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تصاعد الضغوط الدولية ضد انتهاكات غوانتانامو

األمم املتحدة طالبت بإغالق املعتقل وواشنطن ترفض االمتثال
املدى  /وكاالت

مطالبة الواليات املتحدة بالكف عن التعذيب والعقاب واملعاملة الال إنسانية واملهينة بحق املعتقلني لغاية إغالق املعتقل
حظر

اصـبحــت بلجــيك ــا اول دول ــة يف الع ــالـم حتـظ ــر
القنابل االنشطارية السالح املدمر جدا ،بعد ان
تـبنــى البــرملــان قــانــونــا ينـص علــى ذلك .ووافق
مـجل ــس الـن ــواب بـ 112ص ــوتـ ــا مقـ ــابل ص ــوتـني
وامـتنــاع  22عن الـتصــويت علـى مـشـروع قـانـون
ميـنع انتـاج وتخـزيـن واستخـدام هــذه االسلحـة
واملـتاجـرة بها .وكـان مجلـس الشيـوخ البـلجيكي
وافق على القانون يف السابع من متوز املاضي.

زلزال

اعلـن املـ ــركـ ــز اجلـ ــزائـ ــري لـالبحـ ــاث الـفلـكـيـ ــة
والـفيـزيــائيــة واجليــوفيـزيــائيـة ان هــزة ارضيـة
بقــوة  4،4درجــات علــى مـقيــاس ريــشتــر ض ــربت
صبــاح أمـس اجلـمع ــة منـطقــة االخـضــريــة (60
كلم شـرق العـاصمـة اجلـزائـريـة) .واوضح املـركـز
انه مت حت ــدي ــد م ــركـ ــز الهـ ــزة علـ ــى بع ــد سـت ــة
كيلـومتـرات شــرق االخضـريـة من دون ان تـسفـر
عن سقوط ضحايا او اضرار مادية.

إساءة

رأت الــصحف الـتــركـيــة أمــس اجلـمعــة ان زيــارة
وف ــد من حــركــة املقــاومــة االسـالمي ــة (حمــاس)
الـ ــى انق ــرة سـيـت ـسـبـب ب ــاالس ــاءة ال ــى ت ــركـي ــا.
وتساءل كاتب االفتتـاحية يف صحيفة "حرييت"
الواسعـة االنتشـار "ما الفـائدة من هـذه الدعوة"
الـتي وجهت الى رئـيس املكتب الـسياسي حلـركة
حماس خالد مشعل .وقال ارتوغرول اوزكوك ان
انق ــرة "ق ــامـت امــس (اخلـمـيــس) ب ــواح ــدة مـن
اخلطـوات غيـر اجملـديـة والتـي لم تعـد معـروفـة
يف تــاريخ الــدبلــوم ــاسي ــة" عنــدمــا وافقـت علــى
استقبال مشعل ومساعديه االربعة.

تفقد

وصل الــرئيـس االميــركي الـســابق بيـل كليـنتـون
أمـس اجلمعـة الـى اسالم ابــاد لتفقــد املنكـوبني
جـراء الـزلـزال الـذي ضـرب بـاكـستـان يف تشـرين
االول امل ــاضــي واطالق ب ــرنـ ــامج انــس ــانـي ،كـم ــا
افـادت السلـطات البـاكستـانية .وقـالت املتحـدثة
باسم وزارة اخلارجية البـاكستانية تسنيم اسالم
ان كلـينتون سـيلتقي ايضـا الرئيـس الباكـستاني
برويز مشرف ورئيس الوزراء شوكت عزيز.

توقعات

رأى خـبراء استـراليون وضعـوا سينـاريو النتـشار
محـتمل النفلـونـزا الـطيـور ،ان وبـاء كهـذا ميكن
ان ي ـ ــودي بحـي ـ ــاة  241ملـي ـ ــون شخــص ويـكـلف
االقـتــصـ ــاد الع ــاملـي  4،4ملـي ــارات دوالر .وق ــالـت
الــدراســة الـتي نـشــرهــا معهــد لــوي املـسـتقل ان
"انـكمــاش ــا اقتـصــاديــا كـبي ــرا سيــسجل يف اطــار
سـينــاريــو النتـشــار املــرض بــاقـصــى احلــدود مع
وفاة  241.2ملـيون شخـص وخسـارة يف اجمـالي
الناجت العاملي تبلغ  4،4مليارات دوالر".

انزالق

اعـل ــن رئ ــيـ ـ ــس جـ ـمـع ــيـ ـ ـ ــة ال ـ ـصـل ــي ــب االح ــمـ ـ ـ ــر
الفيليبيني ان حوالى مئتي شخص قتلوا أمس
اجلــمعـ ــة ومـ ــا زال  1500مـفقـ ــوديـن يف انـ ــزالق
لـلتــربــة ادى ال ــى دفن قــريــة بــاكـملهــا يف وسـط
الفـيلـيـبـني .وق ــال ريـتــش ــارد غ ــوردون ان ان ــزالق
التربة وقع يف جزيرة ليتي.

