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 فاليتا )مالطـــا( ـ د.ب.أ: اليزال الرجل 
املدان بتنفيذ هجوم »لوكيربي« عبد الباسط 
املقرحي رجال مريضا إال أنه في وضع أفضل 
مما كان متوقعا عندما قام والد إحدى ضحايا 
التفجير بزيارته في طرابلس. والتقى جيم 
سواير، الذي كانت ابنته فلورا )24 عاما( على 
طائرة شركة »بانام« عندما مت تفجيرها فوق 

لوكيربي باسكتلندا عام 1988، ملدة ساعة مع 
عبد الباسط املقرحي في ليبيا يوم الثالثاء 
املاضي حسبما ذكرت صحيفة »صنداي تاميز« 
املالطية. وهذه هي املرة األولى التي يلتقي 
فيها الطبيب األسكتلندي مع املقرحي، بعد 
خروجه املثير للجدل من سجن أسكتلندي 
في أغســـطس 2009. وسعى سواير، الذي 

أكد دائما أن املواطـــن الليبي أدين بطريق 
اخلطأ بتهمة قتل 270 شـــخصا، إلى وقف 
مزاعم وسائل اإلعالم بأن ما يعرف بـ »مفجر 
لوكيربي« لم يكن حقا رجال يحتضر وقال 
ســـواير في مقابلة مع الصحيفة الرئيسية 
في مالطا »عبد الباسط اليزال رجال مريضا 

لكنه في وضع أفضل مما كنت آمل«. 

إلى وزارة اخلارجية الهولندية مت 
إلغاء اجلولة.

وأوضح ديبلوماســــيون في 
الســــفارة الهولندية في تل أبيب 
ملندوبي مركــــز احلكم احمللي في 
إسرائيل إن اجلولة لن تتم ألن بني 
أعضاء الوفد رؤساء سلطات محلية 
في مستوطنات »هار أدار« و»بيت 
أرييه« و»أورانيــــت« و»أفرات« 
و»كريات أربع«. وجاء في رسالة 
وجهها مركز احلكــــم احمللي في 
هولندا إلى مركز احلكم احمللي في 
إسرائيل إنه »في أعقاب تبادل اآلراء 
بشــــأن الزيارة إلى هولندا وبعد 
مشاورات داخلية فإنه بودنا أن 
نعلمكم بأننا تراجعنا عن اجلولة 
وذلــــك وفقا ملعلومــــات وصلتنا 
مؤخرا وخصوصا بسبب تخوفات 

تتعلق بتشكيلة الوفد«.
وأضافت الرسالة »مما ال شك 
فيه أنكم تعرفون جيدا أن التشكيلة 
املقترحة )للوفد( هي محل خالف« 
في إشارة إلى مشاركة مستوطنني 
فيه. ورغــــم اتصاالت أجراها مع 
وزارة اخلارجية الهولندية نائب 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي داني 
أيالون والســــفير اإلسرائيلي في 
هولنــــدا إال أن اجلانب الهولندي 
أصر على رفض اســــتقبال الوفد 

اإلسرائيلي.

شحنة ناسفة يزيد وزنها عن 200 
إلى هــــدف يبعد 300  كيلوغرام 
كيلومتر، وتندرج هذه الصواريخ 
ضمن إطار منظومة »باستيون« 
التي صممت حلماية الســــواحل 
وتدمير السفن احلربية. وتعاقدت 
ســــورية على شــــراء صواريخ 

»ياخونت« في عام 2007.
يشــــار الى أن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو حاول 
أن يحبط هذا العقد في أغسطس 
املاضــــي حينما هاتــــف نظيره 
الروسي فالدميير بوتني وناشده 
عدم تسليم دمشــــق هذا السالح 

احلديث.

