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�إيران تهدد با�ستئناف تخ�صيب اليورانيوم في حال فر�ض وا�شنطن عقوبات جديدة

بابا الفاتيكان :حرية التعبير ال تعطي الحق ب�إهانة معتقدات الآخرين

الخارجية الفرن�سية :لقاءات بين فابيو�س وكيري وظريف في باري�س اليوم

هوالند :الم�سلمون �أول �ضحايا التع�صب
والتطرف وعدم الت�سامح

أعلن رئيس البرلمان اإليراني علي
الريجاني أمس أن بالده قد تستأنف
تخصيب اليورانيوم من دون قيود
ف��ي ح��ال ف��رض ال��غ��رب م��زي��دا ً من
العقوبات على طهران.
وق���ال الري��ج��ان��ي« :ع��ل��ى ال��دول
الغربية أال تساوم مع طهران وأن
تأخذ في االعتبار أن إيران قد قلصت
مستوى تخصيب ال��ي��وران��ي��وم من
 20في المئة إل��ى  5في المئة في
نيسان الماضي ،وذلك وفقا ً التفاقات
جنيف».
ومن المتوقع أن ُتكلّف الغالبية
ال��ج��م��ه��وري��ة ال���ج���دي���دة ب��ق��ي��ادة
ميتش ماكونيل إل��ى جانب بعض
الديموقراطيين في مجلس الشيوخ
األميركي بالعمل على توسيع حزمة
العقوبات ضد طهران.
وق����ال رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ع�لاق��ات
ال���خ���ارج���ي���ة ب��م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ
األميركي إن اثنين من المشرعين،
أحدهما جمهوري واآلخر ديمقراطي،
سيمضيان ق��دم�ا ً ف��ي خطة لفرض
مزيد من العقوبات على إيران وذلك
على رغم تحذيرات البيت األبيض من
أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات
النووية.
وأوض���ح السناتور ب��وب كوركر
رئيس اللجنة أن المشرعين اللذين
ي��ق��والن إن��ه��م��ا يخشيان أال يتخذ
المفاوضون ب���إدارة أوب��ام��ا موقفا ً
م��ت��ش��ددا ً بما يكفي ت��ج��اه ط��ه��ران،
يعكفان أي��ض�اُ على إع���داد مشروع
ق��ان��ون منفصل ي��ط��ال��ب بموافقة
الكونغرس على أي ات��ف��اق نهائي
بخصوص برنامج إي��ران النووي،
مضيفا ً أنه من المقرر أن تعقد اللجنة
جلسة للنظر في مسألة العقوبات
على إيران يوم الثالثاء المقبل.

ويضع السناتور الجمهوري مارك
كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت
منينديز اللمسات النهائية لمشروع
قانون يطالب بفرض عقوبات أشد
صرامة على إيران إذا لم يجر التوصل
إلى اتفاق ن��ووي نهائي بحلول 30
حزيران.
وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع
ال��ق��ان��ون ال��خ��اص بالعقوبات في
كانون األول عام  2013ولكن لم يجر
التصويت عليه في مجلس الشيوخ
الذي كان يهيمن عليه آنذاك الحزب
الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس
ب��اراك أوب��ام��ا .وفقد الديمقراطيون
السيطرة على مجلس الشيوخ بعد

الخسارة الكبيرة التي منيوا بها
في انتخابات التجديد النصفي في
تشرين الثاني.
ف��ي ح��ي��ن ي��ص��ر ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
على أن إق��رار قانون للعقوبات اآلن
حتى وإن كان لن يفرض سوى قيود
جديدة في حالة عدم التوصل إلى
اتفاق بحلول الموعد المحدد ،قد يدفع
إيران إلى االنسحاب من المحادثات
النووية مع القوى العالمية.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية
أن وزي��ر الخارجية ل��وران فابيوس
سيجري اليوم لقاءات مع نظيريه
األميركي جون كيري واإليراني محمد
جواد ظريف.

