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شرياك :شارون شخص غري مرحب به يف فرنسا

املدى  /وكاالت
تأكيد
اكـد رئـيس الـوزراء الفـلسـطيين امحـد قـريع ان رسـالـة
االستقالة اليت قدمها اىل الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات
يف اطـار االزمـة االمـنيـة (ال تـزال قــائمـة).وقـال قـريع
مـتوجهـا للصحـافيني يف ختـام اجتـماع طـارئ حلكـومته
(قدمت استقاليت السباب واضحة ،بسبب الفوضى االمنية
ومل اتلق اي رد من الرئيس عـرفات .وبالتـالي ،فان عرض
استقاليت ال يزال قـائما) .وقام قريع غـداة سلسلة عمليات
خطف غري مـسبوقة يف قطاع غزة ،بتقديم استقالته يف 17
متوز اىل عرفات الذي رفضها.
عالقات
استقـبل الرئـيس التـونسي زيـن العابـدين بن علـي وزير
اخلـارجيـة الفرنـسي ميـشال بـارنييه وحبـث معه يف افاق
التعاون الفرنـسي-التونسي وامللفات السـاخنة على الساحة
الدولية كما افاد مصـدر رمسي يف تونس .ويف ختام اللقاء،
قال بارنييه انه حبث مع بن علي الوضع يف الشرق االوسط
والعـراق واالزمات اليت تشهدها افريقيا .واضاف (نقلت اىل
الرئـيس بن علـي رسالـة صداقـة وتقديـر شخصيـة) من
الرئـيس الفـرنسي جـاك شرياك الـذي (سيـكون مـسرورا
بـاستقـبال الـرئيـس بن عـلي يف  15آب حلضـور احتـفاالت
الذكرى الستني لالنزال يف جنوب فرنسا).
ازمة
حاولـت احلكومـة االسرائـيلية امـس الثالثاء الـتقليل من
خطـورة االزمـة اليت اثـارهـا النـداء الــذي وجهه رئيـس
الـوزراء اريل شـارون اىل يهـود فـرنسـا للهجـرة اىل الـدولـة
العربية .وقـال املتحدث بـاسم احلكومـة ايف بازنـر (ليست
هناك ازمـة بني البلدين بل سوء تفـاهم ثقايف جيب السعي
الزالته بالتفكري مليا).
زيارة
يتـوجه وزيـر الـداخليـة املغـربي مـصطفــى السـاهل اىل
اجلـزائر يف زيارة عـمل خمصصة لـبحث العالقات الثـنائية
بني البلدين ،مبا فيـها مسألة الصحراء الغربية وقال وزير
االتصاالت واملتحدث باسم احلكومة املغربية نبيل بن عبد
اهلل ان (وزيـر الداخلـية سيبحـث يف اجلزائر جمـمل املسائل
الثنائية مبا فيها ملف الصحراء (الغربية)).
حتقيق
اعـلنت جممـوعة هـاليـربتون الـيت كان يـرأسها مـنذ اربع
سنوات نـائب الرئـيس االمريكي ديـك تشيين ،انهـا تواجه
حتقيـقا يـتعلق بنـشاطـات غري مـشروعـة مع ايـران اليت
ختضع لنـظام عقوبات ،جرت عـن طريق فرعها املسجل يف
جـزر كاميـان .ويأتي هـذا االعالن الذي صـدر بعد تـسليم
وثائق للـجنة االمريكـية لعمـليات البـورصة بينـما ختضع
هـالـيربتــون لتحـقيقــات تتعـلق بنـشـاطــات يف العـراق
ونيجرييا .وابلغـت اجملموعة ان التحقيق الذي بدأته وزارة
اخلـزانــة يف  2001نقل اىل وزارة العـدل الـيت تعـاجل عـادة
القضايا االتهامية اجلنائية.
تعيني
اعتربت كتـائب شهـداء االقصـى املنبثقـة عن حركـة فتح
قرار تـعيني الفـريق عبـد الرازق اجملـايدة مـديرا عـاما
لالمـن العام يف االراضي الفـلسطيـنية حمـاولة اخـرى (لذر
الرمـاد يف العيـون) ،بعد ان عـارضت تعيـني اللواء مـوسى
عرفات مديرا لالمن العام يف قطاع غزة.
وقـالـت الكتــائب يف بيـان هلـا (بنـاء علـى الـتطـور االخري
والقرار الـصادر بتكليف عبـد الرازق اجملايدة مـديرا عاما
