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لندن ـ يو.بي.آي: شبهت وزيرة بريطانية مسلمة املشاعر املعادية 
لالسالم في الصحف احمللية في بالدها مبعاداة السامية في مطلع القرن 
العشــــرين واقترحت أن حزب احملافظني فشل في الفوز باألغلبية في 

االنتخابات العامة األخيرة بسبب التزوير االنتخابي.
ونســــبت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( اول من امس إلى 
البارونة ســــعيدة فارسي أول مسلمة تشغل منصبا وزاريا في تاريخ 
اململكة املتحدة قولها في مقابلة مع مجلة نيو ستيتسمان »كانت هناك 

أشياء تكتب عن اجلالية اليهودية البريطانية قبل أقل من 100 عام وجرى 
استبدالها اآلن بجالية دينية أخرى«. واضافت الوزيرة من دون حقيبة 
»أن فتح النار على اجلالية املسلمة البريطانية في وسائل االعالم يعد 
في نظر الكثيرين مسألة غير مهمة ولعبة عادلة ويساهم في بيع أعداد 
أكثر من نسخ الصحف«. وانتقدت البارونة فارسي نهج حكومة حزب 
العمال البريطانية السابق جتاه األقليات، مشيرة إلى أن هذه احلكومة 

»تصرفت كما لو أن حكم التاج البريطاني ما يزال قائما«.

وزيرة بريطانية مسلمة: معاداة اإلسالم تشبه معاداة السامية

)رويترز( رفاييل كوريا متحدثا من القصر الرئاسي  

صورة أرشيفية للثورة البرتقالية

)أ.ف.پ( مؤمتر صحافي لرئيس اجلناح العسكري حلزب العمال الكردستاني أعلن خالله متديد وقف إطالق النار مؤقتا مع تركيا حتى آخر الشهر  

»التحالف الوطني« يرشح المالكي لدورة ثانية في غياب المجلس األعلى و»الفضيلة«
فما النفع منه؟ اآلن ال يوجد رئيس 
في العـــراق، فالبرملان هو أعلى 
سلطة لكنه ليس موجودا. لقد 
خابت آمال النـــاس، لكن لديهم 

احلق«.
اميركي رفيع  وقال ضابـــط 
املستوى ان الفراغ السياسي يثير 
مخاوف لدى املواطنني العاديني من 
اعطاء معلومات استخباراتية عن 

املسلحني تشتد احلاجة اليها.
واضاف اجلنرال رالف بيكر 
قائد القوات االميركية في بغداد انه 
من غير املرجح انخفاض املستوى 
احلالي للعنـــف في العراق قبل 

تشكيل حكومة جديدة.
وتابع »كلما تأخر تشـــكيل 
احلكومة، كلما تراجع مستوى 

الثقة في أوساط املواطنني«.
وقال ان هناك عالقة بني ثقة 
الشعب في احلكومة وقوات األمن 

واستعدادهم لتبادل املعلومات
بشأن املسلحني في املجتمعات 
احملليـــة. واضـــاف »باإلمـــكان 
القول ان مستوى الثقة لم يبلغ 
درجة تقدميهم الدعم للجماعات 

املتمردة.
انهم في الوسط بني الطرفني 
وعندما يفعلون ذلك فامليل الى 
املشـــاركة في املعلومـــات التي 
حتتاجها قوات األمن لتبقى فعالة 

يتراجع نوعا ما«.

يرى في كثير من األحيان حفنة 
من النـــواب كل يوم لكنهم جزء 
صغير من النواب البالغ عددهم 

.325
وردد نقيب في اجليش )28 
عاما( ما ذكره ابراهيم عن »نشاط 

مستمر هنا« قبل االنتخابات.
واضاف الضابط في فريق األمن 
رافضا كشف اسمه »لكن هذا لم 
يدم طويال الن النشاط بدأ يتراجع 

مباشرة بعد االنتخابات«.
 وقال »ما يزال لدي أمل في ان 

احلكومة ستتشكل قريبا«.
ويجلس في غرفة اجتماعات 
جلنـــة الهجـــرة واملهجرين في 
الكردي محمود  النائب  البرملان 
عثمان الذي قال انه يأتي للعمل 
في كل يوم تقريبا »لكن ال اعرف 