وق���ال المتحدث الرسمي باسم
الخارجية الفرنسية رومان نادال أن
فابيوس سيستقبل نظيره األميركي
صباح اليوم الجمعة ،وفي النصف
الثاني من اليوم ذاته سيلتقي بنظيره
اإليراني.
ويذكر أن كيري أعلن أنه قد يلتقي
م��ع وزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي في
باريس ،لكن القرار النهائي بخصوص
هذه المقابلة لم يتخذ بعد .وقال« :ال
يوجد ق��رار نهائي بشأن ما إذا كنا
سنجتمع أم ال في باريس ...هذا ممكن
لكن لم يتقرر شيء بعد .قد ال يحدث
أيضاً».
وف����ي ال���س���ي���اق ،ع��ق��د م��س��اع��دا

الخارجیة اإلیرانیة عباس عراقجي
ومجید تخت روان��ج��ي أم���س ،في
جنیف م��ح��ادث��ات م��ع نظیریهما
األمیركیین ویلیام بیرنز وون��دي
ش��ی��رم��ان ل��م��واص��ل��ة ال��م��ح��ادث��ات
الثنائیة بین الجانبین.
ووص��ف ع��راق��ج��ي ،المفاوضات
النوویة بأنها صعبة ومعقدة وأن
هنالك مسافة تفصل الوصول إلی
االتفاق الشامل حول القضیة النوویة
اإلیرانیة.
وف��ي تصریح ح��ول المحادثات
التي أجريت بین وزیري الخارجیة
اإلیراني واألمیركي في جنیف ،في
إطار  3جوالت واستغرقت  7ساعات
إج��م��االً ،صف عراقجي المحادثات
ب��أن��ه��ا ك��ان��ت «م��ك��ث��ف��ة وص��ری��ح��ة
وجادة للغایة» ،وقال إنه جرى في
هذه المحادثات مرة أخری التطرق
إل��ی جمیع القضایا وج���ری طرح
أحدث المواقف ،وانضم الخبراء إلى
المحادثات حينما جرى التطرق إلى
بعض األمور.
وتستمر المحادثات بین إی��ران
وأمیركا حتی الیوم لتنطلق بعدها
المفاوضات النوویة علی مستوی
م��س��اع��دي ال��خ��ارج��ی��ة ب��ی��ن إی���ران
ومجموعة الدول الست.
وكانت قد اختتمت في مدينة جنيف
السويسرية أول من أمس المحادثات
النووية بين ظريف وكيري ،وذلك
بعد جوالت عدة جرى خاللها بحث
مسار المفاوضات النووية.
ووصف الوزير اإليراني اللقاءات
بالمهمة لتحقيق تقدم على صعيد
االتفاق النووي النهائي وتضييق ه ّوة
الخالفات بين الجانبين ،وأوض��ح
أنها تبرهن على استعداد الطرفين
لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وزير خارجية �صربيا :م�ستعدون للقيام بدور «و�سيط نزيه» في الت�سوية الأوكرانية