لالمن العـام ،نؤكـد ان هذا القـرار هو حمـاولة اخـري لذر
الـرماد يف العـيون والـتفافـا جديـدا على االرادة الـوطنـية
بالتغيري واالصالح).
استطالع
اشــار اسـتــطالع للــرأي اجــري بــطلـب مـن (آي.او.ال)
وصحيفة (ليرباسيون) ونشرت نتائجه ان شعبية الرئيس
الفـرنسي جـاك شرياك ورئيـس وزرائه جان بيـار رافاران
تــراجعت اربع نقـاط وثالث نقـاط علـى التـوالـي ،حيث
حصال على تأييد  %41و %29من االشخاص املستطلعني.
وسئل املستطلعون عن تصرحيات شرياك املوجهة ضد وزير
االقتصاد نيكوال سـاركوزي يف  14متوز يف اطار صراع القوى
القائـم بينهـما ،فـاعتـرب  %57منهم ان الـرئيـس على حق،
فيما رأى  %32انه على خطأ.
عنصرية
اعـلنت املفـوضيـة االوروبيـة امـس الثالثـاء رفع دعـاوى
قضائية ضد املانيا والنمسا وفنلندا واليونان ولوكسمبورغ
لتاخر هـذه الدول يف اعتمـاد تشريعني اوروبيـني ملكافحة
العنـصريـة والتميـيز وحتـويلهـما اىل قـانونـني وطنيني.
واوضحت بروكسل ان هذه الدول اخلمس تاخرت عاما عن
مـوعـد  19متـوز2003الـذي حـدد كحــد اقصــى لتحـويل
التـشريع املتعلق بـاملساواة يف املعـاملة دون متييـز عنصري
وتاخـرت اكثـر من ستـة اشهـر عن مـوعد كـانــــــــــــون
االول 2003الذي حدد للتشريع املتعلق باملساواة يف العمل.
اغتيال
اعلنت متحـدثة باسم السفارة االرمنـية يف موسكو اغتيال
رئيـس حتريـر جملة ادبيـة ارمنيـة يف موسـكو .واوضحت
عاملة يف القسم االعالمي بالسفارة ان الشرطة عثرت على
جثة بـايل بيلويـان قرب الطـريق الدائـري حول مـوسكو
وهي حتمل آثار طعن بالسكني .واوضح املصدر ان بيلويان
(37عـاما) كان رئيـس حترير جمللـة (ارميانسكـي برييولوك)
الصـادرة باللغـة الروسيـة واملتخصـصة يف احليـاة االدبية
والثقافية االرمنية منذ اطالقها يف موسكو عام 2000
حريق
اندلـع حريق قرب الـدير البحـري (معبد حتـشبسوت) يف
الرب الغربي مبدينـة االقصر (650كم جنوب) دمر  62حمال
حمـيطة بـاملعبد خمـصصة لـبيع التذكـارات للسيـاح .وقال
مدير قطاع االثار الفرعونية يف منطقة القرنة اليت تعترب
مـن اغنى املـناطق االثـرية يف العـامل علي االصفـر لوكـالة
فرانـس برس (يبـدو ان متاسـا كهربـائيا حـصل يف احدى
احملالت املخـصصـة لبـيع التحف للـسيـاح فانـدلع احلـريق
ليلتهم عددا كبريا من هذه احملالت اخلشبية).
حادث
اعلنت الشرطة اهلندية مقتل اربعني شخصا يف حادث سري
تعرضت له حافلة شرق اهلند.
وقال املـتحدث باسم الشـرطة ساندانـو كار ان احلافلة اليت
كــانت تقل حـواىل مخـسني راكبـا احنـرفت عـن الطـريق
بسبـب السرعة قـرب الكسمبور (355كلم مشـال كلكوتا) يف
واليــة البنغـال الغـربيـة .وادى احلـادث اىل سقـوط حـواىل
اربعني قـتيال .وقـد انتـشلـت  35جثـة من احلـافلـة اليت
سقـطت يف حفـرة وانقلبـت ،فيمـا تـواصل فـرق االغـاثـة
العمل على انتشال الضحايا االخرين.
خمدرات
افـاد مصــدر رمسي ان اجليـش االفغــاني ضبـط االسبـوع
املاضي اكثر من  3،1طن من اهلريويني يف والية غور بوسط
غـرب البالد .واعـلن النـاطق بـــــــــــــــاسم وزارة الـدفـاع
اجلـنرال حمـمد ظـاهر عـزميي ان جنـــــــودا من اجلـيش
االفغــــــــاني اجلديـد رصدوا ســــــــت شاحنـــــات صغرية
كانــــــت تنقل  1343كيلوغراما من اهلريويني.

