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كاال ـ أعربت دول  كســل ـ  } بر
االحتاد االوروبي أمس عن دعمها خلطة 
الرئيس االمريكي بـــاراك اوباما اغالق 
معتقـــل غوانتانامـــو، اال ان قلة من تلك 
الـــدول تبدي حماســـا لقبـــول معتقلني 
فـــي اطار "احلـــرب على االرهـــاب" رغم 

"املخاوف االنسانية". 
وشـــدد وزراء خارجيـــة االحتاد في 
اجتماعهـــم أمـــس فـــي بروكســـل على 
ضرورة مســـاعدة اوباما في محاكمة او 
نقل او االفراج عن املعتقلني. وقال وزير 
اخلارجية الفنلندي الكســـندر ستاب ان 
االحتـــاد االوروبي قد تواجهه مســـائل 
تتعلـــق باللجوء اذا تقدم بعض معتقلي 
غوانتانامـــو بطلـــب اللجوء فـــي حال 
جاءوا الى اوروبا، كما تواجهه معضلة 
انســـانية تتعلق مبـــا اذا كان املعتقلون 
في  لالضطهـــاد  معرضـــني  الســـابقون 

بالدهم. 
واضاف انه "في حال لم جتر محاكمة 
بعض (املعتقلني) في احملاكم االمريكية، 
وحصلـــوا على وضع الجـــئ، فعلينا ان 
ننظر في كل حالة على انفراد". واضاف 
ان على االحتـــاد االوروبي كذلك "النظر 
لتلك املســـالة من منظور حقوق االنسان 
وبنظـــرة انســـانية. اذا جـــرت محاكمة 
البعـــض ومت اخالء ســـبيلهم ولكنهم ال 
يســـتطيعون العودة الى بالدهم، فعلى 

اوروبا ان تتحمل مسؤولياتها". 
وقال جني اســـلبورن وزير خارجية 
لوكسمبورغ "لم يتم توجيه اية اتهامات 
(للمعتقلـــني) في الوقـــت احلاضر على 
اية حال، وعليـــه فرمبا انهم لم يرتكبوا 
ايـــة جرميـــة".  واضـــاف ان "االحتـــاد 
االوروبي ليس مســـؤوال سياســـيا عن 
معتقـــل غوانتانامـــو، فقـــد مت افتتاحه 
بقرار امريكي وعلـــى االمريكيني حتمل 
املسؤولية، ولكن على االحتاد االوروبي 
مســـاعدة النـــاس الذيـــن ســـجنوا من 

الناحية االنسانية". 

اال انـــه بالنســـبة لبعـــض الـــدول 
االوروبية التي انقســـمت بشـــان حرب 
بوش في العراق، فان غوانتانامو مشكلة 
أمريكية وعليها أن  حتلها بنفســـها. اال 
ان موقـــف اوروبـــا االخالقـــي تعـــرض 
للتشـــكيك فيه بسبب مزاعم بان االحتاد 
االوروبي ســـمح لوكالة االســـتخبارات 
االمريكية املركزية (سي اي ايه) بتوقف 
طائرات كانت تنقل اشـــخاصا يشـــتبه 

بضلوعهم باالرهاب الى غوانتانامو. 
وقبل محادثات أمس، قال كاثالينجي 
بوتينويـــغ النائب االوروبـــي من حزب 
اخلضـــر ان "العديد من الدول االوروبية 
كانت مســـتعدة الن تكـــون محطة لنقل 
االن  وعليهـــم  غوانتانامـــو.  معتقلـــي 
ان يتحملـــوا مســـؤولياتهم في ضمان 
حصول هـــؤالء املعتقلني علـــى معاملة 
منصفة وامنة اثناء نقلهم من املعتقل". 

وفي بـــادرة جتلى فيهـــا عزمه على 
اعالن قطيعة عن عهد سلفه جورج بوش. 
امـــر الرئيـــس االمريكي بـــاراك اوباما 
اخلميس باغالق معتقل غوانتانامو في 
مهلة اقصاها عام غيـــر ان الطريق الى 
حتقيـــق ذلك مزروعة بالعقبـــات ، االمر 
الذي يثير مشـــكلة قانونية شائكة حول 
مصير 245 شـــخصا ال يزالون معتقلني 

فيه لالشتباه مبمارستهم االرهاب. 
وحـــدد اوبامـــا الدارته مهلة ســـتة 
اشـــهر للبت في مصيـــر املعتقلني الذين 
ما زالـــوا محتجزيـــن فـــي غوانتانامو 
وعددهـــم يقارب 245 معتقال. وســـتقوم 
"مجموعة عمل" برئاســـة وزارتي العدل 
والدفاع (البنتاغون) ومبشـــاركة اجهزة 
االســـتخبارات مبراجعة دقيقة السباب 

اعتقالهم.
وســـتفضي هذه اآللية الـــى اطالق 
مأخـــذ  ال  الذيـــن  املعتقلـــني  ســـراح 
لالمريكيني عليهم وترحيلهم. وســـتبت 
مجموعـــة العمـــل بعدهـــا فـــي امكانية 
بـــدء مالحقات قضائية بحـــق املعتقلني 
املتبقـــني. وســـتظهر عندها فئـــة ثالثة 

من املعتقلني هـــم الذين يعتبرون اخطر 
مـــن ان ينقلوا الى بلـــدان اخرى غير ان 
احلكومـــة ال متلك ادلة كافية ضدهم، او 
انها ال متلك ســـوى اعترافات انتزعتها 
منهم حتـــت الضغط وال ميكـــن بالتالي 
اســـتخدامها فـــي محاكمة. وســـيترتب 
على مجموعة العمل البحث عن "وسائل 

