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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

�إيران ..واخلروج
من عنق الت�أريخ
حممد مزيد
العر�ض الإيراين اجلديد الذي قدمته لالمم املتحدة اخلا�ص
مبلفها النووي ،قوبل بالتحفظ من قبل وا�شنطن ،والرف�ض
من قبل بع�ض الدول الغربية ،وم�ضمون العر�ض ان ايران
اقتنعت اخ�يرا ب��أن ت�سمح مببادلة  1200كيلو غ��رام من
اليورانيوم املخ�صب مقابل ق�ضبان الوقود النووي.
النريد هنا ،اخلو�ض يف تفا�صيل وتداعيات ه��ذا امللف
ال�شائك ،ال��ذي نرى ان طهران ،قد اج��ادت اللعب بالوقت
فيه اىل احلد الذي اخذ العامل يتململ وبد�أ يختلق او يفكر
باختالق بدائل يف معاجلة الق�ضية ،رمبا �ستكون هذه املرة
حا�سمة وذات تكاليف عالية.
ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تتباحث ف�ي��ه وا��ش�ن�ط��ن م��ع مو�سكو
ال�ستبدال االتفاقية �ستارت  1اخلا�صة بخف�ض الرت�سانة
النووية لدى البلدين وقد قطعت تلك املباحثات ا�شواطا
مهمة م��ن امل��رج��ح ان�ه��ا �ست�سفر قريبا ع��ن اع�ل�ان املوعد
بتوقيع االتفاقية اجلديدة ،جند العامل ي�صعّد من من�سوب
�ضغطه على ايران للقبول مبقرتحات اممية �سبق ان قدمت
لطهران يف �سبيل انهاء ازمة هذا امللف.
ت�صعيد ال�ضغط ال ��دويل �ضد ط�ه��ران يقابله يف اجلهة
الأخ ��رى� ،سواء يف الكوالي�س او على ال�سطح ،دعوات
�إ�سرائيلية ،جاءت على ل�سان م�س�ؤولني كبار ،اىل �ضرورة
��ض��رب اي ��ران ،و�سعي �إ�سرائيلي وا� �ض��ح ،يف القنوات
الدبلوما�سية او ال�ق�ن��وات االخ ��رى ملنا�شدة ام�يرك��ا ان
ت�سمح لها بالقيام بتلك ال�ضربة كي تنجح يف انهاء االزمة
برمتها.
نعتقد ان الت�صعيد بال�ضرب من قبل �إ�سرائيل ،والوعيد
الذي تطلقه ايران بني حني واخر يف مقابل �ضربها ب�أن ترد
ب�شكل ت�صفه على الدوام بامل�ؤذي ،وانه �سي�سحق �إ�سرائيل،
نقول ،ان هذا الت�صعيد ،ال ي�ؤدي اال اىل نتيجة واحدة..
وهي الكارثة.
والكارثة هنا ،ال ت�شمل البلد الذي �ضرب ،وال البلد ال�ضارب،
بل �ستعم املحيط االقليمي كله ،ما يعني ان ال�شرق االو�سط
�سيكون على قرن ثور ،او على حافة برميل بارود قابل الن
ينفجر وقد يحرق كل �شيء.
لذلك ف�إن املحللني واملراقبني وجهات دولية عديدة يرون ان
على اي��ران اال تن�ساق اىل خطاب "اجلعجعة" التي �سبق
ل�صدام اخلو�ض فيها حينما زعم انه �سيحرر الفل�سطينيني
باطالق �صواريخ حتمل الكيمياوي املزدوج وانه �سيحرق
ن�صف �إ�سرائيل ،ور�أي�ن��ا كيف كانت النتيجة ،ان ن�صف
العراق اح�ترق باحل�صارات املدمرة والعقوبات �شديدة
الوط�أة التي مازال ال�شعب اىل يومنا هذا يئن منها.
ان امل�شكالت التي تع�صف باجلارة ايران الت�ؤهلها خلو�ض
اللعبة ال�ن��ووي��ة اىل �آخ��ر امل���ش��وار م��ن دون اللجوء اىل
م�ساعدة دول ك�برى كرو�سيا وال�صني الي�ج��اد احللول
املنا�سبة لها من دون ان ي�ستمر الت�صعيد اىل م�ستوى
الكارثة ..ويكفي ان نلقي نظرة �سريعة اىل الغليان ال�شعبي
واملظاهرات التي ت�ؤجج بني وقت واخر بقيادة املعار�ضة،
ب�سبب �إعادة الرئي�س الإيراين احمدي جناد لدورة رئا�سية
ثانية وما �سببه ذلك من امتعا�ض �شعبي عارم ،ي�ؤ�شر اىل
اي مدى ميكن لهذه الدولة ان ت�صمد امام حزم العقوبات
التي ي�صدرها جمل�س االم��ن ال��دويل �ضد اي��ران ب�سبب
مماطلتها بالوقت وعدم قبولها املقرتحات الأممية الأخرية
التي يرى املراقبون انها �ستحفظ ماء وجه ايران قبل ان
يتبدد كل �شيء يف حلظة واحدة خارجة من عنق التاريخ.

