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التسعينيات مصطلحات
و«هيومن الدولية العفو منظمة مثل الكبرى، الحقوقية المنظمات عمل ]

بالتأكيد عملها أن  كما أشكالها، بمختلف الحكومات يعجب ال  ووتش»، رايتس
المنظمات هذه فإن  ذلك، مع اإلنسان...  بحقوق أساسًا يؤمن لم من يعجب ال

اإلعالم في الدولي، المستوى اتصاالتها ولها نفوذ على وتجري بياناتها تصدر
مكان. وفي كل جنيف، اإلنسان في حقوق مجلس وفي

بيان بشأن األفــعــال ردود بعض ــرى ن أن  مستغربًا فليس وعليه،
.2009 الثاني  كانون  يناير/   30 بتاريخ الصادر الدولية العفو منظمة

تسلسلية بصورة أخبرتنا الفقرات وهذه فقرات سبع على احتوى البيان
بشأن البالغ قلقها عــن فيها عبرت الحكومة إلــى برسالة  بعثت المنظمة أن 

تحدث ثم الماضي. األول ديسمبر/ كانون في تلفزيونيًا اعترافاتهم بثت األشخاص الذين احتجاز في االستمرار
بشأن المحامون قاله ما أوردت ثم إليهم، وجهت التي االتهامات وشرحت الثالثة، الناشطين اعتقال عن البيان
بعثتها رسالة عن البيان تحدث بعدها الحجيرة». بـ«متهمي عرف لما المتلفزة باالعترافات الثالثة اتهام ربط
«متهمي تعرض ادعــاءات في ومستقل» عاجل  تحقيق «بإجراء  فيها  طالبت الداخلية  وزير إلى الدولية» «العفو
مباشرة بصورة أضر قد تلفزيونيًا االعترافات  بث إن الدولية العفو منظمة بيان قال ثم النتهاكات.  الحجيرة»
األمر تقصي وسيتطلب العادلة، للمحاكمة باألجواء المطلوبة سيخل البث أن كما اإلدانة»، قبل المتهم «براءة بمبدأ

االعترافات. بث المتهمون قبل تعّرض لها التي الظروف
كان إن احتجاز مشيمع والمقداد»، وقالت استمرار أسباب معرفة طلبت جاء فيها: «كما الفقرة األخيرة للبيان
أساس على إليهما  ستنظر فإنها للحكومة، انتقادات فيها  بما  عنيفة، غير سياسية أنشطة بسبب فقط احتجازهما 

عنهما. المشروط وغير الفوري إلى اإلفراج وتدعو رأي أنهما سجناء
الدولية العفو منظمة تعريف فإن اإلنسان، حقوق ميدان  ففي  مضى... فيما المصطلحات هذه بكل  مررنا لقد
تقتنع أن على بالعنف، الشخص  أدين إذا  السياسي» «المعتقل مصطلح إلى  الرأي» «سجناء  مصطلح من ينتقل

بها. تهتم محاكمات أية باستمرار بشأن المنظمة تبديه الرأي وهذا عادلة، في أجواء تمت المحكمة بأن المنظمة
إذا إال  تتوقف لن أنها وتعلن البيانات، تصدر الدولية  العفو منظمة  كانت الماضي القرن من التسعينيات طوال
وبدًال الدولية»، دخول «العفو حينها ترفض كانت الحكومة ولكن السجون. المحاكمات وزيارة بحضور لها سمح
التقارير ال يتم نشر أن شريطة ،1997 في تزور البحرين أن األحمر» للصليب الدولية إلى «اللجنة سمحت من ذلك
استخدمت ولذلك الطرفان، به يقبل للمعتقلين  مصطلحًا الدولية اللجنة تستخدم  وأن الحكومة، غير طرف ألي
السرية معايير اللجنة على حافظت حين أمنية». وفي ألسباب حينها مصطلح «محتجزون األحمر الصليب لجنة
في  سجنًا  23 في  أمني» «محتجز  2111 أحوال   1997 في تفحصت إنها قالت إليها، توصلت التي النتائج بشأن