قانونية" البقائهم قيد االعتقال.
وكشـــفت مصادر أمريكية ان العديد 
مـــن معتقلـــي غوانتانامو الــــ245 ليس 
لديهم ملفات شـــاملة، ما قد يؤثر ســـلبًا 
على خطة الرئيس باراك أوباما لتحديد 
صحيفـــة  ونقلـــت  املعتقلـــني.  مصيـــر 
"واشنطن بوست" األمريكية عن مسؤول 

فـــي إدارة أوباما قوله ان املعلومات عن 
املعتقلـــني "مبعثـــرة داخل املؤسســـات 

التنفيذية". 
ورأت الصحيفة ان املرســـوم، الذي 
وقعـــه أوباما، ينص على تشـــكيل جلنة 
وزاريـــة ملراجعـــة كل ملـــف مـــن ملفات 
املعتقلني على حدة غير ان هذا األمر قد 
يتعثر بسبب االفتقاد إلى ملفات شاملة 

عن املعتقلني.
وقال تشارلز ستيمسون، الذي شغل 
منصـــب مســـاعد وزير الدفاع لشـــؤون 
املعتقلـــني بـــني عامـــي 2006 و2007، أن 
عملية جمـــع املعلومات عـــن كل معتقل 

تصطدم مبشاكل عديدة. 

غير ان الناطق باســـم وزارة الدفاع 
"البنتاغـــون" جوفـــري موريـــل قـــال ان 
الوزارة ستتعاون إلجراء مراجعة كاملة 

مللفات املعتقلني. 
وأضاف "نعتقد بأن ملفات املعتقلني 
كاملة ومنظمة بشكل واٍف. وفي العديد 
مـــن القضايـــا، ســـيكون هنـــاك اآلالف 
مـــن الوثائـــق مما يعنـــي ان مراجعتها 

ستستغرق وقتًا طويًال". 
كمـــا يواجـــه اغـــالق غوانتانامـــو 
عقبـــة اخـــرى بعدما ســـمحت احملكمة 
العليا للمعتقلـــني بالطعن في اعتقالهم 
امام احملكمـــة الفدرالية في واشـــنطن، 
مـــا يعني ان القضـــاء املدني قـــد يعيد 

النظر فـــي ملفاتهم مبـــوازاة آلية البت 
فـــي مصيرهم.واعتبر القضاء حتى االن 
ان ســـتة معتقلـــني من اصل تســـعة امت 
النظر في ملفاتهـــم، اعتقلوا بصفة غير 
شـــرعية.  وارجأ قاض فدرالي الثالثاء 
املاضي ثالث جلســـات بطلب من ادارة 
اوباما غيـــر ان ديفيد ســـينامون الذي 
يتولـــى الدفاع عن اربعـــة كويتيني قال 
ان "محامي املعتقلني قد يعترضون على 

مثل هذا الطلب".
كمـــا ان مســـالة نقـــل املعتقلني الى 
بلد آخـــر بالنســـبة للذين يتـــم االفراج 
عنهـــم والى الواليات املتحدة بالنســـبة 
لالخريـــن، تبقـــى مطروحـــة. ويتواجه 
حول  واجلمهوريـــون  الدميوقراطيـــون 
هذه املســـألة في الكونغـــرس، اذ يدعو 
البعض الى نقل املعتقلني الى السجون 
االمريكيـــة فيما يطالـــب البعض االخر 
مبنـــع نقل "االرهابيـــني اخلطيرين" الى 

والياتهم.
وســـعى نائب الرئيس االمريكي جو 
بايدن االحد لطمأنة االمريكيني فاكد انه 
لن يتم االفـــراج عن اي من املعتقلني في 
الواليات املتحدة. وقال متحدثا لشـــبكة 
سي بي اس "لن نستقبلهم في الواليات 
املتحدة النهم ليسوا مواطنني امريكيني 

باستثناء واحد على ما اعتقد".
مســـألة  ايضـــا  اجلـــدل  ويتنـــاول 
الهيئـــات القضائية التي ســـتحل محل 
احملاكم االســـتثنائية بعدما علق عملها 
االربعاء بطلب من اوباما، وهي مســـألة 
ال تقل صعوبة عما ســـبق. وبني احللول 
املطروحـــة مثول املعتقلـــني امام محاكم 
عســـكرية او محاكم فدرالية تقليدية او 
محاكـــم "امن قومي" او جلان عســـكرية 

معدلة.
ولم تســـتبعد االدارة اجلديدة حتى 
االن اي حـــل، ما اثـــار انتقادات محامي 
الدفاع الذين يدعـــون الى احالة امللفات 
علـــى احملاكـــم الفدراليـــة او احملاكـــم 

العسكرية.

معتقل غوانتانامو.. زال بوش لكن خطاياه الزالت 

حلف االطلسي وروسيا يوافقان 
على مواصلة التقارب التدريجي

كســل ـ قال متحدث باسم احللف االطلسي ان احللف وروسيا اتفقا االثنني  } بر
على مواصلة التقارب بينهما حيث من املرجح ان يلتقي االمني العام للحلف العسكري 

برئيس روسي في املستقبل، حسب متحدث باسم حلف االطلسي. 
وقـــال جيمس اباثـــوراي املتحدث ان ســـفيري حلف االطلســـي وروســـيا اجروا 
محادثات غير رســـمية في بروكســـل "وبحثوا اخلطوات املقبلة" في العالقات بينهما 
بعد جتميد عالقات رسمية على مستوى عال في اب/ اغسطس املاضي بسبب احلرب 

الروسية في جورجيا.
واضاف ان هذه اخلطوة ســـتكون على شكل "اجتماع بني االمني العام للحلف ياب 
دي هوب شـــيفر ووزير روسي".  وقال دبلوماسي روسي ان شيفر لن يجري محادثات 
مع نائب رئيس الورزاء الروسي سيرغي ايفانوف في مؤمتر االمن الدولي في ميونيخ 

