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المانيا: تعرض األتراك للتمييز العنصري يدعو للخجل

واشنطن خارج مؤتمر نزع السالح  

وكالة لألمم المتحدة : أمريكا الالتينية التفكير  
مطالبة في إضفاء الشرعية على المخدرات

اجلورن��ال – متابع��ة  : ق��ال وزي��ر اخلارجية الأمل��اين هيكو ما���س، الثالثاء، 
اإّن تعر���س الأت��راك املقيمني يف ب��الده للعن�رصية، اأمر يدع��و للخجل واأو�ضح 
“ما���س” يف لق��اء مع ع��دد من ال�ضحفي��ني العامل��ني يف جمموعة “فونك” 
الإعالمي��ة، اأّن الأت��راك الذي��ن ج��اوؤوا اإىل اأملاني��ا للعمل فيها، ه��م جزء منها 
وتطرق ما�س اإىل هجوم “زولينغن” العن�رصي الذي وقع قبل 25 عامًا، والذي 
ُقت��ل في��ه 5 مواطنني اأتراك لدى ح��رق منزلهم يف املدين��ة الأملانية ويف هذا 

ال�ضياق قال ما�س: من وظيفة اجلميع عدم ال�ضكوت حيال ذلك الهجوم
ودع��ا وزير اخلارجي��ة الأملاين اإىل نب��ذ الكراهية والتمييز العن���رصي والعداء 
لالأجان��ب، يف اأملاني��ا والع��امل باأ�رصه وح��ث “ما�س” جمي��ع املواطنني على 
الت�ضامح والتنوع والدفاع عن القيم الإن�ضانية واأحيت وزارة اخلارجية الرتكية 
الذك��رى ال�ضنوي��ة اخلام�ض��ة والع�رصي��ن، ملقت��ل 5 مواطن��ني اأت��راك، بعد قيام 

جمموعة عن�رصية بحرق منزلهم يف مدينة زولينغن الأملانية. 

 اجلورن��ال – متابع��ة : ق��ررت الوليات املتح��دة الن�ضحاب م��ن موؤمتر الأمم 
املتح��دة لنزع ال�ضالح يف جني��ف، اعرتا�ضا على تويل �ضوريا رئا�ضته، وفق ما 

قال ال�ضفري الأمريكي ل�ضوؤون نزع ال�ضالح، روبرت وود.
وو�ضف��ت وا�ضنط��ن، الثالثاء، تروؤ���س �ضوريا للموؤمتر باملهزل��ة، فيما قال وود 
"�ضنن�ضح��ب يف مرحلة ما �ضباح اليوم و�ضنتخذ حتركات اأخرى �ضت�ضهدونها 

خالل فرتة رئا�ضة �ضوريا".
وذك��ر اأن وا�ضنطن ل تريد مقاطع��ة فرتة الرئا�ضة التي ت�ضتمر 4 اأ�ضابيع، لكنها 

تريد حما�ضبة �ضوريا على ا�ضتخدامها اأ�ضلحة كيماوية.
واحتج��ت دول ع��دة، عل��ى تروؤ�س �ضوري��ا موؤمتر نزع ال�ض��الح، يف الوقت الذي 
توج��ه في��ه اأ�ضابع الته��ام اإىل نظام الرئي���س ب�ضار الأ�ضد با�ضتخ��دام ال�ضالح 

الكيماوي �ضد �ضعبه.
ويف تغري��دة عل��ى توي��رت ق��ال وود اإن " الثن��ني �ضيبقى اأحد اأحل��ك الأيام يف 

تاريخ موؤمتر نزع ال�ضالح مع تويل �ضوريا رئا�ضته ملدة اأربعة اأ�ضابيع".
وتت��وىل ال��دول الأع�ض��اء رئا�ض��ة ه��ذا املوؤمتر الأمم��ي دوريا ح�ض��ب الرتتيب 
الأبج��دي لأ�ضمائها، وقد و�ض��ل الدور اإىل �ضوريا التي تول��ت الرئا�ضة الثنني، 

رغم اأن املوؤمتر لن يلتئم يف جل�ضة عامة الثالثاء. 