املدى  /وكـاالت  -اعترب الـرئيس
الفرنسي جاك شرياك يف باريس،
رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون
شخصـا (غري مـرحب به) إىل أن
يقدّم تـوضيحـات بشـأن دعوته
ليهـود فرنـسا إىل مغـادرتها ،وفق
مــا أعلـنت مـتحــدثــة بـــاسم
اإلليزيه.
وأضـافت املتحـدثة أ ّن زيـارة كان
من املتـوقع أن يقـوم بهـا شارون
قريـبا إىل فـرنسـا ،لن تتم إىل أن
يـتـ ّم تقــديـم الـتــوضـيحــات
املطلوبة.
وكــان شــارون طلـب ،يف نهــايــة
األسبوع املاضـي ،من يهود فرنسا
اهلجرة (فورا) إىل إسرائيل بسبب
(تـنــامـي األحـــداث املعــاديــة
للسامية يف فرنسا).
وخلّفت تلك التصرحيات ،موجة
غاضبـة يف فرنسـا حتى من قبل
زعماء بعض اجلـماعات اليهودية
الفـرنــسيـة الــذين اعـتربوا أن
شارون ليس علـى معرفة دقيقة
باألحداث اليت جتري يف فرنسا.
وأعــربت الـرمــوز اليهـوديـة يف
فرنسـا عن ارتياحـها لإلجراءات
اليت اختذتهـا احلكومة الفرنسية
ال سـيـمـــا مـــا يـتـعلق بـربامج
الـتــدريـس فـضال عـن تــوفـري
احلماية لليهود.

وأعلـنت وزارة اخلــارجيــة أنهـا
أجـرت علـى الفـور اتصـاالت مع
السلطات اإلسرائيلية تطلب منها
تـــوضــيحـــات بــشـــأن هـــذه
الـتـصــرحيــات ،يف حـني وصف
وزير اخلـارجية ميشيل بارنييه
تـصــرحيــات رئـيــس الــوزراء
اإلسرائيلي بأنهـا (غري مقبولة)،
مـشريا إىل إجـراءات باريـس ضد
(األعمال املعادية للسامية).
وأكـد رئيـس الربملـان والعـضو يف
حـزب االحتـاد من أجل احلـركـة
الشـعبيـة جـان لـوي دوبـريه أن
تصـرحيات شـارون غري مقبـولة
وتـنـم عـن عــــدم الــــشعــــور
باملسـؤولية .وقـال (إن هذه أمور
تشوه احلقائق وأعتقد أنها تعبري
عن العداوة حنو بلدنا).
من جـهتهـا حـاولـت احلكـومـة

االســـرائيـليــة أمـس الـثالثــاء
التقليل مـن خطورة االزمة اليت
اثارها النـداء الذي وجهه رئيس
الوزراء اىل يهـود فرنسـا للهجرة
اىل الدولة العربية.
وقـال املتحـدث بـاسم احلكـومـة
ايف بازنر (ليست هناك ازمة بني
البلـدين بل سـوء تفـاهم ثقـايف
جيب الـسعـي الزالته بــالتفـكري
مليا).
وكـان شـارون دعـا االحـد يهـود
فــرنـســا اىل اهلجــرة (فــورا) اىل
اســرائـيل مـتهـمــا املــسلـمـني
الفــرنـسـيني بــانـهم مـصــدر
(مـوجـة جـاحمـة مـن معـاداة
الــســـامـيـــة) .واثـــارت هـــذه
التـصرحيـات استنـكارا عـاما يف
فـرنسـا وال سيمـا بني املنـظمات
اليهودية اليت انتقدتها حبدة.

