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مو�سكو :وقف �إطالق النار و�سحب القوات من الم�سائل الرئي�سية للت�سوية

تتحمل م�س�ؤولية انتهاكات «�سي �آي �أي»
مو�سكو :وا�شنطن
ّ

دونيت�سك ت�ؤكد التزام طرفي النزاع بالهدنة �شرق �أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن
وقف استخدام األسلحة في مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك وسحب المدفعية
الثقيلة وتحديد ّ
خط الفصل بين طرفي
القتال من أهم بنود التسوية للنزاع
شرق أوكرانيا.
وأك���د ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم
وزارة الخارجية الروسية ألكسندر
لوكاشيفيتش ف��ي مؤتمر صحافي
أمس ،أن موسكو تقيّم إيجابيا ً إعالن
نظام الهدنة في شرق أوكرانيا والذي
ال يزال قائما ً على رغم االستفزازات من
الجانبين كليهما.
وق���ال ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي إن
موسكو تبذل قصارى جهدها من أجل
عقد اجتماع ناجح لمجموعة االتصال
الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية في
مينسك بأسرع ما يمكن.
وذ ّك��ر لوكاشيفيتش ب��أن اجتماع
مينسك كان متوقعا ً أن يعقد في 11
أو  12كانون األول ،إال أن��ه سيؤجل
لضرورة التحضير الجيد ،مؤكدا ً أهمية
قضية تبادل األسرى ،وذكر أن ممثلي
كييف ودونيتسك ولوغانسك تبادلوا
قوائم تضم أسماء األسرى من الجانبين
واتفقوا على التأكد من صحة القوائم
لبحث المسائل العملية المتعلقة
بتبادل األس��رى في اجتماع مجموعة
االتصال.
كما شدد لوكاشيفيتش على أهمية
تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في ظ ّل
الكارثة اإلنسانية في شرق أوكرانيا،
وأع���اد إل��ى األذه���ان أن روس��ي��ا تقدم
المساعدات إلى سكان المقاطعتين،
موضحا ً أن حجم ال��م��س��اع��دات بلغ
 12985طناً.
وأض���اف ال��م��س��ؤول ال��روس��ي أنه
من المتوقع إيصال قافلة مساعدات
إنسانية ج��دي��دة إل��ى المنطقة يوم
الجمعة  12كانون األول بالتعاون مع
الجانب األوك��ران��ي والصليب األحمر
ال��دول��ي ،مشيرا ً إل��ى أن المساعدات
تشمل  1200طنّ من األغذية والوقود
واألجهزة الكهربائية.
من جهة أخرى ،قال لوكاشيفيتش إن
تقرير المفوضية العليا لألمم المتحدة
ل��ش��ؤون الالجئين م��ت��وازن ويعكس
بشك ٍل موضوعي عموما ً مشاكل نزوح
السكان نتيجة النزاع في جنوب شرقي
أوكرانيا.
وأك���د ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي أن
موسكو تشاطر المفوضية األممية
لالجئين قلقلها إزاء قرار كييف حصر
ص��رف منح اجتماعية ف��ي المناطق
الشرقية التابعة لسيطرة السلطات
األوك��ران��ي��ة ،م��ا يدفع مواطني باقي
المناطق لمغادرة بيوتهم للحصول
على معاشاتهم والمعونات.
وأع����رب لوكاشيفيتش ع��ن قلق
ّ
بحق
موسكو بشأن ح��االت التمييز
أط���ف���ال ج���ن���وب ش���رق���ي أوك��ران��ي��ا
والصعوبات التي يواجهها النازحون
داخ��ل أوكرانيا في البحث عن فرص
عمل ،مضيفا ً أن الخارجية الروسية

