة  اأح���د  وه��و 
ن�ضري  "اإننا  قائال:  الهجوم  ه��ذا 
وزير  اأ�ضواأ"،اأما  اإىل  �ضيئ  من 
ال��داخ��ل��ي��ة الإي����ط����ايل روب��رت��و 
بقرار  تفاجاأ  اأن��ه  ف��اأك��د  م���اروين 
القرار  هذا  وا�ضفا  برل�ضكوين، 
اأنه "خطاأ �ضتكون نتائجه اإر�ضال 
املهاجرين  م��ن  م��وج��ة  ال��ق��ذايف 
ال���ذي���ن ي���ف���رون م���ن احل����رب يف 
لتخاذ  اأ�ضفه  عن  واأع��رب  ليبيا، 
ب��رل�����ض��ك��وين م��ث��ل ه����ذا ال��ق��رار 
وبطريقة  اأحد  ا�ضت�ضارة  "بدون 

مفاجئة".
ويذكر اأن وزير الدفاع الإيطايل 
اإينيا�ضيو لرو�ضا اأعلن الأربعاء 
 8 �ضتن�ضر  اإيطاليا  اأن  املا�ضي، 
غ���ارات  ل�ضن  م��ق��ات��ل��ة،  ط��ائ��رات 
ي���ح���دده���ا حلف  اأه�������داف  ع��ل��ى 
بالإ�ضافة  هذا  ليبيا،  يف  الناتو 
غري  اأخ�������رى  ط����ائ����رات   4 اإىل 
لثنني  اأعلنه  ما  موؤكدا  م�ضلحة، 
اإر�ضال  على  وافقت  روما  اأن  من 
على  "غارات  ل�����ض��ن  ط��ائ��رات��ه��ا 
حتديدها  يتم  ع�ضكرية  اأه���داف 

على الأرا�ضي الليبية.
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عالء ح�صن

هلهولة 
للحزب 
احلاكم

يف كل ي���وم ت�ض���بح الأحزاب احلاكم���ة بحمد ربها، 
وت�ضكره على نعمة تويل ال�ض���لطة، �ضواء بانقالب 
لحتفاظه���ا  النتخاب���ات،  تزوي���ر  او  ع�ض���كري 
باإع���داد كب���رية م���ن �ض���ناديق الق���رتاع، وابت���كار 
ط���رق واأ�ض���اليب جدي���دة، ت�ض���من له���ا الف���وز يف 
اأي���ة انتخاب���ات، وخ�ضو�ض���ا الرئا�ض���ية، فمعظ���م 
الروؤ�ض���اء الع���رب حقق���وا نتائ���ج متقدم���ة وكبرية 
على قاعدة ن�ض���بة 99/99 باملئة، ف�ض���دقوا اأكذوبة 
ح�ض���ولهم عل���ى  القاعدة ال�ض���عبية،  فتبن���وا فكرة 
توريث  املن�ض���ب لأبنائهم او اأحفادهم يف اأنظمتهم 

اجلمهورية.
الأح���زاب احلاكمة تق���ف على قاعدة م�ض���رتكة فهي 
ل ت�ض���تغني عن ال�ض���الح يف الدفاع عن ال�ضلطة من 
اأعداء الداخل، وبهذا الأ�ض���لوب، اأثبتت انها زورت 
النتخابات الرئا�ض���ية، وبرحيل الرئي�س امل�ض���ري 
ح�ض���ني مبارك، اأ�ضقطت التظاهرات ال�ضعبية واىل 

الأبد اأ�ضطورة ال� 99/99 باملئة.

الأح���زاب القومية ومنذ عقود اأزاحت معار�ض���يها، 
وهيمنت على ال�ض���لطة بانقالب ع�ض���كري، وقادتها 
الع�ض���كر واأ�ض���حاب الرت���ب العالية،جعل���وا البالد 
ثكنات ع�ض���كرية، وخ�ضع ال�ضعب لتنفيذ اأوامرهم، 
واخل���روج عن الطاعة عقوبته ال�ض���جن او الإعدام 
رميا بالر�ض���ا�س، وعلى خلفية ما �ض���هدته  ال�ضاحة 
العربية من اأحداث وبعد انت�ضار الثورة امل�ضرية، 
دخل���ت جميع الأح���زاب احلاكمة يف اإنذار م�ض���دد، 
واملخربي���ن  ال�ض���رطة  اأع���داد  �ض���اعف  وبع�ض���ها 
اخلارجي���ة  باخل���ربة  ا�ض���تعان  واآخ���ر  ال�ض���ريني، 
حت�ضبا ملواجهة  تظاهرات حمتملة، ودخول البالد 

يف اأزمة �ضيا�ضية قد ت�ضفر عن اإزاحة الرئي�س.
العوائ���ل احلاكم���ة العربية ل تختل���ف هي الأخرى 
ع���ن تلك الأح���زاب، لأنها ورثت ال�ض���لطة منذ قرون 
او اقل، فاأحكمت ال�ضيطرة على احلكم مبنع تداول 
مف���ردة الدميقراطي���ة، وا�ض���تخدمت قط���ع روؤو�س 
معار�ض���يها ولأنها متتلك الرثوة �ضخرتها لتاأ�ضي�س 

و�ض���ائل اإعالمي���ة، اتخ���ذت مقراته���ا يف عوا�ض���م 
عربي���ة او اأجنبي���ة، لت�ض���بح بحمد جالل���ة  امللك او 
الأمري �ض���احب ال�ض���مو، فاأن�ض���اأت مملك���ة اإعالمية 
بخ���ربات م�ض���تعارة م���ن دول اأخرى، لب���ث خطاب 
موج���ه يتن���اول كل �ض���يء با�ض���تثناء دول���ة العائلة 
املالكة، وحينما كتب رئي�س حترير جريدة ت�ض���در 
يف تل���ك الدول���ة مقاًل اأ�ض���اد فيه بدور رج���ل الدين 
ال�ض���يعي عل���ي ال�ضي�ض���تاين يف تقري���ب وجه���ات  
النظر بني املكونات العراقية على اختالف دياناتها 
ومذاهبه���ا وقومياته���ا، �ض���در قرار بف�ض���ل رئي�س 
التحرير املع���روف بتوجهات���ه العلماني���ة ووقوفه 
�ضد املت�ضددين واأ�ضحاب فتاوى التكفري يف بلده.

يف الع���راق يوج���د ح���زب واح���د، ولكن���ه متحالف 
مع اأط���راف اأخ���رى، وله متثيل وا�ض���ع يف جمل�س 
النواب، واأع�ض���اوؤه يف الربملان مل يتخل�ض���وا بعد 
من عق���دة الأحزاب احلاكمة، فهم مدافعون اأ�ض���داء 
ع���ن الأداء احلكوم���ي، عل���ى الرغ���م م���ن عرثات���ه، 

ويقفون �ض���د الدع���وات املطالبة مبكافحة الف�ض���اد 
برف���ع �ض���عار ت�ض���يي�س امللف���ات لتحقي���ق مكا�ض���ب 
�ض���وء،  اأي  م���ن  حم�ض���ن  ووزيره���م  �ضيا�ض���ية، 
ولي����س مهم���ا اأن يك���ون متخ�ض�ض���ًا مبج���ال عم���ل 
وزارت���ه، لن ال�ض���تحقاق النتخاب���ي اأ�ض���بح م���ن 
املقد�ض���ات، وامل�ض���ا�س به  م���ن املحرم���ات، ونواب 
احلزب احلاكم ي�ض���غلون رئا�ض���ات جل���ان برملانية 
مهم���ة، الأم���ن والدف���اع، والعالق���ات  اخلارجي���ة،  
والقانونية وبالأ�ض���اليب الدميقراطية ي�ضتطيعون 
الإخالل بالن�ض���اب ملنع مترير اق���ر قانون يعار�س 
م�ض���احلهم، ومواقفه���م جت���اه الأح���داث الإقليمية 
عبارة عن طال�ض���م واألغاز، ح�ض���بما يقول حلفاوؤهم 

و�ضركاوؤهم.
اأخط���اء الأح���زاب والعوائ���ل احلاكمة ل ي�ض���تطيع  
مبوق���ف  تتعل���ق  ل  فه���ي  ت�ض���حيحها  زعماوؤه���ا 
واح���د واإمنا ب�ض���لوك اأ�ض���بح تقليدًا و�ض���نة ثابتة، 
وال�ض���واب بنظره���م بدعة م�ض���ريها جهنم، وعلى 

هذه القاعدة تر�ضخت اأنظمة احلكم بالإ�ضرار على 
التخلف، وم�ضادرة احلريات، ورجم  وتكفري دعاة 

الدميقراطية والإ�ضالح واحرتام اإرادة ال�ضعوب.
يف اإحدى جل�ض���ات جمل�س الن���واب  العراقي  اتهم 
نائب قبل تقدمي  ا�ض���تقالته اأع�ض���اء كتلت���ه باأنهم ل 
يخدمون �ض���عبهم و�ض���عاراتهم غ���ري حقيقية، فقدم 
ا�ض���تقالته ب���كل قناعة، فيما ت�ض���ارع اأع�ض���اء كتلته 
يف البحث عن البديل بعد اتفاق على منع ت�ض���ريب 
ال�ض���ريط امل�ض���ور للنائ���ب  امل�ض���تقيل يف اأكرث من 

جهاز  هاتف نقال، اىل  و�ضائل الإعالم.
املقبل���ة  الأي���ام  يف  ن�ض���اهد  ان  م�ض���تبعدًا  ولي����س 
حديث النائب امل�ض���ور معرو�ض���ا على احد املواقع 
اللكرتونية حينما ي�ض���ربه من ي�ض���عر بان احلزب 
احلاك���م، جت���اوز الأط���ر الدميقراطية اله�ض���ة، لأنه 
بدا ي�ض���مع  هتافات التاأييد  والولء، كما ح�ضل يف 
زمن النظام ال�ض���ابق  عندم���ا ردد البع�س اأهزوجة 

ال�ضامد". للبعث  "هلهولة  

�صنعاء/ د ب �
الله  عبد  على  اليمني  الرئي�س  اأعلن 
�ضالح عن حتفظه على التوقيع على 
ح�ضور  حالة  يف  اخلليجية  املبادرة 
وزراء  مع  الجتماع  يف  قطر  ممثل 
خارجية جمل�س التعاون اخلليجي.

اليوم  قناة"رو�ضيا  مع  مقابلة  ويف 
اليمنية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  "ن�ضرتها 
قطر  �ضالح  اتهم  "�ضباأ"  الر�ضمية 
اليمن  يف  الح��ت��ج��اج��ات  ب��ت��م��وي��ل 
تقوم  ال��ت��ي  الآن  ه��ي  "قطر  ق��ائ��اًل: 
ويف  اليمن  يف  الفو�ضى  بتمويل 
الوطن  كل  ويف  �ضوريا  ويف  م�ضر 
وتعدادهم  كثري  مال  عندهم  العربي 
به  ال��ت�����ض��رف  ي��ع��رف��ون  ول  �ضغري 
دول��ة  ي��ك��ون��وا  اأن  رغ��ب��ة يف  ول��ه��م 
قناة  خ��الل  م��ن  املنطقة  يف  عظمى 
اجلزيرة ولعلك تابعت ا�ضتقالة عدد 
قناة  يف  العاملني  اأو  امل��ذي��ع��ني  م��ن 
اأ�ضبحت  لأنها  ذلك  نتيجة  اجلزيرة 
م�ضوؤولة  وغ���ري  م��ه��ن��ي��ة  غ���ري  ق��ن��اة 

للوطن  ا�ضتفزازية  ب����اإدارة  وت���دار 
العربي كله حتى بع�س الدول".

بالو�ضاطة  ال��ق��ب��ول  جم����ددًا  واأك����د 
اليمن  يف  الأزم����ة  حل��ل  اخلليجية 
كمنظومة  امل��ب��ادرة  على  والتوقيع 
الدم  اإراق����ة  ع��دم  اأج���ل  م��ن  متكاملة 

الفو�ضى  واإنهاء  اليمني 
التي  والع��ت�����ض��ام��ات 
التنمية  ح��رك��ة  �ضلت 
املواطن"  واأق���ل���ق���ت 

ح�������ض���ب���م���ا ذك������رت 
"�ضباأ".

واأ������������ض�����������اف: 
امل������������ب������������ادرة 
اخلليجية يجب 

باأكملها  تنفذ  اأن 
وب���ح�������ض���ب ب���ن���وده���ا 

واأول���وي���ات���ه���ا ف���ال ي��ج��وز اأن 
تنتقل من بند اإىل بند اأو من 
رقم  من  اأو  فقرة  اإىل  فقرة 

اإىل رقم".

