
 السبت
  ٥  مارس ٢٠١١ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  34 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية 
 العالمية 
 و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  و  و  العالمية  العالمية  و  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  العالمية  و  العربية 

 قوات عراقية حاشدة لتأمني املنطقة اخلضراء في بغداد أمس 

 المعارضة اإليرانية: موسوي وكروبي «رهينتان» لدى النظام 
 باريسـ  أ.ف.پ: رغم التأكيدات الرسمية 
بأنهمــــا في منزلهما ولكن تفرض عليهما 
بعض القيود، أعلنت احلركة اخلضراء التي 
متثل املعارضة االيرانية أمس أن القياديني 
في هذه املعارضة مير حســــني موسوي 
ومهدي كروبي هما مع زوجتيهما، «رهائن 
لدى احلكومة اإليرانية»، ولم يعرف شيء 

عنهم منذ اسبوعني.
  وتؤكد عائلتا موسوي وكروبي انهما 
فقدتا االتصال مع االثنني اللذين نقال مع 
زوجتيهمــــا منذ االثنني املاضي الى مكان 

مجهول رمبا يكون السجن.
  وقال املســــؤول في احلركة اخلضراء 
اردشير امير ارجومند في مؤمتر صحافي 
عقده امــــس األول في باريس «نعتبرهم 
رهائن لدى احلكومة االيرانية التي ترفض 
حتمل مسؤولياتها عبر الكشف عن حقيقة 

وضعهم».
  وتابع «ال معلومات لدينا على اإلطالق 
عن وضعهــــم الصحي وظروف اعتقالهم 
وال حول وضعهم القانوني وال االتهامات 
املوجهة اليهم. انهم اكثر من سجناء انهم 

رهائن».
  وتابع املسؤول املعارض الذي يعيش 
في باريس «بعد عامني من القمع الذي لم 

يعط اي نتيجة وبعــــد ان تيقنت من ان 
السكان اليزالون ينزلون الى الشارع، اخذت 
السلطات قرار اعتقال قادة احلركة اخلضراء 

لقطعهم عن االتصال باخلارج».
  وقال املسؤول االيراني املعارض ايضا 
ان «قوات االمــــن قمعت تظاهرة الثالثاء 

املاضي في طهران بكل قساوة خصوصا عبر 
ميليشيات بزي مدني تضم صبيانا بني الـ 

١٣ والـ ١٤ من العمر يحملون عصيا».
  وخلــــص إلــــى القــــول «ان مصيــــر 
زعيمينــــا مهم جدا بالنســــبة الينا اال ان 
احلركة اخلضراء ال ترتبط بهما بشــــكل 

كامل وســــتواصل العمل حتى ولو بقيا 
في السجن».

  وقــــال ان تظاهرات اخرى ســــتجري 
في ايران في اخلامس عشــــر من الشــــهر 

اجلاري.
  في طهران اعلنت ابنتان ملوسوي انهما 

حاولتا زيارته في منزله اال انهما منعتا 
من ذلك مــــا يزيد مخاوفهما من انه قد 

يكون في السجن.
  وقالت االبنتان في رســــالة نشرت 
على موقع كالم.كوم التابع ملوســــوي 
«توجهنا لزيارة والدينا وامام املدخل 
احلديدي للمنزل اوقفنا عناصر امنيون 

ومنعونا من الدخول».
  واضافتــــا «لم نشــــاهد والدينا وال 

سمعنا صوتهما ونحن قلقتان».
  وكان مســــؤوالن قضائيان كبيران 
أعلنا أمــــس األول ان رئيس احلكومة 
السابق موسوي ورئيس مجلس الشوري 
الســــابق كروبي اليزاالن في منزليهما 

حتت اشراف قوات االمن.
  في غضون ذلك، حــــذر امام جمعة 
طهران املؤقــــت احمد خامتي أمس من 
تدخل أميركا عســــكريا في ليبيا بزعم 
االطاحة بنظام الزعيــــم الليبي معمر 

القذافي.
  وقال في خطبتني نقلتهما وســــائل 
اعالم ايرانية «ان التدخل العســــكري 
األميركي هو مبنزلة دخول في مستنقع 
آخر، وحينها سيوجه الشعب صفعة 

قوية الى احملتلني».