اجلورنال – متابعة :   قالت رئي�س وكالة تابعة لالأمم املتحدة مبنطقة 
اأمريكا الالتينية ، الثالثاء، اإن على دول اأمريكا الالتينية اأن تفكر جديا 
يف اإ�ضف��اء ال�رصعية عل��ى املخدرات من اأجل تقلي���س التكلفة الب�رصية 
حلظره��ا وقال��ت املك�ضيكي��ة األي�ضي��ا بار�ضينا الت��ي تراأ���س املفو�ضية 
القت�ضادي��ة لأمريكا الالتينية والكاريبي التي متث��ل الذراع الإقليمية 
ل��الأمم املتح��دة والتي مقره��ا �ضانتياج��و يف منتدى خا���س باأمريكا 

الالتينية يف باري�س اإن الوقت قد حان لبحث ا�ضرتاتيجية جديدة.
وقال��ت ”اإ�ضفاء ال�رصعية على املخدرات �ضيكون اأمرا طيبا ملن؟ اأمريكا 

الالتينية والكاريبي     .. لأن عدم ال�رصعية هو ما يقتل النا�س.        
وتع��د ب��ريو وكولومبيا وبوليفي��ا اأكرب دول منتجة لنب��ات الكوكا الذي 
ي�ضتخدم ل�ضنع الكوكايني والذي يتم تهريب معظمه عن طريق املك�ضيك 

لي�ضل اإىل الوليات املتحدة اأكرب �ضوق يف العامل.
واأدت املعرك��ة عل��ى الهيمن��ة عل��ى اأ�ض��واق خم��در الكري�ضت��ال مي��ث 

والهريوين اإىل زيادة العنف املت�ضاعد يف املك�ضيك.

م��ن املنتظر اأن يعلن موؤمت��ر ليبيا الذي بداأت فعالياته، 
الثالثاء، يف باري�س، برعاية الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل 
ماك��رون والأمم املتح��دة وم�ضارك��ة نح��و 20 دول��ة، 
مب��ادرة فرن�ضية و�ض��ول للحل يف البلد �ضم��ال اإفريقي 
ال��ذي تطحن��ه ح��رب اأهلي��ة من��ذ 7 �ضن��وات. وتت�ضمن 
املب��ادرة الفرن�ضي��ة ع��ددا م��ن النق��اط املهم��ة للح��ل، 
بينه��ا توحي��د البنك املرك��زي الليبي وح��ل املوؤ�ض�ضات 
املوازي��ة والتف��اق على تنظيم انتخاب��ات نهاية العام 
اجل��اري، ومتدي��د ف��رتة ت�ضجي��ل الناخب��ني يف لوائ��ح 
الق��رتاع الرئا�ض��ي والع��ام، وال�ضتفتاء عل��ى الد�ضتور، 
وتوحيد اجلي���س الوطني الليبي، وبن��ود اأخرى. ويجمع 

موؤمت��ر باري�س لأول��ة مرة قائ��د الق��وات املدعومة من 
جمل���س ن��واب ط��ربق )���رصق( امل�ض��ري خليف��ة حف��رت، 
ورئي�س املجل���س عقيلة �ضالح، ورئي�س املجل�س الأعلى 
للدولة اجلديد )هيئة ا�ضت�ضارية( خالد امل�رصي، ورئي�س 
املجل�س الرئا�ضي حلكومة الوفاق الوطني فائز ال�رصاج.
واأعلنت الرئا�ضة الفرن�ضية عن م�ضاركة ممثلي ٢٠ دولة، 
بينه��ا الوليات املتح��دة وال�ضني ورو�ضي��ا وال�ضعودية 
والكوي��ت والإمارات وم���رص واجلزائر واملغرب وتون�س 
وتركيا، ورئي���س الكونغو دني�س �ضا�ض��و نغي�ضو بو�ضفه 
رئي�ض��ا للجنة العلي��ا لالحتاد الأفريقي ح��ول ليبيا يف 
املوؤمتر الدويل اخلا�س بليبيا الذي ي�ضت�ضيفه يف ق�رص 
الإليزي��ه ماكرون باإ���رصاف مبع��وث الأمم املتحدة اإىل 
ليبي��ا غ�ضان �ضالمة. وكان��ت م�ضادر قال��ت اإن اأطراف 