واشنطن جتمد مساعداتها للحكومة الفيتنامية وتقدم الدعم
للمعارضة
واشنـطن (اف ب) -قـرر جملـس اليت تعـتمـدهـا فيـتنـام بـرأيه ،تقدم يف جمـال الدفاع عن حقوق
النــواب االمـريكي جتـميــد كل
املـساعـدات االنسـانيـة لفيتـنام
وتـقديم مـساعـدة للمعـارضة يف
هذا البلد وذلك ردا على (سياسة
املضـايقة والـتمييـز والرتهيب)

حيال الـذين يعارضون الـسياسة
احلكومية.
وصــوت اجمللـس بغـالـبيـة 323
صوتـا مقـابل معـارضة  45عـلى
(قــانـــون حقــوق االنــســان يف
فيـتنـام) الــذي حيظـر
هـذه الـسنـة زيـادة اي
مـساعـدة غري انسـانية
اىل هذا البلـد يف جنوب
شــرق آسيــا عمــا هي
عـليه اصال (قـرابـة 40
مليون دوالر) كا مل يتم
االفـراج عـن املعتـقلني
الــسيــاسـيني واحــراز

االنسان.
ويــسمح القـانــون ايضــا للبـيت
االبـيض بـانفـاق اربعــة مالين
دوالر للعــام املــالـي  2004و2005
لـدعـم املنـشقـني الفيـتنـامـيني
وجممـوعـات تــدافع عن حقـوق
االنسان.
ومت ختـصيـص اكثـر مـن عشـرة
ماليـني دوالر عن الفرتة نـفسهـا
ملكافحة التـشويش الذي احدثته
فـيتنام ضـد (اذاعة آسيـا احلرة)
وهي حمـطـــة اذاعيــة ميــوهلــا
الكــونغـرس االمـريكي وتــوجه
بثها اىل فيتنام.

عمرو موسى يدعو للمصاحلة الوطنية يف العراق

األزمة العراقية قامت على معلومات مضللة
فيينا -وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
أكــد األمني العـام جلـامعـة الـدول
العربـية السيـد عمرو مـوسى على
أهمية وجود حاجة ماسة للمبادرة
إىل عقـــد مـــؤمتـــر وطـين عـــام
لـتكـريــس املصـاحلـة الـوطـنيـة
الـشاملـة يف العراق .وأوضح عـمرو
مـوسـى يف مقـابلـة اجـرتهـا معه
صحيفة (در ستنـدارد)النمساوية:
(ينبغي على كافة القوى واملنظمات
واألحـزاب السيـاسيـة العراقـية ان
تـدخل يف حـوار ضـروري وعـاجل
الجنـاز االستحقـاق األكرب واألهم يف
هـذه املرحلـة وهو إعالن املـصاحلة
الوطنية الـشاملة ،وتكريس احلوار
والتعاون والتنسيق متهيدًا للتالقي
عنـد قــواسم مـشرتكـة وحتـويل
املقاومة اىل معارضة ووضع دستور
عــراقي شــامل يكـرس الـوحـدة
الوطنية العـراقية اليت جتمع كافة
أطـياف اجملتـمع العراقـي من عرب
وأكراد وقوميات أخرى).
ورفـض عمـرو مـوسـى اخلـوض يف
موضوع حول ما إذا كانت احلكومة
العـراقيـة املـؤقتـة بـرئـاسـة ايـاد
عالوي تتمتـع بالسلطـة الكاملة يف
املرحلة الـراهنة ،واكتفـى بالقول:
(إن هذا املوضوع يبتعد عن املشكلة
الن العـراق ميـر اآلن يف حـالـة من
التوتـر والغليـان بغض النـظر عن
نـوع السيـادة الكامـلة أو املنقـوصة
اليت تتمتع بها احلكـومة ،وال سيما
إذا أخذنا يف االعتبار بأن أبناء كافة
شـرائح الـشعب العـراقي يـدركـون
متام ًا بأنه ال يزال يوجد يف بالدهم
قوات اجنبية بغض النظر عن لون
اخلوذة اليت يرتديها جنودها سواء
كانـوا تابعني لقـوات حمتلة تـابعة
للـتحــــالف أم لقـــوات مـتعـــددة
اجلنــسيــات مـتخـصـصــة حبفـظ
السالم).
وأعرب األمني العام جلـامعة الدول
العـربيـة عن اعـتقاده بـأن مسـألة
الــسيــادة أو الــسلـطــة الكــاملــة
للحكـومـة العـراقيـة ليـستـا ذات
اهمية رئيـسة يف املرحلـة الراهنة،
بـل تكـمـن األولـــويـــة يف حتقـيق
املـصاحلـة الوطنـية واالتفـاق على