 دعت إلى مظاهرات جديدة في ١٥ الجاري 

  مظاهرات الغضب تعّم المدن العراقية للجمعة الثانية
 بغــــداد ـ ا.ف.پ: تظاهر االف 
االشخاص في مدن العراق وخصوصا 
بغداد واملوصل والناصرية أمس 
في يوم الغضب لالسبوع الثاني 
على التوالي مطالبني باصالحات 
ومنددين بالفساد وسوء اخلدمات 

وعدم كفاءة املسؤولني.
  ورغم فرض حظر التجول على 
السيارات والدراجات واالجراءات 
االمنية املشددة، جتمع حوالي ألفي 
شخص في ســــاحة التحرير في 
وسط بغداد تلبية لدعوة اطلقتها 
مجموعات من الشبان عبر موقع 
الفيس بوك على غرار ما يحدث في 
التي تشهدها بعض  االنتفاضات 

دول العالم العربي.
  ورفع بعضهم اعالما عراقية فيما 
هتف آخرون «كذاب كذاب نوري 
املالكي» و«نفط الشعب للشعب مو 
للحرامية» و«سلمية سلمية» في 

اشارة الى طبيعة التظاهرة.
  كما حمل بعضهم الفتات كتب 
علــــى احدها «اين ذهبــــت اموال 

الشعب»؟
الســــلطات حظرا    وفرضــــت 
مــــن منتصف  للتجــــول اعتبارا 
الليل قبل املاضــــي في بغداد في 
إطار إجراءات أمنية مشــــددة في 
عموم املدينة مثل اغالق جسري 

السنك واجلمهورية.
  وحمل انصــــار موقع «جياع» 
الفيس بوك نعشــــا ملفوفا  على 

بعلم عراقي.
  وقال شمخي جبر احد مسؤولي 
املوقع ان «التابوت ميثل الشهداء 
الذين سقطوا في التظاهرة السابقة. 
نريد تســــليط الضوء على القوة 
القوات  التي استخدمتها  املفرطة 

االمنية وادانتها».

البالد ويبحثــــون عن مصاحلهم 
الشخصية».

  وقال محمد زياد وهو موظف 
حكومي في األربعينيات أنيق املظهر 
يحمل ما وصفه بأنه ملف يحوي 
معلومات عن الفســــاد في احدى 
الدوائر «لســــنا من البعث. نحن 
عراقيون نطالب بأبسط حقوقنا 

وهي اخلدمات».
  الــــى ذلك، فرضت الســــلطات 
في محافظات العرب السنة وهي 
نينوى وكركوك واالنبار وديالى 

متظاهر في شارع السعدي القريب 
من مبنى احملافظة وسط املدينة 
مطالبني بتحسني اخلدمات ومعاجلة 
البطالة والقضاء على الفساد، رغم 

فرض حظر التجول.
  وحمل املتظاهرون اعالما عراقية 
والفتات تطالــــب بـ «حل مجلس 
البصرة» وسط هتافات  محافظة 
بينهــــا «احنا اهــــل النفط عطالة 

بطالة».
الطرف  الفــــاو، اقصــــى    وفي 
اجلنوبي للعــــراق، تظاهر مئات 

  كما طالبت جماعة موقع «بال 
الفيــــس بوك كذلك  صمت» على 
باالصالح ونددت بـ «مجلس محافظة 
بغداد الباطل» وبـ «زرع العبوات 
ونشر الصبات (حواجز اسمنتية) 

وبالسرقة والرشوات».
  من جهتــــه، قال فيصل حبيب 
الستيني الذي يقطن في الكرادة ان 
«اجلماهير ستواصل التظاهر حتت 
شعار اصالح النظام النه بني على 
التي  الطائفية  اسس احملاصصة 
جاءت بأشخاص غير اكفاء لقيادة 

وصالح الدين حظرا شامال للتجول 
للسيطرة على االوضاع عند انطالق 

تظاهرات مماثلة.
  ورغم ذلك، تظاهر نحو ١٥٠٠ 
شخص في ساحة االحتفاالت في 
الضفة اليســــرى لنهر دجلة في 
املوصل وســــط اجراءات مشددة 

فرضتها قوات االمن العراقية.
  واطلق احملتشدون هتافات عدة 
بينها «يا ساكنني باخلضراء اين 

البنزين والكهرباء»؟
  وفي البصرة جتمع نحو ثالثمائة 

األشخاص منددين بسوء اخلدمات 
باقالة  الفساد وطالبوا  ومكافحة 

القائم مقام وليد الشريفي.
  وفي الناصرية، تظاهر حوالي 
الف شــــخص امام مبنى مجلس 
احملافظة وســــط املدينة وســــط 
اجراءات أمنية مشــــددة، ورفعوا 
اعالما عراقية وشعارات بينها «نعم 
للدميوقراطية وحملاربة الفساد»و 