تخفيف

وصل وفـد ديني مـسيحي دمنـاركي الـى القـاهرة
يف مـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة ل ـتـخـف ـيـف الــت ـ ـ ــوت ـ ـ ــر يف ال ـ ـ ــدول
االسالميـة النـاجم عـن نشـر رسـوم كـاريكـاتـوريـة
مسيـئة للـنبي محمـد خصـوصا يف اوروبـا .وقال
مـص ــدر رسـمـي ان ال ــوف ــد سـيلـتقـي خـص ــوص ــا
خالل زيـارته التي تـستمـر ثالثة ايـام ملصـر امام
االزه ــر ال ـشــيخ محـم ــد سـي ــد طـنـط ــاوي ووزي ــر
االوق ـ ـ ــاف محــمـ ـ ــود حــمـ ـ ــدي زقـ ـ ــزوق .وكـ ـ ــانــت
شخصـيات عـدة يف مصـر قد دعـت الى مقـاطعة
السلع الـدمناركـية بعـد نشـر صحيفـة دمناركـية
رســومــا ك ــاريكــاتــوريــة اعـتـبــرت م ـسـيـئ ــة للـنـبـي
محمد.

تأكيد

اكـ ــدت ايـ ــران انهـ ــا ضخـت كـمـيـ ــة مــن الغـ ــاز يف
اجهــزة الـطــرد وهـي م ــرحل ــة مهـمــة يف عـملـيــة
تخـصيـب اليــورانيــوم ،حــسب مــا اعـلن مـســؤول
اي ــراني كـبيــر .وق ــال رئيــس املنــظمــة االي ــرانيــة
لـلطـاقــة النـوويـة غالم رضـا اغـازاده لـلتلفـزيـون
االي ــرانـي "نعـم ،لق ــد ضخـيـن ــا غ ــاز ي ــو اف  6يف
عـ ــدد مح ــدود مــن اجه ــزة الــطـ ــرد ولكـن االم ــر
يتعلـق بكمية اقل ممـا هو ضروري ملـشروع مهم"
ولكـنه لـم يح ــدد عـ ــدد اجه ــزة الــطـ ــرد املعـنـي ــة
بعملية الضخ.

نصائح

اشــاد رئيـس املكـتب الــسيــاسي حلـركــة املقـاومـة
االسالمـية (حمـاس) خالـد مشعل ب"الـنصائح"
التـي قدمـتها لـه احلكومـة التـركيـة معتبـرا انها
"مهمة بـالنسبـة ملستقـبل الشعب الفلـسطيني".
وقـ ـ ــال مـ ـ ــشعـل للـ ــصحـ ـ ــاف ـيــني اث ـ ـ ــر لق ـ ـ ــاء مع
مـســؤولني يف حـزب العـدالـة والـتنـميــة (املنـبثق
من الـتيار االسالمي) احلـاكم يف تركيـا "حصلنا
هنــا علــى نفـس الــدعم الــذي حـصـلنــا علـيه يف
الدول العربية".

العواصم/وكاالت

تـزايـدت الـضغـوط علـى الـواليـات
امل ـ ـ ـ ـتــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة إلغــالق م ـع ـ ـ ـ ـت ـقــل
جــوانتـانـامـو فـيمـا قــال محققـون
ت ـ ـ ـ ـ ــابـع ـ ـ ـ ـ ــون لـألمم امل ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــدة ان
احملتجــزين هنـاك يلقـون معـاملـة
تصل إلى حد التعذيب.
ويف تقـريـر مـن  40صفحـة تـسـرب
محتـواه بــشكل كـبيـر قــال خمـسـة
مــن م ــبع ـ ــوثــي األمم امل ــتح ـ ــدة ان
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة تـ ـنـ ـتـهــك
مجـمـ ــوعـ ــة مــن حقـ ــوق اإلنـ ـسـ ــان
تـشمل حظـر التعـذيب واالحـتجاز
ال ــتع ـ ــسف ــي واحلق يف احلـ ـصـ ـ ــول
على محاكمة عادلة.