للتعــــاون العســــكري الفني مع 
سورية تقضيان بتسليم سورية 
منظومات »ستريليتس« للدفاع 
اجلوي التــــي تتضمن صواريخ 
»إيال س« وتســــليمها منظومات 
»1سريستناب« الصاروخية للدفاع 

اجلوي.
وجتدر اإلشارة إلى أن ڤيتنام 
هي الدولة الوحيدة التي حصلت 
على منظومات »باستيون« حتى 
اآلن. ويعتقــــد أن توريــــد هــــذه 
إلى ســــورية سيمهد  املنظومات 
لتوسيع التعاون العسكري الفني 

بينها وبني روسيا.
 الى ذلك، ذكر تقرير إسرائيلي 

سورية فانه ميكنها ان تضع السفن 
التي تبحر  احلربية االسرائيلية 
قبالة لبنان في خطر واضح وعودة 
الى الصفقة، نقلــــت وكالة أنباء 
»نوفوستي« عن مصدر مبؤسسة 
التصنيع العسكري الروسية قوله 
إن روسيا ستقوم بتوريد صواريخ 
»ياخونت« املضادة للسفن احلربية 
إلى ســــورية ضمــــن منظومات 
»باستيون«. وتزيد قيمة الصفقة 

عن 300 مليون دوالر.
الروســــي  الدفاع  وكان وزير 
أناتولي ســــيرديوكوف أعلن في 
واشنطن يوم اجلمعة املاضي أن 
روسيا ستمد سورية بصواريخ 

أن احلكومة الهولندية أعلنت امس 
عن إلغاء استقبالها لوفد من رؤساء 
البلديات في إسرائيل بعدما تبني 
أن بني أعضاء الوفد رؤساء سلطات 

محلية في املستوطنات.
ونقلت إذاعة اجليش اإلسرائيلي 
عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله 
إن »احلديث يدور عن نشاط زائد 
من جانــــب الســــفارة الهولندية 
في البالد التــــي دققت في قائمة 

املدعوين«.
وكان من املقرر أن جتري جولة 
رؤساء البلديات اإلسرائيليني في 
هولندا الشــــهر املقبــــل لكن بعد 
وصول معلومات حول أعضاء الوفد 

مخصصة لتدمير السفن احلربية 
من طراز »ياخونت«.

وأشار إلى أن »الواليات املتحدة 
أال  األميركية وإسرائيل ترجوان 
نورد ياخونت إلى سورية لكننا 
ال نرى مبررا خلوفهما من أن هذا 
السالح سيصل إلى أيدي اإلرهابيني« 
مضيفا أن روسيا «قامت بتوريد 
نظام صاروخي مماثل إلى سورية 
في وقت سابق ولم يصل هذا النظام 
إرهابيني« وتساءل »ملاذا  إلى أي 
يفترض بهذا النظام )الذي ستسلمه 
روسيا إلى سورية( أن يصل إلى 

أيدي اإلرهابيني«.
ويحمل صــــاروخ »ياخونت« 

بغدادـ  أ.ف.پ: قتل 30 شخصا 
علــــى االقل واصيــــب 111 اخرون 
بجروح بانفجار سيارتني مفخختني 
في غرب بغداد وشمالها قبل ظهر 
امس في حــــني ما تزال احملادثات 
االيلة الى تشكيل حكومة متعثرة 
في ظل متسك االطراف مبواقفها.

امنية ان  واعلنــــت مصــــادر 
السيارتني املفخختني انفجرتا في 
حي املنصور، غرب، وساحة عدن 
قبل حي الكاظمية، شمال العاصمة. 
واضافت ان »عشرة اشخاص قتلوا 
واصيب 58 اخــــرون بجروح في 
انفجار السيارة املفخخة في حي 
املنصور، كما قتــــل ما اليقل عن 
19 شــــخصا واصيب 53 اخرون 
بانفجــــار الســــيارة املفخخة في 

ساحة عدن«.
من جهته، اكد مصدر طبي في 
مستشــــفى اليرموك »تلقي عشر 
جثث و58 جريحا من مكان االنفجار 
في املنصور«، مشيرا الى وجود 11 
امرأة وطفلني بني اجلرحى، كما ان 

»جميع القتلى من الذكور«.
وافاد مراسل لفرانس برس بأن 
االنفجار في حي املنصور استهدف 
مقر شــــركة »آسيا سيل« للهاتف 
النقال في ساحة ابو جعفر املنصور، 
مشيرا الى »وجود جثث في الشارع 