في الفترة من 6-8 شباط/ فبراير. 
وتســـببت احلرب في جورجيا في توتير العالقات بني حلف االطلســـي وروســـيا 
وخاصة قرار موســـكو االعتراف باســـتقالل جمهوريتي ابخازيا واوسيتيا اجلنوبية 
االنفصاليتـــني. وتثيـــر سياســـة الباب املفتوح التـــي يتبعها احللف جتـــاه جورجيا 
واوكرانيا غضب روســـيا. وقال قادة احللف ان هذين البلدين ســـينضمان الى احللف 

رغم استبعاد االستعجال في ذلك في الوقت احلالي. 
وتعارض موســـكو استقالل كوســـوفو التي انفصلت عن صربيا قبل نحو العام. 
وقال اباثوراي ان محادثات االثنني التي اســـتمرت اكثر من ســـاعتني "كانت ايجابية 
للغاية". واضاف ان "جورجيا لم تكن محل اية نقاشـــات محتدمة ولم يشـــكك احد في 
العالقات بني احللف وروسيا". واكد ان السفراء "لم يبحثوا في املاضي بل تطلعا الى 
املســـتقبل" خاصة فيما يتعلق بالتعاون بشـــان افغانستان حيث تنتشر قوات يقودها 

احللف ملقاتلة مترد طالبان. 

تنظيم القاعدة يطلق تهديدا جديدا 
ضد بريطانيا

} لند ـ ذكرت صحيفة الصن الصادرة أمس أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن 
الدن اطلق تهديدا جديدا ضـــد اململكة املتحدة على موقع "يوتيوب". وقالت الصحيفة 
أن شـــريط فيديو ظهر على املوقع املذكور يحمل صوت بن الدن وصور مســـلحني من 
القاعدة وهـــم يخرمون العلم البريطانـــي والعلم األمريكي وعلم إســـرائيل برصاص 

أسلحتهم.
واضافت أن الشـــريط ُبث على موقع "يوتيوب" الـــذي يجتذب 100 مليون زائر في 

اليوم وقامت بنسخه مواقع يديرها متطرفون ومتلك مئات اآلالف من األعضاء.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن اخلبراء في مجال مكافحة اإلرهاب اعتبروا الشـــريط 
املصور رســـالة لإلنتقام من بريطانيا بسبب موقفها من احلرب التي شنتها إسرائيل 

في قطاع غزة.
ونســـبت الصن إلى اخلبير فـــي مجال اإلرهاب كريس دوبســـون قوله "إن تنظيم 
القاعدة يســـتهدف بوضوح بريطانيا وليس هناك أدنى شـــك بأنه يصنفنا إلى جانب 
الواليـــات املتحدة وإســـرائيل على قمة الئحـــة الكراهية لديه". كمـــا نقلت عن محقق 
اإلرهاب على شـــبكة اإلنترنت نيل دويل تأكيده "أن هناك تزايد ملحوظ في التهديدات 
بشـــن هجوم ارهابي ضد اململكة املتحدة". وكانت إسرائيل شنت عملية عسكرية على 
قطاع غزة منذ 27 كانون األول/ ديسمبر املاضي أسفرت مقتل 1350 فلسطيني، إضافة 
إلى إصابة أكثر من 5400 بجروح، قبل أن تعلن ليل الســـبت املاضي عن وقف إلطالق 

النار طبق قبيل فجر 18 من يناير/كانون الثاني احلالي.

العفو الدولية: اتفاقيات الهجرة ال ينبغي
أن تتعارض مع حقوق اإلنسان

} ســانتا كر ـ  أكدت منظمة العفـــو الدولية أن أية اتفاقيات تبرم حول قضية 
الهجرة غير الشرعية ال ينبغي أن تتعارض مع حقوق اإلنسان.

وقالت إتزيار رويث خيمينيث، مديرة مكتب املنظمة في إســـبانيا في حوار أمس، 
إن العفـــو الدولية تخشـــى من تأثيـــر األزمة املالية التي يعانيهـــا العالم على أوضاع 
الفقـــراء واملهاجرين، مطالبـــة احلكومة اإلســـبانية بعدم إبرام أيـــة اتفاقيات تتعلق 

بأوضاع املهاجرين تنتهك أو تتعارض مع حقوق اإلنسان.
وأعربت املســـئولة الدولية عن قلقها إزاء تأثير األزمة املالية على الطبقات األكثر 
فقرا في املجتمع، مشـــيرة إلى أن ثمانية من بني كل عشـــرة أفراد في العديد من دول 
العالم يعيشون حتت خط الفقر، وهؤالء، إلى جانب املهاجرين سيكونون في اعتقادها 

األكثر معاناة جراء األزمة.
وحثت خيمينيث احلكومة اإلســـبانية ان تضع حقوق اإلنسان دائما في احلسبان 
عند إبرام أية اتفاقيات مع املغرب أو موريتانيا حول الهجرة، مؤكدة على ضرورة أال 

تؤدي هذه االتفاقيات إلى تعرض املهاجرين إلى أي نوع من أنواع التمييز. 