بورو�شينكو وميركل وهوالند ي�ؤكدون �أهمية عقد لقاء لمجموعة االت�صال
أع��ل��ن وزي���ر الخارجية الصربي
إيفيتسا داتشيتش أن بلغراد مستعدة
للقيام بدور «وسيط نزيه» في تسوية
األزمة األوكرانية.
وأكد داتشيتش في اجتماع المجلس
ال��دائ��م لمنظمة األم��ن والتعاون في
أوروب���ا ،أم��س ،أن اتفاقات مينسك
يجب أن تبقى أساسا ً لعملية التسوية
في شرق أوكرانيا.
وق��ال ال��وزي��ر ال��ذي تترأس بالده
منظمة األمن والتعاون األوروبي منذ
مطلع العام الحالي ،إن تنفيذ اتفاقات
مينسك مهم للغاية ،معربا ً عن أمله في
أن عمل مجموعة االتصال سيساعد في
تطوير هذه االتفاقات وتسوية النزاع.
وأك���د أن «تهيئة أج���واء ال��ح��وار
وال��ح��ل��ول ال��وس��ط» ه��ي مسؤولية
مشتركة ل��ل��دول األع��ض��اء ف��ي هذه
المنظمة الدولية ،مشيرا ً في الوقت
ذاته إلى أنه ال يمكن تحقيق ذلك بشكل
يضر ق��واع��د وم��ب��ادئ منظمة األم��ن
والتعاون في أوروبا.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أف���اد المكتب
الصحافي للرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو أن األخ��ي��ر ن��اق��ش مع
نظيره الفرنسي ف��ران��س��وا هوالند
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل
سبل تسوية األزمة األوكرانية.
وأوض��ح المكتب أن المسؤولين
الثالثة أكدوا خالل مكالمة هاتفية أن
التوصل لتسوية في األزمة األوكرانية
لن يجرى إال عن طريق تنفيذ اتفاقات
مينسك كاملة .وأشار إلى أن األطراف
وافقت على أهمية سحب المعدات
العسكرية من خط المجابهة ودعت
إلى اإلفراج عن جميع األسرى .وأكدت
استعدادها لمواصلة المحادثات في
إط��ار «رباعية نورماندي» في حال
تحقيق ت��ق��دم ف��ي تطبيق اتفاقات
مينسك ،وكذلك عقد اجتماع لمجموعة
االتصال حول أوكرانيا ،إضافة إلى
لقاء على مستوى وزراء الخارجية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال دينيس
بوشيلين المتحدث باسم جمهورية
دونيتسك الشعبية إنه سيشارك في
لقاء مجموعة االتصال الذي قد يعقد

اليوم الجمعة ،مشيرا ً إلى أنه سيغادر
دونيتسك إلى العاصمة البيالروسية
مينسك تلبية لدعوة من منظمة األمن
والتعاون في أوروبا.
وكانت مينسك استضافت أول لقاء
لمجموعة االتصال في  5أيلول الماضي
ج��م��ع ممثلي كييف وجمهوريتي

دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
(المعلنتين من جانب واحد) ،إضافة
إلى منظمة األمن والتعاون في أوروبا
وروس���ي���ا .وخ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،أج��ري��ت
الموافقة على خطة التسوية السلمية
بجنوب شرقي أوكرانيا ونظام وقف
إطالق النار.

وأثناء اللقاء الثاني الذي جرى في
مينسك  20أيلول اتخذت مذكرة حول
وقف إطالق النار ،وهي وثيقة تتكون
من  9بنود تضم حظر استخدام جميع
أن��واع األسلحة في المنطقة وسحب
المعدات العسكرية من خط المواجهة
إلى مسافة  15كم من الطرفين كليهما.

ميركل :الناتو ال ي�سعى �إلى مواجهة رو�سيا
أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أن حلف شمال األطلسي ال يسعى إلى المواجهة مع روسيا ،وأضافت أنها
تريد استمرار عمل وثيقة «روسيا-الناتو» التأسيسية إلى جانب احترام الطرفين اللتزاماتهما المتبادلة التي تشمل،
بحسب قولها ،احترام وحدة أراضي الدول األجنبية.
وفي اختتام محادثات أجرتها مع األمين العام لحلف األطلسي ينس ستولتنبرغ في برلين قالت ميركل إن الناتو يرغب
في تعزيز التعاون السياسي مع روسيا ،مشيرة إلى أن ممارسات الحلف في مجال ضمان األمن في أوروبا ال تستهدف
العالقات مع موسكو ،وأعربت ميركل عن أملها في أن تحذو روسيا حذو الحلف في ذلك.
من جانبه أكد ستولتنبرغ استعداد الحلف للنظر في طلب أوكراني لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي في حال تقديمه
من قبل كييف ،وذلك بناء على «معايير معتمدة» .وذكر أن أوكرانيا لم تتقدم حتى اآلن إلى الحلف بهذا الطلب ،مشيرا ً إلى
أن سلطات البالد نفسها اعترفت «بأن العملية ستتطلب وقتا ً طويالً» .وأضاف أن «من حق جميع الدول ذات السيادة -
وأوكرانيا منها  -أن تختار طريقها بحرية».