الن��زاع الرئي�ضي��ة يف ليبي��ا موافقته��ا لتوقي��ع اإع��الن 
)وثيقة( يحدد اإطار العملية ال�ضيا�ضية يف البالد، ويحدد 
اإجراء النتخاب��ات الرئا�ضية والربملاني��ة بحول نهاية 

العام اجلاري.
وتت�ضم��ن املب��ادرة فر���س عقوب��ات دولي��ة عل��ى اأي 
حماول��ة لعرقل��ة العملي��ة النتخابي��ة واللت��زام بدعم 
حمادث��ات توحي��د املوؤ�ض�ض��ة الع�ضكري��ة يف القاه��رة، 
وتاأكيد خ�ضوع القوات امل�ضلحة الليبية لل�ضلطة املدنية 
املنتخبة، اإىل جان��ب العمل على التح�ضري لالنتخابات 
يف ليبي��ا، عل��ى اأن تعم��ل ال�ضلط��ات الليبي��ة مب�ضاع��دة 
املجتم��ع ال��دويل على تقدمي خدم��ات اأف�ض��ل للمواطن 
الليب��ي، واللت��زام الكام��ل بكاف��ة بن��ود ه��ذا التف��اق 

واحرتام نتائج النتخابات املقبلة يف ليبيا.

وعم��ل كوتاريل��ي )64 عام��ا( مدي��را لدائ��رة ال�ض��وؤون 
املالي��ة يف �ضن��دوق النقد الدويل ب��ني 2008 و2013 
وهو معروف بتاأييده التق�ضف حيث قام بخف�س النفاق 
الع��ام يف ايطاليا يف عام��ي 2013 و2014. وقد ُكلف 
الإثن��ني بت�ضكي��ل حكوم��ة، بع��د الفيت��و ال��ذي ا�ضتخدمه 
الرئي���س اليطايل �ضريجيو ماتاري��ال �ضد حكومة جتمع 
حركة خم�س جنوم املناه�ضة للهيئات الناظمة والرابطة 
)مي��ني متطرف( من دون �ضمان بقاء ايطاليا يف منطقة 
الي��ورو. ووجه ال�ضعبيون انتقادات لذع��ة للرئي�س جراء 

اتخاذه هذا القرار.
ومل يك��ف ذل��ك لطماأن��ة الأ�ض��واق املالي��ة: فق��د �ضجل��ت 
بور�ض��ة ميالنو �ضباح الثالثاء جمددا تراجعا بلغ 3%، 
م��ا اأثر على بور�ضة مدريد الت��ي تراجعت اأكرث من 3%. 
وبل��غ الفارق بني فوائد القرتا���س اليطالية والملانية 
عل��ى 10 �ضنوات الثالثاء 300 نقطة، الأعلى منذ كانون 

الأول/دي�ضمرب 2013.
ووع��د كوتاريل��ي ال��ذي يدير حالي��ا مر�ض��د احل�ضابات 
العامة، ط��رح ت�ضكيلته احلكومية "ب�رصعة" قبل تقدميها 

اأمام الربملان.
واذا ح�ضل على ثقة الربمل��ان، الأمر الذي يبدو م�ضتبعدا 
ج��دا مب��ا اأن احل��زب الدميوقراط��ي )ي�ضار و�ضط��ي( فقط 
م�ضتع��د ملنح��ه اإياه��ا، يعت��زم كوتاريلي اق��رار موازنة 
ع��ام 2019 قبل اجراء انتخابات مبكرة يف بداية العام 
املقب��ل. ويف حال رف�ضها الربمل��ان، �ضيكتفي بت�رصيف 

العمال اىل حني اجراء انتخابات "بعد �ضهر اآب
وق��ال رئي���س الرابط��ة ماتي��و �ضالفين��ي "كل ذل��ك لي�س 
الدميوقراطي��ة، هذا لي�س احرتام��ا للت�ضويت ال�ضعبي. انه 
فقط ال�ضفعة الخرية من القوى التي تريد ايطاليا عبدة، 

وفقرية و�ضعيفة".
وح��ذر �ضالفيني م��ن اأن "النتخابات �ضتك��ون ا�ضتفتاء، 

ال�ضعب واحلياة احلقيقية �ضد الطبقات القدمية".
وكتب رئي���س حركة خم�س جنوم لويج��ي دي مايو على 
�ضفحته على موقع "في�ضبوك" انها "الليلة الأكرث ظالما 
بالن�ضب��ة للدميوقراطية اليطالية" ودع��ا منا�رصيه اىل 
رفع العلم ذات الألوان الثالث على نوافذهم والتجمع يف 

روم��ا ال�ضبت املا�ضي يف الث��اين من حزيران ، يوم العيد 
الوطني عندما �ضيجري العر�س الع�ضكري يف العا�ضمة.

