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جذوره

القاهرة/ رويرتز
دعت حركة �شب���اب 6 �أبريل و�ئتاف 
�مل�شري���ن  جمي���ع  �لث���ورة  �شب���اب 
للم�شارك���ة، ي���وم �جلمع���ة �ملقبل، يف 
�أُطل���ق  جدي���دة،  مليوني���ة  تظاه���رة 
عليه���ا جمع���ة �إنق���اذ �لث���ورة، وذل���ك 
بع���د �ن�شحابهم���ا �أم�س م���ن "�حلو�ر 
�لوطني" رد� على م�شاركة قياد�ت من 
�حل���زب �لوطني �لدميقر�طي �حلاكم 
�شابق���ا يف جل�شات���ه. وت�شتهدف هذه 
�ملجل����س  عل���ى  �ل�شغ���ط  �ملليوني���ة 
�لأعل���ى للقو�ت �مل�شلح���ة �حلاكم من 
�أجل �لإ�شر�ع بالإ�شاحات �ل�شيا�شية 
ومبحاكمة �لرئي����س �ملخلوع ح�شني 

مبارك وكبار م�شاعديه.
وكان ن�شط���اء وجماعات م���ن �أن�شار 
�شب���كات  ع���رب  دع���و�  ق���د  �لث���ورة 

�لتو��شل �لجتماع���ي على �لإنرتنت 
للتظاه���ر يف مي���د�ن �لتحري���ر و�شط 
�لقاهرة يوم �ل�27 من �ل�شهر �جلاري 
و�إىل تنظي���م م�ش���ري�ت مليونية بكل 
�ملحافظ���ات، م���ع �لعت�ش���ام �ملفتوح 
حت���ى حماكمة مبارك "حماكمة علنية 
و�شفاف���ة" وذلك فيم���ا �أ�شموه "ثورة 

�لغ�شب �لثانية".
�شب���اب  و�ئت���اف  �أبري���ل   6 وكان���ت 
�لثورة قد �ن�شحبتا �أم�س من �حلو�ر 
�لوطني على خلفي���ة م�شاركة �أع�شاء 
وعنا�شر م���ن �حل���زب �لوطني �لذي 

كان يتزعمه �لرئي�س �ل�شابق.
وقد نظم���ت حكومة رئي����س �لوزر�ء 
ع�ش���ام �ش���رف �ملوؤمت���ر كج���زء م���ن 
جدي���د،  د�شت���ور  لو�ش���ع  جهوده���ا 
يف  �شتج���رى  لنتخاب���ات  و�لإع���د�د 

وقت لحق هذ� �لعام.
يعق���د  �ل���ذي  �ملوؤمت���ر  و�شارك���ت يف 
بالقاهرة وبد�أ �لأح���د و�ختتم �أم�س، 
�أحز�ب من خمتلف �لأطياف ون�شطاء 

ومفكرون م�شتقلون.
وت�شك���و �ملجموع���ات �ل�شبابي���ة م���ن 
من���ذ  ح�ش���ل  �ل���ذي  �لتغي���ري  �شاآل���ة 
فرب�ي���ر/   11 ي���وم  مب���ارك  �إ�شق���اط 
�شب���اط �ملا�ش���ي، وتطال���ب �حلكومة 
ب���اأن حتمل عل���ى �لف�ش���اد مبوؤ�ش�شات 

�لدولة.
وق���ال �ملن�شق �لعام ل�شب���اب 6 �أبريل 
�أحمد ماهر لرويرتز "نريد �أن ي�شركنا 
�ملجل����س �لع�شك���ري وكذلك �حلركات 
�لأخرى يف �شياغ���ة �لقو�نن �ملهمة، 
مث���ل �لقو�ن���ن �لت���ي تنظ���م ت�شكي���ل 

�لأحز�ب و�إجر�ء �لنتخابات.

مو�شكو / يو بي اي
قال وزير �خلارجية �لرو�ش���ي �شريغي لفروف �أم�س �لثاثاء 
�إن رو�شيا تعرتف باملجل�س �لوطني �لنتقايل يف ليبيا �شريكًا 

�شرعيًا يف �ملحادثات حول م�شتقبل هذ� �لبلد.
ونقل���ت وكال���ة �لأنب���اء �لرو�شي���ة "نوفو�شت���ي" ع���ن لفروف 
قول���ه "�لتقيت مبمث���ل �ملجل�س �لوطني �لنتق���ايل �لليبي عبد 
�لرحم���ن �شلقم. وخ���ال �ملباحثات �أك���د �شلقم ب���اأن �ملجل�س ل 
يطل���ب �لعرت�ف به ممثًا �شرعيًا وحيدً� لل�شعب �لليبي و�إا 
يطلب بالعرت�ف به �شريكًا �شرعيًا يف �ملحادثات حول م�شتقل 

ليبيا". و�أ�شاف �أن �للقاء جرى على هذ� �لأ�شا�س.
لفروف"هن���اك  م���ع  مباحثات���ه  خت���ام  يف  ق���ال  �شلق���م  وكان 
تفاه���م يف ق�شية �لع���رت�ف بحكومة �ملعار�ش���ة يف بنغازي. 
��شتقبلن���ي وزير �خلارجية �لرو�ش���ي يف مو�شكو، وهذ� دليل 

على دور �ملجل�س ومكانته".
و�أعل���ن �أن �ملعار�ش���ة �لليبي���ة ل تن���وي �إج���ر�ء مفاو�شات مع 
�لعقي���د معم���ر �لق���ذ�يف، و�أك���د يف �لوق���ت ذ�ت���ه �أن �ملجل����س 
�لوطن���ي �لنتق���ايل �لليبي يعار����س �شن عملية بري���ة من قبل 
�لنات���و يف ليبي���ا. وق���د مت ت�شكيل �ملجل�س �لوطن���ي �لنتقايل 
يف 27 فرب�ير/�شب���اط �ملا�ش���ي يف بنغ���ازي، وهو ي�شم نحو 

30 ع�شوً�. 
و�أعل���ن �ملجل����س �لوطن���ي �لنتق���ايل �أن���ه �ل�شلط���ة �ل�شرعي���ة 
�لوحي���دة يف ليبيا، وقد �عرتف���ت به فرن�ش���ا و�إيطاليا وقطر، 
وتن���وي بريطاني���ا ه���ي �لأخ���رى تو�شي���ع نط���اق عاقاته���ا 

�لدبلوما�شية و�لقت�شادية و�لإن�شانية معه.
و�فتت���ح �لحتاد �لأوروب���ي مكتبًا له يف بنغ���ازي على �أن يتم 

�فتتاح مكتب تن�شيق لوز�رة �خلارجية �لأملانية هناك.

القاهرة/ وكالت
ح�ش���ل �ملتظاه���رون عق���ب �قتحامه���م ملق���ر �أمن 
�لدول���ة �مل�ش���ري يف مدينة ن�ش���ر، �ملعروف بن 
�ل�شيا�شي���ن با�ش���م "غو�نتانام���و" عل���ى وثائق 
مهم���ة للغاي���ة، �شاأنه���ا �ش���اأن ع���دة مق���ر�ت بعدة 
حمافظ���ات تعر�ش���ت لاقتح���ام بعد ت���ردد �أنباء 
ح���ول قيام �شب���اط �م���ن �لدولة بح���رق �لوثائق 
�لت���ي ُتدي���ن بع�س �جله���ات �ل�شيادي���ة، حيث مت 
�لك�شف عن �لعديد من �لوثائق �خلطرية تتناول 
تعام���ل �ل�شلط���ة م���ع حرك���ة �لتغيري،وحماولت 
�إجها�شه���ا، �إىل جان���ب ق�شايا �أخ���رى تهم �لر�أي 

�لعام �مل�شري.
و�أث���ارت ه���ذه �لت�شريب���ات �خلطرية ه���زة قوية 
�لدول���ة يف م�ش���ر، وو�ش���ع  موؤ�ش�ش���ات  د�خ���ل 
�ملجل����س �لع�شكري �أم���ام  �إكر�ه���ات جديدة كان 
�لف���رتة  �إىل ح�شا�شي���ة  يف غن���ى عنه���ا بالنظ���ر 
و�مل�شوؤولي���ات �لكب���رية �مللق���اة عل���ى عاتقه، كما 
�مت���دت �رت���د�د�ت �له���زة �إىل و��شنط���ن �ملتابعة 
عن قرب لتطور�ت �ل�شاأن �مل�شري، حيث تناقلت 
و�شائ���ل �أعام عديدة  �إيف���اد  �لرئي�س �لأمريكي، 
بار�ك �أوباما، وزير دفاع���ه، روبرت جيت�س، يف 
مهمة طارئة للقاهرة. و�أ�شافت �أن �شقوط مقر�ت 
�أم���ن �لدول���ة يف حمافظ���ة �لإ�شكندري���ة �شم���ال 
�لقاه���رة وحمافظ���ة �ل�شاد�س م���ن �أكتوبر و�ملقر 
�لرئي�ش���ي مبدين���ة ن�ش���ر �أت���اح �إط���اع عنا�ش���ر 
و�شف���ت باأنه���ا "معادي���ة للوليات �ملتح���دة على 
ملفات �شرية لكل �لقادة �ل�شيا�شين و�لع�شكرين 

يف م�شر".
 فق���د  ح�شل على تقرير خا�س بالثورة �مل�شرية، 
تاريخ���ه  يرج���ع  للغاي���ة"،  عبارة"�ش���رى  حم���ل 
�إىل 10 فرب�ي���ر 2011، �أي قب���ل رحي���ل �لرئي�س 
�ملخل���وع، حممد ح�شنى مب���ارك، عن �شدة �حلكم 
بي���وم و�حد فق���ط، هي مبثابة  مذك���رة "للعر�س 
عل���ى م�شاعد �أول وزير �لد�خلية ورئي�س �جلهاز 
ب�ش���اأن �لروؤي���ة �لتحليلي���ة حلال���ة �لفو�شى �لتي 

�شهدتها �لباد خال �لفرتة �لأخرية".

 وق���ال �لتقري���ر"�إن �أ�شباب تظاه���ر�ت 25 يناير 
�لأمريكي���ة  �ملتح���دة  �لولي���ات  �أن  �إىل  ترج���ع 
��شطلعت بال�شرت�ك مع دول �لحتاد �لأوروبي 
مب�شارك���ة �لنظام �ل�شهي���وين يف و�شع خمطط 
ي�شتهدف �خ���رت�ق �ملنطقة �لعربي���ة و�لإ�شامية 
لإنه���اء �ل�شر�ع �لعرب���ي �لإ�شر�ئيل���ي على نحو 
يتنا�ش���ب مع توجهات �لكي���ان �ل�شهيوين، وذلك 
لفتقاد �لعامل �لعربي هويته �لقومية و�لإ�شامية 

و�إجبار �شعوبه على �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل".
 وحتدث �لتقرير عن �عرت�فات و�ئل غنيم، �لقائم 
عل���ى �إن�ش���اء و�إد�رة �شفحة "كلن���ا خالد �شعيد"، 
باإط���اع �أحد قي���اد�ت �شركة "غوغ���ل" �لأمريكي 
م���ن �أ�ش���ل يه���ودي ويدع���ى، ج���ري�رد كوه���ن، 
باأم���ر �إن�شائ���ه لل�شفحة �مل�شار �إليه���ا منذ قر�بة 6 
�أ�شه���ر، لفتا �إىل �إن �لأمريك���ي �ملذكور تردد على 
�لب���اد و�لتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة 
جمعة �لغ�ش���ب، و�أ�شاف �لتقري���ر: "�لأمر �لذي 
يرج���ح معه �أن تك���ون تلك �ل�شركة غط���اء لأعمال 
��شتخبار�تي���ة، خا�شة عقب تو�شطها لدى وز�رة 
�خلارجي���ة �لأمريكي���ة لإخاء �شبي���ل غنيم، على 

�لرغم من كونه ل يحمل �جلن�شية �لأمريكية". 
 ويف �شي���اق مت�ش���ل، ك�شف���ت وثيق���ة ُم�شربة من 
�أح���د مق���ر�ت �أمن �لدول���ة �لت���ي مت �قتحامها، �أن 
�لر�ئ���د خالد حمم���د حم�شن �ل�شرق���اوي )كارنيه 
رق���م 112874 - ق���و�ت م�شلحة( ت���ردد على مقر 
جامع���ة �لدول �لعربية وقام ب���رتك ر�شالة لعمرو 
مو�ش���ى تت�شم���ن �لإ�ش���ارة �إىل �ش���رورة قيام���ه 
بدور يف �إنه���اء �أزمة �ملتجمعن مبيد�ن �لتحرير 
�عتم���ادً� عل���ى مكانت���ه �جلماهريي���ة. و�قرتحت 
�لوثيق���ة ت�شكي���ل جلن���ة حكم���اء برئا�ش���ة عمرو 
مو�ش���ى م���ع بع�س �لرم���وز �لديني���ة و�لريا�شية 

ملناق�شة �ملتظاهرين و�مت�شا�س غ�شبهم.
وك�شف���ت وثيق���ة �أمني���ة �أن جه���از �أم���ن �لدول���ة 
كان يت�شن���ت عل���ى �ملكامل���ات �لهاتفي���ة لأع�ش���اء 
وقي���اد�ت �جلمعية �لوطني���ة للتغيري و�حلركات 
كم���ال  �لدكت���ور  �إىل  بالإ�شاف���ة  �لحتجاجي���ة، 

�جلن���زوري، رئي�س �ل���وزر�ء �لأ�شب���ق، و�أقرباء 
�لدكت���ور حمم���د �لرب�دع���ي، �حلائز عل���ى جائزة 

نوبل.
ن���ور موؤ�ش�س ح���زب �لغد  "�حلك���م عل���ى �أمي���ن 
بال�شج���ن خم����س �شن���و�ت"، كان عن���و�ن وثيقة 
مت �لعث���ور عليه���ا م���ن مق���ر مباحث �م���ن �لدولة 
باجلي���زة، و�أ�ش���ارت �لوثيق���ة �إىل �أن لق���اء �شريا 
جرى ب���ن �لقا�شي عادل عبد �ل�ش���ام جمعه �أكد 
في���ه جمعه �ن���ه �شيحكم على �أمين ن���ور بال�شجن 
خم����س �شنو�ت يف �لق�شي���ة 4245 ل�شنة 2005 
جناي���ات عابدي���ن، و�لق�شي���ة 169 ل�شنة 2005 
ح�ش���ر �من دول���ة علي���ا )جنايات �لقاه���رة( و�ن 
�مل�شت�شار ع���ادل عبد �ل�شام جمع���ه طلب ت�شديد 

�لإجر�ء�ت �لأمنية حول منزله.

 وتق���ول وثيق���ة موؤرخ���ة ع���ام 2009 �إن �لل���و�ء 
�إد�رة جمعي���ة  رئي����س جمل����س  �شع���د،  حم�ش���ن 
بطل���ب  تق���دم  �لإن�ش���ان،  حلق���وق  �مل�شر�وي���ة 
للمهند����س �أحم���د ع���ز، �أم���ن �لتنظي���م باحل���زب 
�لوطن���ي، للمو�فقة على قي���ام جمعية �مل�شر�وية 
بحمل���ة لتاأيي���د تر�شي���ح جم���ال مب���ارك لرئا�ش���ة 

�جلمهورية.
وك�شف دخ���ول �ملتظاهرين �إىل مق���ر �أمن �لدولة 
بقن���ا يف �شحب���ة قو�ت م���ن �جلي�س ع���ن م�شتند 
يثبت تق���دمي �أع�ش���اء باحلزب �لوطن���ي، مكافاأة 
قدره���ا 100 �أل���ف جني���ه، لع���دد من �شب���اط �أمن 
�لدولة. �إىل جانب عثورهم على �أجهزة كمبيوتر، 
مت �ل�شتياء عليها من �ملركز �لعلمي بقرية دندرة 

تخ�س �لإخو�ن �لذين �أكدو� �أنها �أجهزتهم.

القاهرة/ وكالت
قالت م�ش���ادر ق�شائي���ة م�شرية �أم�س 
�لرئي����س  �إحال���ة  �ن���ه مت���ت  �لثاث���اء 
وجنلي���ه  مب���ارك  ح�شن���ي  �ل�شاب���ق 
عاء وجم���ال للمحاكم���ة �أمام حمكمة 

�جلنايات بتهمة قتل متظاهرين.

ومل يعلن �لنائب �لعام ر�شميا بعد هذ� 
�لقر�ر �ل���ذي ياأتي قبل ثاث���ة �أي���������ام 
تك����������ون  �أن  يتوق���ع  تظاه���ر�ت  م���ن 
كب���رية دعت �إليها �حل���ركات �ل�شبابية 
�لت���ي �شب���ق �ن �أطلق���ت �لدع���وة �إىل 
�لنتفا�ش���ة �مل�شري���ة �لت���ي �أ�شقط���ت 

مبارك يف 11 فيفري �ملا�شي.
قتل���و�  �شخ�ش���ا   850 قر�ب���ة  وكان 
و�أ�شيب �أك���رث من �شت���ة �آلف �آخرين 
�لت���ي  �مل�شري���ة  �لنتفا�ش���ة  خ���ال 
�لأرق���ام  وف���ق  يوم���ا،   18 ��شتم���رت 

�لر�شمية.