روما :اختفاء قرابة � 4آالف قا�صر من مراكز ا�ستقبال المهاجرين

القصر غير المصحوبين بذويهم من
كشف وزير الداخلية اإليطالي أنجيلينو ألفانو عن اختفاء  3707من الفتيان والفتيات ّ
مراكز استقبال المهاجرين في إيطاليا ،من دون أن يتركوا أي أثر .وأشار ألفانو في اجتماع للجنة البرلمانية لمكافحة المافيا في
صقلية إلى أن «المعطيات مصدرها وزارة العمل وجمعت حتى الحادي والثالثين من الشهر الماضي» ،الفتا ً إلى أنه «في صقلية
وحدها ،اختفى من مراكز استقبال المهاجرين  1882فردا ً من القصر غير المصحوبين بذويهم ،من بين .»4628
وأوضح وزير الداخلية اإليطالي أن «معظم هؤالء الفتيان تتراوح أعمارهم بين  18 - 16سنة ،ومعظمهم من المصريين»،
موضحا ً أنه «غالبا ً ما يحمل هؤالء رقم هاتف قريب أو صديق للوصول إليه» ،وأنهم «يسعون إلى مستقبل أفضل» ،وفي
المحصلة «فمن يختفي منهم ينتهي به األمر في قنوات االستغالل».
من جهة أخرى ،ذكر تقرير لوكالة حماية الحدود األوروبية «فرونتكس» أن عدد قوارب الهجرة غير الشرعية التي رست على
السواحل اإليطالية آتية من ليبيا ازداد العام الماضي بنسبة  277في المئة مقارنة بعام .2013

العفو الدولية« :بوكو حرام» تقتل امر�أة تلد
والعديد من الأطفال �شمال �شرقي نيجيريا

أفادت منظمة العفو الدولية أمس بأن مقاتلي جماعة «بوكو حرام» اإلرهابية قتلوا امرأة خالل عملية الوالدة وعددا ً من األطفال
في هجوم بشمال شرقي نيجيريا .ونقلت المنظمة الحقوقية عن شاهد عيان فضل عدم الكشف عن اسمه قوله إن امرأة حامل
قتلت وهي تلد إضافة إلى عدد من األطفال وذلك في الهجوم الذي وقع في مدينة باغا على ضفاف بحيرة تشاد ،مشيرا ً إلى أن
«نصف الجنين كان قد خرج من بطن أمه التي توفيت بهذه الوضعية».
وأشارت «العفو الدولية» إلى أن مئات األشخاص إن لم يكن أكثر قتلوا في هذا الهجوم الذي شنته «بوكو حرام» في الثالث من
كانون الثاني والذي يبدو أنه كان يستهدف ميلشيات الدفاع الذاتي المدنية التي تساند الجيش ضد الجماعة اإلرهابية.
ونقلت المنظمة عن شخص آخر قوله «لقد قتلوا الكثير من الناس .رأيت مئة قتيل في باغا» .وأضافت امرأة «كانت الجثث
منتشرة في كل مكان» .وكانت وكالة «فرانس برس» أشارت حينها إلى سيطرة «بوكو حرام» على قاعدة عسكرية والعديد من
البلدات المجاورة في أقصى شمال شرقي نيجيريا على ضفاف بحيرة تشاد .وتزامن هذا الهجوم على ما يبدو مع هجوم آخر
شنه مقاتلو «بوكو حرام» على حافلة شمال الكاميرون خلف  15قتيالً على األقل.