وع����ن م�����ض��ت��ق��ب��ل��ه ال�����ض��ي��ا���ض��ي، قال 
كما  ال�ضلطة  لنقل  "بالن�ضبة  �ضالح 
لدينا  ي��وج��د  ل  امل���ب���ادرة  يف  ورد 
مل�ضتقبلنا  وبالن�ضبة  حت��ف��ظ..  اأي 

فاأنا �ضاأبقى رئي�ضا حلزب  ال�ضيا�ضي 
يعقد  حتى  ال��ع��ام  ال�ضعبي  امل��وؤمت��ر 
جديدة..  ق��ي��ادة  ويختار  اجتماعه 
داخل  ال�ضيا�ضي  بالعمل  و�ضاأحتفظ 

احلزب".
تعترب  "ال�ضلطة  وت����اب����ع: 
مو�ضوعا  يل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
ول  مر�ضحا  ل  منتهيا.. 
مورثا ول �ضيئا من هذا 
�ضاأبقى  لكن  القبيل.. 
رئي�ضا للحزب لأين من 
1982ول  ع���ام  يف  ك��ون��ه 
بعد  اإل  اأت���رك���ه  اأن  مي��ك��ن 

انتخاب قيادة جديدة".
ون��ف��ي ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي يف 
بقمع  املعار�ضة  اتهامات  املقابلة 
القوة  وا���ض��ت��خ��دام  الح��ت��ج��اج��ات 

املفرطة. 
احلادثة  الأزم���ة  "اأ�ضباب  اإن  وق��ال 
بداأت  احل��ايل  الوقت  يف  اليمن  يف 
النتخابات  جرت  عندما   2006 منذ 

املوؤمتر  ب��ني  التناف�ضية  الرئا�ضية 
واأح���زاب  وحلفائه  ال��ع��ام  ال�ضعبي 
ال��ل��ق��اء امل�����ض��رتك ورغ���م اأن��ه��ا كانت 
انتخابات نزيهة وحتت رقابة دولية 
مل  اأنهم  اإل  بالنزاهة،  لها  وم�ضهود 
يقبلوا بالدميقراطية ول بالنتائج".

على  ب��ه��ا  ق��ب��ل��وا  "اأنهم  واأ����ض���اف: 
م�ض�س واجتهوا بعدها اإىل ت�ضعيد 
الح����ت����ج����اج����ات والع����رتا�����ض����ات 
وقت  من  والعت�ضامات  وامل�ضريات 

مبكر".
واأعرب عن �ضكره ملوقف رو�ضيا يف 
اإيجابي،  موقف  فهو  الأم��ن  جمل�س 
الإقليمية  ال����دول  "بع�س  م��ت��اب��ع��ًا 
والغربية راكبه موجة ما يحدث يف 
هناك  لأن  اجلديد  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
ترتيبات ل�ضرق اأو�ضط جديد.. بداأت 
م��الحم��ه م��ن خ���الل م��ا ن�����ض��ه��ده من 
ما  ه��ذا  مكان  كل  يف  خالقة  فو�ضي 
حدث فحتى الآن مل ترتب الأو�ضاع 

يف م�ضر ويف تون�س".

دبي/ رويرتز
خالل موؤمتر عقد يف الآونة الأخرية 
بدولة خليجية عرب اأحد امل�ض���وؤولني 
اخلليجيني املرموقني عن خيبة اأمله 
ل�ضقوط حليف رئي�ض���ي اعتقد حكام 
اأقدام���ه  اأن  ي���وم  ذات  اخللي���ج  دول 
ر�ض���وخ  بق���در  احلك���م  يف  را�ض���خة 

اأقدامهم.
وقال امل�ض���وؤول يف اإ�ض���ارة لالإطاحة 
بالرئي�س امل�ض���ري ال�ض���ابق ح�ضني 
مب���ارك "كي���ف يفعلون هذا ب���ه؟ كان 
الأو�ض���ط.  لل�ض���رق  الروح���ي  الأب 
املنطق���ة  ق���اد  حكيم���ا  رج���ال  كان 
ن���راه  اأن  نري���د  نك���ن  مل  دوم���ا.. 
يخ���رج به���ذه الطريقة. نعم ال�ض���عب 
يري���د الدميقراطي���ة لكن لي����س بهذه 
الطريقة. ه���ذا اأمر مهني"، لكن حاكم 
الأم�س القوي اأ�ضبح دكتاتور اليوم 

ال�ضاقط.
بع���د  مبب���ارك  الإطاح���ة  ومت���ت 
احتجاجات �ض���عبية ا�ض���تمرت ثالثة 
اأ�ض���ابيع وفاجاأت حلف���اءه، ويواجه 
مب���ارك الآن املحاكم���ة بته���م اإ�ض���اءة 
ا�ض���تغالل النف���وذ لتحقي���ق ث���روات 
واإ�ض���دار اأوامر لل�ض���رطة بفتح النار 
على املحتجني الذين اأطاحوا به قبل 

76 يومًا.
وعل���ى م���دى اأي���ام حملت ال�ض���حف 
اخلليجية تعليقات قلقة عن �ض���قوط 

مب���ارك وكت���ب خلف احلبت���ور وهو 
عميد عائلة جتارية كبرية يف دبي يف 
مقال ب�ض���حيفة جلف نيوز الأ�ضبوع 
املا�ضي "هناك خطر حقيقي جدا من 
اأن يدمر حكم الغوغاء �ض���معة م�ض���ر 

وا�ضتقرارها واقت�ضادها".
ومل يك���ن مبارك �ض���ديقا حلكام دول 
اخلليج وح�ض���ب بل لعب اأي�ضًا دورًا 
حيويًا يف �ضياغة ال�ضيا�ضة العربية 
خالل العقود الثالثة التي ق�ضاها يف 
احلكم وو�ض���ع املعاي���ري لنهج الدول 
العربية جتاه ال�ض���راع الإ�ض���رائيلي 
الفل�ض���طيني وقدم لل�ض���عودية ودول 
اخلليج دعما قويا يف حربها الباردة 

مع اإيران.
وق���ال �ض���ادي حام���د املحل���ل مبركز 
اأن  �ض���ك  "ل  قط���ر:  يف  بروكينج���ز 
ب�ض���اأن  ج���دا  قلق���ون  ال�ض���عوديني 
لل�ضيا�ض���ة  اجلدي���دة  التوجه���ات 
اخلارجي���ة امل�ض���رية.. م�ض���ر غريت 
بالفع���ل �ضيا�ض���تها اخلارجي���ة خالل 

فرتة ق�ضرية من الزمن".
للق���وات  الأعل���ى  املجل����س  و�ض���مح 
امل�ض���لحة ال���ذي يحكم م�ض���ر بعبور 
�ض���فينتني حربيت���ني اإيرانيت���ني قناة 
ال�ض���وي�س يف فرباي���ر �ض���باط عل���ى 
الرغم من اعرتا�ض���ات �ض���ريحة من 
يف  وا�ض���نطن  وا�ض���تياء  اإ�ض���رائيل 
موؤ�ض���ر على اأن م�ض���ر اجلديدة تريد 

م���ن  خمتلف���ة  مبجموع���ة  تلع���ب  اأن 
القواعد.

امل�ض���ري  اخلارجي���ة  وزي���ر  وق���ال 
اجلدي���د نبي���ل العرب���ي ه���ذا ال�ض���هر 
اإن م�ض���ر م�ض���تعدة لإعادة العالقات 
الدبلوما�ضية مع اإيران والتي قطعت 
الإ�ض���المية  اجلمهوري���ة  قي���ام  بع���د 
بقلي���ل يف وق���ت كان���ت في���ه م�ض���ر 
مت�ضي قدما يف اإبرام معاهدة �ضالم 

مع اإ�ضرائيل.
�ض���بعة  حماكم���ة  م�ض���ر  وتعت���زم 
�ض���ابق  وزي���ر  بينه���م  م�ض���وؤولني 

الغ���از  مبيع���ات  ب�ض���اأن  للب���رتول 
باأ�ض���عار منخف�ضة لإ�ض���رائيل والتي 
اأثارت جدًل وا�ض���عًا، و�ض���هلت م�ضر 
بع���د مبارك حترك الفل�ض���طينيني من 
قطاع غزة الذي ت�ض���يطر عليه حركة 
الفل�ض���طينية  الإ�ض���المية  املقاوم���ة 

غزة. مع  حدودها  "حما�س" عرب 
ع���ن  حتي���د  موؤ�ض���رات  ه���ذه  وكل 
ال�ضيا�ض���ة الت���ي تناغم���ت ب�ض���دة مع 
ال���روح املوالي���ة للغرب الت���ي ميزت 
معظ���م  يف  اخلارجي���ة  ال�ضيا�ض���ة 
لع�ض���رات  اخلليجي���ة  العوا�ض���م 

ال�ضنني.
يف  املحل���ل  كارا�ض���يك  تي���د  وق���ال 
�ضوؤون الدفاع املقيم يف دبي "�ضناع 
ي�ض���عرون  اخللي���ج  يف  ال�ضيا�ض���ة 

بالقلق من ت�ضلل اإيران اىل م�ضر".
"ال�ض���عودية ت�ض���عى اىل  واأ�ض���اف: 
ا�ض���تعادة ثقله���ا يف املنطق���ة وتقوم 
بهذا باأ�ضلوب حازم جدا. اإنها ل تريد 
اأن ت���رى م�ض���ر متح���و اأي مكا�ض���ب 

�ضعودية".
الرئي����س  ال�ض���عودية  وت�ضت�ض���يف 
التون�ضي ال�ض���ابق زين العابدين بن 

عل���ي بع���د اأن اأطاح���ت به انتفا�ض���ة 
الث���اين  كان���ون  يناي���ر  يف  �ض���عبية 
مواجه���ة  يف  قوي���ا  نهج���ا  وتبن���ت 
ج���راء  م���ن  املحتمل���ة  التهدي���دات 

ال�ضطرابات يف اخلليج.
والإم���ارات  ال�ض���عودية  واأر�ض���لت 
قوات اىل البحرين ال�ض���هر املا�ض���ي 
حرك���ة  اإخم���اد  يف  للم�ض���اعدة 
الحتجاج���ات الداعي���ة للدميقراطية 
التي قادتها الأغلبية ال�ض���يعية والتي 
تعتربه���ا النخب���ة ال�ض���نية احلاكم���ة 

عر�ضة للتاأثر بالنفوذ الإيراين.
و�ض���اعدت الريا����س اأي�ض���ًا يف جمع 
م�ضاعدات قدرها 20 مليار دولر من 
كبار منتجي النفط باخلليج مل�ضاعدة 
البحرين و�ض���لطنة عم���ان يف اإخماد 

الحتجاجات.
واأك���دت اإي���ران البال���غ عدد �ض���كانها 
اأك���رث م���ن 70 ملي���ون ن�ض���مة فيم���ا 
يب���دو خم���اوف ح���كام اخللي���ج حني 
ا�ض���تكت لالأمم املتحدة م���ن "الغزو" 
ال�ضعودي للبحرين الدولة ال�ضغرية 

التي زعمت ال�ضيادة عليها يومًا.
وخالل جولة خليجية هذا الأ�ض���بوع 
تبنى رئي�س الوزراء امل�ضري ع�ضام 
�ض���رف نهج���ًا ت�ض���احليًا ب�ض���اأن اأمن 
اخللي���ج ال���ذي و�ض���فه باأن���ه "حائط 
اأحم���ر" لكنه دافع عما و�ض���فها باأنها 

جديدة". "�ضفحة 

وق���ال �ض���رف عق���ب لقائ���ه بالعاه���ل 
ال�ض���عودي امللك عبد الله الذي اأغدق 
130 ملي���ار دولر على ال�ض���عوديني 
لت�ض���جيعهم على عدم اإث���ارة املطالب 
الداعي���ة للدميقراطي���ة "نح���ن بداأنا 
�ض���فحة جدي���دة تخلو من اأي �ض���يء 
اأ�ض���ا�س �ضخ�ض���نة  كان مبني���ا عل���ى 
الأم���ور.. اإي���ران مثله���ا مث���ل غريها 
من ال���دول لك���ن عندما يتعل���ق الأمر 
باأم���ن اخلليج فان اأم���ن اخلليج جزء 

من الأمن القومي امل�ضري".
واأ�ض���اف: "اأم���ن اخللي���ج لي�س فقط 
خط���ا اأحم���ر ب���ل ه���و حائ���ط اأحم���ر 
التاريخي���ة  العالق���ات  ع���ن  ناهي���ك 
والديني���ة والإن�ض���انية بينن���ا وب���ني 

دول اخلليج".
لكن���ه اأي�ض���ًا داف���ع ع���ن الدميقراطية 
وع���ن حماكمة مب���ارك قائ���ال " بداأنا 
طريق���ا ذا اجتاه واح���د للدميقراطية 
ول رجوع عنه... نحن نحاول طلوع 
ال�ض���لمة الأوىل يف دولة القانون ول 

اأحد فوق القانون اأيا كان".
اخلليجي���ة  �ض���رف  جول���ة  وت�ض���مل 
الإم���ارات وقط���ر والتي ينظ���ر اليها 
على نطاق وا�ض���ع عل���ى اأنها حجبت 
قن���اة  خ���الل  م���ن  امل�ض���ري  النف���وذ 
اجلزيرة الف�ض���ائية وعن طريق فتح 
قن���وات م���ع حرك���ة حما����س وحزب 
الله اللبن���اين واإي���ران وكلهم حلفاء 

مناه�ض���ون للمي���ل للوليات املتحدة 
احتي���اج  يوف���ر  وق���د  املنطق���ة،  يف 
فر�ض���ة  املالي���ة  للم�ض���اعدات  م�ض���ر 
ل���دول اخللي���ج للتاأث���ري عل���ى اجتاه 

�ضيا�ضاتها.
وحتت���اج م�ض���ر اىل قرو����س ت�ض���ل 
قيمته���ا اىل ع�ض���رة ملي���ارات دولر 
لأنه���ا تتوق���ع اأن ي�ض���ل العج���ز يف 
ميزانيته���ا اىل ت�ض���عة يف املئ���ة يف 
الع���ام امل���ايل احل���ايل، وقال �ض���رف 
اإن���ه ياأمل اأن تق���دم الكوي���ت اأو دول 
خليجية اأخرى املزيد من امل�ضاعدات 

ال�ضنوية.
احل�ض���ول  اإن  لل�ض���حفيني:  وق���ال 
عل���ى املال من الأ�ض���دقاء اأف�ض���ل من 
احل�ض���ول عليه م���ن �ض���ندوق النقد 

الدويل.
ونفى �ض���رف اأي�ض���ًا توت���ر العالقات 
التاأ�ض���ريات  ب�ض���اأن  الإم���ارات  م���ع 
للمغرتب���ني امل�ض���ريني الذي���ن يعمل 

املاليني منهم يف اخلليج.
وب���داأت البحري���ن تط���رد اللبنانيني 
ث���اأرا فيم���ا يب���دو لنتقاد ح���زب الله 

للحملة التي �ضنتها على ال�ضيعة.
وقال حامد م���ن مركز بروكينجز يف 
قط���ر: "م�ض���ر ل تري���د اأن تبعد دول 
اخلليج كثريا. ت�ض���تطيع ال�ض���تفادة 
ب�ض���دة من امل�ض���اعدة املالية يف وقت 

ع�ضيب".

