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هراريـ  أ.ش.أ: نفى جورج شارامبا املتحدث باسم موغابي ما تردد حول 
صحة موغابي ووصف األمر بالشائعات وقال »في الوقت الذي أحتدث إليكم 
فيه اآلن الرئيس في صحة جيدة.. جيدة للغاية«، مشيرا إلى ان وظيفته 
ليســــت مطاردة الشائعات على االنترنت و»احلقيقة ان الرئيس في حالة 
صحية جيدة«. كما نفى املتحدث مزاعم بشأن استخدام موغابي للكرسي 

املتحرك في بعض األحيان للتحرك في محيط مقر إقامته الرئاسي.
وقد ترددت أنبــــاء حول تدهور صحة الرئيــــس الزميبابوي روبرت 

موغابي وأنه استعان بأطباء أجانب من أجل معاجلته.
وقالت مصادر في ســــفارات أجنبية في هراري ان معدات طبية جرى 
تركيبها في منزل الزعيم موغابي أكبر الزعماء سنا في القارة االفريقية.

وذكرت صحيفة كريستيان ساينتس مونيتور األميركية في موقعها 
االلكتروني أن موغابي لم يظهر علنا منذ مقابلة أجرتها معه رويترز يوم 

اخلميس املاضي زعم حينها انه يتمتع بصحة جيدة.

زيمبابوي: أنباء عن تدهور صحة الرئيس موغابي.. ومتحدثه ينفي

البابا عن »االعتداءات الجنسية« على األطفال: الكنيسة لم تكن يقظة كما يجب
لندنـ  وكاالت: عن فضيحة االعتداءات اجلنسية على األطفال التي قام 
بها كهنة ومدرسون كاثوليك في ايرلندا والواليات املتحدة ودول أخرى 
على مدى سنوات طويلة، أعلن البابا بنديكتوس السادس عشر أمس ان 
»الكنيسة لم تكن يقظة كما يجب، وان النطاق الواسع لهذه االعتداءات 

التي تعرض لها أطفال من قبل كهنة شكل صدمة لي وحزنا كبيرا«.
واستهل البابا أمس زيارة دولة تاريخية الى بريطانيا تستمر أربعة 
أيــــام بلقاء مع امللكة إليزابيث الثانية فــــي قصر هوليرود، مقر اإلقامة 

امللكي قرب ادنبرة )إسكوتلندا(.
وصافحت امللكة البابا لدى وصوله الى القصر آتيا من مطار املدينة 

حيث حطت الطائرة التي أقلته من روما.
واستعرض البابا وامللكة ثلة من حرس الشرف، ثم وقف ورفع قلنسوته 

البيضاء عند عزف النشيد الوطني البريطاني »حفظ اهلل امللكة«.
وبعدمــــا صافح البابا كبار مســــتقبليه وبينهم أســــقف كانتربري 
األنغليكاني روان وليامس ونائب رئيــــس الوزراء نيك كليغ ورئيس 
وزراء إسكوتلندا أليكس ســــاملوند، دخل وامللكة، التي ترأس الكنيسة 

األنغليكانية، الى القصر.
وتبادل رأســــا الكنيســــة الكاثوليكية واألنغليكانية الهدايا ثم عقدا 

اجتماعا مغلقا.
وهذه أول زيارة دولة يقوم بها حبر أعظم الى بريطانيا منذ انشقاق 

الكنيسة األنغليكانية في القرن السادس عشر.
وتشمل زيارة رئيس دولة الڤاتيكان الى بريطانيا، إسكوتلندا )ادنبر 

وغالسكو( وإجنلترا )لندن وبرمنغهام(.
غير ان فضيحة الكهنة الذين اعتدوا جنسيا على أطفال والتي تالحق 
البابا بتهمة انه تغاضى عنها يوم كان كارديناال، عادت الى الواجهة أخيرا 
مع نشر تقرير كشف هول االعتداءات اجلنسية التي تعرض لها أطفال 

في كنائس بلجيكا، وهي اليوم ترخي بظاللها على هذه الزيارة.
وفي هذا املوضوع قال البابا في تصريح للصحافيني على منت الطائرة 

التي أقلته الى ادنبر ان »الكنيسة لم تكن يقظة كما يجب«.
وأضاف ان النطاق الواسع لهذه االعتداءات التي تعرض لها أطفال من 

قبل كهنة كاثوليك »شكل صدمة لي وحزنا كبيرا«، وتابع ان »السلطات 
في الكنيسة لم تكن يقظة كما يجب«.