وكرر دي مايو قوله انه يعتمد على دعم الرابطة من اأجل 
اقال��ة ماتاري��ال، التي حت�ضل عرب اج��راء برملاين ل يبداأ 
اإل يف حال "اخليانة العظمى" اأو "خمالفة" الد�ضتور من 

جهة رئي�س الدولة.
اخلب��ري  �ضافون��ا،  باول��و  تعي��ني  ماتاري��ال  ورف���س 

القت�ض��ادي امل�ضكك يف الحت��اد الوروبي، وزيرا للمال 
يف ح��ني رف�س �ضالفيني ودي ماي��و من جهتيهما طرح 
ا�ض��م اآخر، ما دفع بجوزيبي كونتي، املحامي اجلديد يف 
ال�ضيا�ضة والذي اختاره احلليفان، اىل التخلي عن تكليفه 

ت�ضكيل حكومة.
واأك��د رئي���س رابط��ة الد�ضتوري��ني الإيطالي��ني ما�ضيم��و 
اإل بتطبي��ق  "الرئي���س ماتاري��ال مل يق��م  اأن  لوت�ضي��اين 

�ضلطات��ه الد�ضتوري��ة". اأ�ضاد الرئي���س الفرن�ضي اميانويل 
ماكرون من جهته ب�"�ضجاعة" الرئي�س ماتاريال و"ح�ضه 
الكبري بامل�ضوؤولية". وقال��ت امل�ضت�ضارة الأملانية اأنغيال 
م��ريكل "نريد العمل مع كل حكومة لك��ن بالتاأكيد لدينا 

مبادئ يف منطقة اليورو".
وق��د اأث��ار ما ح�ض��ل يف ايطاليا غ�ضب حلف��اء �ضالفيني 
ودي ماي��و امل�ضكك��ني بالحت��اد الوروب��ي. فق��د نددت 
زعيمة اليم��ني املتطرف الفرن�ضي مارين لوبن مبا قالت 
ان��ه "انق��الب" لالحت��اد الوروب��ي يف ايطالي��ا. وح��ذر 
الزعيم ال�ضابق حلزب ال�ضتقالل الربيطاين )يوكيب( على 
توي��رت من "غ�ضب" الناخب��ني اليطاليني الذي �ضُيرتجم 

ب�"مزيد من الأ�ضوات" للم�ضكيني بالحتاد الوروبي.
حتى هذه اللحظ��ة، تظهر ا�ضتطالعات الراأي ا�ضتقرارا يف 
نواي��ا الت�ضويت حلرك��ة خم�س جنوم الت��ي ح�ضلت على 
%32 م��ن الأ�ضوات يف مار�س. وت�ض��ري ال�ضتطالعات 
اإىل ارتفاع وا�ضح يف نوايا الت�ضويت للرابطة التي بلغت 
ح��وايل %22 بع��د اأن ح�ضدت %17 م��ن الأ�ضوات يف 

انتخابات اآذار �ضمن حتالف اليمني.
وبع��د اأن ع��رّب حلي��ف �ضالفين��ي، زعي��م ح��زب "فورت�ضا 
دعم��ه  ع��ن  برلو�ضك��وين  �ضيلفي��و  اليمين��ي  اإيطالي��ا" 
ملاتاريال حتت �ضعار "الدفاع عن املدخرين اليطالية"، 
اأك��د يف وقت �ضاب��ق، اأنه يوؤيد ال�ضتم��رار يف حتالفه مع 
�ضالفين��ي، طارحا نف�ضه للع��ودة اإىل ال�ضلطة بعد اأن بات 

الق�ضاء ي�ضمح له بذلك.
يف املقابل، حتدثت و�ضائل اعالم عن احتمال عقد اتفاق 
انتخابي ب��ني الرابطة وحركة خم�س جن��وم من املرجح 
اأن يوؤمن اأكرثية كبرية لل�ضعوبيني، الأمر الذي مل يرف�ضه 
�ضالفين��ي ب�ض��كل كام��ل، اإل يف ح��ال ادخ��ال ا�ض��الح 
انتخابي يتيح تاأمني ما يكفي من غالبية ال�ضوات لكي 

يتمكن احد املع�ضكرين من احلكم مبفرده.