تبريرات

غضب عاملي

ومـن املـ ــرجح أن يـ ــؤجج الــتق ــري ــر
الغـضـب يف العــالـم الع ــربي بـشــأن
معــاملــة الــسجـنــاء العــراقـيـني يف
سجـن أبــو غــريـب يف بغــداد الــذي
تـديــره القــوات االميــركيــة بعـد أن
ن ـ ـش ـ ـ ــرت محـ ـطـ ـ ــة تـلفـ ـ ــزيـ ـ ــون ـيـ ـ ــة
است ــراليــة مــزي ــدا من الـص ــور عن
وقوع اساءات هناك.
وأضــاف واضعــو الـتقــري ــر -يتـعني
عـلى حـكومـة الواليـات املتـحدة أن
تـغلق منـشــات االحتجــاز يف خليج
جوانتانامو دون أي تأخير-.
وت ـ ــابع ـ ــوا أنه حـت ـ ــى يحـ ــدث ذلـك
يــتعــني علـ ــى حـكـ ــومـ ــة الـ ــواليـ ــات
املتحـدة أن -تـكف عن أي ممـارسـة
تصل الـى حد التعـذيب أو العقاب
أو املـعاملة القاسيـة أو الالإنسانية
أو املهينة-.
ورفـ ــض الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـيـ ــض ال ـ ـ ــذي
ي ـصـف محـتج ــزي ج ــوانـت ــان ــام ــو
بأنهـم -إرهابيـون خطـرون -ما ورد
بـ ــالــتقـ ــريـ ــر ووصـفه ب ـ ــأنه تـكـ ــرار
ملـزاعم سابقـة وقال ان احملـتجزين

يلقون معاملة إنسانية.

مزاعم أمريكية

وقـ ــال سـكـ ــوت مـكلــيالن املــتحـ ــدث
باسم البيـت األبيض ان التقرير -
يبــدو وكــأنه إعــادة لـبعـض املــزاعم
الـ ـت ــي ردده ـ ـ ـ ــا مـح ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــو بـع ـ ــض
احملـ ـتـجـ ـ ـ ــزي ــن ونـح ــن نـعـ ـ ـ ــرف أن
محتجـزي القـاعـدة مـدربـون علـى
محاولة ترويج مزاعم زائفة-.
كمــا أشــار أيـضــا الــى أن الــدعــوات
املـطالـبة بـإغالق املعسـكر لـن جتد
آذانا صاغية.
وقـ ـ ــال مــكل ــيالن -هـ ـ ــؤالء الـ ـ ــذيــن
نتحـدث عـنهم إرهــابيــون خطـرون

وأعـتقــد أننـا حتــدثنـا بـشـأن هـذه
الـقضيـة من قبل ولـم يتغيـر شيء
فيما يتعلق بوجهة نظرنا-.
وميـكن أن تصـل األوضاع الـقاسـية
مثـل وضع احملتجـزيـن يف احلبـس
االنـفـ ـ ـ ـ ــرادي وجتـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــده ــم م ــن
مالب ــسهـم وتع ــريــضهـم ل ــدرج ــات
حرارة شـديدة وتهديـدهم بالكالب
الـ ــى حـ ــد الــتعـ ــذيـب احمل ـظـ ــور يف
جميع الظروف واحلروب.
وجـاء يف التقرير -البـد من تقييم
العنف املفـرط املستخدم يف بعض
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت خـ ـ ــالل ن ـ ـ ـقـ ـ ــل
(احمل ـ ـ ـتــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ــن)...واط ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

البطريرك صفري يدعو العتامد الصيغ
القانونية يف إزاحة حلود

احملتجـزيـن املضـربني عـن الطعـام
بـ ــالقـ ــوة علـ ــى أنه يــصل ال ــى ح ــد
التعذيب-.
وقـ ــال احملـققـ ــون اخلـمـ ـس ـ ــة انهـم
قـلق ـ ــون عل ـ ــى نحـ ــو خـ ــاص جتـ ــاه
محـ ـ ــاوالت اإلدارة األم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــة -
العـادة تعـريف -طـبيعــة التعــذيب
للسماح باستخدام أساليب معينة
يف استجواب احملتجزين.

موقف بريطاني

ويف ل ـنـ ـ ــدن أبـلغــت لـ ـ ــويـ ـ ــز أربـ ـ ــور
املفوضة السامـية حلقوق االنسان
هيئـة االذاعـة البـريطـانيـة أنهـا ال
تـ ـ ــرى ب ـ ـ ــديال عــن اغـالق املع ـتـقل
الق ـ ــائــم يف الق ـ ــاع ـ ــدة الــبح ـ ــري ـ ــة

بيروت/اف ب

وكـان االمـني العــام لالمم املـتحـدة
ك ـ ــويف ان ـ ــان ق ـ ــد دع ـ ــا الـ ـ ــى اغالق
معسكر غوانتانامو ".
وقـ ــال انـ ــان "اعــتق ـ ــد انه سـتـكـ ــون
هنـاك ضـرورة الغالق غـوانتـانـامـو
ع ــاجـال ام آجال" ،معـب ــرا عــن امله
يف ان "تـ ـ ـتــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ احل ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(االميــركيـة) قـرارا يف هـذا الـشـأن
يف اقرب وقت ممكن".
وقـال انــان ان "هنـاك امـورا كـثيـرة
يف ه ــذا الـتق ــريـ ــر وال ميكـنـنـي ان
اقــول انـي م ــوافق عل ــى كل مــا ورد
فيه".
واضــاف "لكـن النـقطـة الــرئيــسيـة
ه ـ ـ ــي انــه ال مي ـ ـك ـ ـ ــن ان ن ـعـ ـ ـ ـت ـقــل
اشخـاصـا الـى االبـد وانـه يجب ان
تـوجه اليهم اتهامـات كما يجب ان
تتــوفــر لهـم امك ــانيــة الــدف ــاع عن
انف ــسهـم وب ــالـت ــالـي مح ــاكـمـتهـم
واتهامهم او االفراج عنهم".
وتـ ـ ـ ــابـع انـ ـ ـ ــان "اعـ ـتـقـ ـ ـ ــد انـه امـ ـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ـش ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرك يف كـل االن ـ ـ ـظ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة".