ويعتزم الڤاتيكان تركيز االنتباه على األبعاد املسكونية لزيارة الدولة 
التي يقوم بها البابا من خالل قداديس وصلوات يتوقع ان يشــــارك بها 

نحو 400 ألف مؤمن.
ويختتم البابا زيارته األحد املقبل مع تطويب الكاردينال جون نيومان 

)1801 - 1890( الالهوتي األنغليكاني الذي اعتنق الكاثوليكية.
ومت احلديث عن احتمال لقاء البابا ضحايا بريطانيني لهذه التجاوزات 

لكن من دون ان يؤكد الڤاتيكان رسميا ذلك.
وأعلنــــت مجموعات أخرى عزمها االحتجاج على موقف الكنيســــة 
الكاثوليكيــــة من مثليي اجلنس والواقي الذكري أو حتى منع ســــيامة 

نساء كهنة.
وتعليقا على هذه االحتجاجات، أكد البابا للصحافيني على منت الطائرة 

انه »ليس قلقا« من التظاهرات احملتملة ضد زيارته.
وقال:»لست قلقا ألنني عندما ذهبت الى فرنسا قيل لي ان هذا البلد 
ســــيكون معاديا للكهنة، وعندما ذهبت الى اجلمهورية التشيكية قيل 

لي انه سيكون البلد األقل تدينا في أوروبا«.
وأضاف »في فرنسا واجلمهورية التشيكية لقيت استقباال حارا من 
جانب املجتمع الكاثوليكي واهتماما كبيرا من جانب غير املؤمنني، وكذلك 

أيضا تسامح من جانب املعادين للكاثوليكية«.

وتابع »امضي قدما بشجاعة كبيرة وفرح«.
وأعلنت مجموعات عدة رفضها لزيارة البابا بسبب ملف االعتداءات 
اجلنسية على األطفال وكذلك بسبب التوترات بني الكنيستني الكاثوليكية 
واألنغليكانية واالتهامات املوجهة الى الڤاتيكان بـ »الرجعية« في مواقفه 
من قضايا عدة، الســــيما وسائل منع احلمل واملثلية اجلنسية وسيامة 

نساء كاهنات.
ومن املقرر ان تنظم في وقت الحق تظاهرة في لندن ضد زيارة البابا، 
تنطلق من هايد بارك باجتاه مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت 

ويتوقع ان يشارك في هذه املسيرة حوالي ألفي متظاهر.

استهل زيارته التاريخية لبريطانيا بلقاء الملكة إليزابيث الثانية

)أ.ف.پ( امللكة البريطانية إليزابيث الثانية مرحبة بالبابا بنديكتوس السادس عشر بعد استعراض حرس الشرف ويبدو األمير فيليب بجوارهما أمس  

تقرير: تأييد منخفض للتشدد 
بين المسلمين األوروبيين

باريــــسـ  رويترز: أفاد تقرير 
جديد بأن تأييد اجلماعات اإلسالمية 
املتشــــددة منخفض بني املسلمني 
األوروبيني. وأن بعض اجلماعات 
البارزة التي لها جذور في اخلارج 
مــــع احلكومــــات  تتعــــاون اآلن 
احمللية وتشــــجع املسلمني على 

التصويت.
وأفاد التقرير الذي أعده منتدى 
بيو بشــــأن الدين واحلياة العامة 
بأن اجلماعات األوروبية املرتبطة 
بحركات إســــالمية أوسع نطاقا 
مثل اإلخوان املسلمني واجلماعة 
اإلسالمية تركز اآلن على أوضاع 
املســــلمني فــــي أوروبــــا أكثر من 
تركيزها على األيديولوجيات التي 
تتبعها اجلماعات األصلية في مصر 