انطلق��ت اأول رحلة بحرية فل�ضطيني��ة، الثالثاء، من ميناء 
ال�ضيادين يف مدينة غزة باجتاه اأحد موانئ قرب�س �ضعيًا 
اإىل »ك���رص احل�ض��ار« الإ�رصائيلي املحك��م املفرو�س على 
قط��اع غزة من��ذ اأكرث من ع�رص �ضن��وات. وبعد حفل وداعي 
يف املين��اء ال�ضغري �ضارك فيه مئ��ات الفل�ضطينيني، غادر 
القارب الذي يقل حواىل 20 �ضخ�ضًا، بينهم مر�ضى وطلبة 
جامع��ات. ورفعت العالم الفل�ضطينية عل��ى القارب الذي 
كتب علي��ه "�ضفينة ك�رص احل�ضار واحلري��ة".  وقال رئي�س 
الهيئ��ة الوطنية العليا ل� »م�ضريات العودة« وك�رص احل�ضار 
خالد البط�س يف موؤمت��ر �ضحايف يف ميناء ال�ضيادين يف 
غزة »�ضت�ضتمر م�ضرياتنا، �ضي�ضتمر حراكنا لرغام املجتمع 
الدويل على حماية حقنا يف العودة اىل فل�ضطني.  وا�ضاف 
اأن ه��ذه امل�ضرية البحرية ر�ضالة للعامل واختبار لكل رعاة 
حق��وق الن�ضان واملنظم��ات الدولية الذي��ن يتحدثون عن 
القي��م، ه��ل �ضت�ضمح��ون لن��ا بال�ضف��ر واحلي��اة الكرمي��ة؟.  
وتاب��ع ندرك ان الجاب��ة هي ل، لكن ردنا ه��و ال�ضتمرار 
يف حماولت ك�رص احل�ضار وم�ضريات العودة الوطنية واآن 
الوان ان ينع��م الفل�ضطيني باحلرية . ونا�ضد خالد البط�س 
المم املتح��دة واملجتمع الدويل بحماي��ة الرحلة الرمزي، 
وح��ذر »العدو ال�ضهيوين من مغب��ة العتداء على الرحلة«. 
وق��ال »لن ن�ضمح لك مهما بل��غ الثمن ان يتوا�ضل العتداء 

على ابناء ال�ضعب الفل�ضطيني دون رد«.

مؤتمر ليبيا يتبنى مبادرة فرنسية للحل

ايطاليا تنتنظر تشكيلة كورتاريلي الحكومية 

ابحار اول سفينة 
فلسطينية من غزة لكسر 

الحصار االسرائيلي 
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الحكومة السورية تسلم األمم المتحدة قائمة المرشحين للجنة الدستور

اعل��ن  مبع��وث الأمم املتحدة اإىل �ضوري��ا �ضتافان دي 
مي�ضت��ورا، الثالثاء اإن احلكوم��ة ال�ضورية �ضلمتممأالل     

