 26العالم

األربعاء  27تشرين األول  2010العدد 1254

َ
اإلعدام شنقًا لطارق عزيز ومسؤولني آخرين

العراق

في ظل استمرار امللف الحكومي العراقي ّ
مجمدًا ،برز تطور
ّ
قضائي ــ سياسي غير متوقع ،قضى بإعدام مجموعة من املسؤولني
العراقيني السابقني ،في مقدمتهم طارق عزيز
أصدرت املحكمة الجنائية العراقية العليا،
أم ��س ،ق� ��رارًا م�ف��اج�ئ��ًا ب�ت��وق�ي�ع�ه��ا أحكامًا
باإلعدام شنقًا حتى املوت بحق مسؤولني
عراقيني في النظام السابق ،أبرزهم نائب
رئيس الحكومة ف��ي عهد الرئيس صدام
ح �س�ي�ن ،ط � ��ارق ع ��زي ��ز .ق � ��رار م �ف��اج��ئ ألن
األسابيع املاضية حفلت بتسريبات من
الحكومة العراقية وصلت لعائلة عزيز،
مفادها نية حكومة نوري املالكي اإلفراج
ق��ري�ب��ًا ع��ن ال��رج��ل ب�ح�ج��ة ت��ده��ور وضعه
الصحي ،وهو الذي بلغ الـ 74من العمر.
وش�م�ل��ت أ ًح �ك��ام االع� � ��دام ،ب��االض��اف��ة إلى
ع� ��زي� ��ز ،ك �ل��ا م� ��ن س � �ع� ��دون ش ��اك ��ر (وزير
ال��داخ �ل �ي��ة األس� �ب ��ق) ،وع �ب��د ح �م��ود الذي
ك��ان م��دي�رًا ملكتب ال��رئ�ي��س ،بعد إدانتهم

ف��ي ق�ض�ي��ة «ت�ص�ف�ي��ة األح� � ��زاب الدينية»
ف��ي ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل ��اض ��ي ،بحسب
املتحدث باسم املحكمة الجنائية محمد
عبد الصاحب.
وك��ان ط��ارق ع��زي��ز وزي� �رًا ل�لإع�لام ونائبًا
ل��رئ �ي��س ال� � ��وزراء ووزي� � �رًا ل�ل�خ��ارج�ي��ة في
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق .وق��د حكم عليه ف��ي آذار
 2009بالسجن  15عامًا إلدانته بارتكاب
«جرائم ضد اإلنسانية» في قضية إعدام
 42تاجرًا عام .1992
وف � ��ي ش �ه��ر آب ،ح �ك �م��ت ع �ل �ي��ه املحكمة
الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع
سنوات بسبب دوره في االرتكابات التي
حصلت بحق األكراد الفيليني الشيعة في
ثمانينيات ال �ق��رن امل��اض��ي .وف��ي تعليقه
على األحكام ،رأى ابن ط��ارق عزيز ،زياد،
أن ص ��دور ح�ك��م اإلع � ��دام ي�م�ث��ل «انتقامًا
م��ن ك��ل ش��يء ل��ه ع�لاق��ة ب��امل��اض��ي ،ويثبت
ص��دق �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ن �ش��ره��ا موقع
وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ح ��ول ال� �ع ��راق (ف ��ي إشارة
إل��ى الجرائم املنسوبة ل�ل�إدارة األميركية

ولفرق املوت والقوات الحكومية العراقية
منذ .)2003
وأض ��اف زي��اد ط��ارق ع��زي��ز إن «وال ��دي لم
ي�ك��ن ل��ه أي دخ ��ل ب ��األح ��زاب ال��دي �ن �ي��ة ،بل
على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة
اإلسالمية» (الحكام اليوم في بغداد) ،في
إش��ارة إل��ى تعرض عزيز لهجوم بقنابل
ي ��دوي ��ة خ�ل��ال ح� �ض ��وره ت �ج �م �ع��ًا طالبيًا
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة امل �س �ت �ن �ص��ري��ة ف ��ي بغداد
ّ
ف��ي ن�ي�س��ان  ،1980م��ا أدى إل ��ى إصابته
بجروح.
ب ��دوره ،أش��ار محامي ط��ارق ع��زي��ز ،بديع
عزت عارف ،إلى أن الحكم «سياسي وليس
ق��ان��ون �ي��ًا» ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن ��ه ق � ��رار «جاء
محرجًا ل�لإدارة األميركية الديموقراطية
وخ��اص��ة أن��ه ي��أت��ي بعد تسليم ع��زي��ز من
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ع��راق�ي�ين ،ك�م��ا يأتي
ف��ي أع �ق��اب ن�ش��ر وث��ائ��ق ويكليكس التي
ت �ح��دث��ت ع ��ن ج ��رائ ��م اإلدارة األميركية
الجمهورية في العراق».
(أ ف ب ،يو بي آي)