األزمة الفلسطينية أمام منعطف خطري

عنان :على عرفات اإلصغاء ألعضاء قيادته  ..وقريع يتساءل :من الفاسد
ومن غري الفاسد؟

مـيدل ايـست اونالين نيـويورك
(االمـم املتحـدة)  -صـرح االمني
العام لالمم املتحـدة كويف انان ان
الوضع يف قطاع غزة يؤكد صحة
الـتحلـيل القــاسي الــذي وضعه
موفـده اىل الشـرق االوسط تريي
رود-الرسـن حول وضـع السلـطة
الفلسطينية واثار غضبها.
وشهــد قـطــاع غــزة يف نهــايــة
االسبوع املاضي مواجهات عنيفة
شكلت حتديـا ال سابق له لرئيس
الـسـلطـة الفلـسـطيـنيـة يـاسـر
عــرفــات مـن قبـل جممــوعــات
متشـددة عربت عن غضبهـا بعد
تعيينه احد اقربائه رئيسا جلهاز
االمن العام يف قطاع غزة.
وانـتقــد رود-الرسـن االسـبــوع
املــاضي يف جملـس االمن الـدولي
عــرفــات مـعتـربا انه مل يـربهن
علـى االرادة الـسيـاسيـة الصالح
حكـومة الـسلطـة الفلسـطينـية
الـيت تواجه خطر االنهيار .وقال

انان (انهـا ازمة خطرية مـركزها
رئيس الوزراء).
واضـاف ان (الــرئيـس عـرفـات
جيب ان يـدرك ان عليه االصـغاء
لرئيس الوزراء وغريه من اعضاء
قـيــــادته واختـــاذ االجـــراءات
الالزمة للسيطرة على الوضع).
وتـابع انـان الـذي كــان يتحـدث
لــصحـــافـيـني يف مقـــر االمـم
املـتحــدة يف نيــويــورك ان رود-
الرسـن (كــان يـنقل الــوقـــائع
واعتقـد ان االحـداث تثـبت انه
كــان علــى حق) .وقــدم رئيـس
الـوزراء الفلـسـطيـين استقــالته
بعد احلوادث يف قـطاع غزة الذي
شهـد مواجـهات بني عنـاصر من
كتـائب شهـداء االقصـى املنبـثقة
عن حـركة فـتح وعناصـر جهاز
االستخبارات العـسكرية بـرئاسة
اللـواء مـوسـى عـرفـات يف رفح.
وجـرح يف املـواجهــات  18شخصـا
قـبل ان تتوقف الصـدامات فجرا

القــواسم املـشرتكـة الـيت ستحـدد
مستقبل العـراق ،ومن ثم املباشرة
يف عملية إعادة االعمار والتنمية.
وفيما يتعلق بارسـال قوات عربية
اىل العــراق واليت مل يـسـتبعـدهـا
العـــاهل األردنـي املـلك عـبـــد اهلل
الثـاني قـال السـيد عـمرو مـوسى
بأنـه مل يتم اختاذ أي قرار مجاعي
بهـذا الشان حـتى اآلن ،مشريًا إىل أن
بعـض الــدول العـــربيــة تفـضل
الرتيـث والتشـاور حول هـذا االمر
داخل اجلـامعـة العــربيـة .ولـكن
األمني العــام للجـامعـة العــربيـة
اسـتــدرك قـــائالً( :إن غــالـبـيــة
حكـومات الـدول العربيـة ترى انه
يف ظل الظـروف الراهنة يف العراق،
ومع عــدم إعالن مــوعــد حمــدد
النـسحاب القوات األجنبية مبا فيها
قـوات التحـالف والقـوات املتعـددة
اجلنسيـات ،لن تستطـيع إرسال أية
قوات عربية إىل العراق).
وكـان وزيـر اخلــارجيـة العــراقي
السـيد هـوشيـار زيبـاري أعلن عن
حتـفظ العـراق يف اسـتقبـال قـوات
من عـــدد من الــدول العـــربيــة
اجملـاورة نظرًا ملـواقفها من الـنظام
العراقي السابق.
ويف السياق نفسه ،رأى السيد عمرو
مـوسـى أن الـدول العـربيـة سـواء
اجملاورة للعـراق أو البعيدة هي أو ًال
حبــــاجـــــة إىل طلـب رمسـي مـن
احلكومة العراقيـة ،إضافة إىل قرار
مـن جملــس األمن الـــدولي حــول
تـشكيل قـوات متعـددة اجلنسـيات
تكـــون مهـمـتهـــا ضـمـــان االمـن