ما يجب القيام به«.
البارز عن  النائـــب  واضاف 
التحالـــف الكردســـتاني »نحن 
منشـــغلون. انه امـــر محزن ان 
تأتي الى هنا وال تشـــاهد أحدا، 
ليس لدينا اجتماعات فنحن في 

إجازة قسرية«.
وتابـــع ان كل مالمة موجهة 
للنواب من قبل الناخبني »مبررة«، 
مشيرا الى ان اميان العراقيني في 

الدميوقراطية »اهتز كثيرا«.
وقال عثمان »انهم يعتقدون انه 
اذا كان هذا هو النظام البرملاني، 

دائما خالفات بني الكتل السياسية، 
الفرز والتأخير  املطالبة بإعادة 

في النتائج«.
وتســـاءل »كيـــف ميكن ان 
يكون لـــدي أمل بعـــد كل هذه 

األشياء؟«.
وتابع ابراهيم )25 عاما( انه 

كان جالسا في الردهة الرئيسية 
للبرملان حيث الفتة كبيرة ترحب 
بالنواب اجلدد »اشـــعر أحيانا 

بالندم على التصويت«.
واضاف العامـــل في صيانة 
املصاعد في البرملان »منذ البداية 
)بعـــد االنتخابات(، كانت هناك 

مع ازدياد نشاط املسلحني الذين 
يحاولون على ما يبدو االستفادة 
التقدم في  السياسي،  الفراغ  من 
إعادة بناء البلد وادى الى تراجع 
إلى  العائدين  الالجئني  اعداد  في 

الوطن.
وقال حيدر ابراهيم بحزن بينما 

لن تتعامل مع اي حكومة يرأسها 
رئيس الـــوزراء املنتهية واليته 
نوري املالكي. ويسعى املالكي الى 
تشكيل اكبر ائتالف مع املجموعة 
ثالثة في البرملـــان، في محاولة 

للتغلب على عالوي.
وأوقف اجلمـــود الذي تزامن 

ويضم االئتالف الوطني التيار 
الصدري )40 مقعدا( الذي اتخذ 
خطوة مفاجئة قبل أيام عبر تأييده 
انتخاب املالكي، األمر الذي احدث 
انعطافة لصالح األخير، بعد أن كان 

من أشد معارضيه ومنتقديه.
وكذلك املجلـــس األعلى )20 
مقعـــدا( والفضيلـــة )7 مقاعد( 
وتيار اإلصالح )3 مقاعد( واملؤمتر 
الوطني )مقعد واحد(. ويبدو من 
التطورات السياسية األخيرة أن 
مصير االئتـــالف الوطني أصبح 

على احملك.

7 أشهر

فقبل 208 أيـــام أي ما يقارب 
7أشـــهر وحتديدا في السابع من 
الناخبون  مارس املاضي، توجه 
العراقيون الختيار ممثليهم في 
مجلـــس النواب. لكـــن قائمتني 
تصدرتا النتائج بفارق بسيط ال 
يسمح ألي منها بتشكيل احلكومة 

منفردا.
ووفقا ألستاذ العلوم السياسية 
كريستوفر اندرسون رئيس معهد 
الدراســـات االوروبية في جامعة 
كورنيل، فإن األزمة السياسية التي 
يعيشها العراق مشابهة لتلك التي 

عاشتها هولندا عام 1977.
وأعلنـــت كتلة ايـــاد عالوي 
الفائز بأكبر عدد من املقاعد، انها 

بغداد ـ وكاالت: مع استعداد 
العراق لتســـجيل رقم قياســـي 
لعجزه عن تشكيل حكومة بعد 
قرابة 208 أيام على االنتخابات 
التشـــريعية، اجتمـــع التحالف 
الوطني أمس ليعلن ترشيح زعيم 
ائتـــالف »دولة القانون« رئيس 
الـــوزراء املنتهية واليته نوري 
املالكي ملنصـــب رئيس الوزراء 
لدورة ثانيـــة بالتوافق في ظل 
غيـــاب ممثلي املجلـــس األعلى 