«أين أموال النفط»؟
  كما هتفوا «يا مالكي يا زبالة 

يا قائد النشالة».
  وفي النجف، جتمع مئات من 
املدني بينهم  منظمات املجتمــــع 
عدد كبير من النســــاء في ساحة 
الصدرين وسط املدينة، مطالبني 
بتحسني اخلدمات ومعاجلة البطالة 

ومحاربة الفساد.
  ورفعوا الفتات كتب على احدها 
«نحن بــــراء من جميع االحزاب» 
و«بطالة في بلد اخليرات» و«قلتم 
جئنا لنخدم فأصبحتم سادة في 
بلد اخلدم». واطلقو هتافات عدة 
بينها «يا رئيس الوزراء اين حق 

الفقراء»؟
  وفرضت قوات االمن اجراءات 
امنية مشددة حول مكان التظاهرة. 
وفــــي احللــــة، جتمع عشــــرات 
األشخاص بينهم رجال دين امام 
مبنى مجلس احملافظة رفع بعضهم 
صورا ألصبع مبتور كتب عليها 
«نحــــن نادمون» في اشــــارة الى 

االنتخابات.
  كمــــا هتــــف بعضهــــم «كلكم 
حراميــــة» إضافة لعبارات بذيئة 

بحق النواب واحلكومة.
  وفرضت إجراءات أمنية مشددة 
حول التظاهرة التي جتمعت وسط 

املدينة. 

 هل تنجح حملة إلقالة البارزاني؟ 
 بغدادـ  اجلزيرة.نت: أطلق طالب وأساتذة جامعة السليمانية 
الواقعة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق حملة 
جلمع تواقيع تدعو إلقالة رئيس اإلقليم مسعود البارزاني، حتت 
شــــعار «يا أيها الرئيس ال نريدك»، في حني توقع مســــؤولون 

ومحللون سياسيون أكراد فشل هذه احلملة.
  وقال أحد منظمي حملة جمع التواقيعـ  الذي طلب عدم الكشف 
عن اســــمه ـ إن احلملة تدعو إلى تغيير البارزاني، متهما إدارة 

اجلامعة برفع خيم املعتصمني ومنعهم من االعتصام.
  وكانت مطالب املتظاهرين تركز قبل أســــبوع على التغيير 
وإصالح النظام السياسي وحتسني اخلدمات لكنها حتولت إلى 
مطالب باستقالة البارزاني بعد سقوط قتيلني وعشرات اجلرحى 

على يد قوات األمن التي تصدت للمتظاهرين.
  وفي أول تعليق ملسؤول كردي رفيع على مطالب املتظاهرين قال 
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، فرياد راوندوزي 
للجزيرة نت، إن صناديق االقتراع ستكون هي الفيصل احلاسم 

في مطالب املتظاهرين.
  وأضاف أن البارزاني دعا إلى اجتماع للبرملان ليبحث مع جميع 
القوى املعارضة وتلك التي في السلطة وبعض التيارات والقوى 

األخرى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في إقليم كردستان.
  وأكــــد أن حملة جمع تواقيع من أجل إقالة البارزاني لن جتد 
لها صدى ولن تكون مؤثرة، ألن الذين ينادون بها أقلية ال متثل 

األغلبية الشعبية في كردستان، على حد قوله.
  ولــــم يحدد راوندوزي اجلهات التــــي تقف وراء هذا احلملة، 
معتبرا أن كردســــتان تتمتع بنظــــام دميوقراطي يحق فيه ألي 
مواطن اإلدالء برأيه مهما كان، لهذا ـ حســــب رأيه ـ فإن املطالبة 
بإقالة رئيس اإلقليم حق مشــــروع للمواطن على أن يكون عبر 

الوسائل الدميوقراطية وهي صناديق االنتخابات.
  من جهة أخرى وجه القيادي البارز في التحالف الكردستاني 
وعضو مجلــــس النواب، محمود عثمان، انتقــــادات حادة ألداء 
حكومة إقليم كردســــتان جتاه املظاهرات التي شهدتها محافظة 
السليمانية الشهر املاضي. وقال في تصريحات صحافية لو كنت 
رئيسا حلكومة كردســــتان أو وزيرا للداخلية خلجلت وقدمت 
اســــتقالتي، معبرا عن استنكاره للهجوم الذي تعرضت له قناة 

«ناليا» الفضائية.
  وأوضح أنه اتصل برئيس اإلقليم وبحث معه مطالب املتظاهرين، 

وأن البارزاني تعهد بتنفيذها.
  من جهته رد املتحدث باســــم حركــــة التغيير محمد توفيق، 
االحتجاجات الشــــعبية التي يشــــهدها اإلقليم حاليا إلى تلكؤ 
احلزبني احلاكمني (الدميوقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني، 
واالحتاد الوطني الكردســــتاني بزعامة الرئيس العراقي جالل 

الطالباني).