الكيفية تت ّم معاجلة الفاسد).
ودعا قـريع ك ّل الفلسطينيني إىل
(وضع ح ّد للفـوضى والعنف من
أجـل حتـقــــيـق األهـــــــــــداف
الـوطـنيـة).ث ّم قـال (كـم يبـدو
اإلسـرائيليون سعـداء هذه األيام.
إن املنتصرين هم أعداؤنا).
وتـــــؤلف االمـم املــتحـــــدة مع
الـــواليـــات املـتحـــدة واالحتـــاد
االوروبـي وروسـيـــا (ربـــاعـي)
الـوساطـة الذي يـسعى إىل إحالل
السالم يف الشرق االوسط.

واالستقـرار يف مــرحلـة مــا بعـد
انـسحاب قـوات التحـالف ،ويف حال
مشاركة أية قوات عربية يف القوات
املتعــددة اجلنـسيــات فعنــد ذلك
تكـون هـذه املـشـاركـة حتـت علم
األمم املتحـدة وليس علـمها أو علم
جهة أخرى.
وأعرب عـمرو موسـى عن اعتقاده
بأن األزمة العراقيـة احلالية قامت
بـرمتهـا على مـعلومـات مضـللة و
تضخيـم متعمد لألمـور ،ومن هذا
املنطلق ينبغي املبادرة إىل مساعدة
مجـــيـع الـقـــــــوى واألحـــــــزاب
والتنـظيمـات السيـاسيـة القائـمة
على السـاحة العـراقية وتـشجيعها
على تسـوية كافـة املشاكل الـعالقة
فـيمـا بـينهــا عن طــريق احلـوار
واملفاوضـات السلـمية بهـدف اجناز
االستحقـاق األهم الـذي أشـار إليه
قـرار جملس األمن رقــــــم  ،1546يف
هـذه املـرحلـة وهـو عقـد مـؤمتـر
وطين عـام للـمصـاحلـة الــوطنيـة
حبضور ممثلي كافة أطياف الشعب
العراقي مبن فيهم املتشددون.
وأكـد األمني العـام جلـامعـة الـدول
العربيـة أن الوضع العـام يف العراق
من خمـتلف النـواحي الـسيـاسيـة
واالقتصادية واالجتماعية ،يتصل
بطـبيعة وجود قوات التحالف اليت
تـؤدي إىل مقـاومــة االحتالل .ويف
نهـايـة حـديـثه ،مل يبــد عمـرو
مـوسى أي اهتمـام مبحاكمـة صدام
حسني لكنه قال بـان هذا املوضوع
يهـدف اىل صرف نـظر الـرأي العام
عن القضية العراقية الرئيسة.

تداعيات جديدة يف قضية زهرة كاظمي
احلكومة اإليرانية تنتقد القضاء وحمامو كاظمي يوجهون
أصابع االتهام إىل مسؤول قضائي كبري
ميدل ايست اونالين