وباكستان.
وأشار التقرير إلى وجود توتر 
بــــني »اجلهاديني« واإلســــالميني 
املساملني في أوروبا قائال إن بعض 
املرتبطــــة باإلخوان  اجلماعــــات 
املســــلمني تعمل مع الشرطة في 

مواجهة املتشددين.
وأضــــاف »في األغلــــب األعم 

من احلــــاالت.. التأييد للجماعات 
املتشددة املتطرفة منخفض نسبيا 
بني املسلمني في أوروبا.. ومع ذلك 
كانت مثل هذه اجلماعات في محور 
النقاش العام بشــــأن اإلسالم في 
أوروبــــا وخصوصا فــــي األعوام 

األخيرة«.
وتابــــع التقريــــر أن أنصــــار 
اجلماعــــات األوروبيــــة التي لها 
صالت بحركات إسالمية أجنبية ال 
يبدون في كثير من احلاالت اهتماما 
يذكر باألسس األيديولوجية لهذه 
اجلماعات التي يقول منتقدون إنها 

متشددة ومعادية للغرب.
وعلــــى الرغم مــــن أن بعض 
اجلماعات روجت آلراء متشــــددة 
فــــإن البعض اآلخر لم يتعامل إال 
مع القضايا الدينيــــة أو التعليم 
وهو أمر يصعب معه إصدار أحكام 
عامة بشأن املنظمات املسلمة في 

أوروبا الغربية.
وأفــــاد التقرير بأن العديد من 
اجلماعات اإلسالمية ذات اجلذور 
األجنبيــــة حولــــت تركيزها الى 
القضايا األوروبية بسبب ضغوط 

املسلمني األحدث سنا الذين ولدوا 
في أوروبا وهم أقل صلة بالدول 
ذات األغلبية املســــلمة التي وفد 

منها ذووهم.
القياديني  مــــن  وقــــال »كثير 
األصغر ســــنا يطالبــــون بجدول 
اعمال يركز على مصالح املسلمني 
واحتياجاتهم فــــي دول أوروبية 
محــــددة وليــــس علــــى القضايا 
اإلســــالمية العاملية مثل الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي«.
وأضاف أن معظم هذه احلركات 
مبا في ذلك احلركات ذات الصبغة 
السياسية مثل اإلخوان املسلمني 
دعــــت أنصارها للمشــــاركة في 
االنتخابات احمللية والوطنية في 
أوروبا. ويفيد التقرير بأن بعض 
القيادية في  اجلماعات املســــلمة 
أوروبا مرتبطة بشــــكل فضفاض 
بجماعة اإلخوان املسلمني في مصر. 
ومن هذه اجلماعات احتاد املنظمات 
الفرنســــية واجلمعية  اإلسالمية 
اإلسالمية في بريطانيا واملجتمع 
أملانيــــا والرابطة  اإلســــالمي في 

الثقافية اإلسالمية في بلجيكا.

»الغارديان«: األتراك يولون وجوههم شطر
الشرق األوسط.. ويديرون ظهورهم ألوروبا

»الفقر المدقع والجوع والمرض«
تتصدر مناقشات قمة األمم المتحدة حول األلفية

لندن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن 
األتراك يرون ان مصاحلهم يخدمها انخراط أعظم في الشرق 
األوسط عن أوروبا وانهم بالتالي غير منزعجني من امتالك 
إيران ألســـلحة نووية وذلك وفقا لنتائج استطالع للرأي 
كشـــف عن نتائجه امس ويظهر الهوة السحيقة الفاصلة 
بني أنقرة والغرب. وسلط االستطالع الضوء على إحباط 
تركيا املتزايد من تباطؤ عملية انضمامها لالحتاد األوروبي 
والرفض الشعبي القوي في أملانيا وفرنسا لوجود األتراك 
في االحتاد. ووجد االستطالعـ  الذي أجري في احدى عشرة 