م�شراتة/ بي بي �شي
ممنهج���ة  حمل���ة  هن���اك  كان���ت  ه���ل 
لغت�ش���اب ن�ش���اء قام به���ا عنا�شر من 
قو�ت �لقذ�يف خال معركة م�شر�تة؟ 
�ثنان من �أف���ر�د �جلي�س �ملعتقلن يف 
م�شر�ت���ة يوؤكد�ن �أن ذل���ك حدث فعا، 

و�أنهما �شاركا يف تلك �حلملة.
يجل����س �لرجان، وهم���ا يف �ل�شابعة 
ع�ش���رة و�لو�ح���دة و�لع�شري���ن عل���ى 
نف����س  يف  �أريك���ة،  عل���ى  �لت���و�يل، 
�ملاب����س �لقذرة �مللوث���ة بالدماء �لتي 
كان���ا يرتديانه���ا عندم���ا �ألق���ي �لقب�س 

عليهما قبل �أ�شبوعن.
ولكنهم���ا  متوتري���ن،  �ل�شاب���ان  كان 

يتحدثان بو�شوح.
مل تك���ن �ل�شلطات يف �ملدينة متحم�شة 

لل�شم���اح لن���ا باإج���ر�ء مقابل���ة معهما، 
بذل���ك  �شمح���ت  �لنهاي���ة  يف  ولكنه���ا 

ب�شرط عدم ذكر ��شمي �جلندين.
قب���ل �أن �أ�شتمر يجب �أن �أو�شح �أن من 
م�شلح���ة �ملعار�ش���ة �أن ت�ش���ور قو�ت 
�لق���ذ�يف باأ�ش���و�أ �ش���ورة، وق���د يكون 

�جلنديان �أجرب� على �لكذب.
و�أن هناك فرق �شا�شع بن �لنتهاكات 
�لت���ي ترتكب ب�ش���كل ف���ردي يف �أثناء 

�حلروب وتلك �ملمنهجة.
كان �نطباعي �أن �لرجلن كانا يقولن 
�حلقيق���ة، وه���ذ� ه���و ما ق���اله يل من 

خال مرتجم.
كان  ع�ش���رة  �ل�شابع���ة  ذو  �ل�ش���اب 
�ملتح���دث �لرئي�ش���ي، �أم���ا زميل���ه فق���د 
كان يوم���ئ بر�أ�شه �أحيان���ا �أو ي�شيف 

بع�س �لعب���ار�ت. قمت باإ�شافة بع�س 
�لتفا�شيل بن �أقو��س.

عل���ى  �لر�شا����س  "�إط���اق 
�لأقد�م""�أح�شرون���ا يف جمموعة من 
400 �شخ����س �إىل م�شر�ت���ة، وقال���و� 
لن���ا �ن �ملدين���ة تتعر����س للهج���وم من 
قب���ل مرتزق���ة م�شري���ن وجز�ئرين، 
لنحرره���ا.  هن���ا  �إىل  جئن���ا  و�أنن���ا 
ق�شمونا �إىل جمموع���ات، وتفرقنا كل 

جمموعة على حدة".
"طرقنا �أحد �لأبو�ب، ومل يجب �أحد، 

لذلك ك�شرنا �لباب ودخلنا".
وح���ن  بال�ش���ر�خ،  �لأم  "ب���د�أت 
وجهن���ا �لأ�شلح���ة �إليه���ا، توقف���ت عن 

�ل�شر�خ."
�لأب  �أط���ر�ف  بتوثي���ق  قمن���ا  "ث���م 

و�لأم و�لأبن���اء، ثم �أطلقن���ا �لنار على 
�أقد�مهم".

�إىل  �لبن���ات  �ل�شب���اط  �أخ���ذ  "بعده���ا 
�إىل  و�أر�شلن���ا  �لعل���وي،  �لطاب���ق 

�ل�شطح للحر��شة."
"كانت هناك �أربع فتيات بن �شن 20 

و24."
عملي���ة  �أثن���اء  وعيه���ن  بكام���ل  "ك���ن 
و�ح���دة  �غت�شب���ت  �أن���ا  �لغت�ش���اب، 

منهن".
�لفتيات �شيئ���ا، كن منهكات  تق���ل  "مل 
ويف حال���ة رثة، فقد �شبقن���ا �إليهن 20 

�شابطا."
"ح���دث ه���ذ� يف �ل�شب���اح، و��شتم���ر 

�شاعة ون�شف تقريبا".
ت�شجي���ل  �أجه���زة  �ل�شب���اط  "�أح�ش���ر 

للمو�شيق���ى  و��شتمع���و�  ودخن���و� 
ورق�شو� �أثناء عمليات �لغت�شاب".

"�أن���ا ل�شت �شعي���د� مبا فعلت، ولكني 
ل�ش���ت خائفا �لآن. �ل�شب���اط هم �لذين 
�أجربون���ا عل���ى فع���ل م���ا فعلن���ا. هذه 
مار�ش���ت  �لت���ي  �لأوىل  �مل���رة  كان���ت 
فيه���ا �جلن�س. لدي �أرب���ع �شقيقات يف 

�لبيت".

ل �شكو ر�شمية 
�شاألت �لرجلن �إن كانا يعلمان بحالت 

�أخرى؟.
"�أظن �أن ذلك حدث عدة مر�ت. معظم 
�لذين �غت�شب���و� �لعائ���ات كانو� من 
�لق���و�ت �خلا�شة و�شمعنا من �لر�ديو 
عائل���ة   50 �أن  �جلي����س(  )ر�دي���و 

تعر�شت لاغت�شاب".
وتق���ول �ملعار�ش���ة يف م�شر�ت���ة �إنها 
تعتق���د �أن هناك مئات �ل�شحايا، ولكن 

حتى �لآن مل يتقدم �أحد ب�شكوى.
�نته���ى �لقت���ال يف �ملدين���ة من���ذ فرتة 
ق�شرية، و�لعديد من �لعائات �نتقلت 

�ىل �أماكن �أخرى �أثناء �لقتال.
�أن  �لأه���م  �ل�شب���ب  كان  رمب���ا  ولك���ن 
�لغت�ش���اب يعترب ع���ار� للعائلة، ولن 

جتاهر �لعائلة باحلديث عنه.
وقال �لدكت���ور �إ�شماعيل فورتية وهو 
طبي���ب و�أحد �أع�شاء جلنة طبية تقوم 
بالتحقي���ق يف ح���الت �لغت�شاب �نه 
يعتق���د �ن ع���دد �شحاي���ا �لغت�ش���اب 
باملئ���ات، و�أ�شاف"ه���ذه م�شكل���ة �أكرب 
مما كنا نت�ش���ور، �لنا�س يف م�شر�تة 

يح�شون باأمل بالغ.".
و�أك���د دكت���ور فورتي���ة م���ا �شمعته من 
عر����س بع����س مقاتل���ي �ملعار�ش���ة �أن 

يتزوجو� �شحايا �لغت�شاب.
كم���ا �أك���د �أن بع����س �جلن���ود �شورو� 
عملي���ات �لغت�شاب بهو�تفهم �لنقالة، 
و�أن �لأفام تتد�ول �لآن يف م�شر�تة، 
وق���د �أك���د يل �أح���د �لزماء �أن���ه �شاهد 

فيديو ي�شور �إحدى تلك �حلالت".

م�شــراتـــــــــة" فـــــــي  ليبيـــا:"اغت�شـــــــاب 

مبــارك  ــان ار�شــات  تك�شــف  �شريــة    ــوثا
نقاثــوار م�شــر يدعــون ملليونيــة ا

احالة مبــارك ولي ا كمة اجلنايات 
بتهمة قتل املتاهرين

رو�شيا تعرتف بالنتقايل الليبي �شريكًا �شرعيًا 
يف املحادثات حول م�شتقبل البالد

دم�ش /اأ. ف. ب
ل ت���ز�ل دم�شق، ن�شبيا، مبناأى عن �حلركة 
�لحتجاجي���ة �ش���د نظ���ام �لرئي����س ب�شار 
�ل�شد، �ل �ن �لقل���ق حول تطور �لو�شاع 
يف بقي���ة �رجاء �لباد بد�أ ي�شق طريقه �ىل 
قل���وب �ش���كان �لعا�شم���ة �ل�شوري���ة. ويف 
�شو�رع �لعا�شمة وطرقاتها �لعامة ل تز�ل 
�لختناق���ات �ملرورية و�لر�شفة �ملزدحمة 
على عادته���ا، �ل �ن �لعديد م���ن �ملنا�شبات 
�لثقافي���ة �لغي���ت �و ق���دم موعده���ا لكي ل 
ي�شط���ر مرتادوها للع���ودة �إىل بيوتهم يف 

وقت متاأخر.
وقال �أحد �ل�شكان �لذي يعترب نف�شه مو�ليا 
للنظام"قب���ل ��شبوعن كنا ما نز�ل ن�شدق 
تاأكي���د�ت �حلكوم���ة ب���اأن �لو�ش���ع حت���ت 
�ل�شيطرة، و�ن �لأزمة قد �نتهت". و��شاف 

مف�ش���ا عدم �لك�شف عن هويته كما �لعديد 
م���ن �ل�شوري���ن خوف���ا م���ن �ملاحقة"لكن 
و�ين  �شود�وي���ة  �أك���رث  يب���دو  �مل�شتقب���ل 

لأت�شاءل �إىل �أين تاأخذنا �حلكومة".
وتوؤمن دم�شق، �لتي يقطنها �أربعة ماين 
ن�شمة، ركي���زة �شلبة لنظام ب�ش���ار �ل�شد. 
وت�شكن يف �لعا�شمة �أي�شا �أقلية م�شيحية 
مهمة بالإ�شافة �إىل �أبناء �لطبقة �لو�شطى 
رج���ال  �ح���د  وق���ال  �ملي�ش���ورة.  �ل�شني���ة 
�لعمال"ب���د�أ �لنا����س يدرك���ون �أن �لو�شع 
�شي�شتم���ر عل���ى ه���ذه �حل���ال و�أن �لب���اد 

جتتاز تغري�ت عميقة".
وت�شه���د �شوري���ا موج���ة �حتجاج���ات غري 
م�شبوقة منذ منت�شف �آذ�ر/مار�س ��شفرت 
ع���ن مقت���ل نح���و 900 �شخ����س و�عتق���ال 
�للف، بح�شب منظمات حلقوق �لإن�شان. 

وتفاقمت �لحتجاجات بعد �عتقال تامذة 
يف درعا )جنوب( بع���د �ن كتبو� �شعار�ت 

معادية للنظام على �جلدر�ن.
وقال رجل �آخر من �شكان �لعا�شمة"�عتقد 
�ن �لفتيل ��شتعل لدى �ل�شكان �لذين كانو� 
يعان���ون ��ش���ا م���ن �لف�ش���اد عندم���ا �ألقي 
�لقب�س عل���ى هوؤلء �ملر�هق���ن وتعر�شو� 
للتعذيب". و��شاف"لقد �نفجر �ل�شمام".

وحت�ش���ر مالك �حد ��شح���اب �لفنادق على 
�شي���اع �ملو�ش���م �ل�شياح���ي، وقال"�لنا�س 
�أدرك���و� �لآن �ن ذل���ك قد ي�شتغ���رق �شهور� 
ويتطلع���ون �ىل �حلكوم���ة لتجيبه���م على 
�لآن".  لغاي���ة  �إجاب���ات  ل  لك���ن  �أ�شئلته���م 
ب�ش���كل  ��شعارن���ا  خف�شن���ا  و��شاف"لق���د 
كب���ري كم���ا ��شطررنا �ىل ت�شري���ح عدد من 
�ملوظف���ن �إل �أن بع�شنا عم���د �إىل �لإغاق 

للحد من �خل�شائر".
و�لحت���اد  �ملتح���دة  �لولي���ات  وفر�ش���ت 
�لأوروبي بعد �أ�شابيع من �لرتدد عقوبات 
�شد �لرئي�س ب�شار �لأ�شد وكبار م�شاعديه 
مم���ا ت�شب���ب بعزل���ة �ك���رب للب���اد. وق���دم 
�لنظام بع����س �لتنازلت لحت���و�ء موجة 
�لوق���ت  يف  �ش���ن  �ن���ه  �إل  �لحتجاج���ات 
نف�شه حملة قمع �شدي���دة وندد بالعقوبات 
�لدولية �لت���ي فر�شت علي���ه معترب� �ياها 

تدخا يف �شوؤون �لباد �لد�خلية.
وبالن�شب���ة لأح���د �لتج���ار ف���ان "�لو�ش���ع 
كبقعة زي���ت تتف�شى، �أعتق���د �أن مزيد� من 
�لقتل���ى �شي�شقط���ون و�لنظام ق���د ينهار". 
وركز رجل �أعمال �آخر على دور �لنرتنت 
و�شبكات �لتو��شل �لجتماعية يف �لإبقاء 

على زخم �لحتجاجات.

وقال"عندم���ا �شح���ق )�لرئي����س �لر�ح���ل( 
حاف���ظ �لأ�ش���د �لتم���رد يف مدين���ة حم���اة 
)و�ش���ط( يف ع���ام 1982 مم���ا �أ�شف���ر ع���ن 
ه���ذه  ت���رث  �لأ�شخا����س، مل  �لآلف  مقت���ل 
�شوري���ا".  خ���ارج  �شج���ة  �أي  �ملج���زرة 
و�أ�شاف "ولكن هذه �مل���رة ل ي�شتطيعون 

و�شع حد لاحتجاجات".
ومل يع���د عام���ل �خلوف يثن���ي �ل�شورين 
ع���ن �لتظاهر كما كان �حل���ال �شابقا. وقال 
�أحد �ش���كان �لعا�شم���ة"�ن معظم �لثور�ت 
ج���د�ر  �شق���ط  عندم���ا  وقع���ت  �لع���امل  يف 
�خل���وف"، و�أ�شاف "وهذ� م���ا يحدث يف 
�شوري���ا". وتوؤمن �شريح���ة من �ل�شورين 
ب���ان �لرئي����س �لأ�ش���د يري���د بح���ق �إجر�ء 
�إ�شاح���ات و�ن���ه يج���ب �عط���اوؤه �لوقت 

�لازم لتنفيذها.

  دمــ�ــشــ �ـــشـــكـــان   رـــــــــو ت ــــا  ــــوري ــــش � يف  ــــات  ــــاج ــــ ــــت الح ــــة  ــــوج م
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وا�شنطن/ ا ف ب
تقدم �أع�ش���اء نافذون يف جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي �أم�س 
�لول �لثن���ن مب�ش���روع قان���ون يدع���م تدخ���ا ع�شكري���ا 
�أمريكي���ا "حمدودً�" يف ليبيا، وذل���ك بعد �أكرث من �شهرين 
على بدء �لتحالف �لدويل غار�ته �جلوية على نظام �لعقيد 
معم���ر �لقذ�يف، وه���ذ� �لن�س "يدعم �ل�شتخ���د�م �ملحدود 
للق���وة �لع�شكرية من جانب �لوليات �ملتحدة يف ليبيا يف 
�إطار عملية حلف �شمال �لأطل�شي �لهادفة �ىل تطبيق قر�ر 

�لأمم �ملتحدة �لرقم 1973" حلماية �ل�شكان �ملدنين.

وم�ش���روع �لقانون �ل���ذي �أعده �ل�شنات���ور�ن جون ماكن 
وج���ون ك���ريي، ومعهم���ا �لعدي���د م���ن �أع�ش���اء �ملجل����س 
بحزبي���ه، يت�شمن فقرة تقول �ن جمل����س �ل�شيوخ "متفق 
عل���ى �ن هدف �لولي���ات �ملتح���دة يف ليبيا هو كم���ا �أعلن 

�لرئي�س �لتو�شل �ىل رحيل معمر �لقذ�يف وعائلته".
ويتط���رق م�ش���روع �لقان���ون �أي�ش���ًا �ىل �لأم���و�ل �لعائدة 
لنظ���ام �لقذ�يف و�لتي جمدتها �لأمم �ملتحدة، وهو يطالب 
ب�"�إعادته���ا �ىل �ل�شع���ب �لليبي" ك���ي ي�شتخدمها حلاجات 
�إن�شاني���ة �و لإع���ادة �إعمار �لب���اد، و�إذ� كان هذ� �مل�شروع 
يدع���م �لعملية �لع�شكرية يف ليبي���ا �إل �نه ل ين�س على �ن 
جمل����س �ل�شي���وخ ي�شم���ح �شر�حة 
مب�شارك���ة �لق���و�ت �لأمريكي���ة يف 
عملي���ة ليبي���ا، وه���و م���ا يقت�شي���ه 
تدخ���ل  ل���كل  �لأمريك���ي  �لد�شت���ور 
�أمريك���ي يف �خلارج ميتد لأكرث من 

60 يومًا.
�لتدخ���ل  دخ���ل  �ملا�ش���ي  و�جلمع���ة 
�لع�شكري �لأمريك���ي يف ليبيا يومه 
�ل�شتن، و�عتبار� من �ل�شبت �أ�شبح 
م�شادق���ة  �ىل  يفتق���ر  �لتدخ���ل  ه���ذ� 
جمل�س �ل�شيوخ على �لتمديد له، وهو 
ما ين�س عليه قانون "قدر�ت �حلرب" 
�ل�ش���ادر يف عام 1973، ولكن روؤ�شاء 
�أمريكي���ن جتاهل���و� ه���ذ� �لقانون يف 

نز�عات �شابقة.
و�أر�شل �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �وباما 
�جلمع���ة بر�شالة �ىل ق���ادة �لكونغر�س 
يطل���ب فيها منهم دعم���ا برملانيا للعملية 
�جلاري���ة يف ليبي���ا، موؤك���دً� يف �لوق���ت 
نف�ش���ه �ن طبيعة ه���ذه �لعملية ل تتطلب 
ترخي�ش���ا ر�شميا م���ن �لربملانين، وكان 
برملاني���ون جمهوري���ون ��شتغل���و� ه���ذه 
�لنقط���ة �لأ�شبوع �ملا�شي ليتهمو� �وباما 

بخرق قانون "قدر�ت �حلرب".
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CNN /طرابل�س
نفذت �لطائر�ت �لتابعة حللف �شمال 
�لأطل�شي )ناتو( �شربات جوية على 
منطقة باب �لعزيزي���ة يف �لعا�شمة 
�لليبي���ة طر�بل����س قب���ل فج���ر �م�س 
�لثاث���اء، يف هج���وم و�ش���ف باأن���ه 
�لأعن���ف منذ بدء �لعمليات و�أوقع 3 

قتلى و�أكرث من 150 جريحا.
�أن  بر����س  �أ�شو�شيت���د  وذك���رت 
�لطائر�ت نف���ذت ع�شرين �شربة يف 
�أق���ل م���ن ن�ش���ف �شاعة، مم���ا �أحدث 
دويا هائا يف حميط باب �لعزيزية 
�لأك���رث حت�شين���ا حيث مق���ر �لعقيد 

معمر �لقذ�يف.
وذك���رت وكالة �ل�شحاف���ة �لفرن�شية 
�شم���ع  قوي���ة  �نفج���ار�ت  دوي  �أن 

و�شط �لعا�شم���ة طر�بل�س قبل فجر 
�م����س. كما �شوهد عمود من �لدخان 

يرتفع يف قطاع باب �لعزيزية.
وقال �لناطق با�شم �حلكومة مو�شى 
�لق�ش���ف  �إن  لل�شحفي���ن  �إبر�هي���م 
 150 م���ن  و�أك���رث  قتل���ى   3 �أوق���ع 
جريحا م�شيفا �أن �لناتو �شن ما بن 
12 و18 غ���ارة عل���ى ثكن���ة للحر�س 
�ل�شعب���ي، و�أكد �أن معظ���م �ل�شحايا 

من �ملدنين �ملقيمن قرب �ملع�شكر.