ضحية لوكالة االستخبارات املركزية يطالب 
مقدونيا بتعويضات

} برلــنيـ  طالـــب االملانـــي من اصل لبنانـــي خالد املصري الـــذي كان احد الذين 
اعتقلتهم وكالة االســـتخبارات املركزية (ســـي. آي. ايه) في اخلارج ســـرا لالشـــتباه 
بضلوعهم في نشاطات ارهابية، مقدونيا بتعويضات بقيمة 50 الف يورو بعدما اعتقل 
على اراضيها بحسب محاميه.وقال مانفريد جيديتش لوكالة فرانس برس ان املصري 

يطلب تعويضات من مقدونيا حيث اعتقل ثالثة اسابيع.
وكان املصـــري خطـــف مـــن قبل االميركيـــني خالل زيارتـــه ملقدونيـــا ونقلوه الى 
افغانستان حيث تعرض للضرب وللمضايقات ثم افرج عنه بعد خمسة اشهر من دون 
ايضاحات.وســـبق للمصري ان رفع دعاوى قضائية على الواليات املتحدة واســـبانيا 

الى حيث نقل قبل اخذه الى افغانستان.
وفي الواليات املتحدة رفضت دعواه ضد احلكومة بعد اســـتند القضاء الى اسرار 
الدولة التي تندرج حتتها انشـــطة "ســـي آي ايه". وهو قرار ثبتته احملكمة العليا في 

واشنطن في تشرين االول/ اكتوبر.
وبحســـب محاميه فان املصري يعاني من صدمة نتيجة اعتقاله واســـتجوابه من 
قبل وكالة االســـتخبارات. وهو بالكاد يخرج من منزله ويخضع لعالج نفســـي بعدما 

إضرم النار في سوبر ماركت.

الطريق إلى إغالق غوانتانامو يصطدم بألغام قانونية
أوروبا التي ساعدت بوش في سجونه السرية مترددة حيال أوباما 

الهند تعزز أمن املبعوث الباكستاني
 لديها بعد تلقيه تهديدا

يـ   قال مسؤولون أمس إن الهند عززت أمن املفوض السامي الباكستاني  } نيو
لديها بعد أن تلقى رســـالة تهديد بالبريد االلكتروني وذلك وســـط توتر العالقات بني 
اجلارتني بســـبب هجمات مومباي. وذكر مســـؤول باملفوضية العليا الباكستانية في 
نيودلهي أن رسالة البريد االلكتروني التي تلقاها املفوض شاهد ملك قبل نحو عشرة 

أيام هددته بالقتل إذا لم يغادر الهند على الفور.
وقال شاه زمان خان املسؤول اإلعالمي باملفوضية الباكستانية  "أبلغنا السلطات 
الهنديـــة ومت تعزيز األمن اخلاص مبفوضنا الســـامي". وأضـــاف "كان يتعني االبالغ 
باألمر ســـواء كان جديا أو ال". وذكر مســـؤول باحلكومة الهندية أنه جرى تعزيز أمن 
املفوض ويجري التحقيق في أمر الرســـالة رغم أن الهدف منها هو مجرد إثارة القلق 

فيما يبدو.
وتصاعدت التوترات بني الهند وباكســـتان منذ هجمات نوفمبر تشرين الثاني في 
مومباي التي قتلت 179 شـــخصا وتلقي الهند باللوم فيها على جماعة عســـكر طيبة 
التي يقع مقرها في باكســـتان.وصعدت الهند حملة دبلوماســـية على باكستان قائلة 
إنها ال تبذل ما يكفي لقمع اجلماعات املتشددة على أراضيها. وهي تريد أيضا تسليم 

نحو 40 مشتبها به بينهم أشخاص تتهمهم بتدبير هجمات مومباي.
وحتمل رسالة البريد االلكتروني الطويلة املكتوبة باالجنليزية اسم جماعة تطلق 
على نفسها اسم جماعة "عموم الهند املناهضة لالرهاب". وقالت إن باكستان لها صلة 
بهجمات مومباي. وجاء في الرســـالة "إذا متت االستهانة بالتهديد فمن املؤكد بنسبة 

200 باملئة أن يقتل املبعوث".
ويقـــول محللون إنه علـــى الرغم من تصاعـــد التوتر فقد تضـــاءل احتمال وقوع 
مواجهة عسكرية بني الهند وباكستان اللتني خاضتا ثالث حروب منذ عام 1947 فيما 
يرجع في جانب منه إلى اجلهود الدبلوماســـية التـــي بذلتها الواليات املتحدة وقوى 
أخرى.وقدمت الهند لباكستان بيانات من هواتف تعمل باالقمار الصناعية استخدمها 
املهاجمون كما قدمت ما وصفته بأنه اعتراف املســـلح الوحيد الذي جنا من املوت في 
هجمات مومباي.وقالت إســـالم آبـــاد التي تنفي أي تورط للدولـــة في الهجمات إنها 

ستدرس املعلومات التي قدمتها الهند. 

موراليس يعلن «إعادة تأسيس» بوليفيا بعد 
املوافقة عبر االستفتاء على دستور جديد

- ذكر التلفزيون احمللـــي ان الرئيس البوليفي ايفو موراليس اعلن االحد  } ال بــا
"اعادة تأســـيس بوليفيا" بعد املوافقة عبر االستفتاء على دستور جديد ينهي "الدولة 
االســـتعمارية". وقـــال موراليس " هو يوم اعادة تأســـيس بوليفيـــا ... ونهاية الدولة 

االستعمارية، وبه ينتهي االستعمار الداخلي واخلارجي".
واكد موراليس من على شـــرفة القصر الرئاســـي في ال باز "بفضل وعي الشـــعب 

البوليفي، انتهى عصر امللكية الكبيرة وكبار املالكني".
وايـــد الرئيس الذي يحقق حلمه باعادة تأســـيس بوليفيا دســـتورا جديدا يعطي 
الدولـــة مزيدا من الصالحيات وســـكان البـــالد االصليني دورا اكبر فـــي الدولة، لكن 

املناطق املتمتعة بحكم ذاتي تعارضه وكذلك الكنيسة الكاثوليكية بدرجة اقل.
واعلنت شبكة آي.تي.بي التلفزيونية اخلاصة مساء االحد، املوافقة على الدستور 
البوليفي اجلديد بأكثر من 58 في املئة من االصوات في مقابل 41 في املئة، فيما ذكرت 

شبكة يونيتل املنافسة ان "نعم" حصلت على 60 في املئة.