دولـــة أوروبية وفي الواليات املتحدة وتركيا ـ أن 20% من 
األتراك يرون ان شركاءهم الرئيسيني ينبغي ان يكونوا في 
الشرق األوســـط فيما رجح 13% االحتاد األوروبي مقارنة 
بنتائج االستطالع الذي اجري العام املاضي والتي انقسمت 
بالتساوي بني الشرق األوسط واالحتاد األوروبي. وقالت 
الصحيفة في ســـياق تقرير بثته على موقعها االلكتروني 
امس إن النقلة الواضحة في االســـتطالع رمبا تكون ذات 
صلة باألحداث واملستجدات األخيرة ففي مايو املاضي وقعت 
احلكومة التركية اتفاقية الوقود النووي مع ايران وصوتت 

ضد عقوبات األمم املتحدة على طهران عاكسة بذلك سياسة 
خارجية إقليمية أكثر قوة وصرامة أزعجت العواصم الغربية، 
وفي الشهر نفســـه اعترضت القوات اخلاصة اإلسرائيلية 
اسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة وهو ما عزز 
االنقسام بني أنقرة والغرب بشأن قضايا الشرق األوسط. 
وأظهر االســـتطالع ان ربع األوروبيني يرون انه ينبغي ان 
تنضم تركيا الى االحتاد األوروبي لكن النتيجة في أملانيا 
وفرنساـ  اللتان تعارض حكومتيهما انضمام تركيا لالحتاد 

ـ استقرت عند نسبة %16.

القاهرة ـ أ.ش.أ: يترقـــب فقراء العالم النتائج التي 
ستتمخض عنها قمة قادة وزعماء العالم في قمة األمم 
املتحدة املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة التي 
ســـتعقد خالل الفترة من 20 إلى 22 ســـبتمبر اجلاري 
بنيويورك، والتي سيشارك فيها أيضا قيادات منظمات 

املجتمع املدني واملؤسسات والقطاع اخلاص.
وذكـــر بيان صادر عن املركز اإلعالمي لألمم املتحدة 
بالقاهرة امس أنه من املتوقع أن يشارك حوالي 150 من 
رؤساء الدول واحلكومات في هذه القمة، التي تعقدها 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة قبل مناقشـــاتها الرفيعة 
املستوى السنوية مباشـــرة ويرأسها رئيسا اجلمعية 
القادم جوزيف دايس )سويسرا( واملنتهية واليته د.علي 

عبدالسالم التريكي )ليبيا(.
وتعقد بالتوازي مع اجللسات العامة للجمعية العامة 
ستة اجتماعات للمائدة املستديرة، واحد في كل صباح 

وواحد بعد الظهر لتتيح للزعماء إجراء مزيد من املناقشات 
املتعمقة بشأن املسائل املتعلقة بالفقر واجلوع واملساواة 
بني اجلنســـني والصحة والتعليم والتنمية املستدامة 
واملسائل املستجدة واالحتياجات اخلاصة ألشد الفئات 

ضعفا وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيزها.
وأضاف البيان أنه من املتوقع أن يختتم مؤمتر القمة 
باعتماد خطة عمـــل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
بحلول عام 2015 مبا في ذلك اخلطوات التي يتعني اتخاذها 
لدفع عجلة التقدم بالنسبة لكل من األهداف فضال عن 
اإلعالن عن مبادرات وإجراءات جديدة، ومنها مبادرات 
وإجراءات متعلقة بصحة املرأة والطفل وذلك عن عدد 
من األنشـــطة اخلاصة البارزة لقيادات املجتمع املدني 
واملؤسسات والقطاع اخلاص وفى كثير من األحيان في 
شراكة مع احلكومات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة.