هل يلتزم الطرفان وقف النار؟
تعتبر زيادة عدد األوكرانيين الالجئين
إلى روسيا وبيالروس وبولندا وألمانيا
وإيطاليا دليالً على عدم ثقة مواطني
أوكرانيا في مستقبلهم.
وقال لوكاشيفيتش تعليقا ً على طرح
مشروع ق��رار في البرلمان األوكراني
ي��ع��ل��ن ج��م��ه��وري��ت��ي «دون��ي��ت��س��ك»
و»لوغانسك» الشعبيتين منظمتين
إرهابيتين ،إن «هذا القرار يكشف سعي
فريق الحرب للتراجع عن التسوية
السياسية والتخفيف من حدة الصراع
وتطبيع األوضاع لمصلحة العودة إلى
مرحلة العمليات القتالية» ،ووصف
الخطوة بأنها «سخف وهراء».
وأشار الناطق الروسي إلى أنه وفقا ً
التفاقات مينسك ،ف��إن طرفي النزاع
هما «كييف والتشكيالت المسلحة
لمحافظتي دونيتسك ولوغانسك».
وأض���اف أن ال ف��ائ��دة م��ن المحادثات
المستقبلية بين الطرفين إذا ما نظر كل
منهما إلى اآلخر على أنه إرهابي.
من جهة أخرى ،رحب لوكاشيفيتش
بتقرير م��ف��وض االت��ح��اد األوروب����ي
لحقوق اإلنسان نيل مويجنيكس حول
الوضع اإلنساني الصعب في شرق
أوكرانيا ،مشيرا ً إلى أن تقرير المفوض
األوروب���ي يؤكد الكثير من انتهاكات
حقوق اإلنسان نتيجة النزاع في هذا
البلد ونقص األغذية والماء والكهرباء
في المناطق المتضررة.
ورحب الدبلوماسي الروسي بدعوة
ال��م��ف��وض األوروب����ي إل��ى ح��ل األزم��ة
سلميا ً ووق��ف العنف والتحقيق في
الجرائم كافة ومعاقبة المسؤولين
ع��ن ارتكابها ،معربا ً ع��ن استغرابه
بشأن موقف مويجنيكس الذي اعتبر
أن مسلحي شرق أوكرانيا يأتون على

رأس قائمة المسؤولين عن تلك الجرائم
وليست السلطات الرسمية التي تشنّ
حربا ً ضد مواطنيها.
وأعرب لوكاشيفيتش عن استغرابه
أي��ض��ا ً ب��ش��أن ال��م��وق��ف «ال��ن��ص��ف��ي»
للمفوض األوروب����ي م��ن ص��رف منح
اجتماعية للمواطنين الموجودين في
مناطق النزاع ،معربا ً عن أمله في أن
ال يسعى مويجنيكس إلى تبرير قرار
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
ب��خ��ص��وص وق���ف ص���رف ال��م��ن��ح في
ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ال تخضع لسيطرة
كييف.
وق���ال الدبلوماسي ال��روس��ي إنه
م��ن المؤسف أن المفوض األوروب���ي
لم يتم ّكن من زيارة مناطق دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين لكي يتأكد
من سوء األوضاع في المنطقة نتيجة
العملية القمعية لسلطات كييف.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع��ل��ن دينيس
بوشيلين ممثل «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ل���دى مجموعة مينسك
لالتصال أن طرفي النزاع جنوب شرقي
أوكرانيا يلتزمان عموما ً الهدنة .وقال
إنه «بحسب يوم اللبارحة (األربعاء)
كانت هناك خروقات من قبل الجانب
األوك��ران��ي ،إال أنها كانت باستخدام
أسلحة صغيرة غير مهمة وم��ن دون
ضحايا ،وليس باستخدام المدفعية،
لذا فإن كل شيء على ما يرام من هذه
الناحية».
وأض��اف بوشيلين أن نظام وقف
إط�لاق النار مستمر ،مؤكدا ً أن قوات
الدفاع الشعبي ملتزمة تنفيذه بد ّقة وال
تطلق النار على القوات األوكرانية ،في
حين أكدت إدارة مدينة دونيتسك أن
ليلة الخميس مرت بهدوء.