والعديد من اجلرحى«.
واكد ان »احد املباني دمر بشكل 
كامل وحلقت اضرار جسيمة باملبنى 
املجاور فضال عن احتراق حوالي 
عشرين سيارة«، ووقع االنفجاران 
في وقــــت متزامن عند الســــاعة 

واملنازل القريبة«.
وادى االنفجار الى حدوث حفرة 
قطرها ثالثة امتار، وفقا للمراسل، 
وانتشرت في مكان االنفجار قطع 
معدنية ومالبس وبقع دماء القتلى. 
ووجه ابو عبداهلل انتقادات التخاذ 
القــــوات االمنية مقار بني املنازل، 
وقال »كيف يتخذون منزال وسط 
حي سكني مقرا لهم؟ وهم يعلمون 

العاشرة وعشر دقائق.
كما ادى االنفجــــار الى إحلاق 
اضرار في املنازل املجاورة، وقال 
ابو عبــــداهلل )40 عاما( وهو من 
سكان املنطقة ان »حافلة ركاب من 
طراز )كيا( اوقفها سائقها قائال انه 
متوجه لزيارة عيادة طبية قريبة 
من املكان.. وبعد دقائق انفجرت 
احلافلة ما ادى الــــى تدمير املقر 

متاما انهم مستهدفون في اي وقت 
كان«. مــــن جهة اخــــرى، أعلنت 
الشرطة العراقية مقتل أحد شيوخ 
العشــــائر وإصابة جنله بانفجار 

عبوة ناسفة غرب بغداد.
علــــى صعيــــد أخــــر ســــقط 
صاروخــــان من طراز كاتيوشــــا 
قرب مبنى السفارة األميركية داخل 
املنطقة اخلضراء وسط العاصمة 

بغداد صباحا دون معرفة حجم 
اخلسائر واألضرار التي سببها 
ســــقوطهما، وفقــــا ملــــا اعلنته 
الشــــرطة العراقيــــة. وأضافت 
الشــــرطة أن »صفارات اإلنذار 
ســــمعت من املنطقة اخلضراء، 
فيما حلقت الطائرات املروحية 
األميركية والعراقية فوق املنطقة 

وفي سماء العاصمة«.

مــــن جهة أخرى أكــــد اخلبير 
الروســــي ليونيــــد  العســــكري 
إيفاشوف في تصريح أن إسرائيل 
تعمل على إعاقة التعاون العسكري 
الفني بني روسيا وبلدان الشرق 
األوسط العربية مرجحا أن تكون 
روسيا تراجعت عن تسليم سورية 
صواريــــخ »300س« وصواريخ 
»اســــكندر أ« وأسلحة أخرى في 

أوقات سابقة بسبب إسرائيل«.
ويــــرى خبــــراء آخــــرون أن 
الســــبب هو أن ســــورية ال متلك 
ثمن شحنات كبيرة من األسلحة 
العصرية، وتفيــــد معلومات أن 
روسيا تقوم اآلن بتنفيذ اتفاقيتني 

عواصــــم ـ وكاالت: فيما أعلن 
مصدر روســــي امس ان روسيا 
ستزود سورية بصواريخ »ياخونت 
« املضادة للسفن احلربية في إطار 
صفقة تزيد على 300 مليون دوالر، 
نقلت صحيفة )يديعوت احرنوت( 
امس عن مصدر اسرائيلي وصفته 
باملســــؤول القول »ان اســــرائيل 
تشــــعر بالغضب بسبب صفقات 
االسلحة هذه والتي تشمل صواريخ 

بحرية.
وهدد املسؤولون في اسرائيل 
وفق الصحيفة »ببيع اسلحة في 
مناطق ذات اهمية اســــتراتيجية 
لروسيا بعد اعالن االخيرة نهاية 
االسبوع املاضي أنها ستمضي قدما 
في بيــــع صواريخ من طراز »بي 

800« لسورية«.
وقالت الصحيفة »ان االعالن 
الروســــي هذا جاء بعد ان ناشد 
الطرفان األميركي واالســــرائيلي 
روســــيا االمتناع عن توقيع هذه 
الصفقة خاصة ان الصواريخ التي 
ستتسلمها سورية سوف تضع 
السفن االســــرائيلية التي تبحر 
اللبنانية في  الشــــواطىء  قبالة 