االحتاد االوروبي يشدد عقوباته 
على نظام روبرت موغابي

كســل ـ شـــدد االحتاد االوروبي أمس عقوباته علـــى النظام في زميبابوي  } بر
عبر استهداف شـــركات لها مقار في االراضي االوروبية للمرة االولى، وذلك للتصدي 

النتهاكات حقوق االنسان واالزمة السياسية في هذا البلد.
واعلـــن وزراء خارجيـــة االحتاد االوروبي فـــي بيان انهم اقروا فـــي اجتماع في 
بروكسل توسيع الئحة االفراد والشركات القريبة من النظام الذين يحظر دخولهم الى 
االحتاد االوروبي. وباتت تشمل الالئحة التي تضم منذ فترة طويلة رئيس زميبابوي 
روبرت موغابي وزوجته غرايس، 203 اســـماء عوضا عن 177، و40 شـــركة عوضا عن 
اربـــع. وانضمـــت الى الالئحـــة للمرة االولى 18 شـــركة لها مقار فـــي اوروبا، وتتهم 

باالرتباط بالنظام في زميبابوي. 
ولن تنشـــر الالئحـــة املفصلة قبـــل الثالثاء. لكن مصـــادر دبلوماســـية افادت ان 
االوروبيني اعادوا ادراج شـــركات واردة على الالئحة الســـوداء التي تنشـــرها وزارة 
اخلزانـــة االميركيـــة في تشـــرين الثاني/ نوفمبر مـــن كل عام، علـــى الئحتهم. وهذه 
املجموعـــات هي بريكو، كوريبانتيس، ايكو دلتا هولدينغز، ماســـترز انترناشـــونل، 
بيدمونت، ســـكوتلي، تيمبانـــي، وترميالت، وبعضها يتمتع بفـــروع مختلفة. واعتبر 
وزراء اخلارجيـــة االوروبيـــون في بيان االثنني ان "الوضع فـــي زميبابوي تدهور في 

شكل يتنافى بالكامل مع الواجبات واملسؤوليات امللقاة على احلكومة".

بدء محاكمة أمير احلرب الكونغولي
 لوبانغا  في الهاي

ـ  بـــدأت احملكمـــة اجلنائية الدوليـــة أمس نظر القضيـــة املرفوعة بحق  } الهــا
توماس لوباجنا الزعيم الســـابق إلحدى الفصائل املســـلحة فـــي جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، والتي يواجه فيها تهمة جتنيد أطفال.
ويواجـــه لوباجنا الذي كان يتزعـــم حركة احتاد الوطنيني الكونغوليني 6 اتهمات 
بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 ســـنة في بلدة إتوري، واســـتخدامهم خالل النزاع 

األهلي من يوليو/ متوز عام 2002 إلى ديسمبر/ كانون أول من عام 2003.
ويقـــول املدعـــون العامون في احملكمـــة الدولية إن االطفال املجندين اســـتخدموا 
لقتل أفراد من قبيلة معادية أو كحراس شـــخصيني للوباجنا. ويشيرون إلى أن زعيم 
املتمرديـــن كان يقوم مع اتباعه بخطف األطفال عندما كانوا في طريقهم إلى املدارس، 

ويجبرونهم على حمل السالح ضد قبيلة الليندو املعادية.
وتعد هذه القضية األولى من نوعها تبت فيها احملكمة اجلنائية الدولية.وستسمح 

احملكمة ألول مرة بحضور الضحايا الذين يبلغ عددهم 93 طفال ميثلهم 8 محامني.
وكان لوباجنا زعيما الحتاد الوطنيني الكونغوليني وجلناحه املســـلح خالل عامي 

2002 و2003، الفترة التي ارتكب فيها اجلرائم املنسوبة إليه.

كاال ـ اتخـــذت أملانيا  } برلــني ـ 
جملة مـــن اخلطوات غير املســـبوقة في 
اجتـــاه التصعيد ضد احلكومة اإليرانية 

وزيادة الضغوط عليها.
وأعلنت احلكومة األملانية تصميمها 
علـــى تقييـــد منـــح ضمانـــات التصدير 
االئتمانية للشركات األملانية التي تسعى 
إلى عقـــد صفقات عمل مـــع إيران وعدم 

املوافقة عليها إال في حاالت استثنائية.
ونقـــل عن مصـــادر صحفيـــة أملانية 
أن املستشـــارة أجنيـــال ميـــركل قـــررت 
االســـتجابة للضغوط التي تعرضت لها 
من شـــركاء ألملانيـــا كالواليـــات املتحدة 
األميركيـــة وإســـرائيل فـــي مـــا يتعلق 
باســـتمرار تدفق الـــواردات األملانية إلى 
إيران برغم احلظر املفـــروض عليها من 

هذه الدول بسبب برنامجها النووي.
مـــا  األملانيـــة  الشـــركات  وتتلقـــى 
يعرف بـ"غطـــاء هيرمس" وهي ضمانات 
ائتمانية على التصدير لدى تعاملها مع 
أسواق تعتبر خطرة.  وبحسب التقرير، 
أمـــرت ميـــركل وزارة االقتصـــاد بتقييد 
منح ضمانـــات للشـــركات األملانية التي 
تسعى لتصدير بضائع إلى إيران إال في 
حاالت اســـتثنائية، بعدما تبني أن معدل 
الصـــادرات ارتفع بنســـبة 10.5 في املئة 
حتى بلغ 3.58 مليار يورو حتى تشـــرين 
الثاني/ نوفمبر 2008. وتســـتخدم 75 في 
املئة من الشـــركات الصغيرة واملتوسطة 