جدة/ � ف ب
ذكرت ن�ض���اء �ض���عوديات اأم����س الول اخلمي����س اإنهن تقدمن 
بدعوى اأم���ام ديوان املظ���امل )املحكمة الإدارية( �ض���د وزارة 
ال�ض���وؤون البلدية والقروي���ة يطالنب فيها باإلغ���اء قرار منعهن 

من النتخاب والرت�ضح لع�ضوية املجال�س البلدية.
وقالت �ضمر بدوي مقدمة الدعوى يف ت�ضريح لوكالة فران�س 
بر����س ان ه���ذا الق���رار يخال���ف الأنظم���ة، موؤك���دة "ل ميكننا 
التوقف وال�ضت�ض���الم مبجرد منعنا من ت�ض���جيل اأ�ضمائنا يف 
ال�ضجالت النتخابية، هناك عدة خيارات وطرق �ضنحاول ان 

نطرقها حتى نح�ضل على حقوقنا".
وقالت: ان الن�ض���اء يطالنب "باإيقاف فوري وم�ض���تعجل لكافة 
الإجراءات والرتتيبات اجلارية حاليا لالنتخابات البلدية مبا 
يف ذلك قيد الناخبني، وت�ض���جيل املر�ض���حني، واإعالن جداول 
الناخب���ني وجميع الرتتيب���ات الأخرى املتعلق���ة بالنتخابات 

حلني البّت يف هذه الدعوى".
واأ�ض���افت �ض���مر بدوي يف ن�س الالئحة الت���ي قدمتها لرئي�س 
دي���وان املظ���امل يف منطق���ة مك���ة "مطلبنا الأ�ض���لي يتمثل يف 
احلكم باإلغاء القرار الإداري القا�ضي مبنعنا من حق النتخاب 
والرت�ض���ح لع�ضوية املجال�س البلدية ملخالفته الأنظمة املعنية 
بهذا ال�ض���اأن، واإلزام املدعى عليها بال�ض���ماح لنا بامل�ضاركة يف 

هذه النتخابات �ضواء بالنتخاب اأو الرت�ضح".

واأ�ض���ارت بان املحكمة اأعطتهن موعدا للح�ض���ور بعد ع�ض���رة 
اأي���ام، واأ�ض���افت "لن اح�ض���ر لوحدي، بل �ض���نكون جمموعة 
كب���رية م���ن الن�ض���اء الالتي �ضيح�ض���رن ويطال���نب بحقهن يف 
امل�ضاركة". واأكدت بدوي: ان "قرار املنع يعد معيبا من حيث 
�ض���دوره وخمالفا لنظ���ام البلديات والق���رى ولئحة انتخاب 

اأع�ضاء املجال�س البلدية".
واأك���دت ان "النظ���ام والالئحة قد كفال حق امل�ض���اركة يف هذه 
النتخابات جلميع املواطنني دون متييز على اأ�ضا�س اجلن�س، 
ومل يرد يف ا�ض���رتاطات الرت�ضح والنتخاب املحددة فيهما ما 

يق�ضي بحظر م�ضاركة الن�ضاء يف هذه النتخابات".
والأ�ض���بوع املا�ض���ي حت���دت جمموع���ة م���ن الن�ض���اء احلظ���ر 
عل���ى م�ض���اركتهن يف النتخاب���ات حي���ث توجه���ن اىل مرك���ز 
لت�ض���جيل الناخبني يف مدينة جدة، ال ان رئي�س املركز رف�س 
ت�ض���جيلهن بجحة انه ل ي�ضمح لهن امل�ض���اركة يف النتخابات 

التي �ضتجري يف 22/ اأيلول.
وج���اءت تلك اخلط���وة عقب دعوات عرب املواق���ع الجتماعية 
عل���ى النرتنت للن�ض���اء ال�ض���عوديات بالتاأكيد عل���ى حقوقهن 

والوقوف يف وجه اإبعادهن عن احلياة العامة.
وذكر �ض���هود عيان ان ال�ض���رطة قامت يف وقت �ض���ابق من هذا 
ال�ض���هر بتفري���ق جمموع���ة �ض���غرية م���ن الن�ض���اء يف املنطقة 

ال�ضرقية واحتجزت اثنتني لفرتة وجيزة.

مو�صكو/ � ف ب

الت���ي  رو�ض���يا  ان  حملل���ون  ي���رى 
اأغ�ض���بها التدخل الع�ض���كري الدويل 
يف ليبي���ا، ترف�س التعاون مع الدول 
الغربية الراغبة يف ممار�ضة ال�ضغط 
على �ضوريا، حر�ضا منها على �ضون 

عالقاتها الوثيقة مع هذا البلد.
وعار�ض���ت رو�ض���يا ال���دول الغربي���ة 
مبنعه���ا يف جمل����س الأم���ن ال���دويل 
من اإ�ض���دار بيان اقرتحت���ه بريطانيا 
وفرن�ض���ا واأملاني���ا والربتغ���ال يدين 
حرك���ة  ال�ض���ورية  ال�ض���لطات  قم���ع 

الحتجاج ال�ضعبية يف �ضوريا.
ويتناق�س موقف رو�ضيا مع موقفها 
الأك���رث تعاون���ا ب�ض���ان ليبي���ا عندما 
امتنع���ت عن الت�ض���ويت يف اآذار يف 
جمل�س الأمن الدويل على قرار اأتاح 
ا�ض���تخدام الق���وة �ض���د نظ���ام معمر 
القذايف الذي يقمع هو اأي�ض���ًا حركة 

مترد �ضعبية.
واته���م الكرمل���ني بع���د ذل���ك ال���دول 
الغربي���ة باأنه���ا جت���اوزت تفوي����س 
الأمم املتحدة معربا عن خ�ض���يته من 
تدخ���ل التحال���ف الع�ض���كري الدويل 

بريا يف ليبيا.
و�ضرح الك�ضندر فيلونيك اخلبري يف 
معهد الدرا�ضات ال�ضرقية يف رو�ضيا 
لفران����س بر�س: ان "رو�ض���يا راأت ما 

ج���رى يف ليبي���ا وميك���ن الفرتا�س 
م���ن  رو�ض���يا  موق���ف  ب���ان  منطقي���ا 
�ض���وريا �ض���يكون اأك���رث �ض���رامة من 

موقفها ب�ضان ليبيا".
تاأخ���ذ  ان  "احتم���ال  ان  واأ�ض���اف: 
الأحداث منحى م�ضابها ملا يجري يف 

ليبيا يثري القلق" يف رو�ضيا.
و�ض���اطره وجهة النظر رئي�س املعهد 
الرو�ض���ي لل�ض���رق الأو�ض���ط يفغيني 
�ضاتانوف�ضكي، مو�ضحًا: ان "موقف 
ب�ض���يطا  كان  ليبي���ا  ب�ض���اأن  رو�ض���يا 
--اذهبوا باأنف�ض���كم اىل ذلك امليدان 
ل�ض���وريا،  بالن�ض���بة  ام���ا  امللغ���م--، 
ب�ض���اطة،  اأك���رث  موقفه���ا  ف�ض���يكون 

فاملنطق يدعو رو�ضيا لن تقول ل".
حق���وق  بانته���اك  لتهامه���ا  ونظ���رًا 
عموم���ا  رو�ض���يا  تب���دي  الإن�ض���ان، 
املتح���دة  الأمم  لتدخ���ل  معار�ض���تها 
يف م���ا تعت���ربه ال�ض���وؤون الداخلي���ة 
لدول ذات �ض���يادة، وهو اأ�ضارت اليه 
ت�ضريحات رئي�س الوزراء الرو�ضي 

فالدميري بوتني ب�ضاأن ليبيا.
يف  التدخ���ل  "مل���اذا  بوت���ني:  وق���ال 
ذل���ك الن���زاع؟ األي����س لدين���ا اأنظم���ة 
ه���ل  الع���امل؟  يف  عوج���اء  اأخ���رى 
�ض���نتدخل يف كل مكان يف النزاعات 
الداخلية؟ )...( هل �ضنق�ضف كل تلك 

البلدان؟".
من جانبه اعترب م�ضاعد �ضفري رو�ضيا 

يف الأمم املتحدة الك�ضندر بانكني ان 
الأزمة يف �ض���وريا ل ت�ض���كل "خطرًا 

على ال�ضالم والأمن الدوليني".
وق���ال: ان "اخلط���ر احلقيق���ي عل���ى 
الأم���ن الإقليم���ي قد ياأت���ي من تدخل 
خارج���ي، ان مث���ل ه���ذه الأ�ض���اليب 
ت���وؤدي اىل دوام���ة عنف ب���ال نهاية" 

و"قد تت�ضبب يف حرب اأهلية".
ال�ض���لطات  دع���ت  رو�ض���يا  ان  غ���ري 
ال�ض���ورية اىل معاقبة امل�ضوؤولني عن 
مقت���ل املتظاهري���ن خ���الل مواجهات 

مع قوات الأمن.
ع���ن  بنف�ض���ها  مو�ض���كو  تن���اى  واإذ 
الأح���داث يف �ض���وريا، فه���ي حتاول 
اأي�ض���ًا ع���دم توتري عالقاته���ا مع ذلك 
البل���د الت���ي تقيم مع���ه روابط وثيقة 

منذ العهد ال�ضوفيتي.
وكان دمي���رتي مدفيديف اأول رئي�س 
رو�ض���ي يزور �ضوريا ال�ضنة املا�ضية 
حي���ث وع���د باإقام���ة بن���ى حتتية يف 
قطاع���ي الغ���از والنفط وحت���ى بناء 

حمطة نووية.
وت�ض���رتي �ض���وريا اجلزء الأكرب من 
اأ�ضلحتها من رو�ض���يا وهي كانت من 
ال���دول القليل���ة التي دعم���ت التدخل 
 2008 يف  الرو�ض���ي  الع�ض���كري 
املنطق���ة  اجلنوبي���ة  او�ض���يتيا  يف 
املوالي���ة  النف�ض���الية  اجلورجي���ة 

لرو�ضيا.

ح��كام دول اخللي��ج قلق��ون م��ن التغي��ريات ال�سيا�سي��ة يف م�س��ر

الرئي�س اليمني يتهم قطر بتمويل الفو�سى يف العامل العربي!