تصاعد القلق لتواصل أعامل اإلبادة يف دارفور

امــيل حل ــود حـتـ ــى  14آذار للـتــنحـي عـن
مـن ـصــبه ،مـ ــؤكـ ــدة انهـ ــا ســتلـتـ ــزم سـقف
القانون يف حتركها هذا.
وج ــدد حل ــود االربع ــاء مت ـسـكه ب ــالـبق ــاء
مبنـصبه حتـى انتهـاء واليته الـدستـورية
يف تشرين الثاني عام 2007.
ومت متـديـد واليـة حلــود ثالث سنـوات يف
ايل ـ ـ ــول  2004بع ـ ـ ــد تعـ ـ ــديـل للـ ـ ــدس ـتـ ـ ــور
بضغوط من سوريـا رغم معارضة غالبية
املسؤولني اللبنانيني.

اعلـنـت وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة
كــونــدولـيــزا رايــس ان عـملـيــات "االبــادة"
مـ ـسـتـمـ ــرة يف دارفـ ــور (غـ ــرب الـ ـسـ ــودان)
لـكــنه ـ ــا رأت ان ارس ـ ــال ق ـ ــوة دولـي ـ ــة ال ـ ــى
االقل ـيــم م ـ ــرت ـب ــط ب ــطلــب مــن االحت ـ ــاد
االفريقي.
وق ــالـت راي ــس انهـ ــا "قلق ــة ج ــدا" حـي ــال
الـوضع يف دارفـور حيـث قتل حـوالـى 300
الـف شـخـ ــص خـالل ثـالث سـ ـن ـ ـ ــوات م ــن
القتــال بني مـتمــردين نـحليـني من جهـة
والقـوات احلكـوميـة ومـيليـشيـا مـدعـومـة
منها من جهة ثانية.
وقـ ــالـت راي ــس "يف مـ ــا يــتعـلق بـ ــدارفـ ــور،
سيـاستـنا لـم تتغيـر .موقفـنا هـو ان ابادة
قد ارتكبت وما زالت يف الواقع مستمرة".
واسـتخ ــدام عبــارة "ابــادة" قــد يعـني بــدء
حتـ ــرك دولـي ضـ ــد الـ ـسـ ــودان اذا اعـتـبـ ــر
مسؤوال عنها.
وكـان وزيـر اخلــارجيــة االميــركي الـسـابق
كـولن باول اتهم يف ايلـول  2004احلكومة
الـ ـسـ ــودانـيـ ــة مبـمـ ــارسـ ــة "االبـ ــادة" لـكـن
مـســاعــده للـشــؤون االفــريـقيــة جـينــداي

رفض التهديدات الكورية وإرصار أمريكي
عىل مواصلة العقوبات
واشنطن/اف ب

رفضت الـواليات املتحدة التهديدات االخيرة
الـتــي اطلقـته ــا ض ــده ــا ك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة
واسـتــبع ــدت رفـع عق ــوب ــاته ــا امل ــالـي ــة الـتـي
تفــرضهــا عل ــى بيــونغ يــانغ كـشــرط مـسـبق
السـتـئـن ــاف املف ــاوض ــات املـتع ــددة االط ــراف
حـول امللف الـنووي الـكوري الـشمـالي.وقـالت
وزيـرة اخلارجـية االميـركية كـوندوليـزا رايس
خالل شهـادة لهـا امـام الكـونغـرس االميـركي
ان الـواليـات املتحـدة ستـبقي علـى عقـوبـاتهـا
ردا على تـزوير بيـونغ يانـغ دوالرات حتى وان
ك ـ ــان ه ـ ــذا االم ـ ــر س ـيـك ـ ــون عل ـ ــى حـ ــسـ ـ ــاب
املفــاوضــات الـس ــداسيــة حــول امللـف النــووي

الكــوري الــشم ــالي والـتي تــوقفـت منــذ عــدة
اشهـر .والـدول املـشـاركـة يف هــذه املفـاوضـات
هـي ال ــوالي ــات املـتح ــدة وك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة
وكوريا اجلنوبية والصني وروسيا واليابان.
واض ــافـت راي ــس "يجـب ان تــبقـي ال ــوالي ــات
املـتح ــدة الــضغــط مع او ب ــدون مف ــاوض ــات
س ــداسيــة".وتــشتــرط كــوريــا الــشم ــاليــة رفع
العقـوبـات املـاليـة كشـرط مـسبق للعـودة الـى
طـاولــة املفـاوضـات الـســداسيـة الـتي حتـاول
منـذ اكثـر من عــامني اقنـاعهـا بـالتخـلي عن
سالحها النووي.
واكـدت رايـس ان الـواليــات املتحـدة مـستعـدة
السـتـئـن ــاف املفــاوضــات ودعـت الـصـني ،ابــرز