اإلسالمي وحزب الفضيلة. 
فـــي املقابل، قاطـــع املجلس 
اإلســـالمي األعلى بزعامة عمار 
احلكيم وحزب الفضيلة االجتماع، 
في حـــني حضر النائـــب هادي 
العامري وحيدا عن منظمة بدر 

املتحالفة مع احلكيم.
بينما دعـــا املشـــاركون في 
االجتماع الـــذي ضم ممثلني عن 
ائتالف »دولة القانون« و»التيار 
الصدري« وآخريـــن من أعضاء 
الى  البرملان  الشـــيعي  التحالف 

االجتماع.
يذكر أن التحالف الوطني جنم 
ائتالفيني شـــيعيني  اندماج  عن 
فازا في االنتخابـــات التي جرت 
الســـابع من مارس املاضي،  في 
وهما دولـــة القانون )89 مقعدا( 
بزعامة املالكي واالئتالف الوطني 

)70 مقعدا( بزعامة احلكيم.

بعد 208 أيام فراغ سياسي في العراق 

رئيس اإلكوادور: لن يكون هناك 
أي عفو عن المتمردين

كيتوـ  أ.ش.أ: رفض رفاييل كوريا رئيس االكوادور إصدار أي عفو 
عن أولئك املتورطني في محاولة الشرطة الفاشلة لإلطاحة به.

ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي ســـي( امس عن كوريا 
قوله إنه ســـتكون هناك عملية »تطهير كبيرة للشـــرطة الوطنية« 

وأنه »لن يعفو أو ينسى« ما حدث.
فقد اضطرت قوات اجليش إلنقاذ الرئيس كوريا من مستشـــفى 
بالعاصمة كيتو بعدما حوصر هناك لساعات على يد رجال شرطة 

ساخطني.
وتلقى الرئيس العالج بعدما استنشـــق الغاز املســـيل للدموع 
الذي أطلقه رجال الشرطة احملتجني على اإلجراءات التقشفية التي 
تعتزم احلكومة فرضها وستؤدي إلى خفض البدالت واحلوافز التي 

يحصلون عليها.
واعتبر كوريا وأنصاره أن ثورة الشـــرطة ترقى إلى مســـتوى 
محاولـــة انقالب وقد أعلن حالة الطوارئ فـــي البالد. وكان رئيس 
االكوادور قد عاد في وقت سابق إلى القصر الرئاسي عقب حتريره 
من متمردي الشرطة في املستشفى الذي جلأ إليه أمس األول خوفا 

على حياته بعد محاولة االنقالب ضده.

دبيـ  د.ب.أ: في رسالة 
بثت على االنترنت هي 
األولى منذ ستة أشهر 
لم يتطرق فيها لشؤون 
اجلهاد دعا زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن، 
الى إنشاء هيئة إسالمية 
دولية لإلغاثة مركزا على 
جهود اإلغاثة في العالم 
اإلســــالمي وخصوصا 
بباكستان، والى االهتمام 
بالزراعة. وحذر بن الدن 
في التسجيل »وقفات مع 
أسلوب العمل االغاثي« 

والذي تبلغ مدته حوالي 11 دقيقة من مخاطر 
التغيرات املناخية واملشكالت املترتبة على 

نقص الغذاء.
وانتقد بن الدن إهمال املساحات الشاسعة 
لألراضي الزراعية في الســــودان واقترح 
الزراعية. وقال:  االهتمام باالســــتثمارات 
»ينبغي تشجيع التجار واألسر التجارية 
على أن تفرغ بعض أبنائها لإلغاثة والزراعة 
فالتجار اليوم هم فرسان هذا امليدان إلنقاذ 
أمتهم من مجاعات رهيبة متوقعة«. ودعا 
بن الدن في التسجيل الصوتي، املسلمني 
الى تقدمي املساعدة لضحايا الفيضانات في 
باكستان وقال ان »ما نتعرض له يستدعي 

القلوب  من اصحــــاب 
العزم  الرحيمة واولي 
من الرجال ان يتحركوا 
حتــــركا جادا ســــريعا 
إلغاثة اخوانهم املسلمني 