ن�س��اء �سعوديات يرفعن دع��وى ق�سائية �سد 
منعهن من امل�ساركة يف االنتخابات

بعد التدخل ال��دويل يف ليبيا رو�سيا تعار�س 
الغرب ب�ساأن �سوريا



�ضهد  ان  يحدث  مل  )ال��ق��ن��ده��اري��ني(..  اأم��ر  غريب 
التغلغل  �ضد  كوابح  ول  ف�ضل  بال  تنا�ضزًا  العامل 
كما ي�ضهده العامل العربي اليوم مع الإ�ضالميني – 

�ضعبة اجلهاد واملقاومة.
التي  التاريخية  الفكرية  احلركات  كل  حتلت  لقد 
حتمل تغايرًا عن ال�ضائد بو�ضيلة للعزل اجلغرايف 

يف اأقل تقدير.
الإختالفية  احل��رك��ات  ك��ل  وت��ك��ربت  ت��ع��اف��ت  ل��ق��د 
حيث  من  تدخل  اأن  الع�ضور  مر  على  )اجلهادية( 

ي�ضمح لها الآخر)العدو لها(.
)ال�ضلفية  وامل��ق��اوم��ة  اجل��ه��اد  اإ�ضالميي  م��ع  فقط 

اجلهادية(الأمر يختلف.
)الكفار( اأنتجه  ما  ا�ضتخدام  تبيح  مثاًل  القاعدة 

هذه  يف  ودخ���ل  اجل��ه��ادي  للعمل  واج��ه��ة  ليكون 
ال��ق��ائ��م��ة ي��ك��م��ن ك��ل ���ض��يء، اب���ت���داء م��ن الأق��م��ار 
وانتهاء  وال���رثي���ا  ك�����ارد  وال���ف���ي���زا  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 

بالنرتنيت والدميقراطية والنتخابات البلدية.
خرط  من  القاعدة  لدى  مانع  ل  مثاًل،  العراق  يف 
اأن  لديها  مانع  ول  مثاًل،  النتخابات  يف  فروعها 
انتخابية  واحلملة  الق���رتاع  �ضندوق  ت�ضتخدم 
هي  عمليًا  خمتاريها،  لتمرير  الدعائية  واملناظرة 

متار�س النظام الدميقراطي.
يف الأردن، يعرف جيدًا اأع�ضاء ال�ضلفية اجلهادية 
الإ�ضالم  بوجود  للتلويح  ت�ضتعملهم  ال�ضلطة  اأن 
تزعزعت،  ح���ال  يف  حمتمل  ك��ب��دي��ل  ال�ضيا�ضي 
وال�ضارخني  امل��ه��رج��ني  لأع��ت��ى  ت�ضمح  فهي  ل��ذا 

على  التحري�س  ع��ب��ارات  لأق�ضى  وامل�ضتخدمني 
يرق�ضوا وي�ضفقوا  اأن  لكل هوؤلء  ت�ضمح  العنف، 
اأيوب  واأبو  البغدادي  واأبو عمر  الزرقاوي  با�ضم 
من  مبزيد  ال�ضباب  مطالبات  تقمع  فيما  امل�ضري 

احلريات.
لأي  ف�ضل  ب��ال  حديثا  املتحررة  النيل  ب��الد  ويف 
حركة اإ�ضالمية، يتظاهر اأن�ضار ال�ضلفية اجلهادية 
التظاهرات  منع  قانون  بعد  مرّخ�ضة(  )بتظاهرة 
اأيوب  اأب��و  ب��الإف��راج ع��ن زوج��ة  ال��ع��راق  ملطالبة 
ح�ضب  امل��ف��رت���س  م��ن  ال��ذي��ن  واأولده  امل�����ض��ري 
تقارير �ضحافية غري موؤكدة اأنهم حمتجزون لدى 

ال�ضلطات العراقية.
هي  تربرها  التي  و  الو�ضيلة  مع  املتماهية  الغاية 

ظل  يف  ال�ضلفي  اجل��ه��ادي  العمل  ث��واب��ت  اأوىل 
الدعوتية  ظل  ويف  ال�ضبابية  العربية  ال��ث��ورات 
مع  تت�ضالح  قد  د�ضتوري  �ضياق  اأي  اخلارجة عن 

اأهداف قامت عليها الثورات العربية.
)جت��ار(  روؤي���ة  على  مقت�ضر  ك��اأن��ه  ي��ب��دو  املظهر 
يبيعون الأكفان و�ضط م�ضت�ضفيات العزل ال�ضحي، 
ميجدون املوت للمري�س وي�ضتغلون كل نف�س يف 

اأروقة ال�ضفاء لإ�ضاعة تاأكيدات املوت.
 الأ�ضواأ من هوؤلء اأنهم يظهرون وت�ضاحبهم �ضلة 
�ضيا�ضية تدعي القرب منهم ل النتماء لهم، ل ينفع 
ال�ضهيدة  ال�ضحية  دور  متثيل  جتيد  فهي  كتمها 
اجلالد  م��ع  تت�ضالح  فهي  بها  البط�س  ينفع  ول 
املتطرفني  بني  ال�ضلح  )ح��الت  القابليات  باأ�ضرع 

اإن  كما  حت�ضى(  اأن  من  اأك��رث  الق�ضر  وحكومات 
هذه اجلماعات الطفيلية بداأت جتيد اأف�ضل اأنواع 
اللعب على اأوتار العواطف مند�ضة يف اأكمام القهر 
اأمرا�س  اأو باقي  اأو اجلهل  الدكتاتور  الذي خلفه 

املحرو�ضات الإ�ضتبدادية.
العراقية،  ال�ضجون  يف  اجل��ي��اع  امل�ضري  اأولد 
اإل  اإنتاجها  على  يقدر  ل  رائعة  �ضينمائية  لقطة 
هائلة.. اأرباحًا  تدر  اأن  ميكن  الهوليوديني  اأعظم 
امل�ضرية  ال�ضلطة  يف  فقط  تكمن  ال��غ��راب��ة  لكن 
�ضنعلم  انتهازية؟  اأم  �ضيا�ضة  هي  احلالية....هل 
رمبا قريبًا حني يحني وقت حوار عراقي م�ضري 

مفرت�س.
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املقاومة.. 
واأوالد 
امل�سري

�لقاهرة/ وكاالت

فى  امل�ضوؤولني  كبار  ق�ضية  �ضغلت 
بالإثراء  املتهمني  ال�ضابق  النظام 
غ��ري امل�����ض��روع، ال���راأي ال��ع��ام، وقد 
مفاجاآت  قانونية  م�ضادر  فجرت 
���ض��ادم��ة ق���د ت��ق�����ض��ي ع��ل��ى اأح���الم 
املرتقب  ال�ضعب  م��ن  ك��ب��ري  ق��ط��اع 
رموز  لكل  رادع���ة  اأح��ك��ام  ل�ضدور 
مفاجاآت  واأي�ضًا  ال�ضابق،  النظام 
حول طريقة ا�ضتعادة هذه الأموال 

با�ضتخدام �ضركات دولية. 
خ��رباء  ك�ضفها  الأوىل  ال�����ض��دم��ة 
احتمالت  اإىل  وت�ضري  ال��ق��ان��ون، 
خروج كبار رموز احلزب الوطني 
ون��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ال�����ض��اب��ق حممد 
ح�ضني مبارك، الذين تقرر حب�ضهم 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت�����ض��خ��م ث��روات��ه��م 
الرتبح  يف  ال��ن��ف��وذ  وا���ض��ت��غ��الل��ه��م 
اأ�ضار  حيث  ولعائالتهم،  لأنف�ضهم 
جناد  احلقوقي  والنا�ضط  املحامي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ربع���ي، 
اإىل  للقانون،  املتحدة  املجموعة 
امل�ضروع  غ��ري  الك�ضب  ق��ان��ون  اأن 
غاية  يف  قانونية  ث��غ��رة  يت�ضمن 
جميع  اأم��ام  الباب  تفتح  اخلطورة 
مبزرعة  املحبو�ضني  النظام  رم��وز 
طره للطعن على الأحكام ال�ضادرة 
ال���رباءة  على  واحل�����ض��ول  بحقهم 
ال�ضابق  الرئي�س  جنلي  من  بداية 
و�ضفوت  م���ب���ارك  وج���م���ال  ع����الء 
وفتحي  ع��زم��ي  وزك��ري��ا  ال�ضريف 
عبد  بق�ضية  املثل  �ضاربًا  ���ض��رور، 
ح�����ض��ن، حم��اف��ظ اجليزة  احل��م��ي��د 
الأعلى  املجل�س  ورئي�س  الأ�ضبق 
ح�ضل  ال��ذي  والريا�ضة،  لل�ضباب 
ع��ل��ى ح��ك��م ن��ه��ائ��ي ب����ال����رباءة من 
حمكمة النق�س من التهم املن�ضوبة 
اإليه بالك�ضب غري امل�ضروع وت�ضخم 
ثروته بقيمة بلغت 556 األف جنيه 
و798،  اأمريكي  دولر  األ��ف  و22 
القانونية  الثغرة  تلك  اإىل  ا�ضتنادًا 
يف املادة الثانية من قانون الك�ضب 

غري امل�ضروع.
واأ�ضاف الربعي اأن قانون الك�ضب 

غري امل�ضروع قد �ضقط عمليا بحكم 
 ،2004 اأبريل  يف  النق�س  ملحكمة 
الثانية  امل��ادة  ببطالن  اأق��ر  وال��ذي 
- وعدم  للقانون  الفقري  العمود   -
قرينة  لهدمها  وذل��ك  د�ضتوريتها، 
الإثبات  دليل  عبء  ونقلها  ال��رباءة 
مما  املتهم،  اإىل  العامة  النيابة  من 
للمبادئ  ���ض��ري��ح��ة  خم��ال��ف��ة  ي��ع��د 
من   67 ب��امل��ادة  امل��ق��ررة  الأ�ضا�ضية 
الإعالن  من   15 وامل���ادة  الد�ضتور 

الد�ضتوري الأخري.
حمكمة  اأن  اإىل  ال��ربع��ى  واأ����ض���ار 
حكمها  اأ���ض��ب��اب  يف  ق��ال��ت  النق�س 
امل�ضروع  غ��ري  الك�ضب  ق�ضية  يف 
ح�ضن،  احل��م��ي��د  ل��ع��ب��د  ال�����ض��ه��رية 
اإن  حم���اف���ظ اجل���ي���زة الأ����ض���ب���ق: 
الأ�ضل  اأن  على  ن�س  قد  الد�ضتور 
يف الإن�ضان الرباءة، يف حني تن�س 
الثانية  امل���ادة  م��ن  الثانية  الفقرة 
 1975 ل�ضنة   62 رق��م  القانون  من 
امل�ضروع  غ��ري  بالك�ضب  اخل��ا���س 
على »اأنه كل زيادة يف الرثوة تطراأ 
ع��ل��ى امل��وظ��ف ب��ع��د ت���ويل اخلدمة 
ل  الق�ضر  واأولده  زوج��ه  على  اأو 
عن  وعجز  مواردهم،  مع  تتنا�ضب 
اإث��ب��ات م�����ض��در م�����ض��روع ل��ه��ا، تعد 
ن�ضت  مل��ا  باملخالفة  م��وؤث��م��ًا«  اأم���رًا 
 67 باملادة  الأ�ضا�ضية  املبادئ  عليه 
م��ن ال��د���ض��ت��ور م��ن اأن الأ���ض��ل يف 
على  ف�ضاًل  ال���رباءة،  هو  الإن�ضان 
اأن قانون الك�ضب نقل عبء الإثبات 
اأن يكون  على عاتق املتهم بدًل من 
مبعنى  الت��ه��ام،  �ضلطة  عاتق  على 
م�ضادر  يثبت  م��ا  املتهم  ي��ق��دم  اأن 
اأن  دون  ث��روت��ه  م�����ض��روع��ي��ة  ع���دم 
م�ضادر  ت���ق���دمي  ال��ك�����ض��ب  ي���ت���وىل 
قانون  يجعل  مبا  امل�ضروعية  عدم 

الك�ضب غري د�ضتوري.
عبد  ق�ضية  يف  ال�ضهري  احلكم  ذلك 
ح�����ض��ن، حم��اف��ظ اجليزة  احل��م��ي��د 
وا�ضعًا  جدًل  اأوج��د  الذي  الأ�ضبق، 
امل�ضروع  غ��ري  الك�ضب  ق��ان��ون  يف 
قبل  م��ن  الآن  حتى  ح�ضمه  يتم  مل 
حمل  لكنه  ال��د���ض��ت��وري��ة،  املحكمة 
القانونيني  كبار  قبل  م��ن  اهتمام 

درجة  اأعلى  حمكمة  من  ل�ضدوره 
برئا�ضة  ال��ن��ق�����س  حم��ك��م��ة  وه����ى 
عمر  على  اللطيف  عبد  امل�ضت�ضار 
امل�ضت�ضارين  وبع�ضوية  النيل  اأبو 
�ضادق  وم�ضطفى  يون�س  حممد 
خ��ل��ي��ف��ة وحم����م����د عيد  وي���ح���ي���ى 
القا�ضي وعثمان متويل  ومن�ضور 
الدين  وع���الء  امل��ت��ويل  وم�ضطفى 
حمكمة  رئ��ي�����س  ن�����واب  م���ر����ض���ى، 

النق�س.
وطالب الربعى ب�ضرورة اأن يتوىل 
البحث  الك�ضب  بجهاز  املحققون 
امل�ضروعة،  ال��رثوات غري  اأدل��ة  عن 
�ضمانًا لتكامل التحقيقات مع رموز 
الف�ضاد ال�ضابق و�ضد اأي ثغرات قد 
ي�ضتغلها فريق دفاعهم يف احل�ضول 

على الرباءة.
اأول  يعد  وفيما  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
خطوة حقيقية نحو ا�ضتعادة اأموال 
م�ضر املهربة اإىل اخلارج، ا�ضتعانت 
عاملية  مبنظمة  امل�ضرية  احلكومة 
ت���دع���ى »����ض���ت���ار« م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
امل�ضروقة،  الدول  اأ�ضول  ا�ضتعادة 
حيث  اخل��ارج،  اإىل  تدفقها  ووق��ف 
التقى امل�ضت�ضار عا�ضم اجلوهري، 
ل�ضرتداد  الق�ضائية  اللجنة  رئي�س 
اأم�����وال م�����ض��ر م��ن اخل�����ارج، يوم 
تلك  م��ن  ب��وف��د  امل��ا���ض��ي،  اخلمي�س 
لو�ضع  العدل  وزارة  مبقر  املنظمة 