حلـيـف لك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة ،كـي تقـنع ق ــادة
بيونغ يانغ بالعودة الى طاولة املفاوضات.
وكانت كوريا الشمالية قد احتفلت اخلميس
بعيـد ميالد زعيـمها "الغـالي" كيـم جونغ ايل
ال ـ ـ ــرابـع وال ـ ــس ــت ــني وح ـمـل ــت بـع ـنـف عـل ـ ـ ــى
"املعــت ـ ــديــن" االمــي ـ ــرك ـيــني ال ـ ــذيــن "س ـي ـتــم
سحقهـم حتـى آخــر رجل" يف حــال تعــرضت
البالد لهجوم.
وقال يانغ هـيونغ-سوم نائب رئيس اجلمعية
الشعبـية العليـا البرملـان الكوري الـشمالي ان
"االزمة الكورية الشمـالية لن حتل ابدا طاملا
تــواصل الـواليــات املتحــدة سيـاســة معـاديـة"
لكوريا الشمالية.

دعم (احللف بني احلضارات) تعزيز ًا للتقارب الغريب اإلسالمي
مدريد /اف ب

اعلـنت وزيـرة اخلـارجيـة االميـركيـة كـونـدوليـزا رايـس ان واشنـطن
تـدعـم مبــدأ احللف بـني احلضـارات الـذي وعــدت اسبــانيـا وتــركيـا
العمل من اجله يف اطـار االمم املتحـدة بهدف تقـريب االسالم من
الغرب واعـربت عن رغـبة واشـنطن يف تقـدمي "مسـاهمتهـا" يف هذا
اجملــال.وق ــالت يف رســالــة الــى وزيــر اخل ــارجي ــة االسب ــاني مـيغـيل
انـخيل موراتـينوس "هـذه املبادرة جـديرة بـان تشجع حصـول تفهم
افـضل ودفع االصالحـات الـدميـوقــراطيـة والـسـالم واالستقـرار يف
مجمل الشرق االوسط".
وكــان رئيـس الــوزراء االسبــاني خـوسـيه لـويـس رودريغـز ثـابــاتيـرو
اطـلـق فـك ـ ـ ــرة احلـلـف بــني احل ـ ـض ـ ـ ــارات يف ايـل ـ ـ ــول  2004يف االمم

املـتحــدة .وقــد دعـمت ت ــركيــا ايـض ــا املبــادرة واجـتمـعت مـجمــوعــة
خبــراء علــى مــستــوى عــال يف تـشــريـن الث ــاني امل ــاضي يف جــزيــرة
مايوركا االسبانية لوضع برنامج عمل.
وج ــاء يف رس ــال ــة رايــس الـتـي ن ـش ــرت يف م ــدري ــد "تلقـيـت تق ــاري ــر
مشجعة بالنسبة الجتماع العمل هذا".
واضـافـت "نحن مــستعـدون لــدعم بـعض مـشـاريـع التحـالف الـتي
تـتطــابق مع اهــدافنـا يف الـشـرق االوسـط" خصـوصــا دفع التـفهم
بني الثقافات اخملتلفة يف املدارس واجلامعات.
واوضحت "انتظر بفارغ الصبر التقـرير النهائي جملموعة اخلبراء
وتطـبيق برنـامج عملـها لتحـديد مـشاريع محـددة ميكن للـواليات
املتحدة ان تساهم فيها".

رشاكة عاملية حول الطاقة النووية
واشنطن/اف ب

وكـ ـت ــب كـ ـيـف ــن مـ ـ ـ ــول ــي مـ ـنـ ـ ـ ــدوب
واشـن ـطـن ل ــدى االمم املـتح ــدة يف
جـنــيف الرب ـ ــور ق ـ ــائـال ان تق ـ ــري ـ ــر
احملـققــني -ح ـ ـ ــوى فق ــط بـ ـ ـشــكل
انتقـائي الـوقـائـع التي تـدعم هـذه
النتائج وجتاهل احلقائق االخرى
التي قد تقوض هذه النتائج-.
وتـنفي الـواليــات املتحـدة أن يكـون
االطع ــام الق ـس ــري للـمحـتجــزيـن
ال ــذي يتـم النقــاذ ارواحـهم يــرقــى
الــى ح ــد املعــال ــة القــاسـيــة .وذكــر
احملـقـقـ ـ ـ ــون اخلـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي ــن
يشملون مـانفرد نواك مقرر االمم
املـتحـدة اخلـاص بـشـأن الـتعــذيب
ولـيلـي زروقـي رئـي ـسـ ــة مجـم ــوع ــة
العمـل بشـأن االحتجـاز التعـسفي
ان الـنتــائج التـي خلصــوا اليهـا يف
تقـريــرهم اسـتنـدت الــى مقــابالت
مع محتـجزين سـابقني ومـحامني
وأجـ ــوبـ ــة عـن أســئلـ ــة أرسلـت الـ ــى
حكومة الواليات املتحدة.
لـكــن احملـققــني رفـ ـض ـ ــوا ع ـ ــرض ـ ــا
أمــريـكيــا بــزيــارة ج ــوانتــانــامــو يف