إيران
بعد تأخير شهرين ،بدأت عملية ضخ الوقود النووي ،أمس ،في محطة بوشهر اإليرانية ،على أن ُتستكمل
بربطها بشبكة الكهرباء في بداية العام المقبل

ضخ الوقود النووي في محطة بوشهر
بدء ّ

ّ
دخلت ط�ه��ران ،أم��س ،في مرحلة ض��خ ال��وق��ود ال�ن��ووي في محطة
ب��وش�ه��ر ،على أن ت�ق��وم ب��رب��ط أول محطة ن��ووي��ة إي��ران�ي��ة بشبكة
الكهرباء ف��ي ك��ان��ون الثاني املقبل ،بتأخير شهرين ع��ن التاريخ
املحدد أساسًا في تشرين الثاني.
وقال تلفزيون «بريس تي في»« ،بدأت إيران بحقن الوقود في قلب
محطة بوشهر للطاقة النووية في ميناء بوشهر الجنوبيُ ،وهذا
أول مفاعل نووي في البالد» .ووسط تغطية إعالمية كثيفة ،نقلت
توضع في قلب
قضبان الوقود إلى مبنى املفاعل في آب ،لكنها لم ّ
املحطة النووية .ونسبت السلطات التأخير في ضخ الوقود إلى
ّ
وتسرب صغير في
عوامل عدة ،منها ظروف الطقس غير املؤاتية،
جوار املفاعل ،والتشديد على اتخاذ جميع تدابير السالمة خالل
إنجاز هذه العملية الجارية تحت إشراف فنيني روس.
ّ
تضررت بسبب الفيروس
وكانت إيران قد نفت أن تكون املحطة قد
املعلوماتي «ستاكسنت» ال��ذي ُرص��د الصيف امل��اض��ي ،وق�ي��ل إن
إسرائيل ّ
طورته خصوصًا لضرب إي��ران ،وهو يستهدف تحديدًا
م�ن�ش��آت ص�ن��اع�ي��ة ،ون�ج��ح ف��ي ض��رب أك�ث��ر م��ن ث�لاث�ين أل��ف جهاز
كمبيوتر في هذا البلد ،بعضها يعود إلى موظفني في املحطة.
في هذه األثناء ،تطرق املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،رامني
مهمانبرست ،ف��ي م��ؤت�م��ره الصحافي األس�ب��وع��ي ،إل��ى عقد بيع

ما قل
ودل
ّ
أعلن املدعي
العام لطهران ،عباس جعفري
ّ
دولت أبادي ،أمس ،أن إيران اعتقلت
ّ
شخصني إضافيني بتهمة التجسس
ملصلحة إسرائيل .ونقلت وسائل
إعالم إيرانية عن أبادي قوله،
ّ
خالل مؤتمر صحافي ،إنه إضافة
إلى اعتقال خمسة أشخاص في
اآلونة األخيرة بتهمة التعاون مع
ُ
استخبارات أجنبية ،اعتقل شخصان
آخران بتهمة التعامل مع أجهزة
االستخبارات اإلسرائيلية .وقال إن
«هاتني القضيتني أصبحتا جاهزتني
إلرسالهما إلى املحكمة».
(يو بي آي)