مرماها«.
واضافت »ان هذه الصواريخ 
التي يصل مداها الى 300 كيلومتر 
واذا ما اطلقت من موانئ في جنوب 

 والد إحدى ضحايا »لوكيربي« يلتقي مع المقرحي المدان بتنفيذ الحادث

إسرائيل ترد على الصواريخ الروسية لسورية: سنبيع أسلحة متطورة ألعداء موسكو
هولندا ألغت استقبالها لوفد من رؤساء بلديات إسرائيليين ألن بينهم مستوطنين

سليمان التقى مشعل في مكة وطالبه بالتوقيع على المصالحة

كلينتون: واشنطن تأمل في تغيير القيادة اإليرانية من الداخل

تضارب األنباء حول اعتقال طهران 7 جنود أميركيين..
ونجاد يطالب واشنطن بإطالق سراح 8 إيرانيين 

 اعتماد أول سفير غير مقيم لإلمارات لدى األراضي الفلسطينية
القاهرةـ  د.ب.أ: كشف مصدر مصري رفيع 
أن رئيس االستخبارات املصرية اللواء عمر 
سليمان اجتمع مع رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس خالد مشعل في مكة املكرمة 
مطلع الشـــهر اجلاري، علـــى هامش زيارة 
سليمان للمملكة العربية السعودية ولقائه 
خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، الذي تناول آخر املستجدات على 
الساحة، وعلى رأسها نتائج اجلولة األولى 

من املفاوضات املباشـــرة بني الفلسطينيني 
واإلســـرائيليني التي أجريت في واشنطن. 
وقال املصدر لصحيفـــة »احلياة« اللندنية 
امس إن املصاحلة كانت على رأس املواضيع 
التي تناولها اللقاء، مضيفا أن سليمان أكد 
ملشعل ضرورة التوقيع على ورقة املصاحلة 
التي أعدتها مصر ووقعتها حركة فتح بينما 
لـــم توقعهـــا حركة حماس بســـبب بعض 

التحفظات.

طهران ـ واشنطن ـ أ.ف.پ: فيما تضاربت 
األنباء أمس حول اعتقـــال القوات اإليرانية 
سبعة جنود أميركيني كانوا يحاولون دخول 
إيران عبر احلدود الباكستانية، طلب الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد من واشنطن في 
مقابلة بثت امس، اطالق سراح ثمانية مواطنني 
ايرانيني معتقلني »بطريقة غير شـــرعية في 

الواليات املتحدة«.
وذكر موقـــع الكتروني قريب من احلرس 
الثوري االيراني، »لقد علمنا ان سبعة جنود 
أميركيني يرافقهم إيرانيان حاولوا اخيرا دخول 
االراضي االيرانية في كوهاك قرب سروند« على 
احلدود الباكستانية في جنوب شرق ايران.

واضاف املوقع »مت التعرف عليهم واعتقالهم 
من جانب حرس احلدود االيرانيني«، موضحا 

ان االيرانيني »متكنا من الفرار«.
ولم يدل املوقع الذي نقلت اخلبر عنه وكالة 
فارس لالنباء، باي تفاصيل اضافية عن هذه 
القضية ولم يذكر ايضا املصدر الذي اســـتند 

اليه.
كما انه لم يوضح تاريخ حصول احلادث وما 
اذا كان »اجلنود االميركيون« السبعة اليزالون 
قيد االعتقال.وهو ما نفاه »الپنتاغون« كما نفاه 
مسؤوالن ايرانيان لقناة العالم التلفزيونية 
الناطقة بالعربية امس ان ايران لم تعتقل »اي 

جندي اميركي« عند احلدود مع باكستان.
في ســـياق متصل، قال احمدي جناد في 
مقابلة مع شبكة التلفزيون االميركية ايه بي 
ســـي »لن يكون امرا غير مناسب الطلب من 
احلكومة االميركية القيام مببادرة انســـانية 
الطالق سراح االيرانيني الذين اوقفوا واعتقلوا 
بطريقة غير مشروعة في الواليات املتحدة«.