خارطة عمل م�ضرتكه.
ع��امل��ي��ة يف  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  ال��ل��ج��وء 
ا�ضتعادة الأموال املهربة، بح�ضب ما 
يقول امل�ضت�ضار اجلوهري ل�»اليوم 
لأن  حتمية،  �ضرورة  هو  ال�ضابع«، 
الإمكانيات  من  لديها  املنظمة  تلك 
يف  املختلفة  والو�ضائل  والأدوات 
ا���ض��ت��ع��ادة الأم�����وال وال��ك�����ض��ف عن 
العامل  بنوك  يف  احل�ضابات  �ضرية 
على  ال�ضغط  عن  ف�ضاًل  املختلفة، 
الدول  م�ضاعدة  يف  الكربى  ال��دول 
املهربة  اأموالها  ل�ضتعادة  النامية 
والإعالن عن عدم �ضفافية اأية دولة 

ترف�س رد الأموال.
الهيكل  متثل  ال��ت��ي  �ضتار  منظمة 
الأ���ض��ا���ض��ي يف ا����ض���رتداد اأم����وال 

م�ضر من اخلارج هي نتاج مبادرة 
والأمم  ال��دويل  البنك  بني  ل�ضراكة 
م�ضاعدة  جهود  �ضوء  يف  املتحدة 
ا�ضتعادة  ع��ل��ى  ال��ن��ام��ي��ة  ال������دول 
يف  املنهوبة  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات 
القانونية  غ��ري  الأن�����ض��ط��ة  جميع 
والب�ضائع  امل���خ���درات  م��ن  ب��داي��ة 
امل��زي��ف��ة وجت�����ارة الأ���ض��ل��ح��ة غري 
من  بالتهرب  وم����رورًا  امل�����ض��روع��ة 

ال�ضرائب.
�ضبتمرب  يف  تاأ�ضي�ضها  مت  املنظمة 
ما  ا���ض��ت��ع��ادة  يف  وجن��ح��ت   2007
اأمريكي و1.6  تريليون دولر  بني 
الدافع  ع���ام، وك���ان  ك��ل  ت��ري��ل��ي��ون 
بح�ضب  تاأ�ضي�ضها،  وراء  الرئي�ضي 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة ع��ن��ه��ا، هو 
النامية  ال���دول  اأ���ض��ول  ا���ض��ت��ع��ادة 
امل�����ض��روق��ة، ووق����ف ت��دف��ق��ه��ا اإىل 
واقعتني  ب��ع��د  وخ��ا���ض��ة  اخل����ارج، 
�ضهريتني لدولتني يف قارتي اأفريقيا 
واآ�ضيا مت ال�ضتيالء على ثرواتهما 
من قبل روؤ�ضائهما وقطعت �ضنوات 
حيث  ا�ضتعادتها،  اأج��ل  من  طويلة 
اأعوام  خم�ضة  نيجرييا  دول��ة  ظلت 
من  دولر  مليار  ن�ضف  ل�ضتعادة 
البنوك ال�ضوي�ضرية مت نهبها ونقلها 
 18 الفلبني  ق�ضت  بينما  للخارج، 
دولر  مليون   624 ل�ضتعادة  عامًا 
فردناند  ال�ضابق،  الزعيم  �ضرقها 

ماركو�س.
تقدمي  ����ض���ت���ار  م��ن��ظ��م��ة  حت������اول 
والتغلب  النامية  ل��ل��دول  احل��ل��ول 
على امل�ضاعب يف �ضعيها ل�ضتعادة 
من  فالكثري  امل�����ض��روق��ة،  اأ���ض��ول��ه��ا 
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���س اأن 
متلك  ل  املنهوبة،  اأم��وال��ه��ا  تتلقى 
وعلى  ل�ضرتدادها،  قانونيا  اإطارا 
على  دول����ة  اأي  ق����درة  م���ن  ال���رغ���م 
جتميد اأ�ضولها املنهوبة غري فاإنها 

ل ت�ضتطيع ا�ضتعادتها.
وف���ى ذل���ك الإط�����ار، ت��ق��وم منظمة 
الفنية  امل�ضاعدة  بتوفري  »�ضتار« 
ال���ت���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ق���درة 
للتمكن  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��دال��ة  ن��ظ��ام 
املنهوبة،  الأ���ض��ول  ا���ض��رتداد  م��ن 

على  بال�ضغط  قيامها  ع��ن  ف�ضاًل 
ت�ضبح وعاء  ل  لكي  الغنية  ال��دول 
لإخ���ف���اء الأم������وال امل�����ض��روق��ة من 
لتفاقية  وتفعيلها  ت�ضديقها  خالل 
مكافحة الف�ضاد، مع فر�س عقوبات 
يتبني  التي  املالية  املوؤ�ض�ضات  على 
حتى  الفا�ضدين  الأف��راد  مع  عملها 
الذين  الأ�ضخا�س  �ضيا�ضيًا  تف�ضح 
ل يوؤدون عملهم كما ينبغي، وت�ضع 
ب�ضاأن  وا�ضحة  توجيهية  م��ب��ادئ 
اأنظمة  تقوية  من  املالية  املعاملة 
عرب  الأم����وال  غ�ضيل  منع  اأج��ه��زة 
والإبالغ  عميلك«،  »اعرف  برنامج 

عن اأي املتورطني يف ذلك.
على  اأي�����ض��ًا  تعتمد  �ضتار  منظمة 
ا�ضتعادة  يف  ه��ام  اجتماعي  بعد 
الرثوات، وهو اأن كل 100 مليون 
اأن  ميكن  ا���ض��رتداده��ا،  يتم  دولر 
مت���ول ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج��ه 4 ماليني 
ط��ف��ل، ف�����ض��ال ع��ن اأن��ه��ا مي��ك��ن اأن 
من  لأك��رث  امل��ي��اه  تو�ضيالت  توفر 
اأو مت��ول عالج  اأ���ض��رة،  األ��ف   250
األف   600 م��ن  لأك��رث  الفريو�ضات 
�ضخ�س م�ضاب مبر�س الإيدز ملدة 

عام كامل.
الأموال  ل�ضتعادة  اآخ��ر  م�ضار  يف 
امل�ضت�ضار  اأك��د  باخلارج،  املنهوبة 
اللجنة  اأن  اجل����وه����ري  ع��ا���ض��م 
م�ضر،  اأم��وال  ل�ضتعادة  الق�ضائية 
املكاتب  م��ن  ع���دد  م��ع  ���ض��ت��ت��ع��اون 
تعقب  يف  املتخ�ض�ضة  ال��دول��ي��ة 
الأموال التي مت تهريبها من بينها 
تلك  اأن  خا�ضة  قرب�ضية،  مكاتب 
الك�ضف  اإمكانيات  متتلك  املكاتب 
الأم���وال  نقل  عمليات  خيوط  ع��ن 
اآخ����ر، وف���ى ذلك  اإىل  م��ن ح�����ض��اب 
اللجنة  من  اأع�ضاء  ي�ضتعد  ال�ضدد 
دولة   17 اإىل  لل�ضفر  الق�ضائية 
حمادثات  اإج����راء  ب��ه��دف  اأجنبية 
بهذه  ال��ع��دل  وزارة  م�ضوؤويل  م��ع 
ا�ضرتجاع  ع��ل��ى  ل��الت��ف��اق  ال����دول، 
للبنوك  م�ضر  من  املهربة  الأم��وال 
اأن  الأوروب��ي��ة والأم��ري��ك��ي��ة، على 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ت��ب��داأ اجل��ول��ة 

نهاية ال�ضهر اجلاري.

�لقاهرة/ وكاالت
قال الدكتور حممد ال�ضباعي كبري الأطباء ال�ضرعيني، اإنه 
مل يت�ضلم التقارير الطبية للفريق املعالج للرئي�س ال�ضابق 
اأمر  كما  وتطوراته،  �ضحته،  حول  مبارك  ح�ضني  حممد 
النائب العام �ضابقًا بذلك، م�ضريًا اإىل اأنه فى حال ت�ضلمه 

التقارير �ضيقوم بفح�ضها، ومقارنتها بالتقارير التي 
اأعدها يف وقت �ضابق، ومن ثم ت�ضليمها اإىل 

النائب العام.
التقرير  ه��ذا  اأن  ال�ضباعي  واأو���ض��ح 

�ضيتم ا�ضتخدامه لبيان اإذا كان �ضيتم 
اإىل  ال�ضابق  الرئي�س  نقل 

طره  ليمان  م�ضت�ضفى 
م�ضت�ضفى  اأي  اأو 

اآخ����������������ر، وم������ن 
اأن  امل����ت����وق����ع 

اآخر  فيه  يو�ضح  اجلمعة،  غدًا  بيانًا  العام  النائب  ي�ضدر 
كان  اإذا  وما  ال�ضابق،  الرئي�س  مع  التحقيقات  تطورات 
�ضيتم نقله اإىل م�ضت�ضفى ليمان طره اأو م�ضت�ضفى ع�ضكري 
اآخر، اأو خالفه، وكذلك اآخر تطورات التحقيقات مع عالء 

وجمال مبارك. 
مبارك  اأن  طبية  م�ضادر  اأك��دت  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 
ودخلت  ملحوظ،  ب�ضكل  حالته  حت�ضنت 
يقوم  واأن��ه  ال�ضتقرار،  مرحلة  يف 
كعالج  غ��رف��ت��ه  داخ�����ل  ب��امل�����ض��ي 
دون  مبفرده  ويتحرك  طبيعي، 

م�ضاعدة اأحد.
وكان امل�ضت�ضار د. عبد املجيد 
اأ�ضدر  العام،  النائب  حممود، 
بندب  قرارًا  املا�ضي  الأ�ضبوع 
ال�ضرعيني،  الأط����ب����اء  ك��ب��ري 
من  بهم  ال�ضتعانة  يرى  ومن 
اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  املتخ�ض�ضني 
ليمان  ���ض��ج��ن 
ملعاينة  ط���ره 
مل�ضت�ضفى  ا
اخل����ا�����س 
 ، ل�ضجن با
لبيان مدى 
�ضالحياتها 
الرئي�س  ل��ن��ق��ل 
مبارك  ح�ضني  ال�ضابق 
احتياطيًا  امل��ح��ب��و���س 
على ذمة اإحدى الق�ضايا، 
ال�ضحية،  حالته  �ضوء  يف 
اأجهزة  اأي  ا�ضتكمال  واإمكانية 
اأو جتهيزات اإىل امل�ضت�ضفى اإذا ما كانت غري 
ال�ضالحية  من  ق��در  على  لتكون  بها  جمهزة 
لنزول  املطلوبة  ال�ضحية  الرعاية  بها  لتتوافر 
عليه  الحتياطي  احلب�س  اأم��ر  لتنفيذ  بها،  مبارك 

بهذا امل�ضت�ضفى

و��صنطن/ �أ.ف.ب
قال جني كريتز ال�ضفري الأمريكي لدى ليبيا، اإن 
هيئة  النتقايل  الوطني  باملجل�س  ترى  ب��الده 
ي�ضل  مل  الأمر  لكن  والدعم"،  الثقة  "ت�ضتحق 
�ضرعيًا  ممثاًل  بها  الع���رتاف  مرحلة  اإىل  بعد 

ووحيدًا لليبيا.
بعد  ا�ضتعداد  على  لي�ضت  ب��الده  اأن  واأ���ض��اف، 
النتقايل  الوطني  املجل�س  ب�ضرعية  لالعرتاف 
لل�ضعب  وال�����ض��رع��ي  ال��وح��ي��د  املمثل  اأن���ه  على 

دون  يحل  مل  ذل��ك  اأن  اإىل  لفت  ولكنه  الليبي، 
تقدمي امل�ضاعدة للثوار.

للغاية"  "معقد  الو�ضع  اأن  اإىل  كريتز  ولفت 
على امل�ضتوى القانوين، واأن املكتب القانوين 
جدي  ب�ضكل  ي��در���س  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 
حال  يف  يرتتب  قد  وما  امل�ضاألة،  جوانب  كافة 

العرتاف باملجل�س النتقايل.
�ضفارة  طاقم  فاإن  الأمريكي،  ال�ضفري  وبح�ضب 
اإر�ضال  ي��وا���ض��ل��ون  ط��راب��ل�����س  يف  وا���ض��ن��ط��ن 

الأر�س  على  الو�ضع  ح��ول  اليومية  التقارير 
وخا�ضة "ما يقوم به القذافى فى املدن اجلبلية 

بالغرب".
واأكد كريتز اأن احلياة يف بنغازي انقلبت راأ�ضًا 
على عقب يف فرتة ق�ضرية بعد فقدان القذافى 
ال�ضيطرة عليها، فتاأ�ض�ضت فيها هيئات جمتمع 
ون�ضاطات  و���ض��ح��اف��ة  ح��ك��وم��ي��ة،  غ��ري  م���دين 
احلياة  يناق�ضون  النا�س  وبات  وفنية،  ثقافية 
"نرى اليوم )يف  ال�ضيا�ضية اليومية واأ�ضاف: 

بنغازي( ما قد ي�ضبح احلال عليه يف امل�ضتقبل" 
على م�ضتوى البالد ككل.