اثـر وساطـة قام بهـا مسـؤولون
فلـســطيـنيــون حمـليــون .ويف
تصرحيـات مبؤمتـر صحفي ،أكد
رئيـس الــوزراء الفلـسـطـيين،
أمحـــد قـــريع ،أن اسـتقـــالـته
املكتوبة اليت تقدم بها احتجاجا
على فوضى األمن يف غزة ال تزال
قائمـة ،وأنه مل يتلق ردا كتـابيا
عليهـا من عـرفات بعـد.وأضاف
قــريع (مـن الفــاســد ومـن غري
الفـاسد؟ هذه األسئـلة اليت بدأت
يف الـتصـاعـد ،لكـن ليـس بهـذه
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طهران  -دانت احلكومة االصالحية
االيرانيـة مسبقا حكـما حمتمال قد
يـصــدر بــادانــة احـــد عنــاصــر
االستخبـارات الذي يـتهمه القـضاء
احملافـظ بقتل املصـورة الصحـافية
االيـرانيـة الكـنديـة زهرة كـاظمي
اثناء االعتقال ،وجددت تربئته.
واعلن املتحدث باسم احلكومة عبد
اهلل رمضـان زاده يف لقـائه الصـحايف
االسبــوعي (اذا اديـن املتـهم ،فــان
احلكــومـــة ووزارة االستـخبــارات
(املعروفـة بوالئها اىل االصالحيني)
ســتحــتج الن اجلـمــيع يـعلــم انه
بريء).
واضـاف (من وجهة نظـر احلكومة،
فـــان املـتهـم بـــريء) مـــوضحـــا
(سنـستخـدم كل الـسبل الـشرعـية
الثبات براءة املتهم).
وقد شـارك املتهم حممـد رضا اقدم

وبــريطـانـيني كـانــوا متكنـوا من
حـضور جلسة الـسبت ،من الدخول
اىل قـاعـة احملــاكمـة ،فــردت كنـدا
باستدعاء سفريها.
كـــــذلـك رفــض رمــضـــــان زاده
تصرحيـات احملاميـة شريين عبادي
احلائـزة على جـائزة نـوبل للسالم
واليت اكدت ان هيئة الدفاع مستعدة
لرفع القضيـة (امام حممكة دولية)
اذا طلبت عائلة كاظمي ذلك.
من جـانب آخـر برأ حمـامو عـائلة
الصحافية الكندية االيرانية االصل
زهـرة كاظمي املتهم بقتلها ووجهوا
اصـابع االتهــام اىل مســؤول كبري يف
القضاء.
واسـتنـــدت جممــوعــة احملـــامني
االربعـة الــذين تــرأسهم حـائـزة
جائزة نوبل للسالم شريين عبادي،
اىل شهـود اكـدوا ان كـاظمـي (تلقت
ضـربـة علـى الــرأس) وجههـا هلـا

مشكلة دارفور تزداد تعقيدًا

إتهام مسؤولني سودانيني بدعم اجلنجويد يف جرائمهم بقتل
املدنيني واغتصاب النساء  ...واخلرطوم تنفي اإلتهامات

املدى  /وكـاالت -اعلنت منـظمة (هـيومن
رايـتس ووتـش) ان مسـؤولني حكـوميني
ســودانيني ضـالعـون مبـاشــرة يف جتنيـد
وتسليح ميليـشيا اجلنجويـد العربية اليت
تزرع الرعـب بني السكان السود يف دارفور،
وذلك رغم نفي اخلرطوم هلذا االمر.
ويف بـيان هلـا ،دعت املـنظمـة املدافعـة عن
حقــوق االنــســان االمـم املـتحــدة اىل ان
(تـتبنى فـورا قرارا يفـرض عقوبـات على
اخلـرطـوم وعلـى بعـض اعضـاء احلكـومـة

املسـؤولني عن جـرائم ضـد االنسـانيـة)،
مـؤكدة ان لـديها وثـائق رمسيـة سودانـية
بهذا اخلصوص.
واوضحت املنـظمة انهـا حصلت من االدارة
املدنيـة يف دارفور على وثائـق سرية تظهر
من دون اي التباس ان مسؤولني حكوميني
ســودانيـني كبـارا ضــالعــون يف سيـاسـة
متعمدة لدعم امليليشيات.
وقال بيرت تـاكريامبودي املـدير الـتنفيذي
لقسم افـريقيا يف منظمـة (هيومن رايتس