وأفاد بأن هذه القمة تأتى في وقت حاســـم حلشـــد 

االلتزامات والتعجيل بإحراز التقدم بعد انقضاء عشرة 
أعوام على التزام قادة العالم باألهداف احملددة في إعالن 
األلفية وقبل خمسة أعوام فقط على املوعد املستهدف 

لتحقيق هذه األهداف في عام 2015.
وقال األمـــني العام لألمم املتحدة بـــان كى مون في 
تقريره حتت عنـــوان »الوفاء بالوعد« ـ الذي صدر في 
وقت ســـابق من هذا العام ليكون أساســـا للمفاوضات 
احلكومية الدولية بشأن الوثيقة اخلتامية للقمةـ  »يجب 
علينا أال نخذل املليـــارات الذين يتطلعون إلى أن يفي 
املجتمع الدولى بالوعد الذي قطعه في إعالن األلفية من 

أجل عالم أفضل«.
وأضاف مون »أن عاملنا ميلك املعارف واملوارد الالزمة 
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية«، موضحا أن القصور 
عن بلوغ هذه األهداف ســـيكون إخفاقا غير مقبول من 

الوجهتني األخالقية والعملية.

ميتشل: الواليات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة 
الستئناف المفاوضات بين إسرائيل وسورية

عواصمـ  وكاالت: قبيل زيارته 
الى دمشـــق امس للقاء الرئيس 
الســـوري د.بشار االســـد، قال 
املبعوث األميركـــي اخلاص إلى 
الشـــرق األوسط جورج ميتشل 
خالل لقاء مع صحافيني إسرائيليني 
في القدس إن الواليات املتحدة تبذل 
جهودا مكثفة الستئناف املفاوضات 

بني إسرائيل وسورية.
ونقلت صحيفة »هآرتس« امس 
االول عن ميتشل قوله إنه مت إطالع 
الرئيس األميركي باراك أوباما على 

نتائج هذه اجلهود.
الواليات املتحدة  وأضاف أن 
مقتنعة بعدم وجود تناقض بني 
املفاوضات في املســـار السوري 
وتلك في املسار الفلسطيني، مشيرا 
إلى أن نائبه فريد هوب زار دمشق 
مؤخرا وبحث مع مسؤولني كبار 
في احلكومة السورية موضوع 
استئناف املفاوضات بني إسرائيل 

وسورية.
وقـــال ميتشـــل إن اجلهـــود 
الستئناف املفاوضات بني إسرائيل 
وسورية ستستمر، وذلك خالل 
زيارته إلى دمشق مع هوب حيث 
الســـوري بشار  الرئيس  التقيا 
العاشرة  القناة  األســـد. وكانت 
للتلفزيون اإلسرائيلي أفادت قبل 
يومني بأن هوب زار إسرائيل مطلع 
األســـبوع احلالي وسلم رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو رسالة 
جاء فيها أن األسد مهتم باستئناف 
املفاوضات مع إسرائيل من دون 

شـــروط لكنه يطلـــب احلصول 
علـــى ضمانات أميركية بشـــأن 
انسحاب إسرائيلي كامل من هضبة 

اجلوالن.
وكانت محادثات غير مباشرة 
وبوســـاطة تركية قد جرت بني 
سورية وإســـرائيل، خالل العام 
2008 لكنها توقفت على اثر شن 
إسرائيل احلرب على غزة في نهاية 

ذلك العام.
الى ذلك، قال رئيس مجموعة 
ـ السورية  الفرنســـية  الصداقة 
في مجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
جان بيـــار فيال ان قرار الرئيس 
نيكوال ساركوزي االنفتاح على 
ســـورية وزيارتها قبل ســـنتني 
لم يكن »ظرفيـــا« بل يندرج في 
سياق تعزيز العالقات على املدى 

الطويل.
وقـــال فيال فـــي تصريحات 
لصحيفة »الوطن« السورية امس 
قبيل زيارته على رأس وفد الى 
سورية اليوم ان زيارته الى سورية 
تختلف عن زيارات السياســـيني 
الفرنسيني والسيما زيارة املبعوث 

