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سيلفا كير يلوح بإجراء جنوب السودان استفتاءه الخاص باالستقالل
جوبا ـ رويترز: قال سفير زائر للسودان من األمم 
املتحدة ان رئيس جنوب الســـودان سيلفا كير أبلغ 
مبعوثي مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ان منطقته 
رمبا يتعـــن عليها إجراء اســـتفتائها اخلاص حول 
االستقالل إذا أفسد الشمال االستفتاء الرسمي املزمع 

إجراؤه العام املقبل.
وأكد مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في مجلس 

األمن للصحافين إن رئيس اجلنوب سيلفا كير »قدم 
حجة قوية للغاية فيما يتعلق بالسبب الذي يجعل من 
الضروري إجراء االستفتاء في موعده وكونه يشعر بأن 

االستفتاء سينتهي إلى تصويت على االنفصال«.
وأضاف أن كير »ال يعتزم إعالن االســـتقالل من 
جانب واحد. لكن إذا حدث تعطيل سياســـي متعمد 
من جانب حزب املؤمتر الوطني )احلزب احلاكم في 

الشمال( لالستفتاء، فرمبا يكون من الضروري على 
اجلنوب أن يجري االستفتاء اخلاص به«.

حيـــث كان من املقـــرر أن يدلي أبنـــاء اجلنوب 
بأصواتهم في استفتاء بعد نحو 3 أشهر حول ما إذا 
كانوا ســـينفصلون عن الشمال أم سيبقون في إطار 
واحد مع اخلرطوم بعـــد انتهاء احلرب األهلية التي 

دارت بن اجلانبن عشرات السنن في 2005.

نتنياهو يخضع لليبرمان ويطرح قانون »الوالء إلسرائيل« مقابل تجميد االستيطان
عباس يشهر سالح االستقالة مجددًا إذا فشلت المفاوضات 

السفراء العرب في لندن يقاطعون خطاب 
كاميرون احتجاجًا على »إهانتهم«

لندنـ  وكاالت: قاطع ســـفراء عرب لدى بريطانيا امس االول 
خطاب رئيس الـــوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون امام املؤمتر 

السنوي حلزب احملافظن الذي يتزعمه، في مدينة برمنغهام.
وجاءت املقاطعة احتجاجا على جتاهل قيادة احلزب لدعوة 
عشاء اقامتها جمعية السفراء العرب في بريطانيا حلزب احملافظن، 

كما قال مراسل الـ »بي بي سي« في املؤمتر.
وأكدت مصادر في املؤمتر انسحاب السفراء العرب وعودتهم 
الى لندن بعدما بدا من »إهانة« نتيجة جتاهل حفلهم السنوي.

وأعرب بعض السفراء العرب عن صدمتهم من هذا التجاهل، 
خاصة وان اغلب قيادات احلزب احلاكم لبت دعوة للعشاء دعت 

اليها جمعية أصدقاء اسرائيل.
واعتبر السفراء العرب ان هذا التصرف من قبل قيادات حزب 
احملافظن، وعلى رأسهم رئيس الوزراء كاميرون، يوصل رسالة 

سلبية لـ »حلفاء احلكومة البريطانية في العالم العربي«.

البيت األبيض ينفي استبدال بايدن بكلينتون 
كنائب ألوباما في انتخابات 2012

واشنطنـ  أ.ف.پ: نفى البيت األبيض الفكرة القائلة أن الرئيس 
األميركـــي باراك أوباما ينوي تعين هيالري كلينتون لتخوض 
االنتخابات الرئاسية في 2012 إلى جانبه كنائبة للرئيس، واصفا 

الشائعات في هذا املعنى بانها »خاطئة متاما«.
وقد جاء النفي ردا على تصريحات أدلى بها الصحافي املعروف 
بوب وودوارد لشبكة تلفزيون »سي ان ان« غذت هذه التكهنات 
بشـــأن امكانية تبادل ادوار بن نائب الرئيس احلالي جو بايدن 
ووزيرة اخلارجية. واعتبر وودوارد ان قبول كلينتون )62 عاما( 
مبثل هذا السيناريو »ممكن« بهدف تعزيز فرصها في االنتخابات 

الرئاسية في 2016.
لكن املتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس رفض هذه 
االمكانيـــة. وقال »انها خاطئة متاما. ان هـــذا املوضوع لم يتم 

التطرق اليه هنا«.
وأضاف غيبس ان اختيار جو بايدن كشريك حملة في 2008، 

كان بالنسبة الى اوباما احد أفضل القرارات.