�شاعة ال�شفر
ويف �ل�شياق نف�شه �أكد رئي�س هيئة 
�لليب���ي  �لوطن���ي  �جلي����س  �أركان 
�لتاب���ع للثو�ر عبد �لفتاح يون�س �إن 
�جلبهة �ل�شرقية ثابتة وتعي�س حالة 

��شتعد�د د�ئم، م�شريً� �إىل �أن �لقادة 
يدر�شون  و�مليد�ني���ن  �لع�شكري���ن 
خطط���ا للتح���رك، ورف����س يون����س 
�لك�شف ع���ن وجهة وموعد �لتحرك، 
قائ���ا �إن �شاع���ة �ل�شفر �أح���د �أ�شر�ر 

�جلبهة.
من جهة �أخرى قالت م�شادر �لثو�ر 
�إن كتائ���ب �لق���ذ�يف ح�ش���دت نح���و 
�لربيق���ة  يف  مقات���ل  �ألف  �شبع���ة 
وزودتهم بالأ�شلح���ة و�شحبت منهم 

�لآليات خوفًا من فر�رهم.
وعل���ى �جلبهة �لغربي���ة نقلت وكالة 
رويرتز عن م�شدر للثو�ر �أن �لقو�ت 
�ملو�لية للق���ذ�يف ق�شفت ب�شو�ريخ 
غ���ر�د بل���دة �لزنت���ان �لت���ي ي�شيطر 
عليه���ا �لثو�ر، وكان���ت جمموعة من 

�أن�ش���ار �لقذ�يف ق���د طوقت �لطريق 
�ملوؤدي �إىل قرية طمزين �لقريبة من 
حدود ليبيا �لغربية، ومنعت �لثو�ر 

من دخولها.
ويف �لغ���رب �أي�ش���ا، ت�شه���د مدين���ة 
م�شر�ت���ة مع���ارك عنيف���ة متو��شلة 
بن �لث���و�ر  وكتائب �لقذ�يف، حيث 
يحت���دم �لقتال ب���ن �جلانب���ن على 
بع���د 20 كل���م غرب���ي مرك���ز �ملدين���ة 
حي���ث ت�شن �لكتائب هجوم���ًا يوميًا 
منذ �شيطرة �لثو�ر عليها، ي�شار �إىل 
�أن م�شر�تة حتتل مكانة هامة لنظام 
�لق���ذ�يف كونها تقع ق���رب �لعا�شمة 

طر�بل�س.

تطوير العمليات
عل���ى �شعي���د �آخ���ر، ي�شتع���د حلف 
�شم���ال �لأطل�ش���ي )نات���و( لتوجيه 
�شرب���ات جوي���ة �أك���رث دق���ة لقو�ت 
�لقذ�يف، وذلك طبقا ملا ك�شفه وزير 

�خلارجية �لفرن�شي �آلن جوبيه.
��شتخ���د�م  �إىل  جوبي���ه  و�أ�ش���ار 
يف  حربي���ة  ملروحي���ات  مق���رتح 
�لعملي���ات، م�ش���ري� يف ت�شريحات 
�أن  �إىل  بروك�ش���ل  يف  لل�شحفي���ن 
هذ� �لإج���ر�ء "يتفق مع قر�ر �لأمم 
�ملتح���دة حلماية �ملدني���ن �لليبين 
وم���ع �لعملي���ات �لع�شكري���ة حللف 
�لنات���و، وق���ال �إن "م���ا نري���ده هو 
حت�شن �لق���در�ت لتوجيه �شربات 
عل���ى �لأر����س بط���رق �أك���رث دقة"، 
وت�شري رويرتز يف هذ� �ل�شدد �إىل 
�أن �شرب���ات �لناتو �أحلقت �أ�شر�ر� 
بقو�ت �لقذ�يف لكنها لي�شت كافية.

لوفيغ���ارو  �شحيف���ة  ذك���رت  وق���د 
�لفرن�شية يف وقت �شابق �أن حاملة 
"تون���ري"  �لفرن�شي���ة  �ملروحي���ات 

توجه���ت �إىل ليبي���ا ي���وم 17/�أيار 
�جلاري وعلى ظهرها 12 مروحية، 
وذكر م�شدر دبلوما�شي فرن�شي �أن 
هذ� �لإجر�ء ل ميكن �عتباره جزء� 
من �إ�شرت�تيجي���ة ل�شتخد�م قو�ت 

برية.
�خلارجي���ة  وزي���ر  �أي���د  ب���دوره، 
�لربيط���اين ولي���ام هي���غ �لت�ش���ور 
�إن���ه يتف���ق م���ع  �لفرن�ش���ي، وق���ال 
ت�شدي���د  عل���ى  و�لآخري���ن  فرن�ش���ا 
و�لقت�شادي  �لع�شك���ري  �ل�شغ���ط 
و�لدبلوما�ش���ي على نظام �لقذ�يف، 
عم���ا  �لإف�ش���اح  ع���ن  �متن���ع  لكن���ه 
�إذ� كان���ت بريطاني���ا �شت�ش���ارك يف 

��شتخد�م �ملروحيات.

�شغوط �شيا�شية
ق���ادة  و�ف���ق  �آخ���ر،  �شعي���د  عل���ى 
�جلمهوري���ن و�لدميقر�طي���ن يف 
جمل����س �ل�شي���وخ �لأمريك���ي عل���ى 
�لأمريك���ي  �لتدخ���ل  يجي���ز  ق���ر�ر 
�لنات���و  عملي���ات  يف  "�جلزئ���ي" 

بليبيا.
وذك���رت �أ�شو�شيت���د بر�س �أن جون 
ك���ريي وج���ون ماك���ن قدم���ا قر�ر� 
به���ذ� �ل�ش���دد قب���ل �أيام م���ن �نتهاء 
�ملوع���د �ملح���دد �ل���ذي يتع���ن في���ه 
على �لرئي�س ب���ار�ك �أوباما �لتقدم 
�إذن  عل���ى  للح�ش���ول  للكونغر����س 

�لتحرك �لع�شكري.
يف ه���ذه �لأثن���اء، �أج���رى جيفري 
فيلتمان م�شاع���د وزيرة �خلارجية 
�ل�ش���رق  ل�ش���وؤون  �لأمريكي���ة 
مباحث���ات يف بنغازي م���ع �أع�شاء 
�ملجل�س �لوطن���ي �لنتقايل لإد�رة 
�لت���ي تخ�ش���ع  �ل�شرقي���ة  �ملناط���ق 

ل�شيطرة �ملعار�شة

�شنعاء/ بي بي �شي
 �أك���د �ملتحدث با�شم �أحز�ب �للق���اء �مل�شرتك �ملعار�س يف 
�ليمن حممد قحط���ان �أن �لأ�شقاء �خلليجين و�لأ�شدقاء 
�لغربي���ن بذلو� جهود� جب���ارة لإعط���اء �لرئي�س �ليمني 
عل���ي عب���د �لل���ه �شالح مم���ر� �آمن���ا وخروج���ا م�شرفا من 
�ل�شلطة وحتى ل تنجر �لباد نحو خيار�ت غري مرغوبة 

ل حتمد عقباها.
ونقل���ت �شحيف���ة "ع���كاظ" �ل�شعودي���ة �م����س �لثاث���اء 
ع���ن قحط���ان �لق���ول �إن �لرئي����س �ليمن���ي يق���ود �لب���اد 
نح���و �لفو�ش���ى و�لتدمري و�ملجه���ول و�أثبت �أن���ه "لي�س 
لدي���ه �لت���ز�م جتاه نف�شه فق���ط بل جتاه �شعب���ه و�ملحيط 
�خلليج���ي و�ل���دويل"، م�شيف���ًا �أن ث���ورة �ل�شباب �شوف 
تتو��ش���ل وت�شيق عليه �خلن���اق، لتقتلعه من جذوره يف 

�لنهاية.
وب�شاأن تلويح �ل�شلطة باحل���رب �شد �ملعار�شة قال: "لو 
كان بيد �لرئي�س مقومات تفجري حرب �أهلية لفجرها من 
�أول يوم لكن �ل�شعب �ليمني �أف�شل خطته يف دفع �لأمور 
نح���و �لقتت���ال"، و�أكد �لرئي����س �لدوري لأح���ز�ب �للقاء 
�مل�ش���رتك �أن �لرئي����س وم���ن حوله م���ن �لر�ف�ش���ن للحل 
�ل�شلم���ي �أر�دو� لآخ���ر مب���ادرة �أن تنتك�س كم���ا �نتك�شت 

قبلها �ملبادر�ت �لأخرى و�حللول �ل�شلمية.
م���ن جهته، قال �لدكتور يا�شن �شعيد نعمان رئي�س �للقاء 
�مل�ش���رتك �إن �لرئي����س �ليمن���ي رف����س �حلل���ول �ل�شلمية 
و�أو�شله���ا �إىل طري���ق م�ش���دود برف�ش���ه �لتوقي���ع عل���ى 
�ملب���ادرة، م�ش���ريً� �إىل �أن �ملعار�ش���ة تعامل���ت م���ع توقيع 

�ملبادرة كفر�شة متاحة لل�شام وعليها �أل ت�شيعها.
و�أو�ش���ح �أن �لو�شط���اء مل يطلبو� م���ن �ملعار�شة �لتوجه 
�إىل �أي مكان حددوه بل طلبو� منهم �للتز�م مبا ورد يف 
�لآلي���ة وقالو� �إن �أي ط���رف ل يلتزم باآلية �لتوقيع كما مت 

�لتفاق عليها يعترب خمالفا لاتفاق. 
وق���ال �إن ه���ذه �حلمل���ة �لإعامية �لت���ي �أد�ره���ا �ملوؤمتر 
و�ل�شلط���ة يف �للحظ���ة �لر�هن���ة تعن���ي حماول���ة لتربير 

رف�س �لرئي�س للتوقيع.

املنامة/ رويرتز
ت�شاعدت حدة �لتوتر يف جامع���ة �لبحرين بعد �ن�شحاب 
مئات �لطاب من �لف�شل �لدر��شي �حلايل، �حتجاجا على 
ما و�شفوه بت�شديد �لإجر�ء�ت �لأمنية يف حرم �جلامعة. 
ياأت���ي ذلك بع���د ��شتئناف �لدر��ش���ة يف �جلامعة �لأ�شبوع 
�ملا�ش���ي �إث���ر توق���ف د�م �شهري���ن ب�شب���ب �ل�شطر�ب���ات 
�لأمني���ة �لتي �مت���دت �إىل �جلامعة منت�ش���ف مار�س/�آذ�ر 
�ملا�شي خال �لحتجاج���ات �لتي �شهدتها �لباد للمطالبة  

باإ�شاحات �شيا�شية ود�شتورية.
وقالت طالبة من�شحبة من كلية �لتعليم �لتطبيقي -رف�شت 
�لك�شف عن ��شمها- للجزيرة نت �إ ن جميع �لبو�بات �أغلقت 
مع �لقت�شار على بو�بة و�حدة يتو�جد بها �لأمن ونقطة 
�لتفتي�س، وهو ما �شبب �زدحام �ل�شيار�ت مل�شافات طويلة 

وحرم �لطلبة من حما�شر�تهم �ل�شباحية.

وثيقة ولء
وذك���رت �لطالبة �أن جميع �لط���اب "�أجربو�" على توقيع 
"وثيقة ولء" للقيادة "حتى نتمكن من مو��شلة �لدر��شة 
يف �جلامعة، ف�شًا عن ت�شمن �لوثيقة �شروطا وتعليمات 
تقّي���د �مل�شارك���ة يف �أي فعاليات و�أن�شط���ة طابية، ومتنع 

�مل�شاركة يف فعاليات �شيا�شية".
كما قال �لطالب حممود من كلية تقنية �ملعلومات للجزيرة 
نت �إن �إد�رة �جلامعة ف�شلت مو�قف �ل�شيار�ت عن �ملباين 
بال�شي���اج �حلدي���دي، ومت ف�ش���ل �لكلي���ات و�ملب���اين ع���ن 

بع�شها �لبع�س بال�شياج، وهو ما ي�شّعب تنقل �لطالب.
و��شطرت �لطالب���ة فاطمة لان�شحاب -كما تقول- ب�شبب 
ت�شديد �لإج���ر�ء�ت �لأمنية عند نق���اط �لتفتي�س �ملنت�شرة 
د�خ���ل �جلامعة وخارجها، وهو م���ا دفع �لكثري من �لطلبة 

بدورهم �إىل �لن�شحاب.
وذكرت فاطمة �أ ���ن �ل�شرطة �لن�شائي���ة �أخ�شعت �لطالبات 

للتفتي�س من خال �ملرور على جهاز ل�شتك�شاف �ملعادن.

ثكنة ع�شكرية
طالب���ة �أخرى من�شحب���ة �متنعت عن ك�ش���ف ��شمها ب�شبب 

�خلوف من �لعتقال كما قالت، حيث و�شفت �جلامعة يف 
حديثها للجزيرة نت بالثكنة �لع�شكرية.

به���ذه  تق�ش���د  �جلامع���ة  �إد�رة  �أن  �لطالب���ة  وزعم���ت 
�لإجر�ء�ت �لطلبة �لذين ينتمون لتيار �ملعار�شة، "وهو 
ما يعر�شهم لاإذلل و�لعي�س بحالة نف�شية ل متكنهم من 

مو��شلة �لدر��شة".
ب���دوره ق���ال رئي����س جمعي���ة �شب���اب �لبحري���ن حلقوق 
�لإن�شان حممد �مل�شقطي �إن �أكرث من �ألفي طالب وطالبة 
م���ن �جلامع���ة ب�شب���ب ت�شدي���د �لإج���ر�ء�ت  �ن�شحب���و� 
�لأمني���ة، ف�ش���ا ع���ن ف�ش���ل 150 م���ن �لط���اب و�شحب 
بعث���ات 170 طالب���ًا يف �خل���ارج ب�شب���ب تعبريه���م ع���ن 
�آر�ئه���م يف �لعت�شام���ات �أو من خ���ال مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي.
ور�أى �مل�شقط���ي يف �ت�ش���ال باجلزي���رة ن���ت �أن جامعة 
�لبحرين "مل تعد بيئة مهياأة للدر��شة ب�شبب �لإجر�ء�ت 
�لأمني���ة"، قائ���ا �إن �لطال���ب ل ميكنه مو��شل���ة در��شته 
حت���ت هذه �ل�شغ���وط. و�أ�ش���ار �إىل �أن جمعيته و�شلتها 
�شكاوى من �شوء معاملة يف نقاط �لتفتي�س وتر�شد من 

خال كامري�ت �ملر�قبة �جلديدة �ملنت�شرة باجلامعة.

املنظمات الدولية
و�أك���د �أن جمعيت���ه �شتخاط���ب بع�س �ملنظم���ات �لدولية 
�ملعني���ة لو�شعه���ا يف �ش���ورة م���ا يج���ري، خ�شو�شا �أن 
�حلكوم���ة وقعت على �لعهد �خلا����س باحلقوق �لثقافية 
و�لقت�شادي���ة و�لجتماعي���ة، ومل تعل���ق �جلامع���ة على 
هذه �لإج���ر�ء�ت وتز�يد حالت �لن�شحاب، لكن يو�شف 
�لب�شتك���ي نائ���ب رئي����س �جلامع���ة ق���ال: �إن �لإجر�ء�ت 
و�شع���ت لتقوية �لأم���ن د�خل �حلرم �جلامع���ي، و��شفا 

نقاط �لتفتي�س بنقاط للتدقيق.
و�أ�ش���اف �لب�شتكي خ���ال ت�شريح لتلفزي���ون �لبحرين 
�أن �لط���اب �شيوقع���ون عل���ى تعه���د�ت بال���ولء للوطن 
وقيادت���ه، �إ�شاف���ة �إىل تثبيت ت�شجيلهم جم���دد� و�لتعهد 
بتحم���ل كامل �مل�شوؤولية ع���ن �لقيام بعم���ل يخل بالأمن 

د�خل �جلامعة.