في إيران معدات مصنوعة في أملانيا.
وكانـــت ميركل أصرت فـــي مواقفها 
السابقة على أن أملانيا ال تلتزم إال احلظر 
املفروض وفقا للقـــرارات الدولية، وأنها 
ال تنـــوي اتخاذ أي تدبير أحادي لناحية 
اجلمهوريـــة  علـــى  العقوبـــات  تشـــديد 
التـــي  الضغـــوط  أن  غيـــر  اإلســـالمية. 
تعرضـــت لها مـــن الـــدول الغربية رمبا 

أقنعتها بغير ذلك.
ونســـب الـــى تقاريـــر صـــدرت فـــي 
أوروبيـــة  دوال  أن  املاضيـــة  األســـابيع 
من بينهـــا بريطانيـــا وفرنســـا واملانيا 
ستسعى إلى فرض عقوبات جديدة على 

إيران التي رفضت االســـتجابة لنداءات 
متكررة من مجلس األمن لتعليق عمليات 

تخصيب اليورانيوم.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن تقريبا 
مع قـــرار أوروبـــي باإلجمـــاع على رفع 
منظمة "مجاهـــدي خلق" العـــدو اللدود 
لطهران مـــن قائمة احلـــركات في العالم 

التي توصف باإلرهابية.  
ووافق االحتـــاد األوروبي امس على 
رفع منظمـــة مجاهدي خلق اإليرانية من 
قائمته التي تضم "اجلماعات اإلرهابية" 
احملظورة. وكانت هذه املنظمة املعارضة 
قـــد كشـــفت النقاب عـــن برنامـــج إيران 

النووي السري عام 2002 .
ويجـــيء هذا القرار ايضـــا بعد عدد 
مـــن االحكام القضائيـــة التي صدرت في 
عدد مـــن الدول االوروبيـــة والتي تطعن 
في ادراج منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 

على القائمة السوداء.
وقال خافيير ســـوالنا املنسق االعلى 
االوروبي  لالحتاد  اخلارجية  للسياســـة 
الدبلوماســـية  اجلهـــود  يقـــود  والـــذي 
اخلاصـــة بامللـــف االيرانـــي للصحفيني 
قبيل توصل وزراء خارجية االحتاد لهذا 
القرار "ما نفعله اليوم هو االلتزام بقرار 

احملكمة االوروبية".
خلـــق  مجاهـــدي  منظمـــة  وكانـــت 
معارضـــة  كمنظمـــة  بـــدأت  اإليرانيـــة 
إســـالمية يســـارية لشـــاه إيران الراحل 
ولها قواعـــد في العراق. ويقول محللون 
غربيـــون إن املســـاندة لها فـــي إيران - 
التـــي تنفى محاولة صنـــع قنبلة نووية 
- محدودة بســـبب تعاونهـــا مع العراق 
خالل احلـــرب العراقيـــة اإليرانية التي 
اســـتمرت من عام 1980 إلـــى عام 1988 . 
وماتـــزال مجاهدي خلق مـــن اجلماعات 

احملظورة في الواليات املتحدة.
وقالت مرمي رجوي الرئيسة املنتخبة 
للمجلـــس الوطنـــي للمقاومـــة األيرانية 
وهو اجلناح السياسي ملنظمة مجاهدي 
خلـــق اإليرانيـــة إن رفـــع اســـم املنظمة 
من علـــى القائمة ميثـــل "هزمية موجعة 

لسياســـة اوروبا اخلاصة " باسترضاء" 
ايـــران وحثت الواليـــات املتحدة على ان 
حتذو حذو االحتاد االوروبي. وقالت في 
بيـــان "األمر األكثر أهميـــة في أي تغيير 
في السياسة من قبل الرئيس (االمريكي) 
اجلديد.. ســـيكون ازالة وصمة االرهاب 

عن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية".
وقال متحدث باسم املجلس الوطني 
للمقاومة األيرانيـــة إن منظمة مجاهدي 
خلق اإليرانية لديها "أرصدة تبلع عشرات 
املاليني من الدوالرات منها تسعة ماليني 
دوالر في فرنســـا" وهـــي ارصدة مجمدة 
فـــي اوروبا ويتعني ان يســـمح للمنظمة 
بالتصـــرف فيهـــا. اال ان قـــرار االحتاد 

االوروبي لن يكون نهاية املطاف في هذه 
القضية التي متتد لسنوات.

االحتـــاد  مـــن  مســـؤولون  ويؤكـــد 
االوروبـــي ان قرار احملكمة يســـتند الى 

معايير اجرائية وليست موضوعية.
وقال مســـؤول باالحتاد االوروبي "ال 
يعني هـــذا ان احملكمة ترى ان مجاهدي 
خلق االيرانية ليســـت منظمـــة ارهابية. 

لقد حذفناها السباب اجرائية".
وقـــال قرار احملكمـــة األوروبية الذي 
صدر في ديســـمبر/ كانون األول املاضي 
إن االحتاد االوروبـــي أخل بحق منظمة 
مجاهدي خلق في الدفاع عن النفس النه 
لم يتم اخطار املنظمة ببعض املعلومات 

اجلديدة التي اســـهمت في ابقاء املنظمة 
فـــي القائمـــة الســـوداء والتـــي يجري 

مراجعتها كل ستة أشهر.
وكرد علـــى هذا اإلجـــراء األوروبي، 
دعا نائـــب ايراني الى خفض مســـتوى 
العالقـــات بـــني بـــالده وبعـــض الدول 
األوروبيـــة علـــى خلفية احتمال شـــطب 
"مجاهدي  منظمـــة  األوروبـــي  االحتـــاد 
خلق" املعارضة واملوجـــودة قيادتها في 