وجاءت تصريحات الرئيس االيراني في مقاطع 

من املقابلة نشرت وبثت امس ويأتي الطلب 
االيراني بعد ايام من اطالق سراح االميركية 
سارة شورد )32 عاما( بعد اعتقالها الكثر من 
سنة مع رفيقني لها هما شاين باوير وجوش 

فتال.
واجريـــت املقابلة مع احمـــدي جناد بعد 
الى نيويورك حلضـــور اجتماعات  وصوله 

اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
الى ذلك اعربت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون عـــن امل بالدها في تغيير 
القيادة االيرانية احلالية التي تواجه العقوبات 

الدولية واالميركية عبر قادة محليني.
 وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة ايه 
بي ســـي االميركية نشرت امس »ميكنني ان 
آمل فقط بان تبذل جهود داخل ايران من قبل 
قادة مدنيني ودينيني مسؤولني للسيطرة على 

اجهزة الدولة«.
 واضافـــت ان اجليش وحـــراس الثورة 
وميليشـــيات ومؤسسات عســـكرية اخرى 
تعزز ســـيطرتها على ايران، وتابعت »اعرف 
ان هذا االمر يثير قلـــق الناس داخل ايران« 
مستشـــهدة بتقارير قادمة من ايران، وقالت 
كلينتـــون ان االنتخابـــات االخيرة في ايران 
»شابتها عيوب كثيرة« ونتيجة لذلك يلتفت 
املسؤولون املنتخبون حاليا الى العسكريني 

لتعزيز سلطتهم.
 واضافـــت ان كثيرين من االيرانيني حتى 
من الذين كانوا من مؤيدي احلكومة االسالمية 

بدأوا يعبرون عن اختالفهم مع النظام.
 وتابعـــت ان ادارة الرئيـــس باراك اوباما 
حتاول مساعدة االيرانيني في الداخل واجرت 
محادثات مـــع خبراء ايرانيني للحصول على 

آراء مختلفة.

دبيـ  د.ب.أ: أعلنت اإلمارات امس االول 
اعتماد أول سفير غير مقيم لها لدى »دولة 

فلسطين«.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن »د.عبداهلل 
ناصر ســـلطان العامري، سفير االمارات 
لدى المملكة األردنية، قدم أوراق اعتماده 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كأول 
سفير غير مقيم لدولة اإلمارات لدى دولة 

فلسطين«.

ونقلت الوكالة عن السفير تأكيده أنه 
»لن يدخر جهدا في زيادة التعاون بما يعود 
بالفائدة ويحقق مصلحة الشعبين الشقيقين 
في شتى الصعد«، إلى جانب «تعزيز دور 
اإلمارات في تحقيق السالم العادل والشامل 
فـــي المنطقة الذي يتضمن نيل الشـــعب 
الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته 
المستقلة على ترابه الوطني، وفقا للقرارات 

والمرجعيات العربية والدولية«.

 انفجاران يهزان بغداد.. ويسقطان 140 قتياًل وجريحًا
 سقوط صواريخ قرب مقر السفارة األميركية

)أ.ف.پ( رجال أمن ومسعفون عراقيون يعاينون موقع االنفجار في حي املنصور شمال بغداد أمس 

 أوباما يحث السود على التصويت »لحماية التغيير« 

الصين تحيي ذكرى الغزو الياباني بالمظاهرات والصفارات 

واشـــنطن ـ رويترز: يسعى الرئيس األميركي 
باراك اوباما الطالق حمـــاس جزء مهم من قاعدة 
تأييده قبل انتخابات نوفمبر وقال للزعماء السود 
امس االول انه يرغب في دعمهم »حلماية التغيير« 
الذي يضطلع به. وقال لتجمع النواب الســـود في 
الكونغرس »اريد ان يعود كل شخص هنا الى احلي 
الذي ينتمي اليه ومكان عمله وكنائسه وصالونات 
احلالقة ومحال التجميل، اخبروهم ان امامنا الكثير 
من العمل لنقوم به، اخبروهم اننا ميكن ان ننتظر 

التنظيم، اخبروهم ان وقت العمل قد حان«.
 واضاف امام حفل جوائز ســـنوي تستضيفه 

املنظمة التي متثل االعضاء السود في الكونغرس 
األميركي »ليس من قبيل املفاجأة اال يشعر الكثير 