لندن/ وكالت
تن�ش���ر �ل�شحيف���ة تقري���رً� ع���ن �ل���دور �ملحدود �ل���ذي تلعبه 
�ل���دول �لعربية يف �ملعركة �شد نظ���ام �لرئي�س �لليبي معمر 
�لق���ذ�يف، و�أ�شارت �إىل �أن �أغلب �ل�شرب���ات �لع�شكرية �لتي 
ت�شتهدف �لزعيم �لليب���ي وقو�ته تاأتي من �لوليات �ملتحدة 
و�ململكة �ملتح���دة وفرن�شا بح�شب �ل�شتط���اع �لذي �أجرته 

�ل�شحيفة.
وتق���ول �جلارديان �إنه بع���د �شهرين من �لعملي���ة �لع�شكرية 
�لغربي���ة �ش���د ليبيا و�لت���ي �أعربت دول عربية ع���ن تاأييدها 
ل���ه، فاإن �لبيانات �لتي جمعته���ا �ل�شحيفة عن مدى م�شاركة 
�لدول �لعربية يف �لعملي���ات �لع�شكرية �أثبتت �أنها م�شاركة 
متو��شعة يف �لتدخل �جل���وي فيما يبدو �لآن وكاأنها حرب 

�أهلية جامدة.
وكانت �ل�شحيفة قد طلبت من كل �لدول �مل�شاركة يف �حلملة 
�لع�شكري���ة تقدمي تفا�شيل عن �جلن���ود و�ملعد�ت �لع�شكرية 

�لتي ت�شارك بها وكذلك �أنو�ع �لقنابل �لتي مت �إ�شقاطها.
وقد قدمت قطر و�لأردن و�لإمار�ت، وهي �لدول �لثاثة �لتي 
�شارك���ت يف �لعملية �لع�شكرية، �أكرث �ملعلومات �خت�شار�.. 
فق���د �شارك م���ن جانبهم 125 فردً� يف ه���ذه �لعملية، وقدمت 
قطر �شت طائ���ر�ت مري�ج متمركزة يف كري���ت وناقلتن من 
ط���ر�زC17، �أما �لإمار�ت ف���كان لديها 12 طائرة من جزيرة 

�شردينيا، و�لأردن �شت مقاتات و�شت طائر�ت ناقلة.
ومتثل ه���ذه �ملعد�ت جزء� �شغري� من طائ���ر�ت 300 قامت 
بامل�شارك���ة يف تطبيق �حلظر �جلوي وق�ش���ف م�شتودعات 
ومقال���ب �لذخائر ووح���د�ت جي�س معمر �لق���ذ�يف، وعلمت 
�ل�شحيف���ة �أن �أي���ا م���ن �ل���دول �لعربي���ة �لث���اث �شاركت يف 
ق�ش���ف �لأه���د�ف �لليبي���ة، ومت�شك���ت ب���دل من ذل���ك بتنفيذ 

�لطلعات �لدفاعية لفر�س حظر �لطري�ن.

م�شروع قانون يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي 
يدعم تدخاًل ع�شكريًا فــــي ليبيـــــا

القــذايف مقــر  علــى  الناتــو  غــارات  اأعنــف  ان�شحاب مئات الطالب من جامعة 
البحرين

اجلارديان تن�شر معلومات 
ع�شكريــة عــن م�شاركــة 

الدول العربية يف ليبيا

جـــذوره ــن  م �ــشــالــح  تقتلع  حــتــى  �شتتوا�شل  الـــثـــورة  الــيــمــنــيــة:  ــة  املــعــار�ــش

ن�شر موقع �ليوم �ل�شابع �للكرتوين  
��شتم���اع  ن����س  م���ن  كب���رية  �أج���ز�ء 
�مل�شت�ش���ار خال���د �شلي���م رئي�س هيئة 
جلن���ة �لفح����س بجه���از �لك�شب غري 
�مل�شروع، ل�شه���ادة �لكاتب �ل�شحفي 
�لكب���ري حمم���د ح�شنن هي���كل حول 
م���ا ن�ش���ب �إلي���ه بجري���دة "�لأهر�م" 
ب�ش���اأن �متاكه معلوم���ات موثقة عن 
ثروة �لرئي�س �ملخلوع حممد ح�شني 
مبارك، و�لت���ي ترت�وح ما بن 9 �إىل 

11 مليار دولر.
�لعا�ش���رة  �ل�شاع���ة  كان���ت  �لبد�ي���ة 
و�شت دقائق، عندم���ا و�شلت �شيارة 
�لأ�شت���اذ هي���كل �أم���ام مبن���ى وز�رة 
�لعدل، ونزل منها برفقة مدير �أعماله 
�ل�ش���ود�ين �جلن�شي���ة ويدع���ى "عبد 
�ملنع���م" م�شتق���ا �مل�شع���د �خلا����س 
بهيئ���ة �مل�شت�شارين ب���وز�رة �لعدل، 
و�أمن���ي  �إعام���ي  ح�ش���ور  و�ش���ط 
مكث���ف خارج �أ�ش���و�ر �ملبنى، وما �إن 
و�شل �إىل �لطابق �ل�شابع ��شطحبه 
�حلر����س �خلا����س بامل�شت�شار عا�شم 
�لع���دل  وزي���ر  م�شاع���د  �جلوه���ري 
جلهاز �لك�شب غري �مل�شروع، ليلتقي 
بامل�شت�شار �جلوه���ري د�خل مكتبه، 

حيث مكث معه ملدة 20 دقيقة.
ويف مت���ام �ل�شاع���ة 11.26، خ���رج 
هي���كل متوجه���ًا �إىل مكت���ب رئي����س 
هيئة �لفح����س باجلهاز، حيث جل�س 

�أمام �مل�شت�شار خال���د �شليم �لذي قام 
بتحيته، وطلب له فنجان من �لقهوة، 
و��شتاأذن���ه �لكاتب �لكبري يف تدخن 
�شيج���ار كوب���ي فاخ���ر، وطل���ب م���ن 
مدير �أعمال���ه �إح�شار نظارته �لطبية 
ك���ي يطالع م���ا مت ن�ش���ره يف جريدة 
�لأهر�م، وق���ال هيكل ردً� على �شوؤ�ل 
عن بياناته.. �أنا ��شمي حممد ح�شنن 
هيكل ومو�ليد 23/�شبتمرب/1923، 

و�أعمل كاتبًا �شحفيًا.
�شحيف����ة  ن�ش����رت  �ملحق����ق  و�شاأل����ه 
من�شوب����ة  ت�شريح����ات  "�لأه����ر�م" 
�إليك، و�لتي جاء فيها على ل�شانك �أن 
لدي����ك معلومات موثقة تق����در �أمو�ل 
مبارك باخلارج ما بن 9 و11 مليار 

دولر؟
�لأه����ر�م  �شحيف����ة  ح�ش����ل..  "نع����م 
مل  ولكن����ه  ح����و�رً�،  مع����ي  �أج����رت 
يك����ن ع����ن ث����روة �لرئي�����س �ل�شاب����ق 
باحل����و�ر  ج����اء  م����ا  و�إن  مب����ارك، 
جم����رد ت�شريحات يف ه����ذ� �ل�شاأن"، 
م�ش����ريً� �إىل �أن����ه ح����اول �لبتعاد عن 
ه����ذه �لفو�ش����ى �لعارم����ة �لت����ي كان 
ي�شمعه����ا، لك����ن "ف�ش����ول �ل�شحف����ي 
عل����ى  �لوق����وف  ملحاول����ة  دفعن����ي 
�حلج����م �حلقيقي لل����رثوة، فاأجريت 
ع����دة �ت�ش����الت مب�ش����ادر �شحفي����ة 
خ����ارج م�ش����ر، و�أخ����رى عل����ى �شلة 
باجله����ات �لت����ي تقدر ه����ذه �لنوعية 

من �لتقارير، وعلم����ت من خالها �أن 
�لرقم ل يتجاوز 11 مليارً�.

هي����كل  �لأ�شت����اذ  �ملحق����ق  و�أعط����ى 
�شحيف����ة "�لأه����ر�م"، وطالعها و�أكد 
�لعن����و�ن  ع����ن  م�ش����وؤول  غ����ري  �أن����ه 
�ل����ذي مت و�شع����ه على م����ن �حلو�ر 
�ل����ذي �أُجرى معه، و�ل����ذي �أ�شار �إىل 
وجود �أدل����ة موثقة، مو�شحًا �أن هذ� 
�لعنو�ن ه����و م�شوؤولي����ة �ل�شحيفة، 
و�أن م�شوؤوليته تقت�شر على �ل�شياق 
فق����ط، موؤكدً� �أن ح����و�ره مل يكن عن 

ثروة مبارك.
و�شاأل �ملحقق م����ن �أين ح�شلت على 
معلومات����ك ح����ول ث����روة مب����ارك يف 

ت�شريحاتك؟
فاأج����اب هي����كل قائا: م����ن م�شادري 
�لت����ي �رتكن����ت �إليها للح�ش����ول على 
تل����ك �ملعلومات من تقارير ودوريات 
دولي����ة من�شورة ع����ن وكالت عاملية، 
ومن بن تل����ك �لتقارير تقرير �شادر 
�ل�شوي�ش����ري،  �لبن����وك  �حت����اد  ع����ن 
و�ل����ذي �أ�ش����ار �إىل �أن ث����روة مب����ارك 
فرن����ك  ملي����ون   512 بنح����و  تق����در 
�شوي�ش����ري، وه����و تقري����ر متو�ف����ق 
متاما م����ع �لتقرير �ل�شادر عن وكالة 

�ل�شتخبار�ت �لأمريكية.
وط����رح �ملحقق �شوؤ�ل عل����ى �لأ�شتاذ 
هي����كل ع����ن �شب����ب ع����دم تعر�شه من 
قب����ل ملثل ه����ذه �لأمور فاأجاب����ه: "�أنا 

عاوز �أق����ول حل�شرتك حاجة مهمة.. 
�أنا �أول مل �أ�شكت يوما من �لأيام عن 
مكافحة �لف�شاد"، و�أ�شاف "و�أقولك 
بكل و�شوح �إنني تعر�شت لكثري من 
ه����ذه �لأمور يف برناجم����ي "جتربة 
حي����اة" �ل����ذي تبث����ه قن����اة �جلزيرة، 
لكني �أحب �أن �أوؤكد وبو�شوح �أي�شا 
�أن �هتمام����ي كان من�شب����ا بالأ�شا�س 
عل����ى �لف�ش����اد يف �ل�ش����اأن �ل�شيا�ش����ي 
ذ�ت����ه  �لوق����ت  �أنك����ر يف  �لع����ام، ول 
�أن �لف�ش����اد �مل����ايل �ملوؤ�ش�ش����ي مهم.. 
ولتقوي�����س ه����ذ� �لن����وع �لأه����م م����ن 
�لف�شاد وهو �ل�شيا�شي �لذي �أو�شلنا 

�إىل ما نحن عليه.
"ولع����ل  للمحق����ق  قائ����ًا  و��شتط����رد 
ح�شرتك تعلم جي����د� �أنني منذ فرتة 
طويلة ج����د� "�شائم عن �لكام"، ول 
�أدىل بت�شريح����ات، وذلك من �أ�شباب 
�ل�ش����وؤ�ل �ل����ذي طرحت����ه عل����ى "لي����ه 
قب����ل  ده  �ملو�ش����وع  يف  متكلمت�����س 

كده".
ثم طرح هيكل �شحيفة �لأهر�م جانبا 
�لت����ي كان مم�شكا بها وخلع نظارته، 
ح�شرت����ك  "يعن����ي  �ملحق����ق  و�ش����األ 
تق�شد �إن مفي�����س م�شتند عن �لرثوة 
دي"، �شحك هيكل و�أجاب "�أنا كنت 
�أق�ش����د �أنني ملا بحث����ت و�شاألت حتى 
�أقف عل����ى حقيق����ة �لرق����م، عرفت �أن 
�ملبلغ يرت�وح م����ا بن ت�شعة �إىل 11 

ملي����ار دولر"، و�أ�ش����اف �أنه �أو�شح 
و�ملت�شم����ن  �ملن�ش����ور،  �لعن����و�ن  �أن 
لهذ� �لرقم م�شوؤولية �ل�شحيفة، و�أن 
دوره يقت�ش����ر عل����ى �ل�شي����اق فق����ط، 
و�أك����د �أن �لو�ش����ول حلقيق����ة �لأرقام 
ه����ي يف �لنهاي����ة مهم����ة وم�شوؤولية 

جهات �لتحقيق.
كان  �أن����ه  �شهادت����ه  هي����كل  و�ختت����م 
يف  ين�ش����ر  مم����ا  كث����ري�  م�شتغرب����ا 
�ل�شحف وو�شائل �لإعام ب�شاأن تلك 
�ل����رثوة ومقد�ره����ا، و�أنه م����ع جهاز 
�لك�ش����ب غ����ري �مل�ش����روع يف �شرورة 

�لتحقق من �ملعلومات.
�شلي����م  خال����د  �مل�شت�ش����ار  وق����رر 
غل����ق جل�ش����ة �لتحقي����ق يف �شاعت����ه 
وتاريخ����ه، وعلم "�ليوم �ل�شابع" �أن 
جهاز �لك�شب غ����ري �مل�شروع �حتفظ 
ببع�س �ملعلومات �ل�شرية �لتي �أدىل 

بها هيكل حتت بند "�شري جدً�".
�إىل  �لق�شائي����ة  �مل�ش����ادر  و�أ�ش����ارت 
�أن هي����كل تط����رق �إىل ث����روة ح�ش����ن 
�ل�شاب����ق  �لرئي�����س  �شدي����ق  �ش����امل 
ح�شني مبارك، م�ش����ريً� �إىل �أن �شامل 
يعلم مقد�ر ثروة مب����ارك خا�شة يف 
كان  حي����ث  �ل�شوي�شري����ة،  �لبن����وك 
�ش����امل يتعامل عليها، ولفتت �مل�شادر 
�إىل �أن هيكل ��شتعلم من �جلهاز عما 
�إذ� كان �شيتم �لتحقيق مع �أبنائه من 

عدمه.

تفا�شيل �شهادة "هيكل" اأمام "الك�شب غري امل�شروع".. 

حاولت البتعاد عن الفو�شى وف�شويل ال�شحفي جعلني 
اأبحث عن ثروات مبارك



اأنقرة/ وكالت

�عرتف وزير �خلارجية �لرتكي �أحمد 
�لوطني  باملجل�س  �أم�س،  �أوغلو  د�ود 
لل�شعب  �لنتقايل بليبيا ممثًا �شرعيًا 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ج���دد  فيما  �ل��ل��ي��ب��ي، 
حل  �إىل  تطّلعه  �جلليل  عبد  م�شطفى 
�لإ���ش��ر�ر على  م��ع  ب���اده،  �شلمي يف 
�لقذ�يف  معمر  �لعقيد  رح��ي��ل  ���ش��رط 

و�أبنائه عن �ل�شلطة.
�شحفي  موؤمتر  يف  �أوغلو  د�ود  وقال 
�إن  �أنقرة  يف  �جلليل  عبد  مع  م�شرتك 
�شرعيًا  مم��ث��ًا  �ملجل�س  ت���رى  ت��رك��ي��ا 
هذ�  �أن  �إىل  م�شريً�  �لليبي،  لل�شعب 
وهناك  م�شروعة  مطالب  لديه  �ل�شعب 
مع  ين�شجم  �شيا�شي  نظام  �إىل  حاجة 
هذه �ملطالب، و�عترب �أن "�لنتقال �إىل 
مثل هذ� �لنظام يجب �أن يجري بطرق 
حماية  تركيا  �أولويات  ومن  �شلمية،  
ليبيا و�حل��ف��اظ على  �أر����ش��ي  وح��دة 
�لدويل  �ملجتمع  يف  �ملحرتم  موقعها 

كدولة قوية وموحدة".
"نتطّلع  �جلليل  عبد  ق��ال  جهته،  م��ن 
ويجّنب  �لدماء  يحقن  �شلمي  حل  �إىل 
�لأ������ش�����ر�ر ����ش���رط رح���ي���ل �ل���ق���ذ�يف 
هذه  لأن  �لأول  �ل�شرط  هذ�  و�أولده، 
ي�شادرها".  �أح��د  ول  �ل�شعب  �إر�دة 
�حلرية  �إىل  نتطّلع  "نحن  و�أ���ش��اف 
�شمال  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  و�إر�����ش����اء 

�إفريقيا".
�لوزير  م��ع  �لنقا�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لاجئن  م��و���ش��وع  ���ش��م��ل  �ل���رتك���ي 
عددهم  و�لبالغ  تون�س  يف  خ�شو�شًا 
70 �أل�����ف لج�����ئ، ك��م��ا ���ش��م��ل �إع�����ادة 
هدمت  �ل��ت��ي  �مل�شاجد  بع�س  �إع��م��ار 
يف  و�مل�شاعدة  و�لز�وية  م�شر�تة  يف 
�مل�شت�شفيات  بع�س  يف  �لعمل  �إع��ادة 
يف �لأر����ش��ي �مل��ح��ررة، و�أع����رب عن 
�ملجل�س  من  �لرتكي  باملوقف  �شعادته 
�لنتقايل ودعم �أنقرة "غري �ملحدود".

مع  �جتماعًا  عقد  �جلليل  عبد  وك��ان 

�ل��رتك��ي رج��ب طيب  �ل����وزر�ء  رئي�س 
ي�شدر  مل  �شابق  وق��ت  يف  �أردوغ����ان 

بعده �أي ت�شريح.