مري مو�سوي و�سط التظاهرات االيرانية�( ..أ .ف .ب)

ماكغوفرن ينتقد �أوباما لإر�ساله اجلنود اال�ضافيني

براون يدعو لـ "ت�ضافر" اجلهود من �أجل حماربة طالبان
قندهار /الوكاالت

دعا رئي�س الوزراء الربيطاين غوردن براون
ام�س االحد اىل "ت�ضافر" اجلهود بني قوات
التحالف والقوات االمنية االفغانية ملحاربة
طالبان وذلك اثناء زيارة مفاجئة اىل جنوب
افغان�ستان معقل التمرد.
وق��ال ب��راون يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع
الرئي�س االفغاين حميد كرزاي "اعتقد انه من
املهم جدا القول ان ت�ضافر اجلهود بني القوات
احلليفة واحلكومة االفغانية هو احلل للتغلب
على التمرد وملنع القاعدة من امتالك جمال
للعمل يف افغان�ستان".
وا�ضاف براون لل�صحافيني "اعتقد ان اال�شهر
املقبلة �ستكون حا�سمة".
واكد من القاعدة الع�سكرية يف قندهار معقل
طالبان يف جنوب افغان�ستان "ما نحتاج اليه
هو ان نبدي ،مع دعم الر�أي العام ،ت�صميمنا

على حماربة الطالبان وا�ضعافهم".
وق ��د و� �ص��ل ب� ��راون ل�ي��ل ال���س�ب��ت االح ��د اىل
افغان�ستان يف زي��ارة كان يفرت�ض ان حتاط
بال�سرية ب��ام��ر م��ن داون�ي�ن��غ ��س�تري��ت ،حتى
ت�سمح اج�ه��زة رئي�س ال���وزراء لل�صحافيني
الغربيني املرافقني له بالتحدث عنها.
وقال براون ان تعزيزات القوات �ست�صل "يف
االيام املقبلة" ودعا احلكومة االفغانية ل"لعب
دور اكرب يف امل�ستقبل".
وا�� �ش ��ار اىل ان احل � ��دود ب�ي�ن افغان�ستان
وباك�ستان هي "مركز االرهاب العاملي".
وك��ان ب ��راون اك��د م ��ؤخ��را ار� �س��ال خم�سمئة
جندي ا�ضايف مطلع كانون االول مما يرفع
عديد ال�ق��وة الربيطانية اىل  9500جندي.
وت �ع��د ال �ق��وة ال�بري �ط��ان �ي��ة االك �ب�ر ع� ��ددا يف
افغان�ستان وراء قوات الواليات املتحدة التي
يعتزم الرئي�س ب��اراك اوباما تعزيزها ب30