 روتض�دلا ةنجلل نيحض�رملا ءامض�أاب ةمئاق ةدحتملا     
ومت التف��اق على ت�ضكي��ل اللجنة، الت��ي �ضتعيد كتابة 
الد�ضت��ور، خ��الل موؤمت��ر ال�ض��الم ال�ض��وري يف منتجع 
�ضوت�ض��ي الرو�ض��ي يف  كان��ون الث��اين. ويخت��ار دي 
اإ�ضماعي��ل  رمي  وقال��ت  اللجن��ة.  اأع�ض��اء  مي�ضت��ورا 
املتحدثة با�ضم دي مي�ضت��ورا اإن الأمم املتحدة تدر�س 
قائم��ة الأ�ضماء بعناية لكنها رف�ضت الإدلء مبزيد من 
التفا�ضي��ل. وق��ال دي مي�ضتورا اإن��ه �ضيختار نحو 50 
�ضخ�ض��ا بينهم اأن�ضار للحكومة واملعار�ضة ف�ضال عن 
م�ضتقل��ني. ووافق��ت جماع��ة املعار�ض��ة الرئي�ضية يف 
املفاو�ض��ات على التع��اون م��ا دام اأن ت�ضكيل اللجنة 
الأم��ر،  يخ�ض��ع لرعاي��ة الأمم املتح��دة. ويف ب��ادئ 
وافق��ت احلكوم��ة على اخلط��ة لكنها رف�ضته��ا لحقا. 
وياأت��ي ت�ضليمه��ا قائمة الأ�ضم��اء ل��الأمم املتحدة بعد 
اجتم��اع هذا ال�ضه��ر بني الرئي�س ال�ض��وري ب�ضار الأ�ضد 
وداعم��ه الرئي�ض��ي الرئي���س الرو�ض��ي فالدميري بوتني 
وخ��الل الأرب��ع والع�رصي��ن �ضه��را املا�ضي��ة، حافظت 
رو�ضي��ا على ت��وازن القوى يف �ضوري��ا �ضواء يف ميدان 
املعرك��ة اأو يف حمادث��ات ال�ضالم الت��ي تقودها الأمم 
املتح��دة. و�ضاعدت الأ�ضد عل��ى ا�ضتعادة ال�ضيطرة على 
م�ضاح��ات وا�ضعة من الأرا�ضي يف �ضوريا دون اإقناعه 
باملوافقة على اأي اإ�ضالحات �ضيا�ضية. وفو�س جمل�س 
الأمن الدويل دي مي�ضتورا لإبرام اتفاق ب�ضاأن �ضياغة 
د�ضتور جديد واإجراء انتخابات جديدة واإ�ضالح احلكم 
يف �ضوري��ا. لكن ت�ضع جولت م��ن املحادثات، اأغلبها 
يف جنيف، ف�ضلت يف جمع الأطراف املتحاربة لإنهاء 
ال���رصاع امل�ضتم��ر منذ �ضب��ع �ضنوات واأ�ضف��ر عن مقتل 
مئ��ات الآلف وت�رصي��د املالي��ني. واأعلن��ت احلكوم��ة 
ال�ضوري��ة يف 2012 اأن الناخبني وافق��وا على د�ضتور 
جدي��د باأغلبية �ضاحقة يف ا�ضتفتاء اأجري اأثناء احلرب 
الأهلي��ة وو�ضف��ه منتقدون يف الداخ��ل واخلارج باأنه 
�ضوري. واأبق��ى الد�ضتور اجلدي��د ال�ضلطة احلقيقية يف 
الرئا�ض��ة لكنه اأ�ضقط مادة كانت تخ��ول الأ�ضد احتكار 

ال�ضلطة.
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انطالق أول محاكمة أمام العدالة االنتقالية في تونس

با���رص الق�ض��اء املتخ�ض���س يف حمافظ��ة قاب���س بجن��وب تون���س 
الثالث��اء النظ��ر يف اأّول ق�ضي��ة قدمتها "هيئ��ة احلقيق��ة والكرامة" 
املكلف��ة العدال��ة النتقالية بعد �ضبع �ضنوات ع��ن الثورة وهي ق�ضية 
قتل معار�س يتهم فيه��ا الرئي�س التون�ضي الأ�ضبق زين العابدين بن 
علي وعدد من وزرائه. واأُحدثت "هيئة احلقيقة والكرامة" يف 2014 
لإن�ض��اف �ضحاي��ا �ضن��وات ال�ضتب��داد الطويل��ة قب��ل ث��ورة 2011 
الت��ي اأطاحت بنظ��ام بن علي، وهي متل��ك �ضلطة اإحال��ة امل�ضوؤولني 
املفرت�ض��ني ع��ن ح��الت قت��ل واغت�ض��اب وتعذي��ب وف�ض��اد عل��ى 