 واشنطنـ  أ.ف.پ: اعترف شابان اميركيان 
أمس «بالتآمر للقتل خارج الواليات املتحدة» 
حلســــاب منظمة تعتبر ارهابية هي حركة 
الشــــباب املجاهدين االسالمية الصومالية، 
كما اعلنت وزارة العدل االميركية. واوقف 
محمد حمود العيسى (٢١ عاما) املولود في 
الواليات املتحدة وكارلوس ادواردو املونتي 

(٢٤ عاما) االميركي املولود في الدومينيكان في 
اخلامس من يونيو ٢٠١٠ بينما كانا يستعدان 
ملغادرة االراضي االميركية الى مصر ومنها الى 
الصومال. وقالت وزارة العدل انهما «اعترفا 
بانهما حاوال االنضمام الى صفوف الشباب 
رغم معرفتهما بتورطها في اعمال عنف ضد 
اشخاص». وكان فريق من شرطة نيويورك 

متكن من اختراق محيط الشابني وسجل عدة 
حوارات حتدثا فيها عن خطتهما.

  وقالت الــــوزارة انهما حتدثا عن «جمع 
آالف الدوالرات وتدريب جســــدي وتنظيم 
معارك بكرات الطالء (بينت بول) وشــــراء 
مالبس قتالية وسكاكني ونظارات لالشعة 

حتت احلمراء ومعدات اخرى».

 شابان أميركيان يعترفان بسعيهما لالنضمام إلى حركة الشباب اإلسالمية في الصومال

 أميركا تشيد بـ «الجزيرة» ودورها 
في تغيير عقول الشعوب ومواقفها

 اشادت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون بقناة اجلزيرة 
بشقيها العربي واالجنليزي وذلك في طور تبريرها للمطالبة مبزيد 
من التمويل لوزارتها من منطلق ان الواليات املتحدة تخســــر «حرب 
املعلومات» في العالم. فبينما اضحت املؤسسات االعالمية االميركية 
التي كانت مبجلة في وقت ماـ  مثل صوت اميركاـ  مجرد ظل ملا كانت 
عليه في الســــابق، فإن قنوات ناطقة باالجنليزية كـ «روسيا اليوم» 
الروسية و«سي ســــي تي ڤي» الصينية تعزز وجودهما في املنطقة 

املمتدة من افريقيا الى جنوب شرق آسيا.
  وتقول مجلة «تامي» ان حديث كلينتون عن التمويل يأتي في خطوة 
ملواجهــــة خطط اجلمهوريني الذين يســــعون خلفض ميزانية وزارة 
اخلارجية الى النصف. وكانت كلينتون اشــــارت الى النجاح الباهر 
لقناة اجلزيرة، ســــواء الناطقة بالعربية التي حتظى بشعبية كبيرة 
في الشرق االوسط او النســــخة االجنليزية منها، قائلة ان اجلزيرة 
اصبحت الرائد في تغيير عقول الشعوب ومواقفها. وقالت ان اجلزيرة 
اصبحت ـ سواء احببتم او كرهتم ـ مؤثرة، وان نطاق مشاهدتها في 
الواليات املتحدة اخذ يتســــع ألنها تقدم اخبارا حقيقية وتبثها على 
مدار ٢٤ ساعة بدال من ماليني االعالنات التجارية التي تبثها قنواتنا. 
وتشير املجلة الى ان «اجلزيرة» تتسم باجلدية ـ شأنها في ذلك شأن 
«بي.بي.ســــي» ـ وهو ما يكســــبها االحترام، فهي تفضل تناول ازمة 
سياسية في منطقة بعيدة كاكوادور على احلديث عن قضايا تتعلق 

باحليوانات االليفة او الكالب وغيرهما.
  اجلدير بالذكر ان الواليات املتحدة سبق ان وقفت بشدة ضد قناة 
اجلزيرة ودورها في العراق وافغانســــتان واعتقلت مصورها سامي 
احلاج وزجت به الى معتقل غوانتانامو الى ان مت اطالق سراحه قبل 
عامني، كما قالت تسريبات ان الرئيس االميركي السابق جورج بوش 

حتدث عن قصف مقر القناة ومكاتبها. 