الف جندي.
و�ست�ست�ضيف لندن يف  28ك��ان��ون الثاين/
يناير م�ؤمترا دوليا حول افغان�ستان يهدف
خ�صو�صا اىل ت�أمني ار�سال تعزيزات من دول
اخرى يف التحالف .وقد تعهد اع�ضاء احللف
االطل�سي بار�سال ما ال يقل عن �سبعة االف
جندي .وينت�شر معظم اجلنود الربيطانيني
يف والي��ة هلمند .وقتل مئة جندي بريطاين
يف افغان�ستان منذ بداية العام فيما يرتاجع
الت�أييد للنزاع اكرث فاكرث يف اململكة املتحدة.
وارتفعت اخل�سائر ب�شكل ملحوظ منذ نهاية
ح��زي��ران ع�ن��دم��ا �شنت ال �ق��وات الربيطانية
واالفغانية عملية �ضد طالبان يف هلمند �سعيا
ال�ستتباب االمن يف هذه الوالية بجنوب البالد
قبل االنتخابات الرئا�سية يف  20اب.
واف��اد ا�ستطالع للراي يف ت�شرين الثاين ان
قرابة ثلثي الربيطانيني يعتربون ان حتقيق

بدء االقرتاع يف االنتخابات العامة يف ت�شيلي
�سانتياغو /اف ب

ب��دا الناخبون يف ت�شيلي االق�ت�راع يف االنتخابات العامة
ام�س االحد فيما يبدو مر�شح ميني الو�سط �سيبا�ستيان بينريا
االوف��ر حظا خلالفة الرئي�سة اال�شرتاكية مي�شيل با�شوليه،
وذلك بعد  20عاما من تربع ي�سار الو�سط على رئا�سة ت�شيلي
بعد �سقوط الدكتاتورية .ودعي  8,3مليون ناخب للتوجه
اىل �صناديق االقرتاع حتى ال�ساعة  16,00الختيار رئي�سهم
واع�ضاء الربملان املكون من جمل�سني .وبح�سب ا�ستطالع
للراي اج��ري ه��ذا اال�سبوع ف��ان رج��ل االع�م��ال �سيبا�ستيان
بينريا ( 60عاما) الذي ينتمي اىل اليمني الو�سط �سيفوز يف

االنتخابات من ال��دورة االوىل حا�صدا  %44من اال�صوات،
ومتقدما  13نقطة على مر�شح حتالف ي�سار الو�سط واحلزب
الدميوقراطي امل�سيحي ادواردو فري ( )67والذي كان رئي�س
ال�ب�لاد م��ن  1994اىل  .2000وتظهر اال�ستطالعات تقدم
بينريا على فري يف حال اجراء دورة ثانية ،غري ان ال�شكوك
تدور حول اال�صوات التي �سيح�صل عليها املر�شح امل�ستقل
ماركو انريكيز اومينامي اال�شرتاكي ال�سابق ،والذي اظهر
اال�ستطالع ح�صوله على  %18من اال�صوات واحتالله املركز
الثالث يف ال��دورة االوىل .وم��ن املتوقع ان ت�صدر النتائج
االولية ابتداء من  22,00تغ.

اخلاطفون يفرجون عن الرهائن ال�سبعة والأربعني
يف الفيليبني
برو�سبرييداد  /اف ب

اعلن م�س�ؤول حكومي ان م�سلحني
افرجوا االحد عن � 47شخ�صا كانوا
يحتجزونهم رهائن منذ ثالثة ايام يف
جزيرة منداناو جنوب الفيليبني بعد
ان هددوا بقتلهم.
وق��ال نائب حاكم منطقة �سانتياغو
كني "نعلن ر�سميا ان جميع الرهائن
ح� ��رروا� .أخريا" وذل ��ك يف ر�سالة
ار�سلت اىل ال�صحافيني بعد ت�سلم