طهران تنتقد «قمع»
الشرطة الفرنسية
للمحتجين على السياسات
االقتصادية

ّ
منظومة الصواريخ الروسية «أس  »300إلى إيران ،وقال إن هناك
فقرات في العقد بشأن عدم االلتزام بالبنود ،تتابعها إيران.
وأض ��اف ّأن إي ��ران «ل��ن تسمح بتضييع ح�ق��وق الشعب اإليراني،
وع ��دم ت�س��ل��م م�ن�ظ��وم��ة ص��واري��خ «أس  »300ل��ن ي��ؤث��ر ع�ل��ى قدرة
ال��ردع اإلي��ران�ي��ة» .وع��ن امل�ف��اوض��ات م��ع دول مجموعة ( ،)1+5قال
مهمانبرست إن امل �ش��اورات مستمرةّ ب�ين الجانبني ب�ش��أن مكان
املفاوضات وموعدها وفحواها .وشكك في أه��داف حلف شمالي
األطلسي من خالل سعيه إلى نشر درع صاروخية في تركيا.
وت �ط��رق م�ه�م��ان�ب��رس��ت إل ��ى م �م��ارس��ات ال �ش��رط��ة ال�ف��رن�س�ي��ة تجاه
ّ
املحتجني على ال�س�ي��اس��ات االق�ت�ص��ادي��ة ،وع��ده��ا «غ�ي��ر مناسبة.
ممارسات كهذه ال تحظى بتأييد أي بلد أو مجتمع في العالم».
وق ��ال «ل�ل�أس��ف ه �ن��اك إش �ك��االت حقيقية ف��ي ن�م��ط س �ل��وك الدول
ّ
الغربية وعدم اهتمام بحقوق اإلنسان» .إلى ذلك ،قال املدعي العام
لطهران ،عباس جعفري دولت أبادي ،إن املحكمة ستصادر الكفالة
التي وضعتها األميركية سارة شورد ،التي أطلق سراحها الشهر
املاضي ،إذا رفضت املثول أمام املحكمة في إي��ران .وشورد واحدة
م��ن  3أميركيني اعتقلوا ف��ي ت�م��وز ال�ع��ام امل��اض��ي بعد اجتيازهم
األراضي اإليرانية من العراقُ .
وو ّجهت إليهم تهم بالتجسس.
(يو بي آي ،أ ف ب)

طهران وواشنطن تهاجمان وثائق «ويكيليكس»
رف� �ض ��ت ك ��ل م ��ن ط� �ه ��ران وواش� �ن� �ط ��ن ما
ورد ف��ي ثائق «ويكيليكس» ال�ـ  400ألف
بشأن غ��زو ال�ع��راق ،والتي كشفت تورطًا
وان� �ت� �ه ��اك ��ات ف ��اض �ح ��ة ل �ك ��ل م �ن �ه �م��ا في
ح��رب ب�لاد ال��راف��دي��ن ،فاعتبرتها األولى
ّ
شيطانية ،فيما نفت الثانية ما ورد عن
عدد القتلى وتجاهلها للتعذيب.
ووص� � � ��ف امل � �ت � �ح� ��دث ب� ��اس� ��م الخارجية
اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،رام� �ي��ن م �ه �م��ان �ب��رس��ت ،نشر
الوثائق بـ«التحرك الشيطاني» .وقال إن
ّ
ب�ل�اده ترفضها وس�ت��رد عليها .وأضاف
خ�ل��ال م ��ؤت �م ��ره ال �ص �ح��اف��ي األسبوعي
«إيران ال ّ
تؤيد مطلقًا املطالب الواردة في
ال��وث��ائ��ق امل�ن�ش��ورة» ،مشيرًا ال��ى «وجود
ش�ك��وك وغ�م��وض حقيقي ح��ول الوثائق
السرية عن الغزو األميركي للعراق ،كما
أن نيات ناشريها غير معلومة».
وات �ه �م��ت ال ��وث ��ائ ��ق إي� � ��ران ب ��ال �ت ��ورط في
تهريب األسلحة إل��ى ميليشيات عراقية
ش �ي �ع �ي��ة مل ��واج� �ه ��ة ال � �ق � ��وات األميركية،
وبتدبير محاولة اغتيال لرئيس الحكومة
السابق إياد عالوي بسيارة مفخخة.

وت � ��اب � ��ع م �ه �م ��ان �ب ��رس ��ت «ن � �ظ � �رًا إل� � ��ى أن
الجمهورية اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة حققت
ن�ج��اح��ات ك�ب�ي��رة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د الدولي،
وك��ذل��ك إقامتها ع�لاق��ات وط�ي��دة م��ع دول
ال�خ�ل�ي��ج ،واالن �ع �ك��اس��ات اإلي�ج��اب�ي��ة على
زي ��ارة ال��رئ�ي��س (م�ح�م��ود) أح�م��دي نجاد
للبنان وق��رب تأليف الحكومة العراقية،
ف��إن��ه ي �ب��دو أن ن�ش��ر ه ��ذه ال��وث��ائ��ق جرى
ّ
وتطرق املتحدث اإليراني
بنيات خاصة».
الى ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»
بشأن إعطاء إي��ران «أكياسًا من األموال»
ل�ل��رئ�ي��س األف �غ� ً�ان��ي ح�م�ي��د ق��رض��اي ،فلم
ينف ذل��كً ،قائال «خالفًا لتلك ال��دول التي
ِ
تنفق أم ��واال طائلة ف��ي أفغانستان على
أعمال عسكرية ضد الشعب األفغاني ،فإن
إي��ران باعتبارها بلدًا ج��ارًا ألفغانستان
فإنها تقدم مساعدات كبيرة إلعادة األمن
واالس�ت�ق��رار وإع��ادة بناء البنى التحتية
في أفغانستان».
وأشار الى أن املساعدات املالية اإليرانية
ألف �غ ��ان �س �ت ��ان ب � � ��دأت ف� ��ي ع �ه ��د حكومة
الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي

وال تزال مستمرة.
من جهته ،نفى قائد األرك��ان في الجيش
األميركي الجنرال جورج كايسي أن يكون
ال �ج �ن��ود ال��ذي��ن ك��ان��وا ت�ح��ت ق �ي��ادت��ه في
ال�ع��راق ق��د ق� ّ�ص��روا ع��ن قصد ف��ي التبليغ
ع��ن ع ��دد ال�ق�ت�ل��ى امل��دن �ي�ي�ن .وأض � ��اف إنه
ج��رى إرس ��ال ج�ن��ود وق ��ادة إل��ى املشارح
في بغداد لتعداد القتلى املدنيني .وأكد أن
قواته لم تتجاهل اإلس��اءات في السجون
العراقية.
في املقابل ،داف��ع مؤسس «ويكيليكس»،
جوليان أسانج ،عن الوثائق ،مؤكدًا أنها
ّ
ال ت�م��ث��ل خ �ط �رًا ع�ل��ى ال �ج �ن��ود واملدنيني
ال �ع��راق �ي�ي�ن .وق � ��ال ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع الري
ك �ي �ن��غ ع �ل��ى «س ��ي أن أن» ،إن «امل� � ��واد ال
تذكر أسماء أي جنود وال تذكر أي أسماء
ملدنيني عراقيني» بعد إزالة األسماء.
وأضاف إن األمر الوحيد املعرض للتهديد
هو «سمعة السياسيني والبيروقراطيني
الذين يضعون الجنود في خطر والذين
يضعون العراقيني في خطر أيضًا».
(يو بي آي)

عربيات
دوليات
تسونامي أندونيسيا:
 108قتلى و  500مفقود
ّ
قال مسؤولون أمس إن موجة
مد اجتاحت عددًا من الجزر
النائية في غرب أندونيسيا أودت
بحياة أكثر من مئة شخص
وال يزال مئات آخرون في عداد
املفقودين .ووقعت املوجة بعد
زلزال ضرب املنطقة الواقعة قبالة
ساحل سومطرة وبلغت شدته
 7.5درجات في وقت متأخر
من مساء االثنني .وقال هندري
دوري ساتوكو ،النائب عن جزر
منتاواي لقناة «مترو تي في +ان»
«آخر حصيلة مصدرها مركز
االزمة تفيد أن  108أشخاص
قتلوا فيما ال يزال  502آخرون
في عداد املفقودين».
وقال هارديمانسيا املسؤول
بالوحدة االقليمية إلدارة األزمات
ّ
إن الزلزال دمر أغلب املباني في
قرية بيتو مونجا الساحلية .وقال
«من بني  200شخص يعيشون
في القرية لم يعثر سوى على .40
ال يزال  160في عداد املفقودين
أغلبهم من النساء واألطفال».
وقالت وحدة التعامل مع الكوارث
ّ
بوزارة الصحة االندونيسية إن
األمواج التي بلغ ارتفاعها نحو
ثالثة أمتار في جزيرة باجاي
الجنوبية دخلت إلى مسافة 600
متر من الساحل.
(رويترز)

تشافيز يؤكد عدم
شراء أسلحة خالل جولته
أعلن رئيس فنزويال هوغو
تشافيز (الصورة) عدم توقيع
أي عقد لشراء أسلحة في جولته
االخيرة التي زار خاللها روسيا
وإيران وليبيا وبيالروسيا .وقال

تشافيز ،في خطاب عرض فيه
نتائج جولته التي استمرت 11
يومًا« ،لم نوقع في هذه املناسبة
أي اتفاق لشراء أسلحة» .كذلك
أعلن أن صفقات االسلحة التي
أبرمت في االشهر االخيرة
ستصل الى فنزويال.
(أ ف ب)

اتهام «تحريك الطالبان»
بقتل بوتو
خلص التحقيق الباكستاني في
اغتيال رئيسة الحكومة السابقة
بنازير بوتو إلى اتهام حركة
طالبان الباكستانية بالوقوف
خلف الجريمة .ونقلت قناة
«داون» الباكستانية عن مصادر
في وكالة التحقيقات الفدرالية
ّ
الباكستانية أن حركة «تحريك
الطالبان» تقف خلف االغتيال.
ّ
وتقول الوكالة إن  3مرتبطني
بعملية االغتيال قتلوا في
العسكرية في املنطقة
العمليات
ُ
القبلية .وقد اعتقل  5عناصر من
حركة «تحريك الطالبان».
(يو بي آي)