أما بالنسبة إلى موعد المفاوضات،
ف��ذك��ر بوشيلين أن��ه ال ت��وج��د هناك
ات���ص���االت م��ب��اش��رة م���ع ال��س��ل��ط��ات
األوكرانية ،وأنها تجري عبر منظمة
األم��ن والتعاون في أوروب���ا ،ل��ذا فإن
ق��وات الدفاع تنتظر اآلن إش��ار ًة منها
لبحث موعد المفاوضات المقبلة إن
كانت ستتم مباشرة ف��ي العاصمة
البيالروسية مينسك أم عبر مؤتمر
فيديو .وكان الرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو قد أعلن في  4كانون األول
عزمه ب��دء ه��دن��ة ،وه��و م��ا رحبت به
سلطات دونيتسك ولوغانسك ،إذ صرح
رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية»
ألكسندر زاخارتشينكو أن إعالن وقف
النار قد ت ّم منذ لقاء مجموعة االتصاالت
في مينسك الجمعة  5أيلول الماضي.
بينما أكد رئيس برلمان «جمهورية
دونيتسك الشعبية» أندريه بورغين أن
انسحاب المدفعية الثقيلة يعتبر شرطا ً
ضروريا ً التخاذ الخطوات المقبلة في
تنفيذ الهدنة جنوب شرقي البالد.
وف��ي س��ي��اق متصل ،أف���اد الموقع
اإللكتروني للرئيس األوك��ران��ي بأن
رئيس ال���وزراء األسترالي ق��رر تقديم
مساعدة مالية بقيمة أكثر من مليوني
دوالر للجيش األوك���ران���ي .وق���ال إن
«توني أبوت أبلغ (بوروشينكو) عن
قراره تقديم مساعدة للقوات األوكرانية
بقيمة أكثر من مليوني دوالر».
وشكر الرئيس األوكراني الحكومة
األس��ت��رال��ي��ة ع��ل��ى ت��أي��ي��ده��ا الفعال
لسيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها،
موجها ً إلى أبوت دعوة لزيارة كييف
ع��ام  2015المقبل .إل��ى ذل��ك ،قررت
الحكومة الروسية المساهمة بمبلغ
 5ماليين دوالر في موازنة برنامج

الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة،
وذلك لتقديم المساعدات اإلنسانية إلى
مواطني أوكرانيا.
وقال بيان للحكومة الروسية أمس
إن األخ��ي��رة «خصصت ع��ام 2014
م��ن ح��س��اب ال��م��وازن��ة االت��ح��ادي��ة 5
ماليين دوالر ،مساهمة طوعية في
موازنة برنامج الغذاء العلمي التابع
لألمم المتحدة لتمويل المتطلبات ذات
العالقة بتقديم المساعدات اإلنسانية
عن طريق صندوق الغذاء العالمي».
وت��ب��ذل روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة جهودا ً
كبيرة لتقديم المساعدات اإلنسانية
للمواطنين األوك��ران��ي��ي��ن ف��ي جميع
أرج��اء هذا البلد بمختلف السبل ،بما
في ذلك عبر المنظمات الدولية ،وعن
طريق إرسال قوافل إغاثة إلى المناطق
المنكوبة وبخاصة إل��ى دونيتسك
ولوغانسك.
وفي هذا الصدد ،وصلت إلى مقاطعة
روستوف الحدودية مع أوكرانيا أول من
أمس قافلة شاحنات تحمل مساعدات
إن��س��ان��ي��ة ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ط��وارئ
الروسية ،إذ أكد المتحدث باسم الوزارة
ألكسندر دروبيشيفسكي أن هذه القافلة
المحملة بمعونات إنسانية إلى شرق
أوكرانيا تضم  120شاحنة ،وستحمل
إل��ى دونيتسك ولوغانسك أكثر من
 1200طنّ من المواد الغذائية والمواد
األولية الضرورية.
وت��ع��د ه����ذه ال��ق��اف��ل��ة ال��ت��اس��ع��ة
المخصصة لمنطقة دون��ب��اس ،حيث
أرسلت  8قوافل منذ  11آب الماضي،
أوص��ل��ت إل��ى دونيتسك ولوغانسك
م��ع��ون��ات إنسانية م��ن م���واد البناء
والسلع التموينية تزيد عن 10700
طن.

مقتل مدني با�ستهداف مدر�سة فرن�سية في كابول
قال مسؤولون إن انتحاريا ً يرتدي
حزاما ً ناسفا ً استهدف قاعة احتفاالت
في مدرسة يديرها فرنسيون في
العاصمة األفغانية كابول أمس،
ما أدى إلى مقتل شخص على األقل
وج��رح  16آخرين بعد ساعات من
مقتل ستة جنود أفغان في انفجار
قنبلة على مشارف كابول.
وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
األفغاني الجنرال أيوب ساالنجي إن
االنتحاري الذي يشتبه في تنفيذه
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ال��م��درس��ة ك���ان في
حوالى السابعة عشرة من عمره،
وفجر السترة الناسفة التي كان
يرتديها داخل المدرسة ،مضيفا ً أن
الشاب الذي لقي حتفه يبدو أجنبياً.
من جهة أخرى ،قال عبد الرحمن
رحيمي قائد شرطة كابول إن مدرسة
«ليسيه اس��ت��ق�لال» كانت تخضع
ل��ح��راس��ة مكثفة أث��ن��اء االح��ت��ف��ال،
لكن يبدو أن المفجر أخفى الشحنة
الناسفة في مالبسه الداخلية ليمكنه