ال ��ره ��ائ ��ن يف اجل� �ب���ال ال� �ت ��ي ك��ان
يحتجزهم فيها اخلاطفون.
و�سيتم نقل الرهائن الذين ترتاوح
اع �م��اره��م ب�ي�ن  17و 62ع��ام��ا اىل
امل�ست�شفى لالطمئنان على و�ضعهم
ال �� �ص �ح��ي .واع �ل �ن��ت احل �ك��وم��ة قبل
وق ��ت ق�صري ان اخل��اط �ف�ين وافقوا
على ت�سليم انف�سهم اىل ال�سلطات
ال �ت��ي ق��ال��ت ان �ه��ا م���س�ت�ع��دة للنظر
يف ب�ع����ض م�ط��ال�ب�ه��م .واح �ت �ج��ز 75

�شخ�صا اخلمي�س عندما ه��اج��م 15
م�سلحا من قبيلة حملية مدر�سة يف
مقاطعة اغو�سان دل �سور يف جزيرة
منداوناو اجلنوبية .لكن اخلاطفني
اطلقوا ��س��راح  18رهينة يف اليوم
نف�سه ثم  10يف اليوم التايل.
وي�شهد جنوب الفيليبني اعمال عنف
واخ �ت �ط��اف ح �ي��ث ت��واج��ه ال �ق��وات
احلكومية حركات ا�سالمية و�شيوعية
متمردة وتنت�شر ميلي�شات م�سلحة.

ن�صر امر م�ستحيل فيما ي�ؤيد  %63ان�سحابا
للقوات يف اقرب وقت ممكن.
من جهة اخ��رى انتقد املر�شح الدميوقراطي
ال�سابق لالنتخابات الرئا�سية وال�شخ�صية
النافذة يف الي�سار االمريكي جورج ماكغوفرن
قرار الرئي�س باراك اوباما ار�سال االف اجلنود
اال�ضافيني اىل افغان�ستان التي و�صفها بانها
"فيتنام ثانية".
وق��ال ال�سناتور ال�سابق ع��ن والي��ة داكوتا
اجل �ن��وب �ي��ة (���ش��م��ال غ � ��رب) ال � ��ذي تر�شح
لالنتخابات الرئا�سية عن احلزب الدميوقراطي
يف  ،1972يف مقال ن�شر االح��د يف �صحيفة
"وا�شنطن بو�ست"" ،اين منده�ش لقرار
ادارة اوباما اختيار الت�صعيد يف افغان�ستان
يف ح��رب �صعبة" .وا��ض��اف "عندما �سمعت
رئي�سنا ال�شاب يعلن ان��ه �سري�سل  30الف
رجل ا�ضافة اىل التعزيزات التي ار�سلها اىل

فتح مراكز االقرتاع
لالنتخابات املحلية يف
كو�سوفو
بري�شتينا /اف ب

فتحت م��راك��ز االق�ت�راع ام����س االحد
عند ال�ساعة  7,00بالتوقيت املحلي
يف اطار ال��دورة الثانية لالنتخابات
املحلية يف كو�سوفو الختيار ر�ؤ�ساء
 21بلدية .وت�شكل هذه االنتخابات
املحلية االق�تراع االول ال��ذي تنظمه
� �س �ل �ط��ات ب��ري �� �ش �ت �ي �ن��ا م��ن��ذ اع�ل�ان
اال�ستقالل يف � 17شباط .2008
ويجري االق�تراع يف  21بلدية ،من
ا� �ص��ل  ،36ح�ي��ث مل يتمكن اي من
املر�شحني م��ن احل���ص��ول على اكرث
من  %50من اال�صوات اثناء الدورة
االوىل يف  15ت�شرين الثاين.
و��س�ت�غ�ل��ق م ��راك ��ز ال �ت �� �ص��وي��ت عند
ال�ساعة  19,00فيما ينتظر اعالن
النتائج االولية خالل اال�سبوع.
ون� �ح ��و م��ل��ي��ون ن ��اخ ��ب م ��دع ��وون
للم�شاركة يف هذه الدورة الثانية التي
تتناف�س فيها القوتان الرئي�سيتان،
احل � ��زب ال��دمي��ق��راط��ي لكو�سوفو
بزعامة رئي�س ال��وزراء ها�شم تاجي
وال��راب �ط��ة الدميقراطية لكو�سوفو
بزعامة الرئي�س فامتري �سيديو.