في باكستان«. 
ورأى بــــن الدن في 
التسجيل املرفق بصورة 
ثابتة لــــه ان »املصيبة 
)في باكستان( كبيرة 
جدا يعجز اللسان عن 
الى  وصفها وحتتــــاج 
إمكانيات هائلة فانتدبوا 
لتــــروا حجم  بعضكم 

املأساة على ارض الواقع«. 
وأضاف »يجب على كل من يســــتطيع 
اغاثة املسلمني في باكستان ان يستشعر 
عظم شأن أرواح املسلمني فماليني األطفال 
في العراء يفتقدون األجواء املهيئة للحياة«. 
وأعرب زعيم القاعدة الذي خلت رســــالته 
ممــــا اعتاد على اخلوض فيــــه من قضايا 
السياسة واجلهاد، عن قلقه من تبعات التغير 
املناخي، وقال ان ضحايا هذه التبعات اكثر 

من ضحايا احلروب. 
كما دعا الى »نقلة نوعية في أســــلوب 
العمل االغاثي« والى إنشــــاء هيئة اغاثية 

إسالمية دولية. 

عاد إلى القصر الرئاسي بعد تحريره من متمردي الشرطة

محكمة أوكرانيا العليا تلغي 
إصالحات الثورة البرتقالية

كييـــڤ ـ د.ب.أ: ألغت محكمة أوكرانيا العليا امس اإلصالحات 
الدستورية التي جرى تفعيلها بعد الثورة البرتقالية الدميوقراطية 

عام 2004.
ويعيد القرار إلى الســـلطات التنفيذية للبالد ومن ثم الرئيس 
فيكتور يانوكوفيتش السيطرة على جميع التعيينات ألعضاء مجلس 
الوزراء، بعد أن كان من الالزم موافقة البرملان ورئيس الوزراء على 
التعيينات ملعظم املناصب. وكان معارضو يانوكوفيتش حذروا في 
وقت سابق من أن قرارا مثل هذا سيمثل عودة إلى احلكم االستبدادي 

الذي كان سائدا في اجلمهورية السوفييتية السابقة.

المخاطر السياسية الرئيسية في ليبيا
 الرباط ـ رويترز: تشكل تساؤالت بشأن اخلالفة 
وشكوك بشـــأن النفوذ األجنبي في ليبيا وخالفات 
ديبلوماســـية وحالـــة من عدم اليقـــني فيما يتعلق 
بالسياسات وتهديد مستمر منذ فترة طويلة باندالع 
اضطرابات اجتماعية، مخاطر محتملة للمستثمرين 
في الدولة الغنية بالنفط، وفيما يلي بعض العوامل 

املهمة التي جتدر متابعتها:
ـ عدم التيقن بشأن اخلالفة:  قاد معمر القذافي ليبيا على 
مدى أكثر من 40 عاما وهي فترة حكم أطول من فترة 
أي زعيم آخر علـــى قيد احلياة في افريقيا، وهو في 
أواخر الستينيات من عمره لكن ليس هناك إطار عمل 
خلالفته وقد جتنب حتديد خليفة له. ويقول محللون 
إن الزعيم الليبي يبدو في حالة صحية جيدة لكن حالة 
الوفاة قد تعقبها ســـنوات من االضطرابات تتصارع 
خاللها العشـــائر املتنافسة واألقارب للسيطرة على 
البالد. ويعد سيف اإلســـالم القذافي الليبرالي الذي 
قام بدور محوري في إنهاء مواجهة ليبيا مع الغرب 
االكثر ظهورا علنا بني أبناء القذافي لكنه ال يشغل أي 
منصب رسمي ويقول خبراء في الشؤون الليبية انه ال 
يحظى بدعم يذكر من اجليش الذي يعتقد ان مساندته 
حيوية إذا كان لسيف اإلسالم أن يتولى احلكم، ولدى 
القذافي ابنان آخران هما معتصم وخميس ويعتقد انهما 

يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل اجليش.
ومازالت آراؤهما السياسية غير معروفة لكن املتابعني 
لليبيا يرون ان معتصم مستشار األمن القومي الليبي 
هو أقرب إلى احلرس القدمي الذي يعارض العديد من 