وكلفت الوثيقة مراقبي منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا بمتابعة تنفيذ
بنود االتفاق.
الى ذل��ك ،قرر البرلمان األوكراني
إج��راء التعبئة الجزئية على ثالث
مراحل في عام  ،2015حيث صوت
 268نائبا ً لمصلحة هذا القرار ،علما ً
بأن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تأييد
 226من أعضاء البرلمان على األقل.
وكانت كييف قد أعلنت في وقت
سابق نيتها تعبئة حوالى  50ألفا ً في
أول مرحلة من التعبئة في  20كانون
الثاني.
وم��ن المتوقع أن تجري في عام
 2015بشكل ع��ام تعبئة أكثر من
 100أل��ف شخص ،فيما يصل عدد
أف���راد الجيش األوك��ران��ي إل��ى 250
ألف جندي ،حيث تخطط السلطات
األوك��ران��ي��ة الستبدال ال��ق��وات التي
تشارك في العملية األمنية في شرق
ال��ب�لاد ،كما يقضي ق���رار البرلمان
بتسريح القوات التي جرت تعبئتها
أثناء المرحلة األولى ،أي بعد  17آذار
العام الماضي.
وفي سياق متصل ،أعلنت وزارة
الطوارئ الروسية أنها سترسل في
نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر
المقبل قافلة م��س��اع��دات إنسانية
ج��دي��دة إل��ى منطقة دون��ب��اس شرق
أوكرانيا.
وق��ال فالديمير ستيبانوف نائب
وزير الطوارئ الروسي ردا ً على سؤال
حول موعد إرسال المساعدات« :أغلب
الظن في نهاية كانون الثاني الجاري
أو بداية شباط المقبل».
ول���م ي��ح��دد ن��ائ��ب ال��وزي��ر حجم
المساعدات في القافلة الـ  12بدقة،
وقال إن «حجم المساعدات سيكون
كالمعتاد ،كل هذه األمور ُتعد و ُتعلن
بعد االنتهاء من إعدادها».
وتجرى اآلن عملية جمع المعونات،
وأش���ار ستيبانوف إل��ى أن التركيز
سيكون على إع���ادة ب��ن��اء المرافق
الحيوية المهمة وإي��ص��ال ال��م��واد
الغذائية إضافة إلى تأمين خدمات
الطوارئ.

اتهام �أميركي من �أن�صار «داع�ش»
بالتخطيط للهجوم على الكونغر�س
أعلنت وزارة العدل األميركية أنها وجهت اتهامات إلى مواطن أميركي
من مؤيدي تنظيم «داعش» اإلرهابي خطط للهجوم على مقر الكونغرس
في واشنطن.
وأوضحت ال��وزارة أن كريستوفر كورنيل يتهم بمحاولة قتل رجال
أمن والحصول على أسلحة بشكل غير شرعي الستخدامها في ارتكاب
الجريمة.
وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن كورنيل خطط لزرع قنابل في
الكابيتول بالواليات المتحدة وإطالق النار على مسؤولين وموظفين في
الكونغرس.
يذكر أن المتهم كان ينشر على حسابه في موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» تغريدات تأييد لتنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي ،وأبلغ
شريكه المحتمل ،الذي تبين أنه مخبر من مكتب التحقيقات الفدرالي ،أنه
ينوي القيام بـ»الجهاد».
وطبقا ً لشهادة قانونية من العميل لمكتب التحقيقات االتحادي فإن
كريستوفر كورنل بحث عن كيفية صنع قنابل أنبوبية واشترى سالحا ً
ناريا ً و 600طلقة ذخيرة وأعد خططا ً للسفر إلى واشنطن لتنفيذ الخطة.
وبحسب ما جاء في الوثائق ،فإن كورنل قال في اجتماع مع عميل مكتب
التحقيقات االتحادي إنه يعتبر أعضاء الكونغرس أعداء له وأنه خطط
لوضع قنابل أنبوبية عند مبنى الكونغرس وبالقرب منه والستخدام
أسلحة نارية لقتل الموظفين والمسؤولين بالداخل.