 بعد انتقادها الشديد والدعوة لقصف مكاتبها

 مهدي كروبي  مير حسني موسوي 

 االنتفاضات العربية تحشر نتنياهو في زاوية الضغوط الدولية  
وموفاز: الثورات تلزمنا بالسالم مع الفلسطينيين وسورية

 عواصمـ  وكاالت: قال رئيس جلنة اخلارجية واألمن في 
الكنيســــت االسرائيلي شاؤل موفاز إن الثورات في العالم 
العربي تلزم إسرائيل بالتوصل إلى سالم مع الفلسطينيني 

وسورية.
  وحذر موفاز من أن عدم االتفاق على تبادل أســــرى مع 
حركة حماس سيجعل مصير اجلندي اإلسرائيلي األسير في 
قطاع غزة جلعاد شاليط شبيها مبصير الطيار اإلسرائيلي 

رون أراد الذي فقدت آثاره في لبنان في العام ١٩٨٦.
  وحذر موفاز في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس» 
ونشــــرتها امس من أن اجلمود في عملية الســــالم يقرب 
احلرب املقبلة التي يرى أنها ستكون أصعب ومؤملة أكثر 

من احلروب السابقة بني إسرائيل والعرب.
  وقال إنه في أعقاب الثورات العربية «وفي الوضع الناشئ 
تزايدت أهمية اتفاقيات سالم مع الفلسطينيني والسوريني 

وهذا ال تفهمه احلكومة اإلسرائيلية ألسفي».
  وأضاف موفاز الذي تولى فــــي املاضي منصبي وزير 
الدفاع ورئيس أركان اجليش اإلسرائيلي أن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو «ابتعد عن العملية السياسية 
ويقارب احلرب املقبلة التي ستكون أصعب» من احلروب 

السابقة.
  ورأى أن على إســــرائيل العمل من أجل حترير شاليط 
«بكل ثمن» وحتى بإطالق سراح أسرى فلسطينيني «ملطخة 

أيديهم بدماء إسرائيليني».

  ورفض االدعاء اإلســــرائيلي بأن إطالق ســــراح أسرى 
فلسطينيني معينني ســــيؤدي إلى تصعيد الهجمات ضد 
إسرائيل وشــــدد على أن «إســــرائيل تعرف كيف تواجه 

أوضاعا كهذه».
  وأضاف أن «االدعاء بأن صفقة تبادل أسرى ستشجع 
عمليات اختطــــاف (جنود أو مواطنني إســــرائيليني) في 

املستقبل هو ادعاء ليس مقنعا».
  وقال موفاز انه سينافس على رئاسة حزب كادميا وبدا 
واثقا من أنه سيتولى رئاسة الوزراء بعد االنتخابات املقبلة 
وشدد على أن رئيسة احلزب احلالية تسيبي ليڤني ستتولى 

منصبا وزاريا رفيعا في حال شكل حكومة.
  وعلى هذا الصعيد، يواجه نتنياهو ضغوطا هائلة من 
جانب املجتمع الدولي وعلى رأسه اإلدارة األميركية لتحريك 
عملية السالم مع الفلسطينيني ما دفعه للتصريح بأن الدولة 

الثنائية القومية ستكون كارثة على إسرائيل.
  لكن نتنياهو يواجــــه ضغوطا داخلية ال تقل ثقال عن 
تلك اخلارجية وتتمثل في رفض قادة حزب الليكود الذي 
يتزعمه هو وحلفاؤه السياســــيون في احلكومة بخفض 
وتيرة البناء االســــتيطاني ويطالبونــــه بعدم االنصياع 

للمطالب الدولية.
  وأفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس بأن هذه الضغوط 
دفعــــت نتنياهو إلى بلورة «خطة سياســــية» والقول في 
اجتماعــــات مغلقة في األيام األخيرة إن في حال منع قيام 

دولة فلسطينية فإن «دولة ثنائية القومية ستكون كارثة 
على إسرائيل».