الحتاد الأوروبي يو�شع 
عقوباته �شد نظام القذايف

�لأوروب��ي��ون،  �خلارجية  وزر�ء  ق��ام 
نظام  �شد  �لعقوبات  بتو�شيع  �أم�س، 
�إىل  وب���ادرو�  �ل��ق��ذ�يف،  معمر  �لعقيد 
�ملعار�شن  مل�شلحة  �إ�شافية  خطوة 

�لليبين، وفق م�شادر دبلوما�شية.
وق����ال دب��ل��وم��ا���ش��ي �أوروب�����ي �إن����ه مت 
�لأر���ش��دة  جتميد  �إج�����ر�ءي  تو�شيع 
ومنع �حل�شول على تاأ�شري�ت �للذين 
و�لقريبن  �لقذ�يف  ��شتهدفا  �أن  �شبق 
باأنها  ي�شتبه  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��رك��ات  منه 
ي�شمان  ب��ات��ا  بحيث  ن��ظ��ام��ه،  مت���ول 
�لقذ�يف  من  قريبة  �إ�شافية  �شخ�شية 

و�شركة طري�ن ليبية.
يف  �ل��������وزر�ء  ت��ب��ن��اه  ب���ي���ان  و�أورد 
�لأوروب�����ي  "�لحتاد  �أن  ب��روك�����ش��ل 
نظام  منع  بهدف  جهوده  تكثيف  ق��رر 
�ل���ق���ذ�يف م��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى م���و�رد 
من  �لنظام  ملنع  خ�شو�شًا  و�أم����و�ل، 
وجتنيد  �لع�شكرية  تر�شانته  تعزيز 

مرتزقة".
رمزية  خ��ط��وة  �إىل  �لحت�����اد  وب�����ادر 
�ملمثلن  �ملعار�شن  مل�شلحة  �إ�شافية 
يف �ملجل�س �لوطني �لنتقايل، و�أ�شار 
�لوطني �لنتقايل  �إىل �ملجل�س  �لبيان 
رئي�شًا  �شيا�شيًا  "حماورً�  بو�شفه 
�لأمر  �لليبي"،  �ل�شعب  تطلعات  ميثل 
�لذي ي�شكل خطوة على طريق �عرت�ف 

�أوروبي ر�شمي باملجل�س.
و�أعلن �لوزر�ء �لأوروبيون �أنه �شيتم 
يف  �لأوروب��ي  لاحتاد  �شفارة  �فتتاح 

�ندلع  قبل  م��ق��ررً�  ك��ان  كما  طر�بل�س 
ت�شمح  �إن  "ما  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  �لأزم������ة 
�لظروف بذلك"، و�أكدو� �أنهم "يقرون 
�لح���ت���م���الت  ب��ح��ث  �إىل  ب���احل���اج���ة 
�لليبية  �لأر�شدة  �لقانونية ل�شتخد�م 
�ملجمدة يف تلبية �حلاجات �لإن�شانية 

لل�شعب �لليبي".

فيلتمان يلتقي  زعماء 
املعار�شة يف بنغازي

�خلارجية  وزي�����رة  م�����ش��اع��د  و����ش���ل 
�لأم��ري��ك��ي��ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��رق �لأدن���ى 
بنغازي  مدينة  �إىل  فيلتمان  جيفري 
���ش��رق��ي ل��ي��ب��ي��ا، لإج�������ر�ء حم���ادث���ات 
م���ع زع���م���اء �مل��ع��ار���ش��ة، وه����و �أك���رب 
منذ  ليبيا  ي��زور  �أمريكي  دبلوما�شي 

بدء �لحتجاجات و�حلرب.
�لوطني  �ملجل�س  با�شم  �ملتحدث  وقال 
فيلتمان  �إن  �جل���ال  ج��ال  �لن��ت��ق��ايل 

�جتمع باأع�شاء باملجل�س. 
تون�س: �شكري غامن رمبا �ن�شق على 

�لقذ�يف.
�إن  �أم�����س،  �لتون�شية  �حلكومة  قالت 

�لليبية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س 
للنفط �شكري غامن موجود يف تون�س، 
معمر  �لعقيد  على  �ن�شق  يكون  ورمبا 
�لقذ�يف، بعدما �أكدت �ملعار�شة �لليبية 
وزير  ي�شل  ومل  �ل��ب��اد،  م��ن  ف����ر�ره 
�لكايف  �ملولدي  �لتون�شي  �خلارجية 
وهو  غ��امن  ولء  تبدل  تاأكيد  ح��د  �إىل 
�لقذ�يف.  حكومة  يف  مهمة  �شخ�شية 
و�شكك يف تاأكيد �حلكومة �لليبية لعدم 
�لذي  �أوب��ك  ليبيا يف  فر�ر غامن ممثل 
يحظى بالحرت�م يف حمافل �ل�شناعة 

�لنفطية.
�ليابانية  للعا�شمة  زيارة  خال  وقال 
�ل�شيد  �أن  و�أ���ش��ك  "�أعتق������د  طوكيو 
يعمل  ي��ع��د  مل  و�أن����ه  ليبيا  ت���رك  غ���امن 
�لقذ�يف. رمبا لهذ�  بعد �لآن مع نظام 

�ل�شبب �أتى �إىل تون�س".
و���ش��رح �ل��ك��ايف ب���اأن غ���امن ي��ن��زل يف 
�شغرية  تون�شية  ج��زي��رة  يف  ف��ن��دق 
جنوبي �لباد. لكن حن �شئل عما �إذ� 
كان غامن ينوي �ل�شفر �إىل دول �أخرى 
قال "�لله وحده يعلم ما يدور يف ر�أ�س 

�ل�شيد غامن.

القاهرة: ال�شلطات الليبية  
تفرج عن 30 معتقاًل م�شريًا

�مل�شرية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�أم�س، �أن �ل�شلطات �لليبية �أفرجت عن 
خال  عليهم  �لقب�س  �ألقت  م�شريًا   30

�لأحد�ث �لأخرية �لتي ت�شهدها ليبيا.
و�أو�شح حممد عبد �حلكم م�شاعد وزير 
�خلارجية يف ت�شريح لل�شحافين، �أن 
�ملعتقلن  عن  �أفرجت  �لليبية  �ل�شلطات 

�مل�شرين يومي 18 و21 مايو/ �أيار.
 و�أ�شار �إىل �أن �ملفرج عنهم من حمافظات 
�ش�����������������وهاج،�لبحرية،  �ملن�شورة، 
�لدقهلية،  �لفيوم، دمياط،  �لإ�شكندرية، 

قنا، و�لغربية.
و�أكد عبد �حلكم �أن وز�رة �خلارجية ل 
�مل�شرين  رعاية  �شبيل  يف  جهدً�  تاألو 
�مل���غ���رتب���ن و�مل��ق��ي��م��ن يف �خل�����ارج، 
�لتي  و�لت�شهيات  �مل�شاعد�ت  وتقدمي 

يحتاجونها كافة.

وزير اخلارجية الليبي 
يدخل تون�س عرب معرب 

جدير" "راأ�س 
تون�شي  ر�شم�����ي  م�شدر  ق���������������������ال 
عبد�لعاطي  �لليبي  �خلارجية  �إن وزير 
عرب  تون�س  �إىل  �أم�س،  دخ��ل  �لعبيدي 
"ر�أ�س  �ل���ربي  �حل�����دودي  �ملع���������رب 
�لوحيد  �ملنفذ  �أ���ش��ب��ح  �ل���ذي  جدير"، 
�لليبين  �مل�������ش���وؤول���ن  ح���رك���ة  �أم������ام 
�لعربية  �ل��ع��و����ش��م  ي�����زورون  �ل��ذي��ن 

و�لأجنبية.
�لتون�شية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
من  ع��دد  ر�فقه  �لعبيدي  �أن  �حلكومية 
يف  ليبيا  �ش���������������فري  منهم  �مل�شوؤولن 

ليبرييا وعدد من �مل�شت�شارين.
و�أ����ش���ارت ن��ق��ًا ع��ن م�����ش��در �أم��ن��ي مل 
ت�شمه، �إىل �أن �لعبيدي و�أع�شاء �لوفد 
توجهو� �إىل جزيرة "جربة" �لتون�شية 
كيلومرتً�   550 نحو  بعد  على  �لو�قعة 

جنوبي �شرق تون�س �لعا�شمة.
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CNN /طرابل�س
فمن �حلرق بال�شجائر.. �إىل ت�شويه بع�س �أجز�ء 
�جل�شم، باتت �أولئك �لن�شوة بحق �شحايا �لتوتر 
يف  �لنف�شي���ة  �لأخ�شائي���ة  بح�ش���ب  �لب���اد،  يف 

م�شت�شفى بنغازي.
ومتتل���ك �شهام �شرقيوة جمموعة من �ل�شور �لتي 
ميك���ن له���ا �أن تثري �لقل���ق يف �لنف�س، بينه���ا �آثار 
حري���ق عل���ى ث���دي �م���ر�أة، وعامات لع�ش���ه على 
�ش���در �أخ���رى، �أو بقايا ر�شو�س وج���ر�ح، حيث 
تق���ول: "قابل���ت نحو 140 �مر�أة، قل���ن �إن �أع�شاء 

من ملي�شيا �لقذ�يف �غت�شبوهن".
ح���و�دث  �أوىل  �شمع���ت  �أنه���ا  �شرقي���وة  و�أك���دت 
يف  مقيم���ة  فت���اة  و�ل���دة  م���ن  ه���ذه  �لغت�ش���اب 
�أجد�بيا، �لتي �شهدت �شر�عا بن �لثو�ر وملي�شيا 

�لقذ�يف.
و�أ�شاف���ت: "كانت �لفتاة تبكي، وتق���ول �إن ثاثة 
�أو �أربعة رج���ال قامو� باختطافها و�غت�شابها يف 

�ل�شحر�ء".
�ملكامل���ات  م���ن  �ملزي���د  �شرقي���وة  تلق���ت  ولحق���ًا، 
�مل�شابهة، وعندها قررت زيارة خميمات �لاجئن 
عل���ى �حلدود �لليبية م���ع تون�س وم�شر، ووزعت 
- مب�شاع���دة جمموعة من �ملتطوع���ن - ��شتمارة 
عل���ى �لن�شاء هن���اك للو�شول �إىل م���ن هن بحاجة 

للم�شاعدة.
�أحد �لأ�شئلة يف تلك �ل�شتمارة كان: هل تعر�شت 
لاغت�ش���اب �شابقا؟ ومم���ن؟ و�ملفاج���اأة كانت �أنه 
من ب���ن �خلم�شن �ألف ��شتمارة �لتي مت توزيعها 
�أجاب���ت 295 �م���ر�أة بنع���م عل���ى ه���ذ� �ل�ش���وؤ�ل، 

و�لفاعل: ملي�شيات �لقذ�يف.
�إن  قال���ت  �ل�شي���د�ت  "�إح���دى  �شرقي���وة:  وقال���ت 
�ملغت�شبن قيدو� زوجها و�غت�شبوها �أمامه ومن 

ثم قتلوه".

و�أ�شاف���ت �أن �أخريات �أعرب���ن عن نيتهن �لنتحار 
ب�شب���ب حزنه���ن �ل�شدي���د، يف ح���ن ذك���رت بع�س 
�لفتي���ات �أنه���ن �حتج���زن لأيام طويل���ة يف منازل 
مهج���ورة، وتناوب على �غت�شابه���ن �أكرث من 15 

رجًا.
وله���ذ�، �أطلعت �شرقيوة حمكم���ة �جلر�ئم �لدولية 
على نتائج بحثها، حيث يت���م �لتحقيق حاليا فيما 
�إذ� كان نظ���ام �لقذ�يف ي�شتخ���دم �لغت�شاب كاأد�ة 

يف حربه.
�أح���د �مل�شوؤول���ن �لليبي���ن �أكد ل���� CNN �أنه مل 
ي���زر ليبي���ا �أي فريق حتقيق موؤخ���ر�، م�شدد� على 
�أن �حلكوم���ة �لليبية على ��شتعد�د للتعاون ب�شكل 

كام���ل معه���م، وحت���ى �لآن، كانت �إمي���ان �لعبيدي 
�لليبية �لوحيدة �لت���ي ف�شحت جر�ئم �لغت�شاب 
هذه حينما دخلت �أحد �لفنادق �ملكتظة باملر��شلن 

�لأجانب وحاول موؤيدو �لقذ�يف �إ�شكاتها.
وقال���ت �شرقيوة: "ه���ذه رو�يات موؤ�شف���ة،  فمثل 
هوؤلء �لن�شاء يتعر�شن لاإ�شاءة من قبل عائاتهن 
ومغت�شبيهن. �أحيانا �أجل���اأ للبكاء رغم معاي�شتي 
للكث���ري من ه���ذه �لق�ش�س، ولكن وبع���د �أن �أنتهي 
من عمل���ي و�أفكر فيه���ن �أحزن كث���ري� لأنهن ع�شن 

ماآ�س حقيقية".
وهك���ذ�، ويوما بعد ي���وم ترت�ك���م �لآلم و�ملاآ�شي 
يف  �شتنج���ح  فه���ل  �شه���ام..  بح���ث  �أور�ق  ب���ن 

م�شاعدتهن؟
من جانب �آخر حت���دث مدع عام �ملحكمة �جلنائية 
�لدولي���ة، لوي����س مورين���و �أوكامبو، ع���ن مز�عم 
تعاط���ى �لكتائ���ب �ملو�لي���ة للعقي���د �لليب���ي، معمر 
�لق���ذ�يف، ملن�شط���ات جن�شي���ة و�رتكابه���ا عمليات 
�غت�ش���اب منظم���ة يف �لدول���ة �لت���ي متزقها حرب 

منذ 17/�شباط �ملا�شي.
و�ش���رح �أوكامب���و خ���ال مقابلة م���ع CNN �أن 
�ملحكم���ة �لدولي���ة حتقق يف تل���ك �ملز�ع���م، قائًا: 
من  هي  و�مل�شاأل���ة  �غت�ش���اب.  عملي���ات  ""هن���اك 
ينظمها.. ترتكب يف بع�س ثكنات �ل�شرطة... هل 

جرت حماكمة عنا�شر �ل�شرطة هذه؟".
و�أو�شح �أن لدى �ملحكمة �لدولية معلومات ت�شري 
�إىل توقي���ف ن�شاء، يحملن �أعام �لثو�ر، يف نقاط 
تفتي����س حيث يتعر�شن لغت�ش���اب جماعي، لفتًا 
�إىل تقارير عن ��شتخ���د�م كتائب �لقذ�يف لعقاقري 

من�شطة جن�شيًا.
فياج���ر�..  ع���ن  معلوم���ات  "هن���اك  و�أ�شتط���رد: 

وت�شتخدم كاأد�ة �غت�شاب و��شعة �لنطاق".
و�أو�ش���ح �مل�شوؤول �لدويل �أن �ملحكمة ماز�لت يف 

مرحل���ة �لتحقيق عن هذه �ملز�عم �لتي قد ت�شفيها 
كته���م جدي���دة، �إل �أن���ه مل ي�ش���ر �إىل ع���دد �لن�ش���اء 
�لائي تعر�س لاغت�شاب منذ بدء �حلرب �لأهلية 
يف ليبي���ا، وكان �أوكامب���و ق���د طل���ب م���ن �ملحكمة 
�جلنائي���ة �إ�شد�ر مذكر�ت �عتق���ال بحق �لقذ�يف، 
وجنله �شيف �لإ�شام وعديله، عبد�لله  �ل�شنو�شي، 
مدير �ل�شتخبار�ت، ل�شلوعهم يف تنظيم هجمات 
ممنهجة وو��شع���ة �لنطاق �شد �ملدنين يف �شياق 

جهود لقمع �لنتفا�شة و�لت�شبث باحلكم.
وتطاب���ق ت�شريح���ات �أوكامب���و ما نقلت���ه تقارير 
�إعامي���ة عن ما �أدلت به �شف���رية �لوليات �ملتحدة 
ل���دى �لأمم �ملتحدة، �ش���وز�ن ر�ي�س، خال جل�شة 
مغلق���ة ملجل����س �لأم���ن يف �أو�خ���ر �إبريل/ني�شان 
�لفائ���ت، ب���اأن �لق���ذ�يف ي���وزع �أقر�����س �لفياغ���ر� 
عل���ى �لكتائب �ملو�لية له لتق���وم بدورها بعمليات 

�غت�شاب و��شعة.
ونقل���ت جمل���ة "�ل�شيا�شة �خلارجي���ة" عن م�شدر 
دبلوما�شي، مل ت�شمه، �أن ر�ي�س مل تقدم �أدلة تدعم 

مز�عمها.
وي�ش���ار �إىل �أن �ل�شبك���ة مل تتمك���ن م���ن �حل�شول 
عل���ى تعقيب م���ن �شركة "فاي���زر" �مل�شنع���ة لعقار 
�إذ� كان  �أنه لي�س من �لو��شح ما  "فياغ���ر�"، كما 
�أوكامب���و ��شتخ���دم م�شطلح "�لفياغ���ر�" لو�شف 

�ملن�شطات �جلن�شية  ب�شكل عام.
ويذك���ر �أن ق�شية �إميان �لعبي���دي، تعترب من �أبرز 
ق�شايا �لغت�شاب �جلن�ش���ي بعدما �تهمت �لليبية 
كتائ���ب �لق���ذ�يف باغت�شابه���ا ب�ش���كل جماعي بعد 

توقيفها يف نقطة تفتي�س.
و�هتم���ت �ل�شبك���ة بق�شية �لعبي���دي �لتي تركزت 
�أنظ���ار �لع���امل عليه���ا بعدم���ا �قتحمت به���و فندق 
يف طر�بل����س لتفجر ق�ش���ة �غت�شابه���ا �أمام ح�شد 

�ل�شحفين �ملقيمن بالفندق.