ولدى �ضوؤاله عن موقفه من احتمال ا�ضتهداف 
القذافى بق�ضف جوى حللف الناتو قال كريتز: 
الأ�ضخا�س  اأو  املنظمات  جميع  اأن  "اأعتقد 
لالأزمة  ح��ل��وًل  ي���رون  ل  امل�ضداقية  اأ���ض��ح��اب 
الليبية دون اإزاحة القذافى بطريقة اأو باأخرى، 
ولكن دورنا هو التو�ضل حلل �ضيا�ضي بوا�ضطة 

الو�ضائل التي يتيحها لنا قانوننا.

حمكمة �لنق�ش �أ�صدرت حكمًا �صهري�ً يف ق�صية حمافظ �جليزة �الأ�صبق ببطالن �ملادة �لثانية من قانون �لك�صب ملخالفتها �لد�صتور

ثغرة بقانون الك�سب غري امل�سروع ت�سمح برباءة عائلة مبارك و زكريا عزمي 
من تهم الف�ساد املايل!

كريتز: اأمريكا لي�ست م�ستعدة لالعرتاف بثوار ليبيا يت�سلم  اآخر تطورات "مبارك".. "ال�سباعي" مل 
تقارير حالته ال�سحية حتى االآن.. والرئي�س 

ال�سابق يتحرك مبفرده وميار�س العالج الطبيعي.. 



حازم مبي�صني

اأح��د 
احل�س���م 
اليمن���ي

ما مل يخرج علينا العقيد اليمني علي عبد الله �ضالح 
مبفاجاأة، على غرار ما تعودنا منه، كاأن يعرت�س يف 
الريا����س على وج���ود ممثلني من م�ض���يخة قطر يف 
مرا�ض���يم توقي���ع التفاق، الناجم عن قب���ول املبادرة 
اخلليجي���ة، للخروج من الأزم���ة الراهنة يف اليمن، 
ف���اإن يوم غد الأحد �ضي�ض���هد دق امل�ض���مار الأخري يف 
نع�س نظام���ه الدكتات���وري، والكاريكاتوري يف اآن 
مع���ًا، و�ض���يتنف�س اليمني���ون ال�ض���عداء، بع���د اأكرث 
من ثالث���ة عقود م���ن الف�ض���اد وحكم الفرد املت�ض���لط 
والقمعي، و�ضيبداأون بناء الدولة الع�ضرية املوؤمنة 
بالدميقراطية والتعددية والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة، 
و�ضيتخل�ض���ون من فكرة اجلمهورية الوراثية التي 

كان العقيد ي�ضعى للتاأ�ضي�س لها يف اليمن.

نق���ول اإننا نخ�ض���ى املفاج���اأة، بع���د اأن اأعلن �ض���الح 
انه �ض���تكون لدي���ه حتفظ���ات، اإذا كان هناك ممثلون 
لقطر يف اجتم���اع وزراء خارجي���ة جمل�س التعاون 
اخلليج���ي، متهم���ًا الدوح���ة  بالتاآم���ر �ض���د اليم���ن 
و�ض���د كل الدول العربية، من خالل تغطية ف�ض���ائية 
اجلزيرة لتظاه���رات الحتجاج التي اجتاحت املدن 
اليمني���ة، مطالب���ة برحيل���ه والتخل����س م���ن نظام���ه 
املقيت، متجاهاًل اأن اأ�ضابيع من العنف والن�ضقاقات 
الع�ض���كرية والتغ���ريات ال�ضيا�ض���ية، اأمال���ت مي���زان 
الق���وى �ض���ده، رغ���م اأن���ه ظ���ل يزع���م اأن���ه احللي���ف 
الأ�ضا�ضي للغرب �ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، واأن 
حرب���ه املزعومة �ض���د ه���ذا التنظيم، ه���ي التي تقف 

حائاًل بني �ضروره وبني العامل املتح�ضر.

يح���اول �ض���الح �ض���رف نظرن���ا ع���ن اأعم���ال القت���ل 
امل�ض���تمرة، املرتافق���ة م���ع التظاهرات التي ي�ض���ارك 
فيها يوميًا ع�ض���رات الآلف من اليمنيني، وبع�ض���هم 
يحت���ج حتى عل���ى مكوثه دون �ض���لطات يف الق�ض���ر 
اجلمهوري �ضهرًا اآخر، ويطالبون برحيله الفوري، 
وبع�ض���هم ي�ض���ر على حماكمته وحما�ضبته جراء ما 
ارتكبه من جرائم بحق �ض���عبه، ويوؤك���د هوؤلء اأنهم 
�ضيظلون يف ال�ضوارع حتى تنفذ مطالبهم، يف حني 
يب���دو وا�ض���حًا اأن اأح���زاب اللقاء امل�ض���رتك، �ض���واء 
كانوا اإ�ضالميني اأو ي�ضاريني، غري قادرين على وقف 
احتجاج���ات ال�ض���وارع، حت���ى اإذا كان اتفاق الفرتة 
النتقالي���ة يتطل���ب ذل���ك، وحتى اإن كانت وا�ض���نطن 
والريا�س قد قبلتا حجج �ض���الح وتريدان الت�ضريع 

يف حل الأزمة، خ�ض���ية النزلق نحو مزيد من اإراقة 
الدم، وخوفًا من اإتاحة الفر�ض���ة لتنظيم القاعدة يف 

جزيرة العرب املتمركز يف اليمن للعمل.
املفرو�س اأن يوقع �ض���الح الذي يحكم البالد منذ 32 
عامًا التفاق اليوم ال�ض���بت يف �ضنعاء، قبل يوم من 
مرا�ض���يم التوقيع الر�ض���مية يف الريا����س، والتي مل 
يعد متوقعًا اأن يح�ض���رها �ض���الح، واأنه �ضينيب عنه 
عبد الكرمي الرياين نائبه يف احلزب احلاكم، وهو 
رئي�س �ض���ابق للوزراء لتوقي���ع التفاق يف الريا�س 
ممث���ال للح���زب، يف ح���ني �ض���توقع املعار�ض���ة عل���ى 
التفاق غدًا الأحد، يف حني ينتظر اأن ينظم اأن�ض���ار 
�ض���الح ومعار�ض���وه جتمعات حا�ض���دة يف �ضنعاء، 
قب���ل توقي���ع التف���اق ال���ذي مينح �ض���الح واأ�ض���رته 

وم�ض���اعديه احل�ض���انة من املحاكمة، لك���ن اخلرباء 
ي�ض���عرون بالقلق من اأن فرتة ال�ض���هر التي �ضيمكثها 
�ض���الح يف الق�ض���ر اجلمه���وري �ض���تتيح له فر�ض���ة 

للتخريب، والعودة بالأمور اإىل املربع الأول.
ونحن مع اليمنيني ن�ض���يع �ض���الح مبا ي�ض���تحقه من 
اللعنات، ينتابنا �ض���حك مرير حني يعلن اأن ف�ضائية 
اجلزي���رة هي التي اأ�ض���قطت نظامه، ونق���ول اإنه اإذا 
كان نظام���ه ه�ض���ًا اإىل ح���د �ض���قوطه مبج���رد وقوف 
ف�ض���ائية تبث من بعيد �ضده، فان نظامه ل ي�ضتحق 
البق���اء دقيقة واحده، ونحن نوؤك���د اأن ذلك النظام ل 
ي�ضتحق العي�س ثانية واحدة لأنه �ضد �ضعبه، ولي�س 

لأن اجلزيرة تقف �ضده.

�ملنامة/ وكاالت
اأ�ض���درت الولي���ات املتح���دة بيان���ا 
ح���ذرا ب�ض���اأن اأح���كام الإع���دام التي 
اأ�ضدرتها حمكمة ع�ضكرية بحرينية 
اأ�ض���خا�س  اأربع���ة  عل���ى  اخلمي����س 
اأثن���اء  �ض���رطيني  بقت���ل  لإدانته���م 
ال�ض���طرابات التي �ض���هدتها البالد 

موؤخرًا.
ويته���م منتق���دون وا�ض���نطن بع���دم 
اتخاذ موقف قوي بدرجة كافية من 
احلملة على املعار�ضني ال�ضيا�ضيني 
الأهمي���ة  ب�ض���بب  البحري���ن  يف 
الإ�ض���رتاتيجية الكب���رية للجزي���رة 
التي ت�ضت�ضيف الأ�ضطول اخلام�س 

الأمريكي.
وزارة  با�ض���م  املتحدث���ة  وقال���ت 
هاي���دي  الأمريكي���ة  اخلارجي���ة 
برون���ك فولت���ون يف بي���ان بالربيد 
الإلك���رتوين "نح���ث بق���وة حكومة 
البحري���ن عل���ى اتب���اع الإج���راءات 
املنا�ض���بة يف جميع الق�ضايا، وعلى 
التقي���د بتعهده���ا لتخ���اذ اإجراءات 

ق�ضائية �ضفافة".

واأ�ضافت املتحدثة: اأن "الإجراءات 
الأمني���ة ل���ن حت���ل التحدي���ات التي 
ن�ض���عر  نح���ن  البحري���ن،  تواج���ه 
ع���ن  لتقاري���ر  اأي�ض���ا  بال���غ  بقل���ق 
انتهاكات م�ضتمرة حلقوق الإن�ضان 
يف  الطب���ي  للحي���اد  وانته���اكات 
البحري���ن، ه���ذه الأعم���ال �ض���توؤدي 
يف  الحت���كاكات  تفاق���م  اإىل  فق���ط 

املجتمع البحريني".
وقد خيم التوتر على مناطق متفرقة 
يف البحرين، مع جت���دد املواجهات 
يدعمه���ا  الت���ي  الأم���ن  ق���وات  ب���ني 
اجلي����س وبني متظاهري���ن خرجوا 
لالحتجاج على حك���م باإعدام اأربعة 
لثالث���ة  واملوؤب���د  املتظاهري���ن  م���ن 
اآخري���ن، بتهمة قتل �ض���رطيني اأثناء 
الحتجاج���ات التي وقع���ت باململكة 

خالل ال�ضهرين املا�ضيني.
وق���د اأدى �ض���دور ه���ذا احلكم الذي 
يعت���رب الأول من نوع���ه منذ اأحداث 
الت���ي  املا�ض���ي  الق���رن  ت�ض���عينيات 
ع�ض���فت بالبحرين اإىل تاأهب اأمني 
يف الكثري من املناطق التي عادة ما 

ت�ضهد ا�ضطرابات اأمنية.
ففي جزيرة �ضرتة جنوب العا�ضمة 
املنامة م�ض���قط راأ�س اأح���د املحكوم 
عليه���م بالإع���دام خرج���ت م�ض���رية 
اأن  اإل  الع����������������ام،  ال�ض���ارع  اإىل 
باآلي���ات  املدعوم���ة  الأم���ن  ق���وات 
له���ا  ت�ض���دت  البحرين���ي  اجلي����س 
واأطلقت عليها الر�ض���ا�س املطاطي 
وقناب���ل الغ���������������از املدم���ع لتفريق 

املتظاهرين.
ووف���ق �ض���هود عي���ان فاإن ع���ددًا من 
باختناق���ات  اأ�ض���يبوا  املتظاهري���ن 
نتيج���ة ا�ضتن�ض���اقهم للغ���از، وذك���ر 
ال�ضهود للجزيرة نت اأن قوات الأمن 
داهم���ت عددا من املنازل يف املنطقة 
واعتقل���ت عددا م���ن املواطنني، قبل 
اأن تن�ضحب اإىل ال�ضوارع الرئي�ضية 

باجلزيرة.
كم���ا خرج���ت م�ض���ريات احتجاجية 
بعد �ضدور حكم الإعدام يف مناطق 
الدير وك���رزكان، لكن ق���وات الأمن 
فرقتها بعد ما اأطلقت عليها الغازات 

املدمعة.