افغان�ستان وقوامها  21الف رجل فكرت بانها
فيتنام ثانية� .آمل يف ان اكون على خط�أ لكن
التاريخ اكد ذلك".
ويف االول م��ن ك��ان��ون االول اعلن الرئي�س
اوباما ار�سال  30الف جندي اىل افغان�ستان
يف اطار تعزيزات.
وي � �ق� ��ارن م��اك��غ��وف��رن اوب� ��ام� ��ا بالرئي�س
ال��دمي��وق��راط��ي ال�سابق ل�ي�ن��دون جون�سون
الذي قرر اللجوء اىل الت�صعيد الع�سكري يف
فيتنام.
ومل يرت�شح جون�سون الذي انتخب رئي�سا يف
 1964بغالبية وا�سعة ،لوالية ثانية من اربع
�سنوات ب�سبب حرب فيتنام.
وا�ضاف "حتى لو كان لدينا ا�سباب وجيهة
ل�شن ح��رب يف افغان�ستان ال ميكننا القيام
بذلك" ال�سباب مالية ب�سبب العجز الكبري يف
امليزانية االمريكية.

�ضبط ع�شرات الأطنان من الأ�سلحة الكورية ال�شمالية يف بانكوك
بانكوك /اف ب

�ضبطت حواىل  30طنا من املعدات احلربية يف نهاية
اال�سبوع يف بانكوك على منت طائرة �شحن جورجية
قادمة من كوريا ال�شمالية يف انتهاك للعقوبات الدولية
امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى ن �ظ��ام ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ومل ت �ع��رف بعد
وجهتها االخ�ي�رة .واعتقل اف��راد الطاقم وه��م اربعة
كازاخ�ستانيني وبيالرو�سي و�سيالحقون ق�ضائيا بتهمة
انتهاك قوانني االجتار باال�سلحة .وكان افراد الطاقم
طلبوا اجلمعة اذن��ا بالهبوط يف م�ط��ار دون موانغ
يف العا�صمة للتزود بالوقود ،ولدى تفتي�ش الطائرة
عرثت ال�سلطات التايالندية على تر�سانة من اال�سلحة
احلربية .و�صرح اجل�نرال ثانغاي برا�ساجاك�ساترو

رئي�س املكتب املركزي لل�شرطة اجلنائية م�ساء ال�سبت
لوكالة فران�س بر�س "كان هناك كمية كبرية من اال�سلحة
مثل �صواريخ ار ب��ي ج��ي وم�ع��دات حربية اخرى".
وا�شار املتحدث با�سم احلكومة بانيتان واتانايغورن
اىل ال�ع�ث��ور على اك�ثر م��ن  30طنا م��ن اال�سلحة يف
طائرة ال�شحن الرو�سية ال�صنع بح�سب �صحيفة "ذي
ناي�شن" .وا�ضاف "انها املرة االوىل التي ن�ضبط فيها
هذه الكمية الكبرية من اال�سلحة" .واو�ضح "اال�سلحة
حتت ا�شراف ال�شرطة يف منطقة تابعة ل�سالح اجلو
ويف حال مل نتمكن من حتديد نوعها �سنطلب م�ساعدة
خرباء يف االمم املتحدة".وا�ضاف املتحدث ان عملية
نقل اال�سلحة من كوريا ال�شمالية تنتهك القرار الدويل

 1874الذي مت تبنيه يف  12حزيران/يونيو ردا على
التجربة ال�ن��ووي��ة ال�ك��وري��ة ال�شمالية يف  25اي��ار ،
وين�ص على تو�سيع احلظر على اال�سلحة االتية من هذا
البلد .وقال بانيتان ان "القرار ال��دويل  1874يحظر
نقل ا�سلحة م��ن ك��وري��ا ال�شمالية وين�ص على اربع
مراحل املراقبة والتحقق وامل�صادرة والتدمري وابالغ
االمم املتحدة" .و�ستحاول حكومة بانكوك اي�ضا القاء
ال�ضوء على الوجهة النهائية ل�شحنة اال�سلحة.
واعلن رئي�س ال��وزراء ابهي�سيت فيجاجيفا االح��د ان
"االجهزة االمنية واال�ستخباراتية توا�صل حتقيقاتها.
وال ن �ع��رف ب�ع��د م��ا اذا ك ��ان االم���ر يتعلق بان�شطة
ارهابية".