املنفى، من قائمة االرهاب.
ونقلـــت وكالـــة مهـــر لألنباء شـــبه 
الرســـمية اليوم االثنـــني عن عضو جلنة 
األمـــن القومـــي فـــي مجلس الشـــورى 
اإلســـالمي (البرملان) عـــوض حيدربور، 

قولـــه إن خفض مســـتوى العالقات بني 
ايـــران وبعـــض الـــدول األوروبية على 
خلفية احتمال شـــطب "زمـــرة املنافقني"، 
في إشـــارة الى منظمـــة "مجاهدي خلق" 
احملظورة في إيـــران، من قائمة اإلرهاب 

لدى االحتاد االوروبي.
وأضاف حيدربـــور "اذا كان االحتاد 
األوروبي بصدد شطب اسم زمرة املنافقني 
من قائمة املجموعات اإلرهابية، فإن على 
ايـــران أن تخفض مســـتوى عالقاتها أو 
حتى تقطعها مع بعض الدول األوروبية 

التي تساند هذا الطرح".
وقـــال إن "األوروبيـــني يعلمون بأن 
املنافقـــني أشـــد وأخطر زمـــرة إرهابية، 
ولن جتلب أوروبا لنفســـها العار مطلقا 
بشـــطب اســـم زمرة املنافقني مـــن قائمة 

املجموعات اإلرهابية".
وكانـــت وكالة انباء "مهـــر" اإليرانية 
شـــبه الرســـمية عـــن العضو فـــي جلنة 
األمـــن القومـــي والسياســـية اخلارجية 
في مجلس الشـــورى االســـالمي النائب 
حشـــمت اللـــه فالحت بيشـــة قولـــه إن 
البرملان يعّد مشـــروعا إللـــزام احلكومة 
مبتابعة محاكمة منظمة "مجاهدي خلق" 

أمام احملاكم الداخلية والدولية.
وقـــال إن األوروبيـــني "بـــدؤوا لعبة 
سياسية" فيما يتعلق مبنظمة "مجاهدي 
خلق"، ودعا الى القيام بجمع كل الوثائق 
املوجـــودة فـــي ايـــران بشـــأن "جرائم" 
التنظيم وإرسالها الى االوساط الدولية.

وقال إنه بناء الى املشروع الذي أعّد 
في مجلس الشورى، فإنه ميكن لعناصر 
املنظمة "الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، 
أن يعـــودوا الـــى البـــالد، إال أن الذيـــن 
ارتكبـــوا جرائـــم ضد الشـــعب يجب أن 
يخضعوا للمحاكمة في احملاكم الداخلية 

او الدولية".
ويعتقد أن هذا احلكم سيعجل برفع 
اســـم املنظمـــة املعارضـــة مـــن الالئحة 
رفعتـــه  بعدمـــا  األوروبيـــة  الســـوداء 
بريطانيـــا مـــن الئحتها اخلاصـــة بقرار 

قضائي عام 2008 املاضي.

 مرمي رجوي رئيسة "املجلس الوطني للمقاومة األيرانية "

نقر ـ تبني من التحقيقات أنه لن   {
يتـــم توجيه أي اتهـــام مبوجب القوانني 
التي جتـــرم "إهانة الدولـــة التركية" إلى 
عـــدد من املفكريـــن االتـــراك الذين قاموا 
بتنظيم حملة متكن املواطنني من خاللها 
االعتذار شخصيا عن عمليات القتل التي 
تعرض لها االرمن على أيدي االتراك إبان 

احلرب العاملية االولى. 
فقد ذكرت وكالـــة أنباء االناضول أن 
ممثلي االدعاء فـــي أنقرة فتحوا حتقيقا 
في احلملة التي جرت حتت شعار "نحن 
نعتـــذر" بعد تلقي العديد من الشـــكاوي 
العامـــة لكـــن تبـــني لهـــم أن احلملة لم 
تتجاوز حددود "حرية التفكير" و"التبادل 

الدميقراطي لالفكار". 

وكانـــت مجموعـــة مـــن االكادمييني 
والكتاب والصحفيني قد أنشـــأت موقعا 
علـــى االنترنت الشـــهر املاضـــي تضمن 
اعتذارهم الشخصي عن "الكارثة املهولة" 
التـــي وقعت قبل تســـعني عاما والتي ال 
يزال اخلـــوض فيها يعد مـــن احملرمات 
في تركيـــا.  وجاء في املوقع الذي يحمل 
عنوان "نحن نعتذر" ومدونا فيه أســـماء 
قرابة 300 شـــخص هم الذين اســـتهلوا 
احلملة " ال ميكـــن أن أقبل إنكار الكارثة 
املهولة فـــي عام 1915 التـــي تعرض لها 
االرمـــن إبـــان العهد العثمانـــي . وندين 
هذا الظلم وباالصالة عن نفســـي أشاطر 

إخواني االرمن مشاعر االلم ". 
وبلـــغ عدد الذين وقعوا على التماس 

االعتذار زهاء 30 ألف شخص في االسبوع 
االخير من الشـــهر احلالـــي . لكن رئيس 
الـــوزراء رجب طيـــب أردوغـــان والقادة 
العســـكريني وكذلـــك زعمـــاء املعارضـــة 

أعربوا عن شجبهم لهذه احلملة. 
وهـــذه احلملـــة تأتي علـــى النقيض 
التام من السياسة الرسمية للدولة التي 
ترفض االعتراف بأن قتل نحو 1.5 مليون 
أرمنـــي مـــع قـــرب زوال االمبراطوريـــة 
العثمانيـــة يرقى إلى مرتبـــة االبادة من 

الناحية الفعلية. 
وتقول تركيا إن املذابح التي تعرض 
لهـــا االرمـــن العرقيـــني كانـــت نتيجـــة 
النتفاضـــة شـــعبية إبـــان احلـــرب. كما 
أصـــدرت مجموعة من الســـفراء االتراك 