دعوة عنان

واشنطن/اف ب

دعــا الـبـطــريــرك نـص ــر اهلل صفـيــر رأس
الكـنـي ـســة املــارونـيــة الـنــافــذة يف حــديـث
ل ــصحــيفـ ــة "الــنه ـ ــار" اللـبـنـ ــانـيـ ــة أم ــس
اجلـمع ــة ،املـط ــالـبـني ب ــاسـتق ــال ــة رئـيــس
اجلــمهـ ــوريـ ــة امــيل حلـ ــود الـ ــى اعـتـمـ ــاد
الطرق القانونية ،مؤكدا ضرورة التوصل
الى اتفاق على خليفته.
ودعا صفير الذين يريدون اسقاط حلود
الـى "اعتـماد الـطرق الـقانـونيـة بواسـطة
املـؤسـسـات الــدستـوريـة" ،مـؤكــدا مجـددا
م ـ ـ ـ ــوقـفـه املـع ـ ـ ـ ــارض السـق ـ ـ ـ ــاط رئـ ـي ـ ـ ــس
اجلمهورية بضغط من الشارع.
وقـال"لـست ضـد القـانـون .اذا كـان هنـاك
طـرق قـانــونيـة تعـتمــد فليـأخـذ القـانـون
مجراه".
واعرب عـن اسفه "الن رئاسـة اجلمهـورية
اصـبحــت مك ـس ــر عـص ــا ل ـس ــوء احلـظ".
وقـ ــال "هـ ــذا ال يـ ـشـ ــرف اللـبـنـ ــانـيـني وال
اجلالس على كرسي الرئاسة".
وكـ ــانـت قـ ــوى  14اذار ممــثلـ ــة الغـ ــالـبـيـ ــة
النيـابية امهلت مـساء اخلميـس الرئيس

جبهة

دعت وزيــرة اخل ــارجي ــة االمي ــركيــة كــون ــدوليــزا
راي ــس االسـ ــرة الـ ــدولـيـ ــة الـ ــى تـ ـشـكــيل "جــبهـ ــة
مـوحدة" ضـد الرئـيس الفـنزويلـي هوغـو شافـيز
الـذي ميثل كمـا قـالت "حتـديـا للـدميـوقـراطيـة"
و"خــطـ ــرا" علـ ــى امـيـ ــركـ ــا الالتـيـنـيـ ــة .وقـ ــال يف
الكــونغــرس االميــركي "نـبحـث مع دول اخــر كي
نتـأكــد ان هنـاك نـوعــا من جـبهـة مـوحـدة ضـد
بع ــض االشــيـ ـ ــاء الــت ــي تق ـ ـ ــوم بهـ ـ ــا فــن ـ ـ ــزويال".

األمـيـ ــركـيـ ــة يف كـ ــوبـ ــا وي ـضـم 500
سجــني بع ــضهــم محــتج ـ ــز م ـن ـ ــذ
أربعة أعوام دون محاكمة.
وقــالت أربـور قـبل صـدور الـتقـريـر
انه رغــم ع ـ ــدم مـ ـ ــوافقــتهـ ـ ــا عل ـ ــى
جـمـيع الـت ــوصـي ــات الـتـي ح ــواه ــا
الـتقريـر فانه يجـب على الـواليات
املـتحدة اما أن حتـاكم املعتقلني أو
تطلق سراحهم وتغلق املعتقل.
لكن واشـنطـن التي تـنفي االسـاءة
ملعتـقلي جــوانتـانـامــو أو مخــالفـة
القوانـني الدولـية اتهـمت محققي
االمم املــتحـ ــدة بـ ــالـت ـصـ ــرف مــثل
محامي االدعاء.

أواخـر العـام املـاضـي الن واشنـطن
لن تسمح لـهم مبقابلـة املعتقلني.
ويف اطـ ــار زيـ ــادة ال ــضغ ـ ــوط علـ ــى
واشـنـطـن فـمـن املـت ــوقع أن ي ــدعـم
الـبـ ــرملـ ــان االوروبـي يف وقــت الحق
دعـوة الغـالق معتقل جـوانتـانـامـو
ومعــامل ــة جمـيع احملـتج ــزين مبــا
يـتمـاشـى بـشكل كــامل مع قــوانني
حقـوق االنسـان الدولـية .ويحـظى
الـق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــذي يـج ـ ـ ــدد االل ـت ـ ـ ــزام
مبك ــافحــة االرهــاب بــدعـم جـمـيع
الـتجـمع ــات ال ـسـي ــاسـيـ ــة الكـب ــرى
داخل الـبـ ــرملـ ــان االوروبـي لـكــنه ال
يلزم دول االحتاد االوروبـي باتخاذ
أي حترك.