وا�شنطن :العر�ض الإيراين ال يلبي املطالب الدولية
وا�شنطن  /بي بي �سي

حتفظت الواليات املتحدة الأمريكية على
العر�ض ال��ذي طرحه وزي��ر اخلارجية
الإي� � � ��راين ،م�ن��و��ش�ه��ر م �ت �ك��ي ،ب�ش�أن
ا�ستعداد بالده ملبادلة  1200كيلوغرام
من اليورانيوم املخ�صب مقابل ق�ضبان
الوقود النووي .واعتربت وا�شنطن ان
العر�ض الإيراين اليرقى �إىل درجة تلبية
املطالب الدولية ،وقال م�س�ؤول �أمريكي
رفيع رف�ض الك�شف عن هويته �إنه " ال

يتفق مع اخلطة العادلة واملتوازنة التي
اقرتحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بالت�شاور مع الواليات املتحدة ورو�سيا
وفرن�سا" .وح��ث امل���س��ؤول الأمريكي
طهران على قبول العر�ض الأممي بهدف
امل�ساعدة يف بناء �إجراءات الثقة ب�ش�أن
برناجمها النووي املثري للجدل.
وتلبي اخل�ط��ة املقرتحة �أح��د املطالب
الأ�سا�سية التي طرحتها الوكالة الدولية
لنزع حدة املخاوف الغربية التي حتيط

ب��ال�برن��ام��ج ال� �ن ��ووي الإي � � ��راين .لكن
�إيران بدل �أن ت�شحن معظم اليورانيوم
املخ�صب للخارج قبل �أن يُعاد �إىل طهران
بعد معاجلته كما تن�ص على ذلك اخلطة
الأممية املقرتحة ،قال وزير اخلارجية
�إن ب�لاده �ستقاي�ض اليورانيوم الذي
متلكه على دفعات ولي�س دفعة واحدة.
وكان وزير اخلارجية الإيراين قد اعلن
يف ت�صريحات لل�صحفيني يف البحرين
ان ب�ل�اده عر�ضت �آل �ي��ة مل�ب��ادل��ة م��ا بني

�أل��ف كيلوغرام اىل  1200كيلوجرام
من اليورانيوم املخ�صب بن�سبة 3.5
يف املئة بق�ضبان الوقود النووي الذي
حت �ت��اج �إل �ي��ه .و�أ�� �ض ��اف "يف املرحلة
الأويل ميكننا اعطا�ؤكم  400كيلوغرام
من اليورانيوم املخ�صب بن�سبة  3.5يف
املئة �ستقوم ايران بتجهيزها وتقدمون
ان �ت��م م��ا ي �ع��ادل ذل ��ك م��ن اليورانيوم
املخ�صب بن�سبة  20يف املئة ويجب ان
يكون الت�سليم يف وقت واحد

�أج���������واء ال����رع����ب ت���ع���ود ل��ل�����ش��ي�����ش��ان

تحليل اخباري

يوقف رجال �شرطة ملتحون يف
مالب�س مموهة ويحملون بنادق
وخناجرـ ال�سيارات ذات النوافذ
القامتة يف العا�صمة ال�شي�شانية
يف اطار م�ساعيهم لتعقب املقاتلني
اال�سالميني.
تقف �سيارة على جانب الطريق
وي��ف��ت��ح ���ش��رط��ي ال��ب��اب اخللفي
وينزع الطبقة امللونة القامتة
عن زجاج ال�سيارة بخنجر يبلغ
طوله � 25سنتيمرتا.
ب��دا االن��ف��ع��ال على وج��ه قائد
ال�سيارة ومن بجانبه ف�صاح فيهما
ال�شرطي كا�شفا عن �أ�سنان ذهبية
المعة "اذا مل يعجبكما ه��ذا..
ف��ارف��ع��ا االم���ر ل��ل��رئ��ي�����س .رمب��ا
يختفي مت�شددون وراء هذا".