تعزيز�ت �أمنية
اأم����ا يف ق����رى املحافظ����ة ال�ض����مالية، 

فقد ع����ززت قوات الأم����ن البحرينية 
م����ن وجوده����ا حت�ض����با لأي حت����رك 

الع����ام  ال�ض����ارع  يف  للمتظاهري����ن 
املتجه �ض����رقا اإىل العا�ض����مة املنامة، 

وذل���ك بعد دع���وة وجهها نا�ض���طون 
يف ائت���الف 14/فرباي���ر على موقع 
توي���رت  الجتماع���ي  التوا�ض���ل 

للخروج يف م�ضريات.
ويف اأول رد فعل على الأحكام، دعت 
جمعية الوف���اق الوطني املعار�ض���ة 
يف بي���ان -ت�ض���لمت اجلزي���رة ن���ت 
ن�ض���خة من���ه- املنظم���ات احلقوقية 
الف���وري  التح���رك  اإىل  الدولي���ة 
الأع���راف  يف  املق���ررة  بالآلي���ات 
ه���ذه  لوق���ف  الدولي���ة واحلقوقي���ة 

الأحكام.
للجمعي���ة  الع���ام  الأم���ني  وتوق���ع 
ال�ضيخ علي �ضلمان اأن تزيد الأحكام 
من الأزمة ال�ضيا�ض���ية التي و�ض���فها 
بالقا�ض���ية "نتيج���ة لوج���ود قان���ون 
)الط���وارئ(  الوطني���ة  ال�ض���المة 
ومن���ع التغطي���ة الإعالمي���ة، ف�ض���ال 
ع���ن اأن���ه ل اأح���د يعرف كي���ف جرت 
هذه املحاكمات التي ت�ض���تغرق اأكرث 
من �ض���نة يف الدول الأخرى ل�ضمان 

العدالة للمتهمني".
"خالل الأحداث  واأ�ضاف للجزيرة: 

الأخرية �ض���قط 23 من املتظاهرين، 
ومل ن�ض���مع عن حتقي���ق اأو حماكمة 

للمت�ضببني يف مقتلهم".

�لعالج �الأمني
كم���ا اأكد �ض���لمان اأن خط���اب جمعية 
الوف���اق قائم عل���ى الإطار ال�ض���لمي 
يف  قائ���ال  ال�ضيا�ض���ية،  واحلل���ول 
الوق���ت نف�ض���ه "اإن الع���الج الأمن���ي 
والظواهر الأمنية هي التي حتكمنا 

حاليًا".
واأ�ضاف:

يتمث���ل  البحري���ن  يف  امل�ض���هد  اأن   
ل  ال�ض���باب  م���ن  اآلف  بوج���ود 
ي�ضتطيعون النوم يف بيوتهم ب�ضبب 
مداهمات ق���وات الأمن اليومية لهم، 
اآخري���ن  اآلف  اإىل تعر����س  اإ�ض���افة 

لتحقيقات يومية.
ياأت���ي ذل���ك بينم���ا يتوق���ع اأن يكون 
اأم����س اجلمع���ة ق���د �ض���هد م�ض���ريات 
الق���رى  خمتل���ف  يف  احتج���اج 
واملناطق مبا فيها العا�ضمة املنامة، 

وذلك ردا على قرار املحكمة.

�لقاهرة/ وكاالت
فيما يواجه الرئي�س امل�ضري ال�ضابق ح�ضني مبارك 
ورم���وز نظام���ه عدة ته���م، يعترب قت���ل املتظاهرين 
عمدًا مع �ضبق الإ�ضرار والرت�ضد، التهمة الأخطر، 
وح�ض���لت اإيالف على ن�ض���خة من حتقيقات النيابة 
العامة مع  وزير الداخلية ال�ض���ابق حبيب العاديل 
الذي ب���دا �ض���يد التناق�ض���ات من حيث اإع���الن عدد 
القتلى واأ�ض���باب وفاتهم وتو�ضيف و�ضع ال�ضرطة 

واملتظاهرين.
كانت انتهاكات ال�ض���رطة امل�ضرية حلقوق الإن�ضان 
�ضببًا رئي�ضيًا لتفجر الثورة امل�ضرية يف 25 من �ضهر 
يناير/كانون الثاين املا�ضي، حيث انطلقت الدعوة 
اليه���ا م���ن �ض���فحة "كلنا خالد �ض���عيد" عل���ى موقع 
الفي�ضبوك ال�ضهري، وهو �ضاب لقي م�ضرعه نتيجة 
التعذيب على اأيدي اأفراد ينتمون لل�ض���رطة. وجاء 
التعامل بوح�ضية وعنف مفرط مع املتظاهرين مما 
اأدى اإىل مقتل 823 �ضخ�ض���ًا، واإ�ض���ابة نحو �ضبعة 
اآلف اآخرين، ليوؤكد اأن النتهاكات هي الأ�ضا�س، و 

ما عداها هو ال�ضتثناء.
بعد جناح الثورة يف الإطاحة بنظام حكم الرئي�س 
يف  رم���وزه  حماكم���ة  ب���داأت  البولي�ض���ي،  مب���ارك 
اتهامات تتعلق بالف�ض���اد، وت�ضخم الرثوة، غري اأن 
قتل املتظاهرين عمدًا مع �ضبق الإ�ضرار والرت�ضد، 
يعت���رب اأخط���ر تل���ك التهام���ات، وياأت���ي الرئي����س 
ال�ض���ابق ح�ض���ني مب���ارك و اللواء حبي���ب العاديل 
وزير الداخلية ال�ض���ابق على راأ�س قائمة املتهمني، 
يليه قيادات وزارته، الذين يحاكمون حاليًا يف تلك 

الق�ضية اأمام حمكمة جنايات القاهرة.
حتقيق���ات  م���ن  ن�ض���خة  عل���ى  "اإي���الف" ح�ض���لت 
النياب���ة العامة مع العاديل، وتن�ض���رها يف حلقتني 
م�ض���فوعة بتحليل قانوين و�ضيا�ضي لأقواله، التي 
بدا وا�ض���حًا من الق���راءة الأوىل لها اأنها حتمل يف 
طياته���ا الكثري من التناق�ض���ات، فف���ي الوقت الذي 
يقول فيه، اإن عدد القتلى ل يتجاوز خم�ضة اأو �ضتة 
قتل���ى، واأن���ه ل يعرف حت���ى الآن اأ�ض���باب وفاتهم، 
يتهم �ض���باطه مبخالفة تعليماته واإطالق النار على 

املتظاهرين يف �ضتى املحافظات.

ال �أعرف �أ�صباب وفاة �ملتظاهرين
رغم �ض���قوط جميع ال�ضحايا با�ضتخدام الر�ضا�س 
احلي اأو الده�س بال�ضيارات، اإل اأن وزير الداخلية 
ال�ض���ابق اأ�ض���ر على اأن جمي���ع الق���وات التي كانت 
مكلف���ة بالتعامل مع التظاه���رات مل تكن حتمل اأية 
اأ�ضلحة اأو ذخائر. ورغم اأن عدد ال�ضهداء يبلغ 823 
�ض���هيدًا، اإ�ض���افة اإىل  نحو �ض���بعة اآلف م�ضاب، اإل 
اأنه زعم اأن عدد القتلى ل يتجاوز خم�ضة اأ�ضخا�س، 
حي���ث ق���ال ردًا على �ض���وؤال ح���ول ت�ض���ليح القوات 
"جميع الت�ض���كيالت ل حتمل اأي ذخرية حية عند 

مواجهة التجمعات والتظاهرات".
وعندما �ضاألته النيابة عن معلوماته ب�ضاأن الوفيات 
يف �ض���فوف املواطن���ني بر�ض���ا�س ال�ض���رطة، يوم 
جمع���ة الغ�ض���ب بتاري���خ 28 يناير املا�ض���ي، قال: 
اإل  ب���ني املتظاهرين،  اأعلم بح���الت وفاة  "اأن���ا مل 
اأربع حالت يف مدينة ال�ض���وي�س وحالة اأو حالتني 
يف مي���دان التحري���ر فقط، و ل اأع���رف كيف حدثت 

الوفاة وما �ضببها واىل الآن ل اأعرف".

وملا �ض���األته النيابة: اأمل ي�ضل اىل علمك من و�ضائل 
الإع���الم املرئي���ة وامل�ض���موعة واملق���روؤة اأن هن���اك 

اأح���داث وف���اة واإ�ض���ابات حدثت يف جمي���ع اأماكن 
التظاه���رات على م�ض���توى اجلمهوري���ة؟ قال: "ل، 
واأن���ا كل معلومات���ي كن���ت اأ�ض���تقيها من م�ض���اعدي 
الوزي���ر لأن معندي�س وقت اأتابع و�ض���ائل الإعالم. 
و كانت املعلومات  لالإحاطة بتطور الأحداث داخل 
ميادي���ن التظاه���رات عل���ى م�ض���توى اجلمهورية، 
وعدد الإ�ضابات بالن�ض���بة اليهم وعدد املتوفني من 
رجال ال�ضرطة والذين بلغوا ح�ضبما اأخطرت نحو 
خم�ض���ة على ما اأذكر ثالثة اأ�ضخا�س، اأثناء حماولة 
اقتحام مبنى الوزارة، واثنني يف ميدان التحرير. 
اأما ماعدا ذلك فلم اأخطر باأي �ضيء اإل وفاة عدد من 
امل�ض���جونني اأثناء هروبهم من ال�ضجن باملحافظات 
املختلفة، بالإ�ض���افة اىل واقعة اأخرى اأخطرت بها 
من م�ض���اعد الوزير لالأم���ن العام وم�ض���اعد الوزير 
لأمن الدولة وتفيد باأن اأحد ل�ضو�س ال�ضيارات من 
الذين ا�ض���رتكوا يف التظاهر قام ب�ضرقة �ضيارة من 
جراج ال�ضفارة الأمريكية اأمام جممع التحرير يوم 
اجلمعة، واأثناء مروره وهو ي�ضتقلها اأمام الوزارة 
وكان ب�ض���حبته �ضخ�س اأجنبي هولندي اجلن�ضية 
حاول اأفراد اأح���د الكمائن ا�ض���تيقافه، فاأطلق النار 
م���ن ر�ض���ا�س كان بحوزته عليهم، فقت���ل ثالثة منهم 
ومت �ض���بطه ول اأع���رف اإذا كان مت حترير حم�ض���ر 

اأم ل.
وعندما طرح امل�ضت�ض���ار م�ضطفي �ضليمان املحامي 
العام الأول لنيابة اأمن الدولة ال�ضوؤال عليه بطريقة 
اأخرى، قائاًل: مب تف�ضر وقوع حالت وفاة واإ�ضابة 
ب���ني املتظاهرين با�ض���تخدام الر�ض���ا�س احلي يف 
ع���دد كبري من حمافظات اجلمهورية يوم 28 يناير 
2011؟، رد الع���اديل قائاًل: اأن���ا معرف�س لكن بحكم 
موقعي كوزي���ر للداخلية يف ذلك الوقت، اأ�ض���تنتج 
اأن اأ�ض���باب ح�ض���ول الوفاة ميك���ن اأن تعود اىل اأن 
هناك اأ�ضخا�ض���ًا م���ن املتظاهرين اقتحموا اأق�ض���ام 
ال�ض���رطة، و�ض���رقوا الأ�ض���لحة املوجودة بداخلها، 
وا�ض���تخدموا ه���ذه الأ�ض���لحة يف مواجه���ة ق���وات 
ال�ض���رطة يف مواقع خمتلف���ة، واأدت اىل اإ�ض���ابات 

ملن يكونوا متواجدين يف املواقع التي ا�ضتخدمت 
فيها الأ�ضلحة.

�ملتظاهرون �أ�صابو� �ل�صرطة
و�ض���رد العاديل تفا�ض���يل ما حدث مع بداية اندلع 
الث���ورة يف 25/يناي���ر املا�ض���ي، م���ن وجهة نظره 
كوزي���ر للداخلي���ة، قائ���اًل: "وردت اإيَل معلوم���ات 
اأ�ض���ارت اىل اأن هن���اك دع���وة للتظاه���ر ي���وم 25/
يناي���ر/2011، والتواج���د باأع���داد كب���رية مبيدان 
التحري���ر، واأن يكون ه���ذا التظاهر على م�ض���توي 
حمافظ���ات اجلمهوري���ة يف ه���ذا اليوم. وا�ض���رتك 
يف تاأييد ه���ذه الدعوة اأغلب التي���ارات، اإن مل يكن 
جميعه���ا ع���ن طريق الفي�ض���بوك، واتفق���وا على اأن 
يك���ون التظاه���ر بحجم كب���ري يف مي���دان التحرير 
الذي كان هدفًا اأ�ضا�ض���يًا للمتظاهرين باعتباره يف 
و�ض���ط البلد ويحيطه موؤ�ض�ضات مهمة جدًا، اإ�ضافة 
اىل  جمموع���ة م���ن ال�ض���فارات، واأن اله���دف م���ن 
اختيار هذا املوقع بالن�ض���بة للقاهرة، اإحداث �ض���لل 

كامل يف احلياة بالقاهرة واإحباط اأي حترك".
واأ�ض���اف: "يف �ض���وء ه���ذه املعلوم���ات، اتخ���ذت 
الوزارة احتياطها م���ن اإجراءاتها املتعلقة باإخطار 
رئا�ض���ة اجلمهوري���ة وجمل����س ال���وزراء، وعق���دت 
اجتماع���ًا م���ع ال�ض���ادة م�ض���اعدي وزي���ر الداخلي���ة 
املعني���ني وه���م م�ض���اعد اأول الوزي���ر لأم���ن الدولة 
وم�ض���اعد اأول الوزي���ر لالأم���ن العام وم�ض���اعد اأول 
الوزير ملديرية اأمن القاهرة وم�ض���اعد اأول الوزير 
ملديرية اأمن اجليزة وم�ض���اعد الوزير لقطاع الأمن 
املرك���زي وم�ض���اعد الوزير ملديرية اأم���ن 6 اأكتوبر، 

وتدار�ضنا املوقف والإجراءات.
وتاب���ع: اأن "هذا احلدث كان يتك���رر بنماذج له يف 
�ض���ورة دع���وة لالعت�ض���امات والحتج���اج خ���الل 
عامني �ض���ابقني، وكانت تتم باأحجام �ضغرية جدًا، 
وكان يت���م التعام���ل معه���ا اأمنيا باأ�ض���لوب �ض���لمي، 
ب���دون اإ�ض���ابات، فيما ع���دا حالت قليل���ة كنا نقوم 

بعر�ضها على النيابة.