من الناس بهذا النشاط او هذا االنخراط االن«.
وتابع: »الكثير من الناس رمبا يشـــعرون بأن 
مثل هذه السياسة شيء ما يشاركون فيه كل اربع 
سنوات عندما تكون هناك انتخابات رئاسية لكنهم 
ال يرون السبب في انهم يجب عليهم ان ينزعجوا 
فيما تبقى من الوقت«. وميكن ان يحرز اجلمهوريون 
مكاسب كبرى في نوفمبر حيث يؤدي معدل البطالة 
املرتفع والنمو البطـــيء الى عزوف الناخبني عن 

الدميوقراطيني الذين ينتمي اليهم اوباما.

 بكني ـ أ.ش.أ: أحيت الصني امس االول الذكرى
الـ 79 للغزو الياباني الذي بدأ 18 سبتمبر 1931 عندما 
هاجمت القوات اليابانية القاعدة العسكرية للقوات 
الصينية في مدينة شنيانغ، ومثل ذلك الهجوم بداية 

الغزو واالحتالل الياباني الذي استمر 14 عاما.
ودوت صفارات االنذار مبدن كثيرة طوال امس 
االول بينها شيآن وتشانغتشون وتشنغدو وهاربني 
وشنيانغ وشنتشن، واحتشد املئات من مواطني 
الصني خارج البعثات الديبلوماسية اليابانية في 
بكني وشنيانغ وشانغهاي ورددوا النشيد الوطنى 

وحملـــوا الفتات تدعو خلـــروج اليابان من جزر 
اليابانية وطالبت  دياويوي ومقاطعة البضائـــع 
بعدم نسيان االهانة الوطنية واحداث 18 سبتمبر 
فيمـــا لم ترد أنباء عن وقـــوع أحداث عنف خالل 

املظاهرات.
وقال وانغ جني ســـي عضو اجلمعية الصينية 
لتاريخ حرب املقاومة ضد اليابان »إن أمة متميزة 
البـــد أن تكون أمة حتتـــرم التاريخ«، وأضاف أن 
»تذكـــر التاريخ ال يعني تذكر الكراهية لكن يعنى 

منع تكرار املأساة«.

عمل المحاكم الجنائية الدولية يسير ببطء.. لكنها مازالت تستحق الدعم
اله��اي � د.ب.أ: بع��د مرور 8 س��نوات على 
إنش��ائها، لم تصدر أول محكم��ة دائمة تابعة 
لألمم املتحدة، وهي احملكمة اجلنائية الدولية، 

حكما واحدا إلى اآلن.
وفي الش��هر اجل��اري، ح��ذر قضاة في 
»احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالڤيا 
الس��ابقة« أن محاكمة زعيم صرب البوس��نة 
الس��ابق رادوفان كارادزيتش بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب رمبا تس��تمر حتى عام 2014، أي بعد عامني 

من الوقت املتوقع سلفا.
بي��د أنه على الرغم من التقدم البط��يء، إال أن خبراء 
قالوا لوكالة األنب��اء األملانية)د.ب.أ( ان احملاكم الدولية في 
الهاي التزال تس��تحق الدعم، ويقول ويليام آر. باس من 
»التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية«، وهي شبكة 
مجتم��ع مدني، إن »التق��دم البط��يء للمحاكمات األولى 

للمحكمة اجلنائية الدولية مخيب لآلمال متاما«.
وأش��ار باس إلى انه »كلما طال الوقت الذي تستغرقه 
احملاكمة زاد خطر تالش��ي االدل��ة � خاصة في ظل وفاة 

الضحايا � وإمكانية حتقيق اآلمال الكبرى للضحايا«.
ومع هذا، يقول ان »بداي��ة بطيئة كهذه كانت متوقعة 
دائما، حيث يتم إرس��اء إجراءات جدي��دة متاما ومعقدة، 
تش��مل كش��ف أدل��ة وحق الضحاي��ا في املش��اركة في 

اجللسات«.
وتتض��اءل فرص تكرار التاريخ لنفس��ه، فعلى عكس 
سلوبودان ميلوس��يڤيتش، الرئيس السابق ليوغسالفيا 