ووتــش) انه (مـن العـبث الـتفــريـق بني
القــوات احلكــوميــة الـســودانيــة وبني
امليليشيات فهي فريق واحد).
واضــاف ان (هــذه الــوثـــائق تـظهــر ان
النشاطات اليت تقوم بهـا امليليشيات ليست
فقط مسموحة بل هي مدعومة عمليا من
مسؤولني حكوميني سودانيني).
وقـالـت املنـظمـة ان القـوات الـســودانيـة
واملـيليـشيــات مسـؤولـة عن جـرائم ضـد
االنسـانية وجـرائم حرب ومحلـة (تطهري
اتين) عـرب هجمـات جـويـة وبـريـة ضـد
مــدنيني يـنتمــون اىل االتنيـة ذاتهـا اليت
تنتمي اليها حركتا التمرد يف دارفور.
وقــد قتل االف املـدنـيني وتعــرضت االف
النسـاء لعمليـات اغتصـاب ونزح اكـثر من
مليـون خـص من منـازهلم يف دارفـور جلـأ
منهم عشرات اآلالف اىل تشاد اجملاورة.
وطلبت (هيومن رايتس ووتش) ان توضع
امساء املسـؤولني السودانيني الـذين قدموا
الدعم للميليشيـات على (الئحة االشخاص
الـذين جيب ان تفرض عليـهم عقوبات) يف
اطار قرار يدرس حاليا يف االمم املتحدة.
هـذا وتنفي اخلرطـوم االتهامات مبـساعدة
املـيليـشيــات .وقضـت حمكمـة سـودانيـة
بسجن عشرة من أفراد ميليشيا اجلنجويد
ملـدة ست سنوات مع قطع أيديهم وأرجلهم
يف أول أحكــام يصـدرهـا الـقضـاء بـسـبب
أعـمـــال الـنهـب والقـتل الــيت ارتكـبهـــا
اجلنجويد يف منطقة دارفور

امحدي يف استجـواب كاظمي خالل
اعتقاهلا يف احـد سجون طهران بعد
توقـيفها يف حـزيران  2003عنـدما
كـانت تلتـقط صورا خـارج السجن،
حيث يعتقل معارضون للنظام.
وحـاول حمـامـو عـائلـة كـاظمي ان
يربهنوا امام احملكمـة ان الصحافية
تلقت الضـربة القـاتلة علـى راسها
عنـدمـا كـانت بني ايـدي عنـاصـر
تابعـة للقضاء وليس لالستخبارات،
مربئني امحدي بشكل غري مباشر.
وانهت احملـكمـة االيــرانيـة امـس
االحد فجأة احملاكمة اليت استؤنفت
السبت بعد تسعـة اشهر من اجللسة
االوىل ويتــوقع ان يـصــدر رئيـس
احملكمة احلكم بعد اسبوع.
من جهة اخرى ،رفض رمضان زاده
اي تـدخل اجنيب يف هـذه احملاكـمة
مـــؤكــــدا (ال ميلـك اي بلــــد حق
التدخل ،ان هـذه احملاكمة جتري يف
ايـران بشـان حـادث مـؤسف خيص
مـواطنة ايـرانية ،ويف ايـران هناك
آليات شـرعية وال ضـرورة لتدخل
الدول االجنبية).
وقـد منع الـقاضـي االيرانـي االحد
سفري كندا فيليب مـاكينون وسفري
هـــولـنـــدا هـــايـن دي فـــريـــز
ودبلـــومـــاسـيـني فـــرنــسـيـني

مسـؤول يف القضـاء يـدعـى حممـد
خبشي يف احد سجـون طهران حيث
كانت معتقلة.
وقال احدهم (بعد الضربة سقطت
ومل تستطع بعدها السري).
وتـساءل احملـامي حممـد سيف زاده
(ملـــاذا مل يـتــضـمـن املـلف هـــذه
العناصر؟)
واكـــــــد احملـــــــامــــــــون ان رجل
االستخبارات االيـرانية املتهم بقتل
املصورة الصحافية ،حممد رضا اقدم
امحدي ( 42سنة) ليس هو اجلاني.
وتـوجهت احملـاميـة شريين عـبادي
حملكمـة طهران الـيت يرأسهـا قاض
واحـد طالـبة مـنه احالـة القضـية
امــام حمكمــة جنــائيــة اقليـميـة
يديرها ثالثة او مخسة قضاة.
وقـالت (االمـر يتـعلق جبرميـة قتل
عمـد وبـالتـالي فـان هـذه احملكمـة
ليست خمتصة) بالبت يف القضية.
ويـواجه حممـد رضا اقـدم امحدي
الذي شارك يف استجـواب الصحافية
خـالل اعتقـاهلـا يف سـجن طهـران،
حكـما بـالسجن ملـدة اقصـاها ثالث
سنوات.
وقـد بـدات حمـاكـمته يف تـشــرين
االول  2003واستؤنـفت يوم الـسبت
حبـضــور دبلـومــاسيـني كنــديني
واوروبــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــني.
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