اإلصالحات التي اقترحها سيف اإلسالم.
ـ ما الذي جتدر متابعته: قبول سيف اإلسالم رئاسة أمانة 
اللجنة الشعبية العامة ما يجعله الرجل الثاني في البالد، 
ويقول احملللون انه رفض هذا املنصب العام املاضي 
ألنه قد ال يعطيه السلطة املطلوبة لدفع اإلصالحات. 
ويقول أنصار سيف االسالم إنه يعتزم محاولة اعتماد 
دستور إلنشاء مؤسسات رسمية بدال من شبكة دوائر 
النفوذ غير الرسمية التي يقوم عليها نظام والده، واذا 
مضى قدما في تنفيذ خطته فقد يكون هذا مؤشرا على 

أنه يراهن علـــى أن يكون االكثر 
استحقاقا للخالفة، تقلب أحوال 
وســـائل اإلعالم اململوكة لسيف 
اإلســـالم ومشـــاريع أخرى، على 
سبيل املثال توقف نشر صحيفتني 
متحالفتني معه فـــي يناير حيث 
ذكرتا أنهما تعانيان من مشاكل مع 
السلطات لكنهما عادتا الى أكشاك 

بيع الصحف في يوليو.
ـ فـرص االسـتثمارات:  مع امتالء 
خزائن ليبيا بأمـــوال النفط بعد 
ســـنوات من التقشـــف تتسابق 
الشركات األجنبية على صفقات 
محتملة مبليـــارات الدوالرات في 

قطاعات اإلســـكان والبنية األساســـية لقطاع النقل 
واالتصاالت واخلدمات العامة، لكن املناخ العام ملبد 
باملخاطر التـــي تتراوح بني نظام بيروقراطي معوق 
وسلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة مبلكية األراضي 
وتغيير قواعد األعمال. وال حترز اإلصالحات املواتية 
لالستثمارات أي تقدم وحتتل ليبيا املرتبة 130 بني 180 
دولة على مؤشر الفساد لعام 2009 اخلاص مبؤسسة 
الشفافية الدولية، وقد يكون للمشكالت الديبلوماسية 
تأثير مدمر سريع على الشركات العاملة في ليبيا. فقد 
فشلت سويسرا في حتسني العالقات التي تدهورت 
بعد اعتقال هانيبال وهو ابن آخر للقذافي في جنيڤ 
في منتصف عـــام 2008، وتدخلت الواليات املتحدة 
واالحتاد االوروبي ومؤسسات كبرى للطاقة في اخلالف، 
وأوقفت ليبيا صادرات النفط الى سويسرا وسحبت 
أصوال من بنوك سويسرية. وفي مارس فرضت ليبيا 
حظرا جتاريا واقتصاديا على سويسرا مما دمر فعليا 
املصالح التجارية السويسرية في البالد. واتفق البلدان 
على حتسني العالقات وسمح لرجل أعمال سويسري 
كان ضحية للنزاع بالعـــودة إلى بلده بعد احتجازه 
ملدة نحـــو عامني في طرابلس، وأظهـــرت ليبيا أنها 
مازالت مســـتعدة لتحدي الواليات املتحدة خصمها 

اللدود السابق عندما هددت طرابلس 
شركات النفط األميركية بعواقب 
لم حتددها ردا على تعليقات الذعة 
بشـــأن القذافي جاءت على لسان 
مسؤول أميركي، واعتذر املسؤول 
فيمـــا بعد. وفي مؤشـــر على أن 
اخلالف بات اآلن طي النسيان مددت 
ليبيا ترخيص التنقيب واإلنتاج 
لشركة هس األميركية للنفط ملدة 