املحاك��م. ويحاكم يف ه��ذه الق�ضية 14 م�ضوؤول م��ن بينهم الرئي�س 
الأ�ضب��ق زي��ن العابدين ب��ن علي ووزي��ر الداخلية ال�ضاب��ق يف عهده 
حكم��ه عبد اهلل الق��الل وم�ضوؤول��ني امنيني بتهمة الخف��اء الق�رصي 
وقتل ال�ضالمي والع�ضو يف حركة النه�ضة كمال املطماطي الذي مت 
توقيفه يف 7 ت�رصين الول/اكتوبر1991 مبحافظة قاب�س واختفى 
من��ذ ذل��ك احلني. وقبلت الهيئة نحو 62 ال��ف ملف وحولت 32 ملفا 
للق�ض��اء املتخ�ض���س يف العدالة النتقالي��ة وكان اّولها ملف كمال 
املطماط��ي ال��ذي قدمت��ه يف اآذار الفائ��ت ملحكمة حمافظ��ة قاب�س. 
وتق��ول لطيفة اأرملة املطماطي لفران�س بر�س "نريد مقا�ضاة كل من 
قتلوا وعذبوا"، وتتابع "لقد مررنا ب�ضنوات رهيبة والأ�ضعب من ذلك 

انن��ا مل نتح�ضل على رفاته لليوم"، موؤك��دة "لكن هناك فرحة اليوم 
لأن احلقيقة �ضتك�ضف"

وانطلقت اجلل�ضة يف قاعة مكتظة وبغياب املتهمني.
و���رصح املحام��ي حبيب خذر "ه��ذا ي��وم ا�ضتثنائ��ي" م�ضيفا "من 
الن��ادر يف الع��امل ان نتو�ضل اىل نتائج يف ق�ضي��ة اختفاء ق�رصي... 

لنا جزء من احلقيقة ولكن يبقى الك�ضف عن اأ�ضياء عديدة".
وام��ام مق��ر املحكم��ة ن�ضب��ت خي��ام وتظاه��ر نح��و 150 �ضخ�ضا 
مرددي��ن �ضع��ارات منها "ل لالختفاء الق���رصي" و"ق�ضاء عادل، بلد 
اآم��ن". وُيته��م بن عل��ي ووزراوؤه يف ه��ذه الق�ضي��ة ب�"امل�ضاركة يف 
القت��ل العم��د" فيما وجه��ت اإىل امل�ضوؤولني الأمني��ني الآخرين تهمة 

"القتل العمد حتت التعذيب والختفاء الق�رصي".
و�ضدر حكم غيابي بحق بن علي بال�ضجن املوؤبد وحكم اآخر بال�ضجن 
ع�رصي��ن عاما بتهم القتل والتحري�س عل��ى الفو�ضى والقتل، يف يف 
ق�ضاي��ا اأخرى من اجل التعذي��ب وهو يقيم حاليا بال�ضعودية. ويقيم 
زي��ن العابدي��ن بن علي يف منف��اه بال�ضعودية من��ذ اأن فر من بالده 
يف مطل��ع 2011 حني اطاحت بنظام��ه "ثورة اليا�ضمني". و�ضدرت 
بحق��ه منذ ذل��ك احلني اح��كام ق�ضائية عدي��دة بحق��ه ول �ضيما يف 
ق�ضاي��ا قتل وف�ضاد. كما حكم عليه بال�ضجن مدى احلياة مل�ضوؤوليته 
يف القم��ع الدم��وي للمتظاهري��ن �ضده اثناء الث��ورة )اكرث من 300 

قتيل(.
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  ترتقب ايطاليا، الت�شكيلة احلكومية 
التي �شيعر�شها كارلو كوتاريلي 

املوؤيد ل�شيا�شة التق�شف يف املوازنة 
يف ظل ت�شا�ؤل فر�ص ح�شولها 

على ثقة الربملان الذي ي�شيطر عليه 
ال�شعبويون امل�شككون باالحتاد 

اال�ر�بي. يف ظل اال��شاع 
الراهنة، يبد� ان كوتاريلي لن 

يتمكن من تر�ؤ�ص االقت�شاد الثالث 
يف منطقة اليور� ملدة طويلة، الن 

اخراج ايطاليا من اأزمة �شيا�شية 
غري م�شبوقة يتطلب التح�شري 

النتخابات جديدة يف اخلريف اأ� 
يف بداية 2019 "على اأبعد تقدير".