غروزين  /رويرتز

وت��ق��ول ج �م��اع��ات حل �ق��وق االن �� �س��ان ان جمهورية
ال�شي�شان اجلنوبية التي خا�ضت حربني انف�صاليتني
مع مو�سكو منذ منت�صف الت�سعينيات �أ�ضحت منطقة
يتملكها اخلوف حيث تتمتع ميلي�شيا الرئي�س رم�ضان
ق��دي��روف امل�ت�م��رد ال��ذي حت��ول اىل حليف للكرملني
ب�سلطة هائلة.
ويفزع الكثري من ال�شي�شانيني لر�ؤية �ضباط ال�شرطة
ال��ذي��ن حتمل قبعاتهم ال�صوفية ال���س��وداء احلروف
االوىل م��ن ا� �س��م ال��رئ �ي ����س رم �� �ض��ان �أحمدوفيت�ش
قديروف.
ويحر�ص االالف من ميلي�شيا قديروف على اثبات انهم
يلحقون الهزمية بالتمرد اال�سالمي يف �شمال القوقاز
ال��ذي ي�سعى اىل اق��ام��ة دول��ة م�سلمة م�ستقلة تطبق
ال�شريعة.
والكثري من �أفراد هذه امليلي�شيا قاتلوا لال�ستقالل عن
مو�سكو لكن غريوا والءهم مثلهم مثل قديروف .وتقول
جماعات حقوقية انهم يطبقون املرا�سيم التي ي�صدرها
قديروف مثل حظر الكحوليات واجبار الن�ساء على
ارت��داء احلجاب يف امل�صالح احلكومية بغ�ض النظر
عن د�ستورية هذه القرارات.
ويرتعد ال�سكان ل��ر�ؤي��ة �أف��راد ال�شرطة يف �أحذيتهم

ال�سوداء ذات الرقبة العالية والذين ميكنهم ح�سبما
يقول �شاب يدعى �أ�صالن "القب�ض علينا ملعار�ضتنا
ق��ان��ون��ا ال ن�ع��رف حتى ان ك��ان حقيقيا �أو ل��ه وجود
�أ�صال ".وتقول جماعة ميموريال الرو�سية املدافعة عن
حقوق االن�سان ان �أجواء اخلوف انت�شرت ب�سرعة بعد
�أن رفع الكرملني قيودا �أمنية يف �أبريل ني�سان ونقل
�سلطات هائلة من مو�سكو اىل ميلي�شيا قديروف.
وت�شتكي الن�ساء م��ن �أن امليلي�شيا توبخهن لعدم
ارتدائهن احلجاب بالقرب من املباين احلكومية مثل
املطارات واملدار�س التي حتمل �صورا كبرية لقديروف
ووال��ده و�سلفه �أحمد ال��ذي اغتيل يف انفجار قنبلة
ع��ام  .2004وي��زي��د م��ن �أج ��واء ال��رع��ب زي��ادة حاالت
االختطاف التي تلقى جماعات حقوقية مثل منظمة
العفو الدولية مب�س�ؤوليتها على ال�سلطات وقوات
االم��ن .وي�شبه ال�سكان الو�ضع بحالة الرعب الكبري
ال�ت��ي متلكت ال�سوفيت اب��ان حكم ج��وزي��ف �ستالني
يف �أواخر الثالثينيات من القرن املا�ضي عندما �سيق
املاليني اىل مع�سكرات العمل �أو املنفى بعد اعرتافات
ملفقة انتزعت حتت وط�أة التعذيب.
وقالت امر�أة يف غروزين اختفى �صديقها بعد مداهمة
منزله "انه الرعب ي�سود مرة �أخرى".
وق ��ال ع�ل��وي ك��رمي��وف امل�ت�ح��دث با�سم ق��دي��روف ان