الســـابقني بيانـــا مناهضا أعلنـــوا فيه 
أن التمـــاس االعتذار هو ضـــد املصالح 
القوميـــة لتركيا.  يذكر أنـــه ال توجد أي 
عالقات دبلوماســـية بني تركيا وأرمينيا 
كما قامت تركيا بإغـــالق احلدود البرية 
بني البلدين في عام 1993 احتجاجا على 
قيام أرمينيـــا باحتالل إقليـــم ناجورنو 

كارباخ. 
غير أن العالقات بـــني البلدين بدأت 
تشـــهد ذوبانا في اجلليد خالل الشهور 
االخيرة بعد أن أصبـــح الرئيس التركي 
عبـــد الله جـــول فـــي أيلول / ســـبتمبر 
املاضـــي هو أول رئيـــس للدولة التركية 

يزور العاصمة االرمينية يريفان. 

االدعاء التركي: املعتذرون ألرمينيا لم ينتهكوا القانون 

الكنيسة الروسية  تستقل أكثر إذا ترأسها كيرلس 
ان  محللـــون  اعتبـــر  ـ  موســكو   {
هـــذا  كيرلـــس  املتروبوليـــت  انتخـــاب 
االسبوع على رأس الكنيسة االرثوذكسية 
الروســـية، وهو االوفر حظـــا لتولي هذا 
املنصب، قد يجعلها قوة اكثر اســـتقالال 
عن الدولة، ما يؤهلهـــا لتكون حكما بني 
االخيـــرة واملجتمع.وردا على ســـؤال عن 
البطريرك املقبل ملوســـكو وعموم روسيا 
والذي ســـيخلف الكســـي الثانـــي الذي 
توفي في بداية كانون االول/ ديســـمبر، 
قال كاهن مطمئنا ابناء رعيته عبر موقعه 
االلكترونـــي الفـــردي "لـــن يتغير شـــيء 
بالنســـبة اليكم، ســـنذكر فقط اسما اخر 

(للبطريرك) في خدماتنا الليتورجية".
لكن التحدي لن يكون بهذه البساطة. 
فاعتبـــارا من اليـــوم، ســـينتخب مجمع 
للكنيسة االرثوذكسية الروسية في جلسة 
مغلقـــة البطريرك اجلديد مـــن بني ثالثة 

مرشـــحني مت اختيارهم االحـــد. ويتقدم 
سمولنســـك  متروبوليت  القائمـــة  هـــذه 
وكالينينغـــراد كيرلـــس (62 عامـــا) الذي 
حصـــل على نحو نصف اصـــوات القادة 

الدينيني الذين شاركوا في التصويت.
انفتاحـــا  اكثـــر  كيرلـــس  ويعتبـــر 
علـــى العالم مـــن منافســـيه، متروبوليت 
كالوغـــا وبوروفســـك كليمـــان (59 عاما) 
ومتروبوليت مينسك وسلوتسك فيالريه 
فيدوموســـتي  صحيفة  عاما).وقالت   73)
اخيرا "بحسب نتيجة االنتخاب، (سنرى) 
ما اذا كانت الكنيســـة الروسية ستصبح 
قـــوة مســـتقلة داخل املجتمـــع (...)، وما 
اذا كان البطريرك (اجلديد) ســـينجح في 
ان يكون وســـيطا بني الســـلطة وفئة من 

املجتمع على االقل".
واضافـــت الصحيفة "فـــي ظل االزمة 
(املالية)، فان احلاجة الى وساطة مماثلة 

قد تصبـــح كبيرة، حني يعانـــي املجتمع 
املدني (...) اختناقا جراء الدولة او يكون 

ببساطة كلية غير موجود".
والكنيســـة االرثوذكســـية الروســـية 
منفصلة رســـميا عن الدولة، لكنها اقامت 
علـــى الدوام عالقات وطيدة مع الســـلطة 
العلمانية، ســـواء في زمن االمبراطورية 
او في احلقبة السوفياتية او ابان اليقظة 
الدينية بعد انهيار االحتاد الســـوفياتي 
الســـابق. وذكر الكســـندر فرخوفســـكي 
من منظمة "ســـوفا" غيـــر احلكومية بان 
"املسؤولني الدينيني كانوا داعمني عمليا 
للدولة الروسية". لكن الكنيسة لم تتحرك 
رســـميا، حتـــى حـــني دعاهـــا املدافعون 
عن حقـــوق االنســـان الـــى التدخل لدى 
الكرملني ليعفو عن فاســـيلي الكسانيان، 
نائب الرئيس الســـابق ملجموعة يوكوس 
النفطية الذي اصيب بالسرطان وااليدز، 

وسفيتالنا باخمينا، مستشارته السابقة 
احلامـــل والتي لها طفـــالن، اللذين حكم 
عليهمـــا بالســـجن بتهمـــة التهـــرب من 

الضرائب. 
وكان مئـــة مـــن الكهنـــة االرثوذكس 
وقعـــوا بصفـــة شـــخصية طلـــب العفو 
عن باخمينـــا، لكن الكنيســـة طلبت عدم 
توريطها في خطـــوات مماثلة ذات طابع 

عام. 
رغم ذلك، اعتبر فرخوفسكي انه "على 
مدى التاريخ، فان ســـلطة الكنيســـة في 
روســـيا كانت قوية الى درجة متكنها من 

ان تصبح قوة اجتماعية فعلية".
 وفي السياق نفسه، كتبت اسبوعية 
"فالســـت" ان "تـــرؤس كيرلس للكنيســـة 
ميكـــن ان مينحهـــا فرصة لتكـــون فريقا 
مســـتقال على الساحة السياسية، بدل ان 

تظل هدفا لتدخالت الدولة".