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أمس أن المسلمين
هم «أول ضحايا التعصب والتطرف وعدم التسامح» في
العالم وللمسلمين في فرنسا الحقوق والواجبات نفسها
مثل بقية المواطنين الفرنسيين.
وقال هوالند في كلمة ألقاها في معهد العالم العربي
بباريس بعد أسبوع من الهجمات التي تعرضت لها
العاصمة الفرنسية إن «اإلسالم الراديكالي تغذى من كل
التناقضات وكل التأثيرات وكل البؤس وكل التباينات وكل
النزاعات التي لم تس َّو منذ زمن طويل» .مضيفا ًَ أن «جميع
المسلمين في فرنسا لديهم الحقوق والواجبات نفسها مثل
جميع المواطنين الفرنسيين».
وأكد هوالند أن «اإلسالم متالئم مع الديمقراطية ...وفي
بلد القيم غير القابلة للتفاوض وبلد الحرية والديمقراطية
فرنسا فإن األفعال المعادية لإلسالم كما المعادية للسامية
ال تكفي إدانتها بل يجب معاقبة كل من يقوم بها».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى التضامن بين الشعوب
بعد اعتداءات باريس قائالً إن «شعار (أنا شارلي) في
حلب ،ما أروع أن يرفع رمز التضامن في المصيبة ،وبالمثل
كان علينا واجب التضامن مع الشعوب العربية ،ويجب
أن نكون على المستوى من خالل اتخاذ القرار السياسي

المناسب».
وتابع هوالند« :إن األوروبيين يعلمون جيدا ً أنه إذا
استمرت هذه الصراعات فإن اآلالف والماليين سيأتون إلى
أوروبا لالحتماء بها» موضحا ً «أن البحر المتوسط الذي
أصبح وسطه مقبرة للعديد من الناس ،يجب أن نعمل
ليصبح منطقة ازدهار وتقدم».
إلى ذلك ،أكد بابا الفاتيكان أن حرية التعبير ال تعطي
الحق بإهانة معتقدات اآلخرين ،وشدد على متن الطائرة
التي تحمله من سريالنكا إلى الفيليبين المحطة الثانية من
جولته في آسيا ،على أن هناك حدودا ً لحرية التعبير ومن
الخطأ استفزاز اآلخرين من خالل إهانة إيمانهم ،ويمكن
«توقع» رد فعل على هذه اإلهانة ،في إشارة إلى الهجوم
على صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس.
وقال البابا ،الذي دان هجمات باريس ،إن كالً من حرية
العقيدة وحرية التعبير من حقوق اإلنسان األساسية،
مشددا ً على أن «لكل ديانة كرامتها» ،و»لدينا الحق في
إظهار هذه الحرية علنا ً من دون تجريح».
ووصل البابا فرانسيس أمس إلى الفيليبين في ثاني
وآخ��ر محطة بعد سريالنكا في جولته األسيوية ،التي
تستغرق أسبوعاً.

�أوغلو يتهم نتنياهو بارتكاب جرائم ت�شبه
المجازر التي تعر�ضت لها باري�س
اتهم رئيس ال��وزراء التركي أحمد
داود أوغلو أمس رئيس حكومة كيان
ال��ع��دو بنيامين نتنياهو بارتكاب
«جرائم ضد اإلنسانية» بغزة كتلك
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا «اإلره���اب���ي���ون» في
باريس.
وق���ال داود أوغ��ل��و قبل م��غ��ادرة
أنقرة في زيارة إلى بروكسيل «مثل
اإلره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن ن��ف��ذوا م��ج��ازر
باريس ،ارتكب نتنياهو جرائم ضد
اإلنسانية إذ يترأس حكومة نفذت
مجزرة بحق أطفال كانوا يلعبون
على شواطئ غزة».
وتتواصل الحرب الكالمية بين
تركيا و»إسرائيل» في وقت تدهورت
فيه العالقات بين البلدين إلى أدنى
مستوياتها ،حيث يأتي هذا التصريح

عقب رد نتنياهو على تصريحات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ووصفها بـ»الكالم المعيب».
وكان أردوغان قال« :يصعب علي
أن أفهم كيف تجرأ» نتنياهو على
المشاركة في التظاهرة التي أجريت
ف��ي فرنسا األح���د بعد االع��ت��داءات
التي استهدفت هيئة تحرير صحيفة
«شارلي إيبدو» الساخرة وشرطيين
ومتجرا ً لألطعمة اليهودية في باريس
موقعة  17قتيالً.
واألحد تظاهر نحو مليون ونصف
المليون شخص في باريس تنديدا ً
باإلرهاب بمشاركة قادة وممثلين عن
نحو خمسين دول��ة ،وك��ان نتنياهو
بين المشاركين في هذه التظاهرة
إلى جانب نظيره التركي أحمد داود