اعلنت الواليـات املتحدة عن شـراكة دولية
لـتقــدمي وقــود نــووي لــدول اخــرى بهــدف
حتـ ــاشـي خ ـطـ ــر قـيـ ــام "ايـ ــران جـ ــديـ ــدة"
وحت ــويـل للــتكـن ــول ــوجـي ــا ل ـصــنع قـنــبل ــة
نووية.
وقـ ـ ــال روبـ ـ ــرت جـ ـ ــوزف مـ ــسـ ـ ــاعـ ـ ــد وزيـ ـ ــرة
اخل ـ ــارج ـي ـ ــة املـكـلف م ـ ــراق ـب ـ ــة االسـلح ـ ــة

واالمن الــدولي خالل مـؤمتـر صحـايف ،ان
"ه ــذه املـب ــادرة ته ــدف ال ــى حت ــاشـي قـي ــام
اي ــران ج ــديـ ــدة اي سعـي دول اخ ــرى ال ــى
امـتالك تـكنــولــوجيــات حـســاســة تـســاعــد
علــى الـتخـصـيب واعــادة املعــاجلــة وتكــون
االهداف احلقيقية غير الطاقة النووية".
وتقتـرح الواليـات املتحـدة العمـل مع قوى
نـ ــوويـ ــة اخـ ــرى مــن اجل ت ـطـ ــويـ ــر بـ ــرامج

تغ ــذي ــة ب ــال ــوق ــود الـن ــووي ل ــدول تــتعه ــد
"ب ـ ــاملق ـ ــابل عـ ــدم ت ـطـ ــويـ ــر تـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا
للتخصيب واعادة التأهيل".
ومن نــاحيـته ،اوضح كالي سـيل مـســاعــد
وزي ــر ال ـط ــاق ــة ان م ـس ــؤولـني امـي ــركـيـني
توجهـوا يف كانـون الثانـي املاضي الـى عدة
عــواصم مـن اجل تـطـويـر "شـراكـة عــامليـة
حول الطاقة النووية".

فريجـر تراجع عن اتسخـدام هذه العبارة
بعد اسبوعني.
وقــال فــريجــر لـصحــافـيني حـينــذاك ان
الـوضع احلـالي يف دارفــور "مختلف جـدا
عـم ــا ك ــان مـن قــبل .املـم ــارس ــات لـي ـسـت
منهجية ( )...انها سلـسلة من الهجامت

الصغيرة واحلوادث".
ومتـارس الـواليـات املـتحــدة التـي تتـولـى
الــرئــاســة الــدوري ــة جمللــس االمـن خالل
الــشه ــر اجل ــاري ،ضغ ــوط ــا لــتحل ق ــوات
دوليـة مـحل جنـود االحتـاد االفــريقي يف
اقليم دارفور.