اجتياز إج��راءات األمن ،وأضاف أن
المهاجم فجر الشحنة الناسفة عند
أعلى درج قاعة االحتفاالت ما قد
يكون سببا ً في عدم سقوط عدد كبير
من الضحايا.
وفي سياق متصل ،قالت وزارة
الدفاع األفغانية إنه في وقت سابق
م��ن ي��وم أم��س استهدف انتحاري
حافلة تقل عسكريين أفغان ،ما أدى
إلى مقتل ستة جنود وإصابة  11مما
ينهي توقفا ً للهجمات في العاصمة
دام نحو أسبوعين.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أش���ار دول��ت
وزيري نائب المتحدث باسم وزارة
ال��دف��اع األفغانية إن مفجرا ً راج�لاً
استهدف الحافلة في منطقة تراخيل
ش���رق ك��اب��ول ف��ي وق���ت مبكر من
الصباح حين كان أفراد الجيش في
الطريق إلى عملهم .وقال« :لألسف
فقدنا ستة جنود وأصيب  11في
الهجوم االنتحاري».

نيجيريا :الحزب الحاكم ير�شح جوناثان لوالية ثانية
رشح حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في نيجيريا أمس الرئيس الحالي غودالك جوناثان لوالية ثانية في االنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط  ،2015حيث احتشد حوالى  3000مندوب من حزب الشعب الديمقراطي في العاصمة
أبوجا لالحتفال بترشيح جوناثان بالرقص والغناء.
وفي كلمة أمام الحشد قال جوناثان« :أقف أمامكم معلنا ً قبولي اختياركم لي مرشحا ً لحزبنا العظيم ...هذا شرف كبير
لي ...لن أخذل الحزب ..ولن أخذل شعبنا».
ومن المتوقع أن يكون السباق الرئاسي اآلتي هو األكثر تنافسية منذ انتهاء الحكم العسكري في هذا البلد عام .1999
ويتعرض جوناثان النتقادات شديدة مع تصاعد التمرد المسلح لجماعة «بوكو حرام» اإلرهابية ،ويواجه معركة
صعبة إلعادة انتخابه.
وقد أبرز تفجير انتحاري أودى بحياة  4أشخاص في مدينة كانو الشمالية األربعاء المشاكل األمنية في نيجيريا ،أكبر
دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

�شينجيانغ ال�صينية تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة
قررت سلطات عاصمة إقليم شينجيانغ المضطرب في غرب الصين أمس منع النساء من ارتداء البرقع أو النقاب الذي
يغطيهن تماما ً في األماكن العامة.
وجاء هذا القرار بمنع النقاب بعد اجتماع اللجنة الدائمة في برلمان أورمتشي المحلي الذي ناقش وأقر منع ارتداء
الحجاب في األماكن العامة في المدينة.
وستعرض هذه اإلجراءات الجديدة من أجل المصادقة والتطبيق على الهيئة اإلقليمية للجمعية في منطقة الحكم الذاتي
لألويغور في شينجيانغ التي شهدت خالل األشهر األخيرة أعمال عنف ذات طابع ديني وأوقعت مئات القتلى.
وكثيرا ًَ ما تحاول بكين ،من خالل حمالت ،حض النساء في شينجيانغ على عدم ارتداء الحجاب كما تشجع الرجال على
عدم إطالة اللحى.
وفي كاراماي ،منعت السلطات المحلية ارتداء الحجاب والنقاب والبرقع وأي ثياب عليها الهالل والنجمة في وسائل
النقل العام في آب الماضي.