باري�س/ اأ.ف.ب
�عت���ربت �شحيف���ة لوفيغ���ارو �لفرن�شي���ة 
�إر�شال باري����س مروحي���ات تيغر وغز�ل 
�إىل مي���د�ن �لقت���ال يف ليبي���ا ث���اين �أكرب 
خط���وة حلكومة �شارك���وزي بعد وقوفها 
ور�ء �إ�شد�ر قر�ر �لتدخل �لع�شكري �شد 

�لعقيد معمر �لقذ�يف.
�إن  جوب���ه  �آلن  �ل���وزر�ء  رئي����س  وق���ال 
�لهدف م���ن �إر�ش���ال �ملروحي���ات "ت�شديد 
�خلناق على نظام �لق���ذ�يف، ونحن نريد 
�لتق���دم ولي����س �لبق���اء يف ه���ذ� �لو�ش���ع 
ب�شكل موؤبد". ونقلت �ل�شحيفة عنه قوله 
م���ع نظر�ئ���ه �لأوروبي���ن يف بروك�ش���ل 
�إن فرن�ش���ا ت�شع���ى لتنفيذ �شرب���ات دقيقة 
وت�شعيد �لو�شع على �جلبهة �لع�شكرية، 
ويف �لوق���ت نف�ش���ه تقدمي دف���ع �شيا�شي 
ورب���ط  �لنتق���ايل  �لوطن���ي  للمجل����س 
ج�شور مع �لذين تاأكدو� يف طر�بل�س من 

�أن �لقذ�يف �أ�شبح بدون م�شتقبل.
وقالت لوفيغ���ارو �إن م�شوؤولن يف حلف 
�لأطل�شي كما يف باري�س، ��شتنتجو� �أنه 
كلم���ا ��شت���دت �ل�شربات �لع�شكري���ة، بد�أ 

�ملقربون من �لقذ�يف �لبحث عن خمرج.
وقالت �إنه مت �لتمهيد لإح�شار �ملروحيات 
ودفاعات���ه  للق���ذ�يف  ط���ري�ن  بتدم���ري 
�جلوية، فقيادة �أركان �لتحالف �قرتحت 
منذ �أ�شابيع �للج���وء �إليها ل�شرعتها ودقة 
�شرباته���ا، خا�شة و�أن �لأه���د�ف �لباقية 

تتطلب ��شتخد�مها.
ونقلت �ل�شحيفة عن دبلوما�شي غربي �أن 
ه���ذه �ملهمة لي�شت �آمن���ة متاما يف وجود 
�شو�ري���خ حممولة �أو قذ�ئ���ف تطلق من 

�لكت���ف، ف�شيناريو مقدي�ش���و عام 1993 
م���ا ز�ل ماثا بالأذهان، عندما دمر م�شلح 
مروحي���ة باك ه���وك �أمريكي���ة بقذيفة �آر 

ب���ي جي رو�شية �ل�شن���ع، وهو ما ت�شبب 
بان�شحاب �أمريكي �شريع من �ل�شومال.

و�نتقدت عدم حتم����س بريطانيا ملوؤ�زرة 

فرن�شا باإر�ش���ال مروحياتها، خا�شة و�أن 
لديه���ا حاملة �ملروحي���ات "�أت����س �إم �إ�س 
�أو�شن" وهي يف �لبحر �ملتو�شط وبكامل 

عدتها من مروحيات �أبات�شي.
و�أك���دت لوفيغ���ارو �أن �شغ���ط �جل���دول 
�لأوروبي���ن  يدف���ع  �أن  ميك���ن  �لزمن���ي 
للتحرك ب�شرع���ة �أكرب، فتفوي����س �لناتو 
بليبي���ا يبلغ ت�شع���ن يوما ينته���ي �ل�شهر 
�ملقب���ل وق���د يت���م متدي���ده، لك���ن �حللفاء 
يحر�ش���ون عل���ى حتقي���ق نتائ���ج بوق���ت 
�أ�شرع، حيث دعا جمل�س �حللف لجتماع 
يف  �ملقب���ل  حزي���ر�ن  يوني���و/   8 ي���وم 
بروك�ش���ل، يف �أعق���اب �جتم���اع عق���د يف 

�لإمار�ت ب�شاأن ليبيا.
من جانب �آخر �أعلن وزير �لدفاع �لفرن�شي 
ج���ري�ر لوجنيه �لثن���ن يف بروك�شل �ن 
بريطانيا قررت بعد فرن�شا �إر�شال حاملة 
مروحي���ات �ىل قبال���ة �ل�شو�ط���ئ �لليبية 
للقيام بغار�ت جوية �أكرث دقة على مو�قع 

قو�ت �لقذ�يف.
وقال �لوزير �لفرن�ش���ي لل�شحافين على 
هام����س �جتماع مع نظر�ئ���ه �لأوروبين 
يف بروك�ش���ل �ن "�لربيطاني���ن، �لذي���ن 
لو�شائلن���ا،  م�شابه���ة  و�شائ���ل  ميلك���ون 
�شي�شاركون �أي�ش���ًا" بن�شر مروحيات يف 

�ملنطقة.
و�أ�ش���اف �لوزي���ر: "كلما بكرن���ا كلما كان 
ذل���ك �أف�ش���ل، هذ� م���ا ي���ر�ه �لربيطانيون 
زميل���ي  م���ع  للت���و  ناق�شن���اه  م���ا  وه���ذ� 
�لربيطاين" جري�لد هو�رث وزير �لدولة 

لل�شوؤون �ل�شرت�تيجية و�لأمن �لدويل.
و�أو�ش���ح: "�نن���ا بكل و�ش���وح مع متديد 
�لق���ر�ر 1973" �ل���ذي يجي���ز �لتدخل يف 
ليبي���ا و�ل���ذي "يتمث���ل يف �ش���رب قو�ت 

�لقذ�يف �لتي تهدد �ملدنين.

بنغازي/ اأ. ف. ب
�أعلن م�شاعد وزيرة �خلارجي���ة �لأمريكية ل�شوؤون �ل�شرق �لأو�شط جيفري فيلتمان 
�لثاثاء يف بنغازي، معقل �لثو�ر يف �شرق ليبيا، �نه �شلم �ملجل�س �لوطني �لنتقايل 

�لذي �شكله �لثو�ر "دعوة" ر�شمية لفتح مكتب متثيلي يف و��شنطن.
وق���ال فيلتمان خ���ال موؤمتر �شحايف "لق���د �شلمت با�ش���م �لرئي�س )ب���ار�ك( �وباما 

�ملجل�س �لوطني �لنتقايل دعوة ر�شمية لفتح ممثلية يف و��شنطن".
و�أ�شاف: "نحن م�شرورون بانهم قبلو� �لدعوة".

وو�ش���ل فيلتم���ان لي���ل �لأحد-�لثن���ن �ىل بنغ���ازي و�لتق���ى �لثن���ن م�شوؤولن يف 
�ملجل����س �لوطني �لنتقايل يتقدمهم رئي�شه م�شطف���ى عبد �جلليل، بح�شب ناثانيال 

تيك �ملتحدث با�شم �ملمثلية �لأمريكية يف بنغازي.
وقال���ت وز�رة �خلارجية �لأمريكية يف بيان ن�ش���ر مبنا�شبة زيارة فيلتمان لبنغازي 
�ن "ه���ذه �لزيارة دليل �آخر على دع���م �لوليات �ملتحدة للمجل�س �لوطني �لنتقايل، 

�ملحاور �ل�شرعي عن �ل�شعب �لليبي وذو �مل�شد�قية".
وهي �أول زيارة مل�شوؤول يف �لإد�رة �لأمريكية بهذ� �مل�شتوى �لرفيع �ىل بنغازي.

ليبيــا.. �شحايــا الغت�شــاب والأمل املتوا�شــل خالل احلرب

تركيا تعرتف بـ "النتقايل" وعبد اجلليل يدعو حلل �شلمي من دون القذايف

وا�شنطن تدعو الثوار الليبيني لفتح 
مكتب متثيلي لديها

ــا ــي ــب ــي ل يف  الـــعـــمـــلـــيـــات  لـــتـــكـــثـــيـــف  ـــعـــى  ـــش ـــ� ت ـــا  ـــش ـــ� ـــرن ف

اأجواء حرب اهلية 
تخيم على العا�شمة 

اليمنية
�شنعاء

ع����اد �لهدوء �حل����ذر ليكون هو �شي����د �ملوقف يف 
�لعا�شم����ة �ليمنية �شنع����اء �لثاث����اء، وذلك بعد 
�ل�شتب����اكات �لعنيف����ة �لت����ي د�رت �لثن����ن ب����ن 
قبلي����ن م�شلحن وقو�ت �لأم����ن، وخلفت خم�شة 

قتلى على �لأقل �إ�شافة �إىل ع�شر�ت �جلرحى.
و�أو�شح����ت م�شادر قبلي����ة �أن خم�شة منهم قتلو� 
�لثاث����اء  مو�جه����ات  يف  �آخ����رون   35 وج����رح 
�لت����ي �ندلعت لدى حماولة ق����و�ت �لأمن �قتحام 
منزل �ل�شي����خ �شادق �لأحمر زعي����م قبيلة حا�شد 
�لتي ينتمي �إليه����ا �لرئي�س �ليمني علي عبد �لله 

�شالح.
وكان �لأحمر قد �أبدى دعمه للمحتجن �ملعار�شن 
للحكوم����ة د�عيا �شالح �إىل �لتنحي بعد 32 عامًا 
ق�شاها يف �حلكم، وكانت �ملو�جهات قد جتددت 
يف �ل�شاع����ات �لأوىل من �شب����اح �لثاثاء، ولكن 

�شرعان ما هد�أ �ملوقف.
و�أ�شيب �شحفيان يف تبادل لإطاق �لنار، حيث 
�أن من����زل �لأحم����ر يق����ع بالقرب م����ن �ملبنى �لذي 
تتو�ج����د في����ه وكال����ة �لأنب����اء �ليمني����ة �لر�شمية 

"�شباأ".
�ملعار�ش����ة  �مل�ش����رتك  �للق����اء  �أح����ز�ب  و�أد�ن����ت 
"�ل�شل����وك �لإجر�م����ي �مل�ش����ن و�خلطري" �لذي 
تقوم به �ل�شلطة ملحاولة �قتحام منزل �لأحمر. 

"ل����زج �لب����اد  �أد�ن����ت حماول����ة �ل�شلط����ات  كم����ا 
يف �أت����ون ح����رب �أهلي����ة"، و�أك����دو� �أن "�لث����ورة 
�ل�شعبية �شتظ����ل �شلمية حتى جتتث هذ� �لنظام 

من جذوره".
و�أد�ن �لن�شط����اء وزعم����اء �لقبائل يف حمافظتي 
ع����دن بجن����وب غ����رب �لب����اد وح�ش����ر م����وت يف 
جنوبها �ل�شرقي هذ� �لهجوم و�أكدو� �أنه جرمية 

ل ميكن �ل�شكوت عليها.
وجت����در �لإ�ش����ارة �إىل �أن م����ا ل يق����ل ع����ن 140 
�شخ�شا قتلو� وج����رح �لآلف منذ �ندلع �لثورة 

�ليمنية يف وقت �شابق من �لعام �جلاري.



ــة ــي ــرب ــع ـــات ال ـــوري ـــات ـــت ـــدك نــهــايــة ال

مل يومي ي�شدر مع جريدة 

يوزع انًا

الفجرالفجرالفجر]
�أر�ش���ل �لعقي���د �ليمني علي عب���د �لل���ه �شالح �أزلم���ه وبلجيته، 
ملحا�شرة دبلوما�شي���ن خليجين وغربين يف �شفارة �لإمار�ت 
�لعربي���ة بالعا�شم���ة �ليمني���ة، و��شطر ه���وؤلء ملغ���ادرة �ملجمع 
مبروحي���ة، للتخل�س من ح�ش���ار �لبلطجية �ملدججن بال�شاح، 
ويف �لأثن���اء قطع موؤي���دون �آخرون له معظم �لط���رق �لرئي�شية 
�ملوؤدي���ة �إىل �لق�ش���ر �لرئا�شي، يف حن ��شرتط هو ح�شور وفد 
�أح���ز�ب �ملعار�شة �إىل �لق�ش���ر �جلمهوري، للتوقي���ع مرًة ثانيًة 
عل���ى �ملب���ادرة �خلليجي���ة بن يدي���ه، وطالبه���م ب���اأن ين�شاعو�، 
و�إل ف���اإن �حلرب �لأهلية هي �لبدي���ل، وهو كان يعرف ��شتحالة 
و�شوله���م �إىل �لق�ش���ر، لأنه ه���و من �أم���ر �أتباعه بقط���ع �لطرق 
عليهم، و�ملوؤكد �أنهم لو قبلو� بالر�شوخ لعنجهية �شالح، ملا كان 
م�شمونًا و�شولهم ب�شام، عرب ح�شود �لبلطجية �ملنت�شرين يف 
�ش���و�رع �شنعاء، وه���م يرف�شون مبادرة �خللي���ج وما ي�شمونه 

�لنقاب على �ل�شرعية.
و��شنطن �أعربت وعلى ل�شان وزيرة �خلارجية، عن خيبة �لأمل 
لرف�س �شالح �لتوقيع على �ملب���ادرة �خلليجية، ودعته للتوقيع 
عليه���ا، وحثته على تنفيذ �لتز�ماته �ملتك���ررة بالنتقال �ل�شلمي 
و�ملنظ���م لل�شلطة، و�شم���ان معاجل���ة �لإر�دة �ل�شرعي���ة لل�شعب 
�ليمن���ي، و�عت���ربت �أنه �لآن ه���و �لطرف �لوحيد �ل���ذي يرف�س 
م�شاه���اة �لأق���و�ل باأفع���ال، و�أعربت عن �لغ�ش���ب لأن م�شلحن 
مو�لن له طوقو� �شفارة �لإم���ار�ت وبد�خلها �ل�شفري �لأمريكي 
ودبلوما�شيون خليجيون وغربي���ون، ومن جانبهم علق وزر�ء 
خارجية جمل����س �لتعاون �خلليجي، �لعم���ل مببادرتهم، ب�شبب 
غي���اب �لظ���روف �ملائم���ة للمو�فقة عليه���ا، و�ملق�ش���ود بذلك �أن 
�ملب���ادرة معلق���ة �إىل �أن يوقعها �شالح، وهو �أمر غري منتظر بعد 
كل م���ا بدر من���ه من مماطلة ومر�وغة، رغ���م �أن �ملبادرة تت�شمن 

�شمانات بعدم ماحقته ق�شائيًا.
�أح���ز�ب �للق���اء �مل�ش���رتك �أك���دت �للت���ز�م باخلي���ار �ل�شلمي من 
�أج���ل �إ�شق���اط نظ���ام �شال���ح، و�أو�شح���ت �أّن �حل���رب �لأهلي���ة 
�لت���ي يتح���ّدث عنه���ا ل توج���د �إل يف خمّيلته، و�أيده���م يف ذلك 
�ملحتج���ون يف مي���د�ن �لتغي���ري، وز�دو� ب���اأن حديث���ه عن �شفك 
�لدم���اء ل يخيفهم ولن يثنيهم ع���ن �مل�شي يف طريقهم، و�شددو� 
على �شلمي���ة حر�كهم، بالق���ول �إنهم �شيو�جه���ون عمليات �لقتل 
بال���ورود و�شدور عارية، حتى حتقيق مطلبهم ب�شقوط نظامه، 
وو��شل���و� بح�ش���ود مليونية يف 17 حمافظ���ة �لحتفال بذكرى 
�لوحدة،مطالب���ن باإ�شقاط �لنظام، وه���دد �ملتظاهرون بت�شعيد 
�لحتجاج���ات، و�لتح���رك نحو �ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومية، وهو ما 
يخ�شاه �لنظام لأنه �شيوؤكد �ل�شقوط �حلقيقي، و�شيلغي مفاعيل 
حم���اولت �شالح لع�شك���رة �لأزمة، من خ���ال �فتعاله مو�جهات 
د�مي���ة، ناجم���ة عن �إط���اق قو�ت �أمن���ه �لنري�ن �ش���د �ملحتجن 
�مل�شامل���ن، �لذين يرفعون فقط �أ�شو�تهم، وتخلو �أيديهم من �أي 

�شاح غري ما ير�شمونه عليها من �أ�شكال للعلم �ليمني.
 ،شيغ���ادر �لعقيد �لق�شر �جلمهوري حتم���ًا، لكنه ما يز�ل ير�و�
وه���و يوؤك���د يف كل حلظ���ة �أنه لن يق���وم بذل���ك دون �إر�قة �ملزيد 
م���ن �لدماء يف ح���رب �أهلية، يهدد باأنها �شتندل���ع لتاأكل �لأخ�شر 
و�لياب�س، ولأن �ملحتجن يرف�شونها فاإنه يحاول �إذكاء نري�نها 
ب���كل �لو�شائ���ل، فيتحر�س ع�شكريًا ب�شيخ قبائ���ل حا�شد �لذي مل 
يج���د منا�شًا من �لدف���اع عن نف�شه، وهكذ� �ندلع���ت �ل�شتباكات 
بن م�شلحن تابعن لل�شيخ �شادق �لأحمر، وقو�ت �لعقيد �لتي 
حاول���ت �قتح���ام �ملنزل، وذلك يف �شي���اق �لت�شعيد �لأمني �لذي 
يق���وم به �لنظام �شد معار�شيه، �شعي���ًا لتفجري �لو�شع ع�شكريًا 
يف �لب���اد، ولن���ا هنا ��شتعادة تهديد �لعقيد بح���رب �أهلية �إذ� مل 
تن�ش���ع �ملعار�ش���ة ل�شروطه �لتعجيزية، �لت���ي تتو�لد كالفطر 
كلم���ا و�شل �لأم���ر �إىل موعد توقيع���ه �ملب���ادرة، �لتي ت�شمن 
�لنتق���ال �ل�شلم���ي لل�شلط���ة، ومبا يدع���و فعلي���ًا �إىل �شرورة 
حت���رك عرب���ي م�شان���د للتح���رك �خلليج���ي، وبغ���ري �أ�شلوب 
�ملب���ادر�ت �لت���ي ل يفهمه���ا �شالح، ولع���ل �إع���ادة �شيناريو ما 

حدث مع نظام �لقذ�يف �شيكون �ملخرج �لوحيد.