جماعات حقوق االن�سان ت�سيء تف�سري املوقف وال
تقدر �أن ال�شي�شان �شهدت حربني مدمرتني.
و�أ�ضاف "انها (جماعات حقوق االن�سان) ال ت�أخذ يف
االعتبار �أن ال�شي�شان عانت م��ن حربني مريرتني..
نحن يف مرحلة ما بعد ال�صراع .ال�سلطات تفعل ما
بو�سعها لت�صفية املت�شددين وتوفري االمن واعادة بناء
االقت�صاد".
وتقول جماعة ميموريال ان � 86شخ�صا على االقل
اخ�ت�ط�ف��وا يف الت�سعة �أ��ش�ه��ر االوىل م��ن ال �ع��ام يف
اجلمهورية التي يبلغ عدد �سكانها مليون ن�سمة.
وت�ضيف اجلماعة �أن هذا الرقم يزيد مرتني عما كان
عليه يف  2008ونحو ثالث مرات عنه يف  2007لكنه
�أقل كثريا من  2002يف ذروة حرب ال�شي�شان الثانية
عندما اختفى  544عرث على جثث معظمهم.
وكانت ناتاليا اي�ستمريوفا النا�شطة يف ميموريال قد
اختطفت وقتلت يف ال�شي�شان يف يوليو متوز املا�ضي
يف جرمية �أثارت ادانة وا�سعة النطاق.
وذك��ر الك�سندر ت�شريكا�سوف من ميموريال �أن من
ب�ين املختطفني ه��ذا ال �ع��ام ت�سعة ع�ثر ع�ل��ى جثثهم
لكن معظمهم كان قد اختفى بب�ساطة .ويقول �أقارب
لل�ضحايا ان م�سلحني اقتادوا ذويهم من منازلهم ليال
لال�شتباه يف �أنهم متمردون ا�سالميون.

وق��ال مينكايل ايجييف ال��ذي �أ�س�س منتدى املجتمع
امل ��دين يف ال�شي�شان ع��ام  2005لت�شجيع احل��وار
مع ال�سلطات "ما من �أح��د يعرف �أي��ن هم �أو اىل �أين
يقتادون �أو ماذا يفعلون بهم .لي�ست هناك حماكمات.
"انهم يعذبون وي�ضربون ...ثم ندفنهم".
وي�ضيف �أن ال�سلطات تعر�ض على املختطفني ما ي�صل
اىل � 500أل��ف روب��ل ( 16260دوالرا) "لالعرتاف"
بانهم من املتمردين على �شا�شة التلفزيون.
وي �ق��ول ان امل �� �س ��ؤول�ين ي�ع��ر��ض��ون ر� �ش��ى ع�ل��ى �أ�سر
املختطفني كي تدين �أبناءها وتلج�أ للخطف لتعزيز
م��زاع��م ال���س�ل�ط��ات ب ��أن �ه��ا ت�ل�ح��ق ال �ه��زمي��ة بالتمرد
اال�سالمي .ونفى ق��دي��روف م��رارا امل��زاع��م بال�ضلوع
يف عمليات خطف �أو تعذيب ويقول انه يق�ضي على
املتمردين بالفعل.
وقالت نيكوال دكوورث مديرة برنامج �أوروبا وو�سط
�آ�سيا يف منظمة العفو الدولية ان االختطاف هو �أكرث
م�شكالت ال�شي�شان تعقيدا.
و�أ�ضافت لرويرتز عرب الربيد االل�ك�تروين من لندن
"كرب حجم امل�شكلة وع��دم التحقيق يف �أم��ر املقابر
اجل �م��اع �ي��ة ويف ح� ��االت االخ �ت �ف��اء ال���س��اب�ق��ة وع��دم
ا�ستخراج اجلثث وحتديد هويتها ..كلها �أم��ور تزيد
من الرعب يف ال�شي�شان".