البحرين. أنحاء مختلف
في نفسها علينا فرضت التي األحمر» الدولية للصليب «اللجنة الدولية» أو «منظمة العفو مصطلحات عن بعيدًا
من أجل بذلت التي المخلصة الجهود إن األجواء التسعينية؟ تلك إلى تعود البحرين أن نود فعًال هل سابقة... حقبة
تلك عن إبعادنا في تنجح  أن بإمكانها والدولة المجتمع وبين المجتمعية، الفئات مختلف بين  العالقات إصالح

التسعينيات. في  جرى ما إلى تود العودة ال الفئات من مختلف األكثرية الساحقة األجواء، ذلك ألن
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هيل كريستوفر
(الثلثاء) أمــس يــوم أميركية ــالم  إع وسائل ــرت ذك  ]
المفاوضين كبير كــان الــذي األميركي الدبلوماسي  أن 
اختير هيل كريستوفر  الشمالية،  كوريا  مع األميركيين 

العراق. سفير واشنطن المقبل في ليكون
األميركي الرئيس أن نيوز» سي بي «اي محطة وذكرت
األمــيــركــي ــد ــوف ال ـــرأس ـــذي ت ال ــار هــيــل ــت بــــاراك أوبــامــا اخ
سفيرًا لــيــكــون ــغ ــان ي بــيــونــغ ــع م الــســداســيــة  لــلــمــحــادثــات 

العراق. في المتحدة للواليات

.1952 العام مواليد من -
مساعد منصب حاليُا يشغل  أميركي،  دبلوماسي -
والباسفيك. آسيا شرق لشئون الخارجية األميركية وزيرة
مما األميركية، الخارجية في دبلوماسيًا كان والــده  -

والده. كثير السفر مع جعله
عاد هايتي، من األميركيين الدبلوماسيين طرد بعد -

المتحدة. الواليات إلى عائلته مع هيل
بكالوريوس على وحصل بلده، في دراسته واصــل  -

.1974 االقتصاد العام علم في
تطوعي) عمل ( فريق السالم» «فيلق إلى انضم بعدها -

فيها. درس خريجي الكلية التي معظم مثل
الكاميرون في الفيلق ضمن التطوعي للعمل ذهــب  -

.(1976 - 1974)
الدبلوماسي. العمل اكتسب هنالك -

.1977 في العام الخارجية وزارة انضم إلى -
في األميركية السفارة في االقتصادية الشئون أمين  -

.(1985 - 1983) الجنوبية كوريا

مقدونيا (1998 - 1999). في - سفيرًا
- المبعوث الخاص لكوسوفو (1998 - 1999).

 -  2000) ــدا  ــن ــول ب فـــي ــدة ــح ــت ــم ال ـــات  ـــوالي ال ســفــيــر   -
.(2004

الجنوبية (2004 - 2005). كوريا لدى - سفيرًا
والمحيط آسيا شرق لشئون الخارجية وزير مساعد -

.(2005) الهادي
عملية في هولبروك ريتشارد الدبلوماسي مع عمل -
إلى توصلت والــتــي والهرسك البوسنة ألزمــة التسوية

.1995 العام في للسالم دايتون توقيع اتفاقية

رئيسًا تعيينه تم ،2005 العام شباط  / فبراير  في -
األزمة بشأن السداسية المفاوضات في األميركي للوفد 

الشمالية. لكوريا النووية
في الكبير التغيير مسئوًال عن سنوات كان أربع - خالل
من الرغم على الشمالية كوريا تجاه بوش إدارة سياسات
يعتبره ما يرفض الذي تشيني ديك الرئيس نائب معارضة

الملف. هذا تقديم تنازالت في
العام حزيران / يونيو في الشمالية لكوريا بزيارة قام -
عدة منذ البلد هــذا ــزور  ي أميركي مسئول كأكبر  ،2007

سنوات.
الشمالية كــوريــا أبلغته  ،2007 تموز / يوليو فــي  -
المسألة حل  من كجزء النووي مفاعلها تغلق ســوف  إنها

النووية.
ــي، ــروات ــك ال الــصــربــيــة، الــبــولــنــديــة، ــات:  ــغ ــل ال يجيد   -