 شـالـح يف مناورتـــ�
الأخـــرية

شازم مبي

�شنعاء/ ا ف ب
قت���ل خم�ش���ة �أ�شخا����س �لثاثاء يف 
�نفج���ار قذيفة �أطلقتها مدرعة تابعة 
للق���و�ت �ليمني���ة �ملو�لي���ة للرئي�س 
عل���ي عب���د �لل���ه �شالح عل���ى حميط 
منزل �ل�شي���خ �ش���ادق �لأحمر زعيم 
قبائل حا�شد �لنافذة و�شط ��شتمر�ر 
�ل�شتب���اكات �لعنيفة ب���ن �لطرفن، 

ح�شبما �أفاد م�شدر قبلي.
و�أك���د �مل�شدر �لقريب من �آل �لأحمر 
لوكال���ة فر�ن����س بر����س �ن "خم�ش���ة 
قتل���ى �شقط���و� �أم���ام من���زل �ش���ادق 
�لأحم���ر بقذيفة مدرع���ة �أطلقت �أمام 

وز�رة �لد�خلية".
و�أ�شار �مل�شدر �ىل ��شتمر�ر �لق�شف 
�لكثي���ف م���ن قبل �لق���و�ت �حلكومة 
بقذ�ئف �لر بي جي وقذ�ئف �لهاون 

على حميط منزل �لأحمر.
وت���دور ��شتباكات �أي�شًا بن �أن�شار 
�لأحمر و�لقو�ت �حلكومية بالقرب 

م���ن وز�رة �لإد�رة �ملحلي���ة ومرك���ز 
�شرطة �لنج���دة يف �شنعاء، بح�شب 

مر��شلي وكالة فر�ن�س بر�س.
وط���ال ق�ش���ف �لق���و�ت �حلكومي���ة 
�أي�شًا منزل �ل�شيخ هز�ع �ل�شبعان، 
وهو ج���ار �لأحم���ر وم���ن �أن�شاره، 
كم���ا ذكر �مل�ش���در �لقبلي �ن ع�شر�ت 
�لأحم���ر  �أن�ش���ار  م���ن  �مل�شاي���خ 
حما�ش���رون د�خ���ل من���زل �لأحمر، 
�ملن���زل  �ىل  تو�ف���دو�  كان���و�  وه���م 

للتعبري عن تاأييدهم لاأحمر.
و��شتدت �ل�شتب���اكات ب�شكل عنيف 
�لق���و�ت  ب���ن  �لثاث���اء  ظه���ر  قب���ل 
�حلكومية �ملو�لية للرئي�س و�أن�شار 
�ل�شي���خ �ش���ادق �لأحم���ر يف �شم���ال 
�شنع���اء، بعد �ن كان���ت متقطعة يف 

�ل�شباح.
وذكرت م�شادر قبلية �ن �ملو�جهات 
��شت���دت بع���د ف�ش���ل و�شاط���ة قبلي���ة 
للتهدئ���ة على م���ا يبدو ب���ن �لأحمر 

و�لرئي�س علي عبد �لله �شالح.
كم���ا ذك���رت �مل�ش���ادر �ن م�شلح���ن 
م���ن  �شنع���اء  �ىل  و�شل���و�  قبلي���ن 
حمافظ���ة عم���ر�ن يف �ل�شم���ال لدعم 
مقرب���ن  �ن  �ل  �لأحم���ر،  �أن�ش���ار 
م���ن �لأخ���ري �أك���دو� لوكال���ة فر�ن�س 
بر����س �نه ميي���ل �ىل �لتهدئة و�حلل 

�ل�شلمي.
وما ز�ل �أن�ش���ار �لأحمر ي�شيطرون 
عل���ى عدد م���ن �ملب���اين �لر�شمية يف 
�لعا�شم���ة �ليمنية �حتلوها �لثنن، 
مبا يف ذل���ك مبن���ى وز�رة �ل�شناعة 
�أك���دو�  �شه���ود  وكان  و�لتج���ارة، 
�ن �شت���ة �أ�شخا����س بينه���م خم�ش���ة 
م���ن �أن�ش���ار �لأحم���ر قتل���و� �أم����س 
�لثن���ن يف �ملو�جهات م���ع �لقو�ت 
�حلكومي���ة يف حي �حل�شبة ب�شمال 
�شنع���اء، وذل���ك يف ظ���ل توتر كبري 
ي�ش���ود �لب���اد بع���د رف����س �لرئي�س 
علي عبد �لله �شال���ح �لأحد �لتوقيع 

لنتق���ال  �خلليجي���ة  �ملب���ادرة  عل���ى 
�ل�شلط���ة يف �لب���اد، وكان �لطرفان 
تب���ادل �لتهام���ات وحم���ل �لط���رف 

�لآخر م�شوؤولية �لعنف.
وكان �شال���ح ح���ذر �لأح���د من حرب 
�أهلي���ة يف �لب���اد ورف����س �لتوقيع 
على �ملبادرة �لت���ي تن�س خ�شو�شا 
على تنحيه يف غ�شون ثاثن يوما، 
ما �أثار خم���اوف من �إمكانية �نزلق 

�لباد �ىل �تون �لعنف.
وفيم���ا حمل���ت وز�رة �لد�خلي���ة يف 
�لأحم���ر" �مل�شوؤولي���ة  "�أولد  بي���ان 
�لكامل���ة عم���ا ح�ش���ل، �أك���د �ل�شي���خ 
�ش���ادق �لأحم���ر يف بي���ان �ن نظ���ام 
�شال���ح يح���اول "تفج���ري �لأو�شاع 
�لد�خلي���ة و�إ�شع���ال �لفتنة و�حلرب 
وذل���ك  �ليم���ن  �أبن���اء  ب���ن  �لأهلي���ة 
للتمل�س من �ل�شتحقاقات �لوطنية 
�ل�شعبي���ة  �لث���ورة  فر�شته���ا  �لت���ي 
�ل�شلمية بع���د �أن ق�ش���ت و�ىل �لأبد 

عل���ى �ل�شتب���د�د وم�ش���ادره وملف 
�لتوريث".

كما �عترب �لأحم���ر �ن �لنظام حاول 
�ل�شلمية  �ل�شعبي���ة  �لثورة  "تق���زمي 
�ن  و�خل���ارج  للد�خ���ل  و�لإيح���اء 
�لأم���ر ل يع���دو كون���ه �شر�عات بن 
�أحز�ب �و بن �أ�شخا�س وبالتحديد 
بين���ه وب���ن �أبن���اء �ل�شيخ عب���د �لله 
و��شتخ���د�م  �لأحم���ر  ح�ش���ن  ب���ن 
و�شائ���ل �لإعام �لر�شمي���ة للت�شليل 

و�لأكاذيب وتعبئة �لر�أي �لعام".
وبح�ش���ب �لأحمر، ف���ان �شالح �أقدم 
عل���ى "تفجري �لو�ش���ع" حول منزل 
�ل�شي���خ �شادق �لأحم���ر "بعد �ن قام 
ومن���ذ �أ�شابي���ع ع���دة با�شتحد�ث���ات 
ع�شكرية وح�شد جماميع م�شلحة يف 
�أماكن عدة قريبة من �ملنزل، وكانت 
�لبد�ية �مل�شببة للمو�جهات �لغادرة، 
�إدخال كتائب �أمني���ة وع�شكرية �ىل 

مدر�شة �لرماح �ملجاورة" للمنزل.

و�ش���ادق �لأحمر هو �شي���خ م�شايخ 
قبائ���ل حا�شد �لناف���ذة، وتعد عائلته 
وق���د  �ليم���ن،  يف  نف���وذ�  �لأك���رث 
�لحتجاجي���ة  �حلرك���ة  �ىل  �ن�ش���م 
�ملطالب���ة برحيل �شال���ح بعد �ن كان 
يف �ملا�ش���ي م���ن �أهم دعائ���م �لنظام 
�ليمن���ي، وباإم���كان �لأحمر جتيي�س 
�آلف �مل�شلح���ن من خمتل���ف �أنحاء 
�ليمن نظر� لنفوذه �لكبري وزعامته 

حلا�شد.
�ىل ذلك، ن���ددت �خلارجي���ة �ليمنية 
بالنتقاد�ت �لتي وجهتها فرن�شا �ىل 
�لرئي�س علي عبد �لله �شالح، وقالت 
�ن �ليم���ن ل يقب���ل "تلق���ي �لأو�مر" 
ويرف�س �لتدخ���ات �خلارجية، كما 
�أف���ادت وكال���ة �لأنب���اء �ليمني���ة ليل 

�لثنن/ �لثاثاء.
ونقلت �لوكال���ة عن م�شدر م�شوؤول 
�ن  قول���ه:  �خلارجي���ة  وز�رة  يف 
"مو�شوع حل �لأزمة �ل�شيا�شية يف 
�ليم���ن �شاأن مين���ي و�أن �جلمهورية 
�ليمني���ة ل تقب���ل تلق���ي �لأو�مر من 
�أي جه���ة وحت���رتم �شي���ادة �ل���دول 
وترف����س �ي���ة تدخ���ات يف �شاأنه���ا 

�لد�خلي".
وعرب �مل�شدر عن "�أ�شف �جلمهورية 
�ليمني���ة لت�شري���ح �ملتح���دث با�شم 
وز�رة �خلارجية �لفرن�شية"، مذكر� 
بان "�ليم���ن تربطه بفرن�شا عاقات 
�شد�قة متينة ومث���ل هذ� �لت�شريح 
�ل���ذي ي�شتن���د �ىل معلوم���ات غ���ري 
�شحيح���ة وبع����س م���ا تبث���ه بع�س 
و�شائ���ل �لإعام م���ن تقارير م�شللة 
عن �ليمن ل تتما�شى وم�شتوى تلك 

�لعاقات �جليدة".
�لثن���ن  ن���ددت  فرن�ش���ا  وكان���ت 
�مل�ش���وؤول وغ���ري  "غ���ري  بال�شل���وك 
�ملقب���ول" للرئي����س �ليمن���ي وذل���ك 
غ���د�ة رف�ش���ه �لتوقي���ع عل���ى �تفاق 
�ملبادرة �خلليجي���ة لنتقال �ل�شلطة 

يف �لباد.
وز�رة  با�ش���م  �ملتح���دث  و�ش���رح 
�خلارجية �لفرن�شي���ة برنار فالريو 
م�شوؤول  غري  �لأخري  �لتحول  "هذ� 
وع���ري مقب���ول... �لرئي����س �ليمني 
�لتز�م���ه  ع���ن  برت�جع���ه  يتحم���ل 
م�شوؤولي���ة هذ� �لف�شل وتبعاته �إز�ء 

�ل�شعب �ليمني و�لأ�شرة �لدولية".

ــاء ــع ــن ــش � يف  املـــــعـــــارك   احـــــتـــــدا

القاهرة/ وكالت
حال���ة م���ن �جل���دل �نتاب���ت �ل���ر�أي �لع���ام بعد 
قر�ر �إخ���اء �شبيل �ملتهمة �ش���وز�ن ثابت حرم 
�لرئي����س �ملخل���وع ح�شني مب���ارك يف �لك�شب 
غري �مل�شروع، مم���ا �أ�شاب �لكثريين مبخاوف 
م���ن �أن تكون تل���ك �خلطوة �لت���ي تنازلت فيها 
عن ممتلكاتها و�أمو�لها مبثابة �فتتاح ملهرجان 
"�ل���رب�ءة" للجميع، وبالتايل فتح �لباب �أمام 
رموز �لنظ���ام �ل�شابق �ملحبو�ش���ن حاليًا علي 
ذم���ة �لتحقيق���ات بتهمة �لرتبح غ���ري �مل�شروع 
لل�ش���ري على �ل���درب ذ�ته، وبخا�شة م���ع تاأكيد 
بع����س خ���رب�ء �لقان���ون على وج���ود ثغرة يف 
قان���ون �لك�ش���ب غري �مل�ش���روع تتي���ح �لفر�شة 
�أم���ام هذه �لرم���وز للخروج من ه���ذه �لق�شايا 
ذ�تها  �لعجن" بالطريقة  �ل�شعرة من  "خروج 
�لت���ي �تبعتها �ش���وز�ن، و�إن كان خرب�ء قانون 
�أو�شح���و� �أن هن���اك حال���ة م���ن �للب����س حي���ث 
�إن تن���ازل �ش���وز�ن ع���ن ممتلكاته���ا �نتفت معه 
م���ربر�ت �حلب����س، لك���ن ه���ذ� ل يعن���ي �نتهاء 
�لق�شي���ة متام���ًا، ف���اإذ� �نته���ت �لتحقيق���ات مع 
�ش���وز�ن عل���ى ه���ذ� �حل���ال �شتحي���ل �لنياب���ة 

�لق�شية للمحكمة �ملخت�شة.
ويوؤك���د خرب�ء �لقانون �أنه يف هذه �حلالة فاإن 
�ملحكم���ة �شتف�شل يف �أمر ه���ذه �لق�شية �إما �أن 
تدي���ن �ملتهمة بالرتبح و�لك�ش���ب غري �مل�شروع 
فت�شادر ه���ذه �لأمو�ل وتعاق���ب �ملتهمة �أو �إذ� 
ثبت���ت �أنه���ا ح�شلت عل���ى هذه �لأم���و�ل بطرق 
م�شروع���ة �شتحك���م بالرب�ءة وت�شم���ح للمتهمة 
با�ش���رتد�د �أمو�له���ا يف حال���ة �إذ� ثبتت �شامة 
م�شدرها، وهنا و�شع �شوز�ن ثابت خمتلف �إذ 
�أن �لتهم���ة �لوحيدة �ملوجهة �إليها – حتى �لآن 
– هي �لرتبح فقط بخاف متهمن �آخرين من 

رموز �لف�شاد �ل�شابق.

اأموا القراءة
�ش���وز�ن مب���ارك �لتي �رتب���ط ��شمها مبهرجان 
م���ن  للتحقي���ق  للجمي���ع" خ�شع���ت  "�لق���ر�ءة 
جان���ب نيابة �لأم���و�ل �لعامة يف ب���ا يتهمها 
ه���ي و�أن�س �لفقي وجمال وعاء مبارك، و�أحد 
�لنا�شري���ن �لبارزي���ن، بال�شتي���اء على �أمو�ل 
�لدعم �لأجنبي مل�شاري���ع تنموية وثقافية على 

ر�أ�شها مهرجان �لقر�ءة للجميع.
وقال���ت �لباغ���ات �إن ه���وؤلء �مل�شوؤولن تلقو� 
مبال���غ كب���رية يف �ش���كل تربع���ات م���ن جه���ات 
م���ن  ومنح���ا  ودولي���ة  حملي���ة  وموؤ�ش�ش���ات 
جه���ات ودول خمتلف���ة، ��شتفاد منه���ا �ملتهمون 
لأنف�شهم ب�ش���ورة �شخ�شية، و�شرفو� بع�شها 
لغريه���م من دون �خل�ش���وع لأي جهات رقابية 
�ش���و�ء �جلهاز �ملرك���زي للمحا�شب���ات �أو هيئة 
�لرقاب���ة �لإد�ري���ة، �إل �أن هذه �لتهامات ذهبت 

هب���اًء بعدما ق���رر �مل�شت�ش���ار عا�شم �جلوهري 
�لإفر�ج ع���ن زوجة �لرئي����س �ل�شابق على ذمة 
�لق�شية يف و�قعة ت�شخم ثروتها نظرً� لنتفاء 
م���ربر�ت �حلب����س �لحتياط���ي بع���د تقدميه���ا 
تنازًل ع���ن جميع �لأمو�ل �لت���ي ح�شلت عليها 
بطري���ق �لك�ش���ب غ���ري �مل�ش���روع، حي���ث قامت 
�لع���دل  وزي���ر  مل�شاع���د  توكي���ات   3 بتوثي���ق 
ل�شوؤون جه���از �لك�شب غري �مل�شروع �مل�شت�شار 
عا�شم �جلوه���ري تتيح للجهاز �شحب �أمو�لها 
�ملوجودة بالبنك �لأهلي ف���رع م�شر �جلديدة، 
و�لأهلي �شو�شيتيه، وبيع فيا متتلكها مب�شر 

�جلديدة.
�ل�شيناري���و ذ�ته تقريب���ًا تكرر مع زكريا عزمي 
رئي�س ديو�ن رئي����س �جلمهورية �ل�شابق وقد 
ق���ررت �ملحكمة �إخاء �شبيل���ه بكفالة 200 �ألف 
جنيه على ذمة �لتحقيق���ات �لتي يبا�شرها معه 
جه���از �لك�شب غري �مل�ش���روع يف ق�شية �تهامه 
بتكوي���ن ث���روة طائلة عل���ى نحو يف���وق دخله 
�ل�شرع���ي �ملقرر قانونا، وذل���ك بعد �شاعات من 
قر�ر جهاز �لك�شب غ���ري �مل�شروع �إخاء �شبيل 
�ش���وز�ن بعدم���ا تنازلت ع���ن ممتلكاتها ل�شالح 
�جله���از، حيث قالت �ملحكمة يف �أ�شباب �حلكم 
�إن �لعق���ار�ت �لت���ي ميلكه���ا عزم���ي وردت يف 
�إق���ر�ر�ت �لذم���ة �ملالية �خلا�شة ب���ه، و�إنه كان 
يح�شل على مكاآفات وهد�يا من روؤ�شاء �لدول 
�ملختلف���ة وهذ� ل يندرج حتت بند �لك�شب غري 

�مل�شروع.