أوغلو.
وتدهورت العالقات بين البلدين،
منذ الهجوم الذي شنته «إسرائيل»
عام  2010على سفينة تركية كانت
ت��ش��ارك ف��ي أس��ط��ول ح���اول كسر
الحصار المفروض على قطاع غزة،
ما أدى إلى مقتل عشرة أتراك.
واع��ت��اد ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رجب
طيب أردوغان على انتقاد الحكومات
«اإلسرائيلية» المتعاقبة وتصرفاتها
مع الشعب الفلسطيني ،واتهمها في
تموز الماضي بأنها «تخطت هتلر
على صعيد الوحشية» عندما أسفر
العدوان الذي شنته «إسرائيل» على
قطاع غزة عن ارتقاء حوالى 2200
شهيد فلسطيني أغلبهم من المدنيين
والنساء واألطفال.

«�سي �آي �أي» لن تعاقب المتهمين بالتج�س�س
على لجنة تحقيق �شكلها الكونغر�س
ق��ررت االستخبارات المركزية األميركية «س��ي آي
أي» عدم معاقبة الوكاالت التي اتهمها مجلس الشيوخ
بالتجسس على أع��م��ال لجنة شكلها للتحقيق في
التعذيب.
وأق��رت «سي آي إي��ه» نتائج مجلس تأديبي داخلي
اعتبر أن العناصر الخمسة المتهمين بالقضية «تصرفوا
بشكل عقالني» وأن «ال ضرورة ألي عمل تأديبي ضدهم»
وذلك وفق ما جاء في بيان أصدرته الوكالة.
وكان مجلس الشيوخ اتهم العناصر الخمسة بالدخول
إلى حواسيب شبكة معلوماتية خاصة أنشأتها «سي آي
أي» من أجل المحققين البرلمانيين.
وفي بيان أصدرته الوكالة ،قال ايفان باي السيناتور
األميركي السابق الذي تولى رئاسة التحقيق بناء على
طلب جون برينان مدير الوكالة إن مجلس المحاسبة
التابع للوكالة خلص إل��ى أن��ه «ل��م تكن هناك حاجة
للعقوبة» بحق خمسة من موظفي الوكالة.
وقال باي للمجلس التأديبي إن األمر يتعلق بـ«خطأ»
ولكن «لم يكن بقصد األذى» أو «دخول مناقشات» لجنة
التحقيق.
ب��اي أض��اف أن تحقيقه توصل إل��ى أن اط�لاع وكالة

االستخبارات المركزية على ال��م��واد ك��ان «غير مالئم
بوضوح لكنه كان خطأ ال يعكس انعدام األمانة أو سوء
النية لالطالع عمدا ً ومن دون وجه حق على مواد سرية»
خاصة بلجنة مجلس الشيوخ ،وأوصى بإجراء تغييرات
في طريقة تعامل الوكالة مع قاعدة البيانات المشتركة
بين فرعين مستقلين في الحكومة إلى جانب إصالحات
بيروقراطية أخرى.
من ناحية أخ��رى ،قالت السيناتور دي��ان فنشتاين،
رئيسة لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ في الوالية
السابقة« :ما زلت أعتقد أن األعمال التي قامت بها «سي
آي إيه» هي انتهاك للمبدأ الدستوري بفصل السلطات»،
وأعربت عن «أسفها لعدم تحميل المسؤولية ألي شخص
من الوكالة».
فنشتاين أضافت «أنا ممتنة ألن المدير برينان اعتذر
عن هذه التصرفات لكنني أشعر بخيبة أمل ألنه ما من أحد
سيحاسب في وكالة االستخبارات المركزية».
وك��ان��ت فينستاين ق��د اتهمت ال��وك��ال��ة ف��ي السابق
بالتجسس على تحقيق لجنة االستخبارات في مجلس
الشيوخ المسؤولة عن مراقبة عمل وكاالت االستخبارات
األميركية.