الرئاسي جان كلود كوسران.
وأضاف »مسارنا مختلف متاما 
عن مهمة كوســـران التي تتعلق 
بالسياسة احلالية وتطلع فرنسا 
الى لعب دور أكبـــر في املنطقة 
أما زيارتنـــا فتتركز على تعزيز 
العالقـــات الثقافية واالقتصادية 
وفق رغبة الرئيس ســـاركوزي 
في متتني أواصـــر الصداقة بني 

البلدين وســـنقوم بكل ما ميكن 
لتعزيز روابط الصداقة بني سورية 
وفرنســـا في مجـــال اجلامعات 

واالقتصاد«.
وأضاف »الرئيس ساركوزي 
اتخذ قرارا قبل سنتني وزار سورية 
وجاءت تطورات األشهر األخيرة 
لتوضح األمور أكثر وهنا يجب 
اإلشارة الى ان موقف ساركوزي 
لـــم يكن متعلقا بظرف محدد بل 
ضمن هـــدف تعزيز الروابط مع 

سورية على املدى الطويل«.
وأكد فيال أهمية تعزيز الروابط 
بني البلدين مشيرا الى ان الوفد 
البرملاني املتجه الى سورية يضم 
خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ 
وسيزور مدينة حلب يومي السبت 
واألحد حيث يلتقي محافظ املدينة 
وإدارة املدرسة الفرنسية لبحث 
سبل تعزيز التعاون الفرنسي ـ 

السوري في هذا اإلطار.
وأوضح ان وفد أعضاء مجلس 
الشيوخ سيمر خالل زيارته مبكتب 
املعهد الفرنسي للدراسات الشرقية 
في حلب وسيجري محادثات مع 
ممثلي قطاع األعمال ومع السلطات 

الروحية في املدينة.
الفرنســـي  الوفد  ان  وأضاف 
سينتقل من حلب الى دمشق حيث 
يلتقي مبجلس األعمال السوري 
ـ الفرنسي ونائب رئيس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة عبداهلل 
الدردري ورئيس مجلس الشعب 

محمود األبرش.

مسؤول برلماني فرنسي: االنفتاح على دمشق قبل سنتين لم يكن ظرفيًا

اقتراع تحت التهديد في أفغانستان.. وشكوك في شرعية النتائج
كابول ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: يتوجه 17.5 مليون ناخب 
أفغاني مسجل الى صناديق االقتراع غدا، للتصويت 
في ثاني انتخابات برملانية جترى بعد اإلطاحة بحركة 
»طالبان« وسيشغل الفائزون في االنتخابات 249 مقعدا 
في مجلس النواب )ويلسي جيرجا( ملدة خمس سنوات، 

68 مقعدا منها مخصصة للنساء.
يتنافس على تلك املقاعد 2556 مرشحا، من بينهم 
406 سيدة، مقارنة بـ 238 سيدة ترشحت في االنتخابات 

البرملانية السابقة عام 2005.
وأعلنت السلطات االنتخابية ان 5897 مركز اقتراع 
و18 ألف حجرة تصويت ســــتفتح أبوابها غدا، بينما 
ســــيظل 1119 مركزا مغلقا ألنهــــا تعتبر خطرة للغاية 
بســــبب األنشطة العســــكرية ويثير النشاط املتزايد 
حلركــــة طالبان وحمالت الترهيب التي تقوم بها ضد 
املرشحني، من اآلن شكوكا في شرعية نتائج االنتخابات 

التشريعية التي ستجرى غدا في افغانستان.
اذ قــــد مينع ذلك عددا من الناخبني من التوجه الى 
صناديق االقتراع فيما ميكن ان يدفع الفساد املتفشي 
في النظــــام ووصل الى قمة مؤسســــاته، غيرهم من 
الذين ميكنهم التصويت دون خطر، الى االحجام عن 
ذلك. ودعي اكثر من 10.5 ماليني ناخب الى التصويت 

الختيار نواب اجلمعية الوطنية.
لكن هذه االنتخابات التي تهدف الى جتديد مجلس 
يهيمــــن عليه زعماء حرب وتكنوقراط وشــــخصيات 
من املجتمع املدنــــي لم ينجحوا في االجتماع اال نادرا 
ليواجهــــوا الرئيس حامد كــــرزاي، جتري في اوضاع 