ويف ه���ذا الجتم���اع اأ�ض���درت توجيهاتي لل�ض���ادة 
امل�ض���اعدين ب���اأن يك���ون تعاملن���ا م���ع ه���ذا املوقف 
باأ�ض���لوب �ض���لمي واحلفاظ على املمتلكات العامة، 
حيث يت���م توجيه التحذي���ر للمتظاهرين بعد فرتة 
بف����س التظاهرات. ويف حالة ح���دوث ما يوؤكد اأن 
هناك خلاًل اأمنيًا يتم ف�س هذا التظاهر با�ض���تخدام 
املي���اه. واإذا ت�ض���اعد ت�ض���تخدم الغ���ازات امل�ض���يلة 
للدم���وع والقب����س على كل م���ن يرتك���ب جرائم اأو 
والتحذي���ر  التظاه���رات  اأثن���اء  العن���ف  ي�ض���تخدم 
اأي طلق���ات ناري���ة وانته���ى  م���ن ع���دم ا�ض���تخدام 
الجتماع باإ�ضدار اأوامري جلميع امل�ضاعدين بهذه 

التكليفات".
وا�ض���تطرد: "يف يوم 25/يناي���ر/2011، اأخطرت 
م���ن جميع القي���ادات ب���اأن التظاهرات ب���داأت نحو 
التجم���ع  ب���داأ  حي���ث  �ض���باحًا  العا�ض���رة  ال�ض���اعة 
مي���دان  اىل  متجه���ة  اأماك���ن  ع���دة  يف  والتواج���د 
التحري���ر وكان���ت اأع���دادًا كب���رية وكان���ت �ض���لمية 
توجه���ت  ث���م  والن�ض���ف.  الثالث���ة  ال�ض���اعة  حت���ى 
اأع���داد كبرية م���ن املتظاهرين اىل ما�ض���بريو مبنى 
وجمل����س  الداخلي���ة  وزارة  ومبن���ى  التليفزي���ون 
ال�ض���عب وال�ض���ورى، وب���داأت بع����س الحتكاكات 
برجال ال�ضرطة لنهم كانوا يحاولون منع و�ضول 
املتظاهرين اىل تل���ك الأماكن، مما اأدى اىل حدوث 
اإ�ض���ابات ببع����س رج���ال ال�ض���رطة نتيج���ة اإلق���اء 
احلجارة عليهم، وا�ض���تمر املتظاه���رون بالتواجد 
باملي���دان ومت التعامل بطرق �ض���لمية حيث منحوا 
الفر�ض���ة ليرتكوا مكان التظاهر، ث���م بداأت الأعداد 
تزداد مرة اأخرى ب�ضورة ت�ضاعدية كبرية بدءًا من 
ال�ض���اعة اخلام�ضة م�ضاء، وا�ض���تمر احلال على ذلك 
حتى ال�ض���اعة الثانية ع�ض���رة والن�ضف �ضباح يوم 
الأربعاء 26/يناير، حيث ا�ضطرت قوات ال�ضرطة 
اىل تفريق املتظاهرين عن طريق ا�ض���تخدام املياه 
وحمدث���ات ال�ض���وت والقناب���ل امل�ض���يلة للدم���وع، 

فتفرقوا.
الغري���ب اأن اأق���وال الع���اديل تتناق����س م���ع ما ورد 
على ل�ض���ان م�ض���اعديه، وخ�ضو�ض���ًا اللواء ح�ض���ن 

عب���د الرحم���ن رئي�س جه���از اأم���ن الدول���ة واللواء 
اأحمد رمزي رئي�س قط���اع الأمن املركزي، واللواء 
اإ�ضماعيل ال�ض���اعر مدير اأمن القاهرة، الذين اأكدوا 
اأن وزي���ر الداخلي���ة ال�ض���ابق اأ�ض���در اليه���م اأوامر 
�ض���ريحة ووا�ض���حة، ب�ض���رورة التعام���ل بعن���ف 
وا�ض���تخدام كاف���ة الأ�ض���لحة لتفري���ق املتظاهرين. 
لكن���ه اأنك���ر تل���ك التهام���ات، واألق���ى بالتهم���ة على 
ال�ض���باط والقيادات، قائاًل: اإنه���م خالفوا تعليماته 
بالتعامل �ضلميًا مع املتظاهرين، وعدم اللجوء اإىل 
ا�ض���تخدام الذخ���رية احلية، ف�ض���اًل ع���ن اأن ما جاء 
على ل�ض���انه يتناق�س م���ع نتائج جلن���ة التحقيقات 
وتق�ضي احلقائق التي اأكدت اأنه كانت هناك اأوامر 
�ض���ريحة م���ن الع���اديل لقي���ادات وزارة الداخلية، 
باإطالق النار على املتظاهرين، وثبت ذلك من خالل 
تفريغ ت�ض���جيالت اأجهزة الال�ضلكي امل�ضتخدمة يف 

ال�ضرطة.
واأن �ضباط وحدة مكافحة الإرهاب واإنقاذ الرهائن 
بجهاز مباح���ث اأمن الدولة مترك���زوا فوق املباين 
املحيط���ة مبي���دان التحري���ر واجلامع���ة الأمريكية 
وجمم���ع التحرير وقن�ض���وا العديد من امل�ض���اركني 

يف التظاهرات با�ضتخدام بنادق قن�س.

�ن�صحاب �ل�صرطة
ويف ما يخ�س ان�ض���حاب ال�ض���رطة، وحدوث فراغ 
اأمن���ي يف البالد يوم 28 يناير املا�ض���ي، واأ�ض���باب 
ذلك، قال العاديل: "اأنا مل اأ�ضدر قرارًا بالن�ضحاب، 
ول اأت�ض���ور �ض���دور مثل هذا القرار م���ن القيادات 
الأخرى، لأن ه���ذا يتعار�س مع امل�ض���وؤولية امللقاة 
على عاتقي، اإ�ض���افة اىل اأن جميع مواقع ال�ض���رطة 
كانت متار����س مهامها من مواقعه���ا يف هذا اليوم، 
واأخ�س بع�س املواق���ع يف ميدان التحرير كمثال، 
ومنهم �ض���باط م�ض���لحة اجلوازات، قب���ل اأن يقوم 
املتظاه���رون بح���رق مقره���م، بال���دور 31 مبجمع 
التحرير،  �ضباط قوات الأمن املركزي واحلرا�ضات 
الأخ���رى الت���ي كان���ت توؤم���ن مواق���ع ال�ض���فارتني 
الربيطانية والأمريكية و�ض���باط حرا�ضة جمل�ضي 

ال�ض���عب وال�ض���ورى، كل ه���وؤلء مل يتحرك���وا م���ن 
مواقعهم".

واأرج���ع الع���اديل ما ح���دث اإىل عدة اأ�ض���باب منها: 
"النه���اك ال�ض���ديد ال���ذي اعرتى قوات ال�ض���رطة، 
والت���ي كانت متواج���دة يف ميادي���ن التظاهر بدءًا 
م���ن يوم 25 حتى 29/ يناير املا�ض���ي، و بدون اأن 
حتقق له���ذا القوات املع���دلت الطبيعي���ة والعلمية 
والتدريبية التي يجب توافرها للجنود ولل�ض���باط 
عند مواجهة عمليات ت�ض���تمر لأيام طويلة، مبعنى 
توف���ري املاأكل، وتبدي���ل الراحة، واإعطائهم فر�ض���ة 
للراح���ة، اإ�ض���افة اإىل عدم التوافق ب���ني عدد قوات 
ال�ض���رطة جميع���ًا، خا�ض���ة ق���وات الأم���ن املركزي، 
والت���ي ل تزي���د على مئت���ني واأربعني األ���ف جندي 
موزعني على اأنحاء اجلمهورية وفق ح�ضا�ضية كل 

حمافظة.
وو�ض���ع  قوات���ه  و�ض���ع  ب���ني  الع���اديل  وق���ارن 
املتظاهري���ن م���ن حي���ث الإمداد، ولكن يف مو�ض���ع 
اآخر من التحقيقات وقال اإنه يف الوقت الذي كانت 
قوات ال�ض���رطة تعاين عدم توافر املاأكل وامل�ضرب، 
كانت جماعة الإخوان امل�ض���لمني وجماعات اأخرى 
خارجية ت�ضتاأجر �ضققًا بالقرب من ميدان التحرير، 
للمتظاهري���ن،  وامل�ض���روبات  املاأك���ولت  وجته���ز 

وكانت هناك �ضيارات حمملة الأطعمة والأغطية.
جان���ب  م���ن  ال�ض���ديد  احلر����س  اأن  كم���ا  وتاب���ع: 
ال�ض���رطة على عدم اإحداث اأي خ�ض���ائر ب�ضرية بني 
املتظاهري���ن، وعدم ا�ض���تخدام ال�ض���الح بالذخرية 

احلية دفع القوات اىل ترك املواقع.
اإىل جان���ب تاأثر اجلانب النف�ض���ي لأفراد ال�ض���رطة 
بع���د نزول القوات امل�ض���لحة، و ا�ضت�ض���عار القوات 

باأن القوات امل�ضلحة �ضتقوم بعملية التاأمني.

البدو فتحوا ال�ضجون
واتهم العاديل من و�ضفهم ب"العنا�ضر الإجرامية 
والب���دو" باقتح���ام ال�ض���جون واإطالق ال�ض���جناء، 
وق���ال: عملية �ض���رب ال�ض���جون جاء م���ن خارجها 
بعنا�ض���ر اإجرامي���ة معروف���ة، وم���ن الب���دو الذي���ن 
ا�ض���تخدموا اأنواعًا من الأ�ض���لحة �ض���ديدة التدمري 
مثل ال�"اأر بي جيه"، ومتت عملية اقتحام ال�ضجون 
يف توقيت واحد على م�ضتوى اجلمهورية وبنف�س 
النهج، و�ض���ارك فيها املتظاهرون الذين ا�ضتطاعوا 
اأن ي�ض���رقوا اأ�ضلحة ال�ض���رطة من املراكز والأق�ضام 

بعد اقتحامها واإحراقها.
وتاأت���ي اأق���وال العاديل متناق�ض���ة مع م���ا ورد على 
ل�ض���ان الل���واء ع���ديل فاي���د م�ض���اعد الوزي���ر لالأمن 
العام، حيث اأعرتف باأنه بعد اأن تفاقمت الأو�ض���اع 
وعج���زت ق���وات الأمن ع���ن مواجه���ة املتظاهرين، 
اق���رتح عل���ى الوزي���ر ان�ض���حاب ال�ض���رطة، وفت���ح 
اأم���ام امل�ض���اجني اخلطري���ن، واإح���راق  ال�ض���جون 
بع����س مراك���ز ال�ض���رطة، به���دف اإث���ارة الرعب يف 
قلوب املواطنني، واإجباره���م على التخلي عن دعم 
ال�ض���باب املتواجدين يف ميدان التحرير، وانقالب 
الراأي الع���ام �ض���دهم، واتهامهم باأنه���م وراء حالة 
الفو�ض���ى والنفالت الأمني التي عمت البالد، كما 
اأن تقرير جلنة التحقيق وتق�ضي احلقائق، اأكد اأن 
هناك �ض���يناريوهني لعمليات فتح ال�ضجون، الأول 
قي���ام عنا�ض���ر خارجي���ة بالهج���وم عليه���ا، والآخر 
يتمثل يف �ض���دور اأوام���ر بفتحها اأمام امل�ض���اجني، 
وامل�ض���اجني  ال�ض���باط  بع����س  باع���رتاف  وذل���ك 

والفارين.

�حللقة �الأوىل من �أقو�ل �لوزير �مل�صري �ل�صابق حبيب �لعاديل �أثناء �لتحقيقات 

الع��اديل: ال اأع��رف اأ�سب��اب وف��اة متظاه��ري 25/ يناير حت��ى االآن!

ان�����ت�����ق�����اد اأم��������ريك��������ي الأح��������ك��������ام ال����ب����ح����ري����ن

فقط اأ�سخا�س   6 اأو   5 التظاهرات  قتلى   
 قوات ال�سرطة مل تكن حتمل ذخرية حية
 البدو واملجرمون هم من فتحوا ال�سجون
اجل�������وع..  ع����ان����ت  ال�����ق�����وات   
للمحتجني اأط��ع��م��ة  ج��ه��زوا  واالإخ�����وان 

ن��ه��اي��ة ال��دك��ت��ات��وري��ات ال��ع��رب��ي��ة

ملحق يومي ي�صدر مع جريدة 

يوزع جمانًا

الفجر؟