  وقالت صحيفة «هآرتس» إنه وقوف أوروبا بحزم ضد 
إسرائيل خالل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني 
إلدانة االســــتيطان في مجلس األمن الدولي قبل أسبوعني 
وحصول إسرائيل بصعوبة بالغة على الڤيتو األميركي ضد 
إدانة كهذه إضافة إلى احملادثة الهاتفية القاسية بني نتنياهو 

واملستشارة األملانية أجنيال ميركل «هزت نتنياهو».
  وكان نتنياهو قد بادر لالتصال مبيركل األسبوع املاضي 
لالحتجاج على تأييد أملانيا ملشروع القرار الفلسطيني لكن 
املستشارة األملانية ردت عليه بغضب قائلة «أنت ال تفعل 

شيئا من أجل السالم».
  ويخشى نتنياهو في هذه األثناء من خطوات دولية قريبة 
وأبرزها احتمال اتخاذ الرباعية الدولية قرارا غير مسبوق 
األسبوع املقبل يقضي باإلعالن عن أن الدولة الفلسطينية 
ستقام استنادا إلى حدود العام ١٩٦٧ مع تبادل أراض، كما 
أن بعض مسودات القرار ذكرت أن القدس الشرقية ستكون 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
  ووفقا لـ «هآرتس» فإن االحتاد األوروبي واألمم املتحدة 
وروســــيا الذين يشــــكلون إضافة إلى الواليــــات املتحدة 
الرباعيــــة الدولية يتبادلون حاليا فيما بينهم مســــودات 
التخاذ الرباعية قرارا يهدف إلى فرض تسوية على إسرائيل 

والفلسطينيني. 

 ميركل وّبخت رئيس الوزراء اإلسرائيلي على الهاتف 

 الرباطـ  رويترز: شكل العاهل 
املغربي محمد السادس مجلسا 
وطنيا حلقوق اإلنسان ملتابعة 
قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان 
في املغرب، وقال مسؤولون إن 
املجلس الذي عني إدريس اليازمي 
رئيسا له، سيكون مستقال ويضم 
أعضاء مـــن جمعيات حقوقية 

مستقلة.
  وأفادت وكالة املغرب العربي 
الرســـمية لألنبـــاء أمس األول 
بأن املجلـــس الذي عني العاهل 
املغربي رئيســـه وأمينه العام 
دوره «حماية حقوق اإلنســـان 
وفق املعاييـــر الدولية في هذا 

الشأن».
  وقـــال مصـــدر قريـــب من 
املجلس طلب عدم نشـــر اسمه 
لـ «رويتـــرز» «املجلس اجلديد 
له صالحيات تسمح له مبتابعة 
قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان 
بشكل إنفرادي ومن دون انتظار 

أوامر سامية».
  وأضاف املصدر «أن املجلس 
اجلديد ســـينهي مهام املجلس 

االستشاري حلقوق اإلنسان» 
الذي يعتبر هيئة رسمية حلقوق 
اإلنسان أثارت انتقادات مدافعني 
محليـــني عن حقوق اإلنســـان 

اتهموه بعدم االستقاللية.
  من جهتها، فضلت خديجة 
الرياضـــي رئيســـة اجلمعية 
املغربيـــة حلقـــوق اإلنســـان 
املستقلة عدم «التسرع واحلكم 
على املجلس» لكنها أضافت لـ 
«رويترز»: «لكـــن قرار إحداث 

املجلس مفاجئ ولم يسبقه حوار 
من قبل أو اقتراحات».

  وقالـــت ان املهـــم هو «مدى 
صالحياتـــه واســـتقالليته»، 
وأضافت «رمبا سيكون أفضل 
من املجلس االستشاري حلقوق 
اإلنسان لكن الدولة تقول دائما 
باإلشراك وفي األخير تفعل ما 

يحلو لها».
  وعني إدريس اليازمي رئيسا 
للمجلس وهو حقوقي معروف 
خاصة لعضويتـــه في «هيئة 
اإلنصاف واملصاحلة» التي أنهت 
مهامها في أواخر عام ٢٠٠٥ والتي 
أنشـــأها لطي ماضي انتهاكات 
حقوق اإلنسان في املغرب التي 
حدثت في الفترة من عام ١٩٥٦ 
بعد استقالل املغرب وحتى وفاة 
العاهل املغربي الراحل احلسن 

الثاني عام ١٩٩٩.
  كما عني محمد الصبار أمينا 
عامـــا للمجلس وهـــو حقوقي 
ومحام مغربي ورئيس املنتدى 
املغربي للحقيقة واإلنصاف وهي 

هيئة حقوقية مستقلة. 

 العاهل املغربي محمد السادس 

  العاهل المغربي يشكل مجلسًا وطنيًا 
لحقوق اإلنسان برئاسة اليازمي

 صالحياته تسمح بمتابعة قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان بشكل انفرادي 