روحاني� :سن�صل �إلى �أهدافنا
في المفاو�ضات النووية
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن بالده ستصل بجهود
مضاعفة إلى أهدافها في المفاوضات النووية على رغم صعوبة
الطريق ومنعطفاته الكثيرة ،وقال« :إننا نتحرك في إطار مبادئ
النظام ولن نتخلى عن هذا الطريق».
وأضاف روحاني« :إن طريقنا في المفاوضات على رغم صعوبته،
بسبب أنه ال تمكن الثقة بأعداء الشعب واليوم ج��اءت األط��راف
الغربية إلى طاولة المفاوضات مضطرة ،إال أننا سنصل إلى أهدافنا
بجهود مضاعفة في هذا الطريق المليء بالمنعطفات».
جاء ذلك في وقت طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا امانو أمس من الدول األعضاء تمويالً إضافيا ً قدره  4.6مليون
يورو في أسرع وقت ممكن لتغطية نفقات مراقبة الوكالة لالتفاق
النووي بين إيران و دول « »1+5الذي ا ُتفق على تمديد العمل به.
وأبلغ أمانو خالل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم
في عضويته  35دول��ة ،عن حاجة الوكالة لمساهمات اضافية
طوعية في الميزانية ،وقال« :أدعو الدول األعضاء -التي يمكنها أن
تفعل ذلك -إلى تقديم األموال الالزمة المتاحة في أقرب وقت ممكن
لضمان استمرار أنشطتنا بسالسة».
من جهته ،قال االتحاد األوروب��ي الذي يضم في عضويته ثالث
دول مشاركة في الجهود الدبلوماسية مع إيران أنه «مستعد للنظر
بعين العطف في احتياجات الموارد».

13

الأمم المتحدة تدعو �إلى منع التعذيب نهائي ًا
تواصلت ردود الفعل المندّدة
بما كشفه تقرير مجلس الشيوخ
األم��ي��رك��ي ع��ن وس��ائ��ل التعذيب
واالس��ت��ن��ط��اق وال��س��ج��ون السرية
المنتشرة في أنحاء العالم ،والتي
كانت تستعملها وكالة االستخبارات
المركزية األميركية «س��ي آي أي»
تجاه الموقوفين لديها بعد أحداث
 11أيلول.
وفي التعليق األول له على تقرير
مجلس الشيوخ قال إدوارد سنودن
إن ادعاء فعالية تلك الطرق ال يش ّرع
اإلجرام ،مؤكدا ً أن األعذار التي قدمتها
االستخبارات األميركية واهية قائالً:
«يمكن لنظام ما أن يقول إن االغتصاب
له أثر إيجابي في التخفيف من النمو
الديموغرافي ...لكن الفعالية ال مكان
لها لالختيار بين الخطأ والصواب».
وأث��ن��ى ال��م��ت��ع��اق��د ال��س��اب��ق مع
وكالة األم��ن القومي األميركي على
تقرير مجلس الشيوخ حيث اعتبر
أن «التقرير يعد خ��ط��وة إيجابية
لالعتراف بما اقترفته الوكالة في
ال��م��اض��ي ،لمن ال يجب ال��دف��اع عن
المسؤولين عن هذه األفعال» ،مضيفا ً
أن األفعال التي قامت بها «سي آي
أي» مشينة وال ينبغي التغاضي
عنها.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية
عن صدمتها من مضمون التقرير الذي
كشفه الكونغرس األميركي.

وجاء في بيان صادر عن مفوض
الخارجية الروسية لشؤون حقوق
اإلن��س��ان وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وس��ي��ادة
القانون قسطنطين دولغوف أمس،
أن «المعطيات المنشورة دليل جديد
على االنتهاكات الصارخة لحقوق
اإلنسان من قبل السلطات األميركية»،
محمالً األخيرة المسؤولية عنها.
وجاء في البيان الروسي أنه على
رغم أن مثل أعمال التعذيب هذه ،التي
وصفها دولغوف بتعذيب «محاكم
التفتيش» ،نفذها عمالء «س��ي آي
أي» خارج األراضي األميركية ،إال أن
واشنطن هي التي تتحمل المسؤولية
الرئيسية عن هذه األعمال.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذه
القضية طرحت أسئلة حول تورط
حكومات ال���دول التي واف��ق��ت على
استضافة السجون السرية على
أراضيها ،مشيرا ً إلى أن أسماء هذه
ال��دول شطبت من التقرير من قبل
إدارة الرئيس األميركي.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ستيفان
دوج����اري����ك ،ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
باسم األمين العام لألمم المتحدة
أن المنظمة الدولية تدعو إلى منع
عمليات التعذيب منعا ً تاماً.
وق��ال المتحدث لمناسبة م��رور
 30سنة على إقرار الجمعية العامة
قانون مكافحة التعذيب المصادف
يوم أمس إن «التعذيب يجب أن يُمنع

