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DOSAR

Judecat pentru terorism

Carlos ªacalul sfideazã instanþa
La Paris, Curtea cu juri specializatã în
judecarea “actelor de terorism” ºi formatã din ºapte magistraþi profesioniºti
a început în 7 noiembrie procesul
venezueleanului Ilitch Ramirez Sanchez
alias Carlos, proces ce se va încheia la
16 decembrie. Simbol al terorismului
din anii 70-80, el este învinuit pentru
patru atentate, soldate cu 11 morþi ºi
aproape 150 de rãniþi, comise în Franþa
în urmã cu 30 de ani. “Carlos ªacalul”,
63 de ani, a fost condamnat la
închisoare pe viaþã, pentru crimã. A
colaborat cu organizaþii comuniste,
naþionaliste arabe ºi islamiste.
Apãrarea sa contestã competenþa

Curþii, calificând acest proces drept o
“punere în scenã artificialã, destinatã
sã înºele opinia publicã”. Ajuns în faþa
Curþii cu juri, Ramirez a anunþat cã
refuzã sã se “declare nevinovat sau
vinovat” cu privire la atentatul de pe
strada Marboeuf din Paris, de la 22
aprilie 1982, soldat cu un mort ºi 66 de
rãniþi.
Carlos s-a enervat, în momentul în care
a crezut cã magistraþii ar fi înþeles cã el
se declarã “total strãin” de acest atentat. “Nu am spus asta! De ce v-aº face
pe plac? (...) Nu am nimic de rãspuns
la aceastã întrebare (...). Refuz sã mã
declar nevinovat sau vinovat. Mã

acuzaþi fãrã probe”, a spus Carlos. “Nu
am nimic de spus”, anunþa el cu doar
câteva minute înainte de a începe
ºedinþa de judecatã, acuzând Ministerul
Public cã a “falsificat” dosarul. Ramirez
a intrat în sala de judecatã sfidãtor,
salutându-ºi susþinãtorii cu pumnii
încleºtaþi. În timp ce se citeau numele
victimelor atentatelor, Carlos a stat la
taclale cu ofiþerii de securitate ºi a citit
din ziare, afiºând o minã plictisitã.
Instanþa l-a întrebat dacã e vreo problemã, dar nu a rãspuns. Ba mai mult, a
cerut prin avocat un certificat de competenþã al procurorului!
Tribunalul antiterorist, care îl judecã pe
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