خمس سنوات.
ـ ما الذي جتدر متابعته؟ ارتفاع أسعار 
النفط الذي يوفر للحكومة املزيد 
من املال لبرنامجها االستثماري، 
ولكنها كذلـــك قد تضعف احلافز 
جلعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين، أي مؤشرات 
على أن شركات أصغر حجما بدأت تستثمر في ليبيا، 
فحتى اآلن ال يقبل على العمل في ليبيا سوى الشركات 
الكبرى متعددة اجلنسيات التي تستفيد من احلشد 
احلكومي املكثف والتي تقوم بأنشطة متنوعة مبا يكفي 
لتوزيع املخاطر. أي مؤشر على أن املعسكر اإلصالحي 
لسيف اإلسالم بدأ يضعف قد يشجع حكومة رئيس 
الوزراء البغدادي علي احملمودي على انتهاج خط اكثر 
ميال للحماية فيما يتعلق باالستثمار الداخلي وتشديد 
الشـــروط على الشركات االجنبية، مؤشرات على أن 
القيادة حتاول تكوين رؤية محكمة لالقتصاد، واألسواق 
التي تديرها الدولة مكتظة اآلن بالسلع االستهالكية 
األجنبية لكن اليزال نظام غامض ينطوي على التخطيط 

االقتصادي املركزي وتوزيع الثروة قائما. 
واليزال القذافي معتزا برؤيته لالشتراكية اإلسالمية 
حيث يعتمـــد نظامها على حكومة القاعدة العريضة 
من خالل جلان بالبلديات حتظر مشـــاركة األحزاب 

السياسية فيها.
ـ مخاطر نتيجة االرتباط بليبيا:  وجدت بعض الشـــركات 
واحلكومات الغربية أن ارتباطها الوثيق بليبيا مباضيها 
املثير للخالفات وفي بعض األحيان قيادتها ميكن أن 

يكون مضرا. وفرضت عقوبات دولية على ليبيا لعقود 
واتهمتها حكومات غربية فيما مضى بالســـعي الى 
امتالك أسلحة دمار شامل وبأن لها صالت بجماعات 
متشـــددة، ونبذ القذافي هذه السياســـات وبعد ذلك 
بفترة قصيرة مت رفع العقوبات. وأظهرت معظم الدول 
الغربية رغبة فـــي التغاضي عن ماضي ليبيا مقابل 
صفقات مربحة، غيـــر أن هذا املاضي ميكن أن يعود 
ليالحق الشركات التي لها مصالح جتارية هناك. وتريد 
جلنة من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي عقد جلسة 
استماع للتحقق مما اذا كانت شركة بي.پي العمالقة 
للنفـــط كان لها اي تأثير على قرار بريطانيا اإلفراج 
عن عبدالباسط املقرحي املتهم بتفجير طائرة ركاب 
أميركية فوق لوكربي. وفي اغســـطس قالت بي.پي 
إنها سترجئ خططا للتنقيب قبالة ليبيا حتى وقت 
الحق هذا العام لكنها لم تكشـــف عن السبب، وليس 
املاضي فحســـب هو الذي ميكن أن ميثل حتديا. فقد 
تعرض رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني 
لضغوط لصالته بالقذافي بعد أن حاول الزعيم الليبي 
خالل زيارة إليطاليا حث مئات النســـاء اإليطاليات 
على اعتناق اإلسالم. وحني أطلق زورق دورية ليبي 
الرصاص على سفينة صيد إيطالية سبب هذا حرجا 
لبرلسكوني، وأسهمت العالقات مع ليبيا في سقوط 
اليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لثاني اكبر بنك 
في ايطاليا وهو بنك اوني كريدي، واضطر لالستقالة 
بعد أن اشـــتكى بعض حاملي األسهم من تزايد دور 

املستثمرين الليبيني في البنك.
ـ ما جتدر متابعته؟ عدم حتقيق مجلس الشيوخ األميركي 
الزخم اآلن بعد أن سيطرت بي.پي على التسرب من 
حقل نفطي في خليج املكسيك الذي أثار موجة غضب 
عارمة ضد الشركة بني الساسة األميركيني؟ هل ستقع 
شـــركات عاملية أخرى حتت ضغط ألن لها أعماال في 
دولة لها هذا املاضي املتقلب؟ كيف ســـيكون رد فعل 
الساسة في اوروبا والواليات املتحدة فيما يزيد صندوق 
الثروة السيادية لليبيا الذي يصل حجمه الى نحو 65 

مليار دوالر استثماراته في الدول املتقدمة.

