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ططررااااببللسس  --  ععلليي  ششععييبب

هدوء حذر في بنغازي غداة معارك مع سكان طالبوا بتفكيك الميليشيات

1177ألألههاايليل  ووووععننااصصرر  ككتتييببةة  س))  ببععدد  ممععاارررركككك  ططااححننةة  ججررتتتت  للييلل  أأأأوووولللل  ممنن  أأأأممسس،،  ببنيني  ااااسساادددد  ههددووووءءءء  ححذذرررر  أأأأممسس،،  ممددييننةة  ببننغغااززززيييي  ااااللللييببييةة  ((ششررقق
««ااااحلحلييااةةةة»»  ممصصددرررر  ممأأذذذذوووونننن  للهه..    ججررححىى،،  ككمماا  أأأأككدد  للــ88  ققــتتــللىى  ووووأأأأككثثــرر  ممــنن  55فــنن  سسققــــــووطططط  ففربربااااييــرر،،  ووووااااسستتممررتتتت  ححتتىى  ااااللررااااببععةة  ففججررااااًً  ووووأأأأسسففــررتتتت  ع

ننةة  ممننذذ  إإإإططااححةة  ننظظاامممم  ااااللععققييددووببععضض  أأأأههاايليل  ضضححاايياا  ممووججةة  ااااالالغغتتييااالالتتتت  اااالليتيت  تتضضرربببب  ااااململددييووووأأأأووووضضحح  ااااململصصددرررر  أأأأنننن  ممتتظظااههرريينن  ممنن  ببننغغااززززيييي،،  ييتتققددممههمم 
،ججللسس  ااااإلإلننتتققاايليل  ووووممككتتببهه  ااااللتتننففييذذيييي  غغددااااةةةة،،  جتجتممععوواااا  أأأأمماامممم  ففننددقققق  تتييببسسيتيت  ((ااااللذذيييي  ككاانننن  ممققررااااًً  للللم22001111ممععممرر  ااااللققذذاااايفيف  يفيف  تتششرريينن  ااااألألوووولللل  ((ااااككتتووببرر))  

للووننههاا  ممسسؤؤووووللييةة))  ووووااااتتففققوواااا  ععللىى  ااااخخالالءءءء  ممددييننتتههمم  ممنن  ااااللظظووااااههرر  ااااململسسللح22001111  ففربربااااييرر  1177ااااننددالالعععع  ااااححددااااثثثث   )ةة،،  ووووتتففككييكك  ااااململييللييششييااتتتت  اااالليتيت  حيحيمّمّ
ااااغغتتييااالالتتتت  ععددةةةة..

 ووننسس  غغرربببب  ففربربااااييرر  ااااللققررييبب  ممنن  ججااممععةة  ببننغغااززززيييي  يفيف  ممننططققةة  ققاارررر  ي1177وو  إإإإىلىل  ممققرر  ككتتييببةة  ووووتتووججهه  ااااململتتظظااههرروووونننن،،  ااااللذذيينن  ككاانننن  ببععضضههمم  حيحيمملل  ببننااددددقققق،
ريرياااانننن  ااااسسللححتتههمم  ااااللثثققييللةة  ووووااااململتتووسسططةة،،ااتتههاا،،  ففمماا  ككاانننن  ممنن  ببععضض  ععننااصصرر  ااااللككتتييببةة  إإإإالال  ففتتحح  ننااااململددييننةة،،  ململططااللببتتههاا  ببإإخخالالءءءء  ااااململككاانننن  ووووتتففككييكك  ممييللييششييا

صىلىل  ااااننددالالعععع  ااااالالششتتببااككااتتتت..صصووبببب  ااااحملحملتتججنيني  ململننععههمم  ممنن  ااااققتتححاامممم  ممععسسككررههمم،،  مماا  أأأأددددىىىى  اا
  ممههمماا  ككللفف  ااااألألممرر،،  ممششريريااااًً  ااااىلىل  أأأأننننوو  ززززااااللوواااا  ممصصرريينن  ععللىى  ااااخخالالءءءء  ممددييننتتههمم  ممنن  ااااململييللييششييااتتتتووووأأأأككدد  ااااململصصددرررر  ذذذذااااتتهه  للــ««ااااحلحلييااةةةة»»  أأأأنننن  أأأأههاايليل  ااااململددييننةة  مما

ململددييننةة،،  للككنن  أأأأيياادددديييي  خخففييةة  الال  تتررييدد«ااااسستتععددااااددددههاا  للتتننففييذذ  ااااألألممرر  ااااللصصااددددرررر  هلهلاا  ببششأأنننن  أأأأممنن  اااا««ققووااااتتتت  ااااللصصااععققةة  ااااململككللففةة  محمحااييةة  ببننغغااززززيييي  ررررففععتت  ددددررررججةة 
اا  ععااددددييةة»»..ااااسستتتتبباابببب  ااااألألممنن  ووووالال  أأأأنننن  ميميااررررسسسس  ااااللسسككاانننن  ححييااتتههمم  ببصصووررررةة
ببااطططط  ((ففربربااااييرر))  ااااململااضضييإإججننرراااالللل  خخللييففةة  ححففرترت  ققاائئدد  ااااالالننققالالبببب  ااااللتتللففززييووننيي  يفيف  ششإإإإىلىل  ذذذذللكك،،  ننففتت  ممصصااددددرررر  أأأأخخررىىىى  ممنن  ببننغغااززززيييي  أأأأيييي  ععالالققةة  للل

ببااحلحلررااااكككك  ااااللششععرئرئ  ضضدد  ااااململييللييششييااتتتت  ااااململسسللححةة  يفيف  ببننغغااززززيييي..
رررر  ««ككللمأأأأننههاا  ااااللذذررررااااعععع  ااااإلإلععالالممييةة  للككتتييببةة  ««ااااللققععققااعععع»»  يفيف  ااااللععممنن  ججههةة  أأأأخخررىىىى،،  ببثثتت  ققننااةةةة  ««ااااللددووووللييةة»»  اااالليتيت  يُيُععتتققدد  ااصصممةة  ططررااااببللسس  أأأأممسس،،  ببيياانناًاً  ححذّذّ

نيني  للررئئااسسةة  أأأأررررككاانننن  ااااجلجلييشش))  ..مةةةة  ببأأننههاا  سستتككوونننن  ههددففاًاً  ململسسللححيي  ااااللققععققااعععع»»  ((ااااللتتااببععممررككببةة  آآآآللييةة  حتحتمملل  ععللمم  ااااللتتننظظييممااتتتت  ااااإلإلسسالالممييةة  ااااململتتششدددد
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