مختلفة جدا عن تلــــك التي نظمت في 2004 فقد هدد 
املتمردون الذين وسعوا نطاق نشاطهم في السنوات 
االخيرة بشن هجمات في يوم االقتراع على الرغم من 
وجود حوالي 400 الــــف جندي اجنبي وافغاني ومن 

رجال الشرطة واالستخبارات.
وقتل ثالثة مرشحني وخمسة من مؤيدي مرشحة في 
هرات )غرب( خالل احلملة وهاجم املتمردون عشرات 
من انصار مرشحني. ودعت طالبان مجددا االفغان الى 
مقاطعة االنتخابات التشريعية واالنضمام الى »اجلهاد 
واملقاومة« ضد »الغزاة« األجانب. وقالت احلركة في 
بيان وصل عبر البريــــد االلكتروني لوكالة »فرانس 
برس«: »ندعو امتنا اإلسالمية الى مقاطعة هذه العملية 
وبالتالي احباط كل مناورات األجانب وطرد الغزاة من 

بالدكم وااللتزام باجلهاد واملقاومة اإلسالمية«.
وأضافت ان »انتخابات تنظم حتت االحتالل األميركي 
ال تخدم اال مصالــــح الغزاة ولها عواقب خطيرة على 
شعبنا وبالدنا وتطيل في الواقع املأساة التي تعيشها 
بالدنا«. وكانت حركة طالبان حذرت كل من يشــــارك 
في االقتــــراع »حتت احتالل« القوات األجنبية من انه 
ســــيكون »هدفا« لهجماتها. وقالت قيادة حلف شمال 
األطلسي في افغانستان ان طالبان ال تقوم بـ »حماية« 
االفغان كما تقول، بل هي مسؤولة عن مقتل 25 مدنيا 
في أول اسبوعني من ســــبتمبر وجرح ستني آخرين. 
وصرح اجلنرال افضل أمان قائد العمليات في اجليش 
االفغاني بأن »خطر األعداء ليس كبيرا الى احلد الذي 

يتصوره الناس«.

لكن التمرد امتد الى جميع أنحاء البالد مبا في ذلك 
الشــــمال الذي لم تطله من قبل، مستفيدا من الفساد 
املستشــــري واالتهامات بعدم الكفاءة التي توجه الى 
حكومة الرئيس حامد كرزاي. وقد أقامت طالبان التي 
تسيطر على أجزاء كبيرة من البالد حكومات محلية 
وتولت في بعض االحيان القضاء مستفيدة من الفراغ 
الذي تركته كابول. ويخشــــى االفغان ان تتكرر هذه 
السنة اعمال العنف التي شهدتها احلملة لالنتخابات 
الرئاســــية في اغســــطس 2009 والتي لم تتعد نسبة 
املشــــاركة فيها اكثر من 30% وشهدت عمليات تزوير 

واسعة ملصلحة كرزاي.
وقال مســــؤول غربي في كابول طالبا عدم كشف 
هويته »علينا ان ننطلق من مبدأ ان طالبان ستحاول 
منع حســــن سير االقتراع عبر شــــن هجمات والقيام 

بعمليات ترهيب«.
لكنه أضاف ان عمليات شــــديدة الدموية ميكن ان 
تدفع االفغان الى االعتقاد بأنهم »على الطريق اخلاطئ 
وان هذه العملية الدميوقراطية الكبيرة ال تســــير كما 
يجب«، معبرا عن خشيته من ان حتمل القوات الدولية 

مسؤولية هذا الوضع.
من جهته، اكد نيك ماروكيس املسؤول في املنظمة 
األميركية »دميوكراسي انترناشيونال« )الدميوقراطية 
الدولية( التي نشرت مراقبني في جميع أنحاء البالد انه 
من املعروف »تاريخيا ان الناس في هذا البلد يدافعون 
عن السلطة بالعنف ويستولون عليها بالعنف. وهذا 

مازال يحدث«.