بن الدن يدعو المسلمين لالهتمام بالزراعة وإلى إنشاء هيئة دولية لإلغاثة
في خطاب لم يتطرق إلى الجهاد

تزايد نشاط نساء »القاعدة« 
أص��درت  لن��دن:   � بي.بي.س��ي 
مؤسس��ة الس��حاب لإلنتاج اإلعالمي، 
وهي التي تنشر مرئيات تنظيم القاعدة 
عادة، ش��ريطا مصورا يظهر مجموعة 
مسلحني يقذفون مبدافع الهاون مواقع 
للجيش الباكستاني. وأطلقت املؤسسة 
على الشريط اس��م العاملة الباكستانية 
عافية صديق��ي، التي أصدرت محكمة 

أميركية حكما بسجنها.
وعافي��ة صديق��ي عامل��ة أعصاب 
جامع��ة  ف��ي  تخرج��ت  باكس��تانية، 
ماسش��وتس للتكنولوجيا، وقد أدينت 
في نيويورك منذ أش��هر بالسجن بعد 
إدانته��ا مبحاولة قتل ضباط أميركيني 
ف��ي أفغانس��تان ع��ام 2008، بع��د 5 
س��نوات من اختفائها. ويرى محللون 
أن اجلماعات اجلهادية تسعى الستغالل 
مشاعر الغضب في باكستان ضد قرار 
احملكمة األميركية في عمليات التجنيد 
واستقطاب املؤيدين، خاصة أن حتالفا 
ب��رز بني تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
باكس��تان التي تعد مس��ؤولة عن أكثر 

العمليات املس��لحة داخل البالد خالل 
السنوات املاضية. وكان نائب زعيم ما 
يعرف ب� »تنظي��م القاعدة في جنوب 
اجلزيرة العربي��ة« والذي يتمركز في 
اليمن، س��عيد الشهري قد وجه رسالة 
صوتية في يوني��و املاضي يدعو فيها 
مؤيدي القاعدة إلى خطف أمراء ووزراء 
في الس��عودية ردا على اعتقال مؤيدة 

للتنظيم اسمها هيلة القصير.
باإلضاف��ة إلى اس��تخدام القضايا 
األمني��ة املرتبطة بالنس��اء، كقضيتي 
صديق��ي والقصير، فق��د تزايد دور 
املرأة في نشاطات اجلماعات املسلحة.

يق��ول محل��ل ش��ؤون اجلماعات 
اإلسالمية حسن أبو هنية، في تصريح 
ل��� »بي بي س��ي أرابي��ك دوت كوم«، 
إن »الفكر الس��لفي � اجلهادي ش��هد 
حتوال في مس��ألة قبول مشاركة املرأة 
في العمل املس��لح«، في��رى أنه »بينما 
كان الفكر اجله��ادي التقليدي يحصر 
مش��اركة املرأة في العمل اإلس��نادي 
)التمري��ض، وتربية األجي��ال، والدعم 

مش��اركتها  ويرفض  املعنوي...ال��خ(، 
في العمل املس��لح، بدأت أدبيات التيار 
في التنظير ملش��اركة املرأة في العمل 
املسلح«. وكان قائد تنظيم القاعدة في 
الس��عودية يوس��ف العييري أول من 
نظر لذلك قبل مقتل��ه من قبل القوات 
الس��عودية ف��ي ماي��و 2003. وكانت 
تلك الفترة تش��هد زي��ادة في عمليات 
انتحارية نفذتها شيشانيات في شمال 

القوقاز، خالل احلرب الدائرة هناك.
يش��ار إل��ى أن الرج��ل الثاني في 
القاع��دة أمي��ن الظواه��ري ع��د من 
املتحفظ��ني على مش��اركة امل��رأة في 
العمل املس��لح. وكانت زوجته، أميمة، 
قد وجهت في ديس��مبر املاضي رسالة 
مفتوحة إلى النساء املسلمات إلى »عدم 
االلتح��اق باجله��اد«، وذلك ألن طريق 
القتال »ليس س��هال بالنس��بة للمرأة، 
فهو يحت��اج إل��ى مح��رم، ألن املرأة 
يج��ب أن يكون معها محرم في ذهابها 
وإيابه��ا«. ودعتهن إل��ى »دعم اجلهاد 

بوسائل أخرى«.

أسامة بن الدن

الزعيم الليبي معمر القذافي