بالكامل ،وال داعي هنا لقول كلمات
كثيرة ،فهذا واض��ح .وموقف األمين
ال��ع��ام بخصوص عقوبة اإلع���دام
واضح أيضاً ،فهو ضدها».
وك��ان خبير باألمم المتحدة في
م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان ق��د طالب
ف��ي وق��ت سابق بمالحقة قانونية
للمسؤولين األميركيين الذين أمروا
بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها
التعذيب ،إذ استند الخبير إلى التقرير
الذي نشره مجلس الشيوخ األميركي
وال��ذي يكشف عن سياسة واضحة
نسقت على مستوى عا ٍل داخل إدارة
بوش.
وأع��ل��ن��ت واش��ن��ط��ن أن��ه��ا أغلقت
معتقل باغرام في أفغانستان ،وأنه
لم يعد ل��دى ال��والي��ات المتحدة أي
معتقلين في هذا البلد.
وعلى رغم أن السلطات األميركية
سلمت معتقل ب��اغ��رام للسلطات
األفغانية ع��ام  ،2013إال أن ع��ددا ً
من التقارير أش��ارت إلى أن القوات
األميركية أس��اءت معاملة السجناء
ال���ذي���ن ك���ان���وا ت��ح��ت وص��اي��ت��ه��ا
القانونية.
ويعتبر إغالق معتقل باغرام أول
ر ّد فعل ل�لإدارة األميركية بعد نشر
مجلس الشيوخ تقريرا ً جزئياً ،يكشف
أساليب التعذيب المستخدمة من
طرف وكالة االستخبارات األميركية
«سي آي أي» في سجونها السرية.

كليغ :ي�ؤيد فتح تحقيق
في دور اال�ستخبارات البريطانية في التعذيب
قال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني أمس إنه
سيؤيد فتح تحقيق إذا كانت االستخبارات البريطانية قد
شاركت في وقائع تعذيب للمشتبه في صالتهم باإلرهاب
قامت بها وكالة االستخبارات المركزية األميركية «»CIA
وذلك إذا فشلت تحقيقات أخرى في كشف الحقيقة.
وأض���اف كليغ أن��ه على رغ��م ت��أك��ده م��ن أن ضباط
االستخبارات البريطانية لم يشاركوا في التعذيب فإن
مزاعم أن الضباط كانوا على علم بارتكاب السلطات
األميركية وغيرها انتهاكات ضد المعتقلين يجب أن
تفحص بعناية ،وتابع« :إنني مثل الجميع أريد الحقيقة.
لم ولن وال يمكن تحت أي ظرف أن تستخدم الوكاالت
البريطانية التعذيب أو أن يحدث بأوامر منا بالطبع».
وقال كليغ« :بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة وبمجرد
انتهاء لجنة االستخبارات واألمن من وضع تقريرها فإننا
يجب أن نتعامل بعقل متفتح ...مع االنتقال إلى تحقيق
قضائي كامل إذا ما كانت هناك أية مسائل معلقة».
وي��ت��ه��م ج��ه��ازا االس��ت��خ��ب��ارات ال��داخ��ل��ي��ة ()MI5
والخارجية ( )MI6في بريطانيا منذ سنوات بالتواطؤ
في إس��اءة معاملة من يشتبه بأنهم إرهابيون ،وقال
مسؤولون في الجهازين مرارا ً إنهم ال يستخدمون التعذيب
بتاتا ً للحصول على معلومات ونفى وزراء في الحكومة
البريطانية أيضا ً معرفتهم بإرسال مشتبه بهم إلى الخارج
لتعذيبهم.
لكن تحقيقا ً ترأسه القاضي المتقاعد بيتر غيبسون وأمر
به رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون خلص العام الماضي
إلى أن االستخبارات البريطانية كانت على دراية بإساءة
السلطات األميركية معاملة المشتبه بهم.
وفي السياق ،كشف نائب الرئيس األميركي السابق
جورج بوش أن األخير كان على «دراية كاملة» بأساليب
االستجواب التي استخدمتها وكالة االستخبارات المركزية
ودانها تقرير في مجلس الشيوخ األميركي.
وقال ديك تشيني إن بوش «علم بكل شيء يحتاج أن
يعرفه» بشأن برنامج االستجواب ،مضيفا ً أن التقرير
«محض هراء» ،في حين دافعت « »CIAعن استخدامها
أساليب مثل اإليحاء بالغرق مع المشتبه بتورطهم في
هجمات  11ايلول  2001في الواليات المتحدة.