اجراءات إرسائيلية ملحارصة
السلطة الفلسطينية
القدس /اف ب

قــال مســؤول كبيـر يف رئـاسـة احلكـومـة
االسرائـيلية ان رئيـس الوزراء بالـوكالة
ايهـ ــود اوملـ ــرت سـي ـ ــدرس سلـ ــسلـ ــة مـن
االج ــراءات الـتـي ته ــدف الـ ــى الفــصل
بني اســرائيل والـسـلطــة الفلـسـطيـنيـة
الـتي سـتهيـمن عـليهـا حـركـة املقـاومـة
االسالمية (حماس).
وقـال هذا املسؤول لوكـالة فرانس برس
طــالـبــا عــدم كــشف هــويـته ان "اوملــرت
سيــدرس سلـسلــة من االجـراءات الـتي
اع ـ ــدته ـ ــا وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع وته ـ ــدف ال ـ ــى
انفـ ـصـ ـ ــال اسـ ـ ــرائ ــيل ت ـ ـ ــدريج ـيـ ـ ــا عــن
السلطة الفلسطينية يف ظل حماس".
واض ـ ــاف "مــن ال ـ ــواضـح انه اذا ك ـ ــانــت
ح ـم ـ ـ ــاس تـه ـي ـمــن عـل ـ ـ ــى الـ ـ ـسـل ـ ـط ـ ـ ــة
الفل ـسـطـيـنـي ــة واجمللــس الـت ـش ــريعـي
الفلـسطـيني فـيجب اعـادة الـنظـر بكل
الق ــاعـ ــدة الق ــان ــونـي ــة لـعالق ــاتـنـ ــا مع
الفلسطينيني".
من جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" ان
وزيـرة اخلــارجيـة االسـرائـيليـة تـسيـبي
لـيفـني ص ــرحت ان اســرائـيل سـتعـتبــر
الـسلطـة الفلسـطينـية "كـيانـا ارهابـيا"
فور بـدء البرملـان الفلسـطيني اجلـديد
عمله.
وقـال املسـؤول االسـرائـيلي ان اسـرائيل
تعـتـ ــزم ان حتـ ــد او متــنع اعـتـبـ ــارا مـن
االحــد انتقــال العمــال الفلــسطـينـيني
مــن االراضــي الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
اسـ ـ ــرائ ــيل وجت ـم ـيـ ـ ــد االمـ ـ ــوال ال ـتــي
جتـ ـمـعـه ـ ـ ــا اس ـ ـ ــرائـ ـيـل بـ ـ ـشـكـل رس ـ ـ ــوم
مف ــروضـ ــة عل ــى مـنــتج ــات مت ــر عـب ــر
مـ ـ ــراف ــئهـ ـ ــا وم ـ ـس ـتـحق ـ ـ ــة لل ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة
الفل ـسـطـيـنـي ــة او احل ــد او مـنع م ــرور
الـبضــائع الفلـسـطيـنيــة عبــر االراضي
االسرائيلية.
وق ـ ـ ــال املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول الـكـ ـبـ ـي ـ ـ ــر ان "ه ـ ـ ــذه
العقوبـات ستطبق آنيـا وتدريجيـا تبعا
ل ــسلـ ــوك ال ــسل ـطـ ــات الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة

والتطورات يف اجلانب الفلسطيني".
اال انــه اوضــح ان امل ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات
للفلـسـطيـنيـني ميكـن ان تتــواصل عن
طريق املنظمات االنسانية.
وقـال ان "الــرأي العـام انـتخـب حمـاس
لقيـادة الـسلطـة الفلـسطـينيــة وميكنه
ب ـ ـ ــذلـك ان يـح ـ ـ ــاسـ ـبـه ـ ـ ــا ب ـ ـط ـ ـ ــريـق ـ ـ ــة
دميوقراطية".
مـن جــانـبهــا اعلـنـت وزيــرة اخلــارجـيــة
االم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة ك ـ ــون ـ ــدول ـي ـ ــزا رايـ ــس ان
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة س ـتـ ـ ــواصـل دفع
مساهمتها لوكالة االمم املتحدة لغوث
وتـ ــشغـيـل الالجـئـني الـفل ـطـ ـسـيـنـيـني
(اونـ ـ ــروا) ح ـتـ ـ ــى وان شــكلــت حـ ـ ــركـ ـ ــة
حماس احلكومة املقبلة.
وق ــالت رايـس امــام الكــونغــرس "نــريــد
الــتجـ ــاوب مع احل ــاج ــات االن ـس ــانـي ــة
االساسية للشعب الفلسطيني".
واضـ ــافــت يف شهـ ــادة لهـ ــا امـ ــام جلـنـ ــة
الـشـؤون اخلــارجيـة يف مجلـس النـواب
"ال ن ـ ــري ـ ــد وقف املـ ـش ـ ــارك ـ ــة يف ب ـ ــرامج
تلقيح االطفال الفلسطينيني".
واوضحـت "علـيـن ــا ح ـسـب م ــا اعـتق ــد
واجـ ـبـ ـ ـ ــات جتـ ـ ـ ــاه الـالجـ ـئ ــني الـ ـ ـ ــذي ــن
يعيشـون يف ظروف كريهـة وسوف نقوم
بهـ ــذا االمـ ــر مــن خالل وكـ ــاالت االمم
املـتح ــدة .وانـنـ ــا نفعـل ذلك عـب ــر ه ــذه
الوكاالت يف كل العالم".
وقــالـت رايــس ايـضــا "انــا اذن مـتــأكــدة
متـاما انـنا سـنفصـل هذه االمـوال" عن
ب ــاقـي امل ـس ــاع ــدة االمـي ــركـي ــة عـن ــدم ــا
سـيـتـعلق االمــر ب ــاتخــاذ خـي ــارات بعــد
تشكيل احلكومة الفلسطينية.
يـشار الى ان االونروا التي تأسست عام
 1950تـقـ ـ ـ ـ ــدم الـقـ ـ ـ ـسـ ــم االك ـ ـبـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
اخلــدمــات االســاسـي ــة ،تعلـيـم وصحــة
وخـ ــدمـ ــات اجـتـمـ ــاعـيـ ــة ومـ ـسـ ــاعـ ــدات
غ ـ ـ ــذائ ـي ـ ـ ــة ،يف مـخ ـي ـم ـ ـ ــات الـالج ـئــني
الـفل ـس ـطـيـنـيـني يف الــضفـ ــة الغ ــربـي ــة
وقطاع غزة ويف سوريا واالردن ولبنان.