والذي قضى نحبه إثر أزمة قلبية بعد 4 س��نوات من بدء 
محاكمته )احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغس��الڤيا 
السابقة(، يتمتع كارادزيتش بصحة جيدة نوعا ما منذ بدء 

اإلجراءات القانونية ضده في عام 2009.
وم��ع ذل��ك، تصيب احملاكم��ات الطويلة االجل أس��ر 
الضحاي��ا باإلحباط ويكرهها املته��م »والذي له احلق في 
محاكمة س��ريعة وحتقيق العدالة في وقت مناسب« وفقا 
ملا أش��ار إليه ريتشادر ديكر، وهو خبير قانون دولي في 

منظمة »هيومان رايتس ووتش«.
وبدأت أول محاكم��ة للمحكمة اجلنائية الدولية لزعيم 
ميليش��يات الكونغو توماس لوباجنا في يناير 2009، أي 
بعد نحو ثالث��ة أعوام من اعتقاله، ويتف��ق اخلبراء على 
أن التعقي��د البالغ ملثل هذه احملاكم��ات يعني أنها حتتاج 
للوق��ت. ففي حال��ة ميلوس��يڤيتش، وال��ذي يواجه 66 
اتهاما بارتكاب إب��ادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنس��انية، أمضى االدعاء عامني في تقدمي أدلة من نحو 
300 ش��اهد لتغطية ثالثة صراع��ات مختلفة في كرواتيا 

والبوسنة وكوسوڤو.
بي��د أن التعقيد هو جزء فقط من املش��كلة، ويش��ير 
ديكر إلى الوقت الذي تستغرقه ترجمة كل وثيقة رسمية 
إلى اللغة الفرنس��ية، باإلضافة إلى اإلجنليزية وهي اللغة 
الرسمية في احملاكم الدولية، وتوجه القضاة إلى التسامح 

مع تكتيكات املماطلة.
ويعد أح��د االنتقادات املش��تركة التي ب��رزت خالل 
محاكمتي ميلوس��يڤيتش وكارادزيتش أن االثنني اختارا 

الدفاع عن نفس��يهما وشرعا في إهدار الوقت الثمني من 
خالل املناقشة املسهبة لشهود اإلثبات واستخدام احملاكمة 

كمنبر سياسي ملخاطبة املتعاطفني معهما في بلديهما.
وق��ال القاضي أو جون كوان ال��ذي يترأس »احملكمة 
اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغس��الڤيا الس��ابقة« مؤخرا 
لكارادزيتش »انك تس��تهلك الوقت بال داع في التعليقات 

وتوجيه أسئلة ال صلة لها باملوضوع«.
ورفض بيتر روبنسون، محامي كارادزيتش، االتهامات 
بإهدار الوقت، قائال إن احملكمة قدمت تصريحات مسبقة 
وش��هادات لنحو 150 ش��اهدا دون من��ح موكله الفرصة 

ملواجهتهم.
واقترح روبنسون إسقاط بعض التهم املوجهة ملوكله 
بغية تس��ريع اإلجراءات، ويقول روبنس��ون »يتعني على 
االدعاء اس��تخدام س��الح دقيق يس��تهدف أقوى دليل، 
وليس بندقية عل��ى أمل أن تصيب رصاصة قاتلة في أي 

مكان املتهم«.
لكن أكس��ل هاجيدورن، وهو مح��ام أملاني وهولندي 
ميثل أقارب 8 آالف ضحية في مجزرة سربرنيتشا، حذر 

من اي محاولة للحد من نطاق احملاكمة.
ويتفق اخلب��راء على ضرورة وضع اس��تراتيجيات 
ته��دف إلى احلد من تأخي��ر ال مبرر له ف��ي اإلجراءات، 
فبالنس��بة لديك��ر، احلل األمثل للبدء ه��و اختيار قضاة 

لديهم خبرة أكبر في التعامل مع القضايا اجلنائية.
ومع ه��ذا، يقول ديكر في نهاي��ة املطاف ان »محكمة 

بطيئة وعادلة أفضل من محكمة سريعة ومجحفة«.
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