المقدونيةواأللبانية.
إعالن بعد األميركية بوست» «واشنطن صحيفة قالت -
«صانع مع أنه أنه إلى مشيرة مفاجئ االختيار إن ترشيحه،
في خبيرًا وليس العربية يتكلم ال فأنه بتميز»، صفقات

راين كروكر. لسلفه خالفا المنطقة
في سفيرًا تعيينه على الشيوخ مجلس موافقة حال فى -
األميركى بلوماسي الد الوجود تزايد هيل سيشهد العراق،

هناك. من قواتها سحب واشنطن بدء مع
افتتحت التي الــعــراق فــي األميركية السفارة وتعد  -
في دبلوماسية بعثة  أكبر دوالر  مليار نحو  بتكلفة مؤخرًا

العالم على اإلطالق.
أطفال. وله ثالثة متزوج -

التنمية وزارة إطار خارج محتاجة كثيرة أسر هناك ]
شهرّيًا دخًال لديها رغم أن جّدًا، وعلى قاسية بظروف تمر
صعوبة تالقي فإنها األسرة،  رب راتب من عليه تحصل 

قائمًا. مازال الذي الغالء في ظل العيش في كبيرة
مراد عبدالحليم
النواب مجلس عضو

الكهرباء أعمال المقاولين وهيئة األشغال وزارة تراقب ال لماذا ]
ال والذين الطارئة، األعمال لتنفيذ  الشوارع  بحفر  يقومون الذين
شكاوى وبعد  ــدًا  ج طويلة مــدة بعد إال الــشــوارع  برصف يقومون 

المتضررين؟

خاصًا إلكترونيًا موقعًا تطلق
عن زوج بها بحثًا

موقعًا األميركية  نيوجيرسي ــة والي مــن سيدة أطلقت  ]
المناسب، الزوج على العثور في  منها أمًال  بها خاصًا إلكترونيًا

عرض جيد. 100 من أكثر اآلن حتى تلقت أنها مؤكدة
من  إعالمية مستشارة وهــي سنة)  42) بيكت نينا وقالت
عيد ليلة اإللكتروني موقعها أطلقت األميركية سومرست مدينة
المرأة وأوضحت ردة الفعل. من ذهلت كثيراً» إنها » السنة رأس
مشاعر  ببعض وأحست  اآلن حتى مواعيد 9 في خرجت أنها

أرسل شخص أي مشاركة ألغت أنها مضيفة داخلها، في الحب
يكن لم من كل أسماء «ألغيت وقالت قميص، دون من صورته
من كل ألغت كما كهذه»، صور برؤية أرغب ال فأنا يرتدي قميصًا
وذكرت وغيرها. أنت جميلة» مثل «حبيتي مالطفة كلمات أرسل
بد ال بأنه  مقتنعة بيكيت أن نيوز»  دايلي «نيويورك صحيفة 
وقالت جداً. قصيرة ولفترة العشاء تناول خالل رجل  لقاء من

مهل». على األمور تسير وأن اللقاء جميًال يكون أن «أريد بيكيت

«كباب» بائع تشتكي من أوكسفورد البريطانية جامعة
أوكـــســـفـــورد ــة ــع ــام ج دخـــلـــت   ]
قضائي في جدل البريطانية العريقة
شاحنة ــي  ف الــكــبــاب  يبيع ــل  رج ــع  م
منها المنبعثة الــرائــحــة أن بحجة 

الطالب. تزعج
تليغراف» «ديلي صحيفة وقالت
سعيد إن (الثلثاء) ــس أم ــادرة  ــص ال
من مطعمه نقل على ُأجبر كشميري
تشيرتش ــس ــت ــراي ك ــــارع ش ــل  ــدخ م

حيث أوكسفورد جامعة من القريب
السنوات طـــوال  الــكــبــاب يبيع  ــان  ك
موقع إلــى  الماضية عشرة الخمس
البالغ كشميري أن وأضــافــت آخــر. 
الكباب  يبيع كان عامًا  62 العمر من
من المقلية والــبــطــاطــا والــهــمــبــرغــر
وحتى مساًء السابعة من شاحنته
العائدين للناس صــبــاحــًا الثالثة
ــم، ــه ــوت ــي ب ــــى إل بــــأوقــــات مـــتـــأخـــرة