�شيناريو متكرر
�أحم���د فتحي �شرور كان هو �لآخر �شمن قائمة 
�لأ�شم���اء �لت���ي �أث���ار خ���رب �إخ���اء �شبيلهم يف 
�لك�ش���ب غري �مل�شروع خماوف من تكر�ر نف�س 
�ل�شيناريو مع "�جلميع" من زو�ر �شجن طرة، 
حيث مت �إخ���اء �شبيله بكفال���ة 100�ألف جنيه 
على ذم���ة �لتحقيقات يف ق�شية ت�شخم ثروته، 
و�إن كان قانونيون �أكدو� على �أن قر�ر �لإفر�ج 
بكفال���ة ل يعن���ي بر�ءة �ملته���م و�إا هو جمرد 
�إج���ر�ء روتين���ي وبخا�ش���ة �أن رئي�س جمل�س 
�ل�شعب �ل�شابق م���از�ل قيد �لتهام وماز�ل يف 
حمب�ش���ه على ذم���ة ق�شية قت���ل �ملتظاهرين يف 

�جلمل". "موقعة 
و�إن كان���ت هناك خم���اوف �أخ���رى فيما يتعلق 
مبن تورطو� يف �إف�ش���اد �حلياة �ل�شيا�شية يف 
عهد �لنظام �ملخلوع وم���ن بينهم �شرور، حيث 
ل توج���د ن�شو����س قانونية تتعل���ق مبحاكمة 
�مل�شوؤولن عن �إف�شاد �حلياة �ل�شيا�شية ح�شبما 
يقول �شعد عبود ع�شو جمل�س �ل�شعب �ل�شابق 
د.فتح���ي  �أن  �إىل  بالنق����س، لفت���ًا  و�ملحام���ي 
�ش���رور �ش���ارك يف �إف�ش���اد �حلي���اة �ل�شيا�شي���ة 
ب�شكل و��ش���ح، و�لإفر�ج عن���ه بكفالة ل يعني 

�أن���ه �أ�شبح بريئًا من �لتهامات �ملوجهة �إليه �إذ 
ل يز�ل متهمًا وحتت �شلطة �ملحكمة.

وعززت هذه �ملخاوف لدى �لر�أي �لعام ما تردد 
�لأ�شب���وع �ملا�ش���ي عن رغبة �لرئي����س �ل�شابق 
يف توجي���ه كلمة لل�شعب يعت���ذر فيها ويتنازل 
ع���ن �أماك���ه و�أمو�له ويطلب �لعف���و عنه وعن 
زوجت���ه وجنليه عاء وجمال، وه���ي �ل�شائعة 
�لتي نفتها جهات ع���دة بعد �شاعات من ن�شرها 
يف �إح���دى �ل�شح���ف �ليومية، وج���اء �ملجل�س 
�لع�شك���ري ليقطع �ل�شك باليقن من خال بيان 
و��ش���ح �أكد في���ه رف�شه لفكرة �لعف���و و�أن "كل 
م���ا قيل يف هذ� �ل�شاأن عار متامًا عن �ل�شحة"، 
وبخا�ش���ة بع���د �أن �ش���رت موجة م���ن �ل�شكوك 
ب�شاأن حم���اولت تبذل لتربئ���ة �شاحة �ملتهمن 
من رموز �لنظ���ام �ل�شابق وعلى ر�أ�شهم مبارك 
و�أ�شرت���ه، ودع���م ذل���ك �لتحذي���ر �ل���ذي �أطلقته 
�للجن���ة �لتن�شيقية جلماهري ث���ورة 25/يناير 
م���ن �أي خطوة يف �جتاه �لعفو ع���ن مبارك �أو 

�أي من رموز �لنظام �ل�شابق.

انونية ثغرة
�أم���ا حالة �لتخوف من عدم جم���از�ة �لفا�شدين 
و�ملرتبح���ن بطريقة غري م�شروع���ة من رموز 
�لنظ���ام �ل�شابق ف���ز�دت خال �لأي���ام �لأخرية 
بع���د م���ا ردده بع����س خ���رب�ء �لقان���ون ح���ول 
وجود ثغ���رة يف قانون �لك�ش���ب غري �مل�شروع 
تتي���ح له���وؤلء �لذين كونو� ث���رو�ت طائلة غري 
م�شروع���ة بالإفات من قب�ش���ة �لقانون، حيث 
جن���اد  �حلقوق���ي  و�لنا�ش���ط  �ملحام���ي  �أ�ش���ار 
�لربع���ي �إىل �أن قان���ون �لك�شب غ���ري �مل�شروع 
يت�شمن ثغرة قانونية يف غاية �خلطورة تفتح 
�لباب �أمام جميع رموز �لنظام �ملحبو�شن يف 
ط���ره �إىل �لطعن على �لأحكام �ل�شادرة بحقهم 

و�حل�ش���ول عل���ى �ل���رب�ءة بد�ي���ة م���ن جنل���ي 
مبارك عاء وجمال و�شفوت �ل�شريف وزكريا 
عزمي وفتحي �شرور، �شاربًا �ملثل بق�شية عبد 
�حلميد ح�شن حمافظ �جليزة �لأ�شبق ورئي�س 
�ملجل����س �لأعل���ى لل�شب���اب و�لريا�ش���ة، �ل���ذي 
ح�ش���ل على حك���م نهائي بال���رب�ءة من حمكمة 
�لنق����س من �لتهم �ملن�شوب���ة �إليه بالك�شب غري 
�مل�ش���روع وت�شخم ثروته، وذل���ك ��شتنادً� �إىل 
تل���ك �لثغ���رة �لقانوني���ة يف �مل���ادة �لثاني���ة من 

قانون �لك�شب غري �مل�شروع.
حيث تن����س �لفق���رة �لثانية من �مل���ادة �لثانية 
م���ن �لقان���ون رق���م 26 ل�شن���ة 1957 �خلا����س 
بالك�ش���ب غ���ري �مل�ش���روع عل���ى "كل زي���ادة يف 
�ل���رثوة تطر�أ على �ملوظف بع���د تويل �خلدمة 
�أو عل���ى زوج���ه و�أولده �لق�شر ل تتنا�شب مع 
مو�رده���م، وعجز ع���ن �إثبات م�ش���در م�شروع 
له���ا، تعد �أمرً� موؤثم���ًا" باملخالفة ملا ن�شت عليه 
�ملباد �لأ�شا�شي���ة باملادة 76 من �لد�شتور من 
�أن "�لأ�ش���ل يف �لإن�شان هو �ل���رب�ءة"، ف�شًا 
عل���ى �أن قانون �لك�شب نق���ل عبء �لإثبات على 
عاتق �ملتهم بدًل من �أن يكون على عاتق �شلطة 
�لتهام، مبعنى �أن يقدم �ملتهم ما يثبت م�شادر 
ع���دم م�شروعية ثروت���ه دون �أن يتوىل �لك�شب 
تق���دمي م�ش���ادر ع���دم �مل�شروعي���ة مب���ا يجعل 

قانون �لك�شب غري د�شتوري.
وطالب �لربع���ي ب�شرورة �أن يتوىل �ملحققون 
بجهاز �لك�ش���ب �لبحث عن �أدل���ة �لرثو�ت غري 
�مل�شروعة، �شمانًا لتكامل �لتحقيقات مع رموز 
�لف�ش���اد �ل�شاب���ق و�شد �أي ثغر�ت ق���د ي�شتغلها 

فريق دفاعهم يف �حل�شول على �لرب�ءة.

ل الفة د�شتورية
م���ن جانب���ه يق���ول �لفقي���ه �لقان���وين �شبح���ي 

يلتح����ق  �لقان����وين عندم����ا  �ملوظ����ف  �شال����ح: 
بوظيف����ة عمومية يوجب علي����ه �لقانون تقدمي 
�إقر�ر ذمة مالية وبعد �نتهاء وظيفته يقدم ذ�ت 
�لإقر�ر فاإذ� كانت �لزيادة �لطارئة على �لإقر�ر 
ل تتنا�ش����ب مع م�شتوى �لدخ����ل ت�شبح ق�شية 
كامل����ة �لأركان ود�شتورية مئ����ة باملئة، ولي�س 
كم����ا يقول بع�س �لقانونين �إن هناك ثغرة يف 
قان����ون �لك�شب غري �مل�ش����روع، و�أ�شا�شًا �إقر�ر 
�لذم����ة �ملالي����ة عك�س قرين����ة �ل����رب�ءة �لأ�شلية 
وبالتايل لي�شت هناك خمالفة د�شتورية، متامًا 
مث����ل حالة �لتلب�����س يف �لإج����ر�ء�ت، ميكن �أن 
ياأخذ �ل�شخ�س �ملتهم بر�ءة ولكن هذ� ل ينفي 
حال����ة �لتلب�����س �لتي ين�شئه����ا �ل�شخ�س ولي�س 
�لن�س، مو�شح����ًا �أن �حلب�س �لحتياطي لي�س 
عقوب����ة مقدم����ة.. وكل �ملحبو�ش����ن �حتياطيًا 
�أن  �ل�شاب����ق ميك����ن  �لنظ����ام  رم����وز  م����ن  �لآن 
ياأخذو� بر�ءة، و�إا ه����ذ� �حلب�س هو �إجر�ء 
حتفظي م����ن �إجر�ء�ت �لتحقي����ق �لغر�س منه 
حماية �لتحقيق ولي�س معاقبة �ملتهم وبالتايل 
�لقان����ون و�ش����ع �شو�بط و�إج����ر�ء�ت للحب�س 
�لحتياط����ي و�أعط����ي للمحاكم �شلط����ة مر�قبة 
�ملو�ءم����ة ب����ن م����ربر�ت �حلب�����س وم����ربر�ت 
�لإف����ر�ج، فاإذ� ر�أت �شلط����ة �لتحقيق �أن �حلالة 
ل حتتم����ل حب�ش����ًا �حتياطي����ًا فتاأم����ر بالإفر�ج 
بكفال����ة �أو ب����دون كفالة، ويف جمي����ع �لأحو�ل 
ق����ر�ر �لإفر�ج �أو �إخاء �ل�شبيل ل يعني �نتهاء 
�لته����ام �أو �شق����وط �لتهم����ة ول مين����ع �شلط����ة 
�لتحقي����ق م����ن متابع����ة �إجر�ء�ته����ا ول يحي����ل 
ق����ر�ر �لإخاء م����ن معاودة �لقب�����س علي نف�س 
�ملته����م يف نف�س �لق�شية �إذ� ظهرت �أدلة �أخرى 
وهذ� هو �حلادث يف حالة �شوز�ن ثابت، فهي 
موج����ه �إليها تهمة و�ح����دة هي �لرتبح بخاف 

غريها.
وي�شيف �شالح: مت �إخاء �شبيل �شوز�ن ثابت 
لأنها قدم����ت توكيات بالت�ش����رف يف �لأمو�ل 
ب����الإذن  �إق����ر�ر�ت  وقدم����ت  �لتحقي����ق  حم����ل 
بالك�شف عن ح�شاباته����ا �لد�خلية و�خلارجية 
و�أ�شبح����ت هذه �لأم����و�ل و��شح����ة �أمام جهة 
�لتحقي����ق وبالت����ايل ف����ا خطر �إذن م����ن �إخاء 
�شبيلها، و�أعتقد �أن ه����ذ� ما ذهبت �إليه �لنيابة 
يف قر�ره����ا، م����ع �لتاأكي����د عل����ي �أن ه����ذ� لي�س 
معن����اه �نته����اء �لق�شية. ف����اإذ� مل تظه����ر ق�شية 
�أخ����رى و�نته����ت �لتحقيق����ات على ه����ذ� �حلال 
م����ع �شوز�ن فاإن �لنيابة �ش����وف حتيل �لق�شية 
�إيل �ملحكمة �ملخت�شة بحالتها لتف�شل �ملحكمة 
يف �ملو�ش����وع فاإذ� كان �ملال غري م�شروع فعًا 
�شتق�شي �ملحكمة مب�شادرة �لأمو�ل ومعاقبة 
�ملتهم����ة و�إذ� حدث �أن هذ� �مل����ال كان م�شروعًا 
�شتق�ش����ي �ملحكمة بال����رب�ءة وت�شمح للمتهمة 

با�شرتد�د �أمو�لها لثبوت �شامة م�شدرها.

قال م�شدر ق�شائي، �إنه مل ي�شل �إىل مكتب �لنائب �لعام حتى �لآن، �أي 
فو�تري تتعلق بعاج �لرئي�س �ل�شابق حممد ح�شني مبارك، مو�شحًا 
�أن م�شت�شفى �شرم �ل�شيخ �لدويل �أي�شًا مل ير�شل �لفو�تري حتى هذه 

�للحظة.
نفقة  �شتتحمل  �لتي  هي  مبارك  �لرئي�س  �أ�شرة  �أن  �مل�شدر  و�أ�شاف 
عاجه، لأنه مري�س عادي يعالج يف م�شت�شفى خا�س ول دخل للنيابة 

�لعامة �أو وز�رة �لد�خلية باعتباره م�شجونًا �حتياطيًا بعاجه.
م�شاعد وك���������ان د.ع����ب����د  �أب�����اظ�����ة،  �حل���م���ي���د 

�لفنية وزي���������������������������ر  ل��ل�����ش��وؤون  �ل�شحة 
�أن  ذك����ر  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
تلقي  من   ينته مل  مبارك 
حتى  بامل�شت�شفى  عاجه 
�لفو�تري  �إر����ش���ال  ي��ت��م 
�إىل  به  �خلا�شة 
لفتًا  جهة،  �أي��ة 
�إىل �أن �شوز�ن 
م�����������ب�����������ارك، 
�لرئي�س  ح����رم 
�ل���������ش����اب����ق، �أن���ه���ت 
�أن  �إل  ع��اج��ه��ا،  ف��رتة 
مل  بها  �خلا�شة  �لفو�تري 
تر�شل للوز�رة �أي�شًا، م�شريً� �إىل 
�أنه �شتعلن لحقا �لأرقام �لتف�شيلية 

لتكلفة عاجهما معًا.

عمان/ ا. ف. ب
�أعل���ن وزير �خلارجي���ة �لأردين 
نا�ش���ر جودة، �لثاثاء، �أن باده 
تعترب �ملجل�س �لوطني �لنتقايل 
يف ليبيا "�ملمثل �ل�شرعي لل�شعب 
�لليب���ي"، م�ش���ريً� �إىل �أن �ململكة 
ب�ش���دد تعي���ن مبع���وث د�ئم يف 

بنغازي.
وقال جودة يف �ت�شال هاتفي مع 
حمم���ود جربيل، رئي����س �للجنة 
�لتنفيذي���ة يف �ملجل����س �لوطني 
بالعاق���ات  �ملكل���ف  �لنتق���ايل 
�خلارجية �إن "�لأردن يعترب هذ� 
�ملجل����س ممث���ا �شرعي���ا لل�شعب 
�لليبي و�ملح���اور �ل�شرعي �لذي 

يعرب عن تطلعاته �مل�شروعة".
و�أ�ش���اف ج���ودة �أن "�لتو��ش���ل 

و�لتن�شيق م���ع �ملجل�س �لوطني 
�لنتق���ايل �لليب���ي ه���و �أم���ر هام 
و�ش���روري ل�شم���ان �لن�شي���اب 
للم�شاهم���ات  و�لأمث���ل  �لآم���ن 
�لإن�شاني���ة و�لطبية �لتي يقدمها 
�لأردن، ف�ش���ا ع���ن �أهميت���ه يف 
�ل�شع���ب  �أبن���اء  حماي���ة  �شم���ان 
�لليبي و�مل�شاعدة يف متكينه من 

تقرير م�شتقبله بحرية".
وتابع �أنه "لهذه �لعتبار�ت فاإن 
مبع���وث  تعي���ن  ب�ش���دد  �لأردن 
د�ئ���م يف مدينة بنغ���ازي لتعزيز 
�لتن�شي���ق م���ع �ملجل����س حتقيقًا 
له���ذه �لغايات �لت���ي ت�شع ن�شب 
عينيه���ا م�شلحة �ل�شع���ب �لليبي 
�ل�شقي���ق وت�ش���ون وح���دة ليبيا 

و��شتقالها.

الأردن يعرتف باملل�س الوني 
النتقايل ثاًل �شرعيًا لل�شعب 

الليبـــي

مبارك  اأ�شرة  ق�شاــي:  م�شدر 
تتحمل نفقة عالج
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�لفنية وزي���������������������������ر  ل��ل�����ش��وؤون  �ل�شحة 

�أن  ذك����ر  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
تلقي  من   ينته مل  مبارك 
حتى  بامل�شت�شفى  عاجه 
�لفو�تري  �إر����ش���ال  ي��ت��م 

�ل���������ش����اب����ق، �أن���ه���ت 
�أن  �إل  ع��اج��ه��ا،  ف��رتة 
مل  بها  �خلا�شة  �لفو�تري 
تر�شل للوز�رة �أي�شًا، م�شريً� �إىل 
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تر�شل للوز�رة �أي�شًا، م�شريً� �إىل 
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بعـــد اخــــالء �شبيلهــــا

اوف مــن افتتا �شــوان مبارك مهرجــان "الــاءة للميع"