لكن نائب الرئيس السابق نفى ذلك ،قائالً إن «الفكرة
التي تحاول اللجنة نشرها بأن الوكالة كانت بطريقة ما
تعمل بشكل مخادع وأنه لم يتم إخطارنا  -أن الرئيس
لم يتم إخطاره  -هي كذب صريح» ،وأضاف أن التقرير
«معيب بشدة» وأنه «عمل سيء جدا» ،على رغم أنه أقر
بعدم االطالع على التقرير بكامله.
وأوض���ح تشيني أن الرئيس ب��وش« :ع��رف م��ا كان
يحتاج أن يعرفه ،وم��ا أراد أن يعرفه» بشأن أساليب
استجواب وكالة االستخبارات المركزية ،مضيفاً« :لقد علم
باألساليب ...لم أبذل جهدا ً إلخفاء شيء عنه .لقد كان على
دراية كاملة».
واستبق بوش ص��دور التقرير بالدفاع عن «،»CIA
وقال« :نحن محظوظون ألن لدينا رجاال ً ونساء يعملون
بجد في وكالة االستخبارات المركزية بالنيابة عنا».

االتحاد الأوروبي يحظر على �شركات
الطيران الليبية التحليق في �أجوائه
حظر االت��ح��اد األوروب���ي أم��س تحليق ط��ائ��رات التي
تتبع لشركات الطيران الليبية في مجاله الجوي ،بسبب
مخاوف تتعلق بسالمة الركاب.
وقال بيان صدر عن مفوضة النقل األوروب��ي فيوليتا
بولك« :األحداث األخيرة في ليبيا أدت إلى وضع لم تعد
فيه سلطة الطيران المدني قادرة على الوفاء بالتزاماتها
الدولية المتعلقة بسالمة قطاع الطيران الليبي».
وبررت بولك هذا الحظر بالقول« :إن أولويتي بالنسبة
إل��ى ال��ط��ي��ران ه��ي سالمة ال��رك��اب ،وه��و أم��ر غير قابل
للتفاوض ،نحن مستعدون لمساعدة قطاع الطيران الليبي
حالما يسمح الوضع على األرض بذلك».
وأدرج االتحاد األوروب��ي على قائمة الحظر  7شركات
طيران ليبية ،بما فيها «الخطوط الجوية الليبية»والخطوط
«األفريقية» وشركة «ليبيا للطيران» ،وتحوي قائمة
شركات الطيران المدني المحظور على طائراتها التحليق
في األجواء األوروبية  310شركات من هذا النوع.

وأوضحت مسؤولة النقل في االتحاد أن ليبيا أضيفت
إلى  20دولة أخرى مدرجة من قبل في القائمة السوداء
الخاصة بالسالمة الجوية في االتحاد األوروب��ي ،بينها
أفغانستان وقيرغيزستان وعدد من الدول األفريقية.
يذكر أن مطار طرابلس الدولي ،المنفذ الجوي الرئيس
في العاصمة طرابلس قد تم تدمير معظم منشآته في القتال
الذي دار حوله منتصف العام الحالي وانتهى بسيطرة
قوات «فجر ليبيا» عليه وإحراق ما تبقى منه ،وطرد قوات
الزنتان التي كانت متمركزة فيه منذ عام .2011
وال يوجد أي منفذ جوي في طرابلس إال مطار معيتيقة
المقام على قاعدة جوية أميركية سابقة ،وهو اآلخر تعرض
لغارات جوية وتعطلت المالحة الجوية فيه مراراً.
وفي بنغازي ،ال يزال مطار بنينا متوقفا ً على العمل منذ
مدة طويلة ،حيث دارت حوله اشتباكات ضارية ألشهر
عدة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات لتنظيم
«أنصار الشريعة» و»مجلس شورى ثوار بنغازي».