جامعة أن  ــى إل الصحيفة ـــارت وأش
الرائحة أن  على ــّرت أص أوكسفورد
حرمت كشميري طعام من المنبعثة
على أيضًا وشّجعت النوم من طالبها
الكحولية المشروبات مدمني انتشار
بلدية إلى طلبًا  وقدمت  المنطقة  في

رخصته. لسحب أوكسفورد مدينة
بــلــديــة  إن ــة ــف ــي ــح ــص ال وقـــالـــت   
نقل ــك ذل مــن بـــدًال أوكــســفــورد قـــررت

 200 تبعد مسافة  كشميري شاحنة 
اتفاق ــار إط فــي الجامعة عــن يـــاردة 

تسوية.
إنه قوله كشميري  ــى  إل ونسبت
الناس ويخدم مفيدة خدمة «يقدم
 15 منذ أوكسفورد طالب بينهم ومن 
شاحنته ــى إل ــون ــأت ي ــن ــذي وال ــًا  ــام ع
في ــون ــدرس ي حين البطاطا لــشــراء

الليل».

أيه) بي (إي األميركية هيلز بيفرلي مدينة األوسكار في جائزة تمثال أمام وينسليت كيت البريطانية الممثلة

تدعوها لم يوم زفافها ألنها أختها تضرب
وصلت امرأة توقيف عن األميركية إنديانا والية في  السلطات  أعلنت ]

العروس. وهاجمت تدعوها لم التي شقيقتها زفاف حفل إلى
في الشرطة عن مونستر» أوف إنديانا  ويست  نورث «ذي صحيفة ونقلت
تطبق جرمًا، تعتبر  وهي الضرب،  تهمة أن قولها األميركية  بورتر مقاطعة
مكان  إلى  وصلت بعدما سنة)   23 ) بريكر ماري آن إلى وجهت عقوبة فيه
وانتزعت الندي نيكوالس وزوجها كابيس  لوري  شقيقتها زفاف حفل إقامة
السيارة في  كانت إنها للمحققين الضحية وقالت العروس. شعر من  خصًال

كابيس وقالت الشباك، على بيديها  تضرب وأخذت  شقيقتها وصلت عندما
الحفل إلى المدعوة  غير أختها، متجاهلة المنزل إلى الدخول حاولت  إنها
رأسها. على  وضربتها  بقوة شعرها وشــدت  هاجمتها بريكر لكن أساسًا،
الحديث في «ترغب ألنها الحفل إلى  حضرت إنها  للشرطة فقالت  بريكر  أما

ووالديها. أختها مع العائلة مشكالت عن فقط»
حال ــي  ف كاملة سنة لــمــدة السجن عقوبة ــه  ــواج ت بريكر  أن ــى  إل يــشــار 

. نتها ا د إ

بنطاله في طيورًا يهرب
رجًال األسترالية السلطات  أوقفت ]
في الحمام طيور  من عدد تهريب  حاول

بنطاله.
«آي األسترالية األنباء وكالة وذكرت
 23 العمر من  البالغ  الرجل أن  بي»  آي
األسترالية العاصمة ضواحي من سنة

إن وما دبي، إمارة من قادمًا كان ملبورن
أوقفه ضباط حتى ملبورن في مطار حط
أغــراضــه وفــتــشــوا الــجــمــارك والــحــدود
فيتامينات علبة على يعثرون بهم وإذ
الــضــبــاط وأكــمــل طــيــور، بيضتا  فــيــهــا 
في مشداً يرتدي أنه فاكتشفوا التفتيش

حي، حمام طير  منهما كل في  ســاق كل 
حــزام على أيــضــًا الــرجــل بــحــوزة  وعثر 
من وعينات  ــة ــزراع ال ببذور  مليء ــال  م
إلى سلم ــد وق حقيبته فــي الــبــاذنــجــان
وموظفي ــي ــرال ــت األس الصحي الحجر 

التفتيش. قسم