عواصمـ  وكاالت: يعتزم رئيس 
احلكومــــة االســــرائيلية بنيامن 
نتنياهــــو تقدمي اقتــــراح يقضي 
بتعديل قانون املواطنة ليشترط 
أداء مين الوالء إلسرائيل اليهودية 
مقابل احلصول على اجلنســــية، 
وذلك االحد املقبل خالل جلســــة 

حكومته االسبوعية.
وإذ اعتبرت وســــائل اإلعالم 
االســــرائيلية املشــــروع انتصارا 
لليمن االسرائيلي وعلى رأسه زعيم 
حزب »اســــرائيل بيتنا« اليميني 
املتطرف افيغدور ليبرمان، أثنى 
الوزراء  هذا االخير »على رئيس 
التخاذه قرار املضي قدما في سن 
هذا التشريع. فعلى كل من يريد أن 
يحصل على اجلنسية اإلسرائيلية 
أن يقسم على الوالء إلسرائيل دولة 

يهودية دميوقراطية«.
مــــن جهتهــــا، ذكــــرت االذاعة 
االسرائيلية العامة ان هذا التعديل 
ينص »على إلزام اي شخص في 
اســــرائيل يريد احلصــــول على 
اجلنســــية االســــرائيلية بإعالن 
والئــــه للدولــــة بصفتهــــا دولة 
يهودية ودميوقراطية األمر الذي 
يرى الكثيرون انه سيثير عاصفة 

كبيرة«.
ومبوجب القانون االسرائيلي 

فإن من يريدون الهجرة إلى اسرائيل 
من اليهود يحصلون بشكل تلقائي 
على اجلنســــية وأما غير اليهود 
فيجب عليهم أداء مين الوالء »لدولة 

اسرائيل«.
هذا وقد قال وزراء حزب العمل 
االســــرائيلى الغاضبون من قرار 
رئيس الــــوزراء بنيامن نتنياهو 
املفاجــــئ بدعــــم مقترح »قســــم 
الوالء للدولة« املثير للجدل إنهم 
يتوقعون أن يتمخض دعمه هذا 
عن جتميد جديد للبناء االستيطانى 
كون القرار جاء إرضاء لشــــريكه 
االكبر في االئتالف احلاكم زعيم 
حزب »اسرائيل بيتنا« املتطرف 

ليبرمان.
وذكرت صحيفــــة »هآرتس« 
االسرائيلية في موقعها االلكترونى 
أن نتنياهو جتاهل إبالغ شركائه 
من حــــزب العمل فــــي احلكومة 
االئتالفية أنه صادق على مسودة 
وزير اخلارجية ليبرمان بشــــأن 
»قســــم الوالء« الــــذي يتعن أن 
يؤديه أى شــــخص غير يهودي 
يرغب في احلصول على اجلنسية 

االسرائيلية.
ومتهد مصادقة نتنياهو الطريق 
أمام إجراء تصويت على املسودة 
في الكنيســــت في انتصار حلزب 

عــــن هويته فــــي تصريح خاص 
لالذاعة االســــرائيلية أمس إنه ال 
عالقة بن تعديل قانون اجلنسية 
واقناع ليبرمــــان بدعم مواصلة 

جتميد االستيطان.
من ناحية أخــــرى، أكد عضو 
الكنيســــت عن حزب »اســــرائيل 

بيتنا« ديڤيد روتن أن تعديل قانون 
اجلنســــية يهدف إلى ضمان والء 
من يطلب احلصول على اجلنسية 
االسرائيلية، معربا عن استيائه 
من معارضــــة وزراء حزب العمل 

لتعديل قانون اجلنسية.
مــــن جهتــــه، وصــــف عضو 

اسرائيل بيتنا.
وقال وزير مــــن حزب العمل 
طلب عدم ذكر هويته »أمتنى أن 
يكون دعم نتنياهو لليبرمان حافزا 
حتى يتمكن رئيــــس الوزراء من 
متديد التجميد دون انهيار حكومته 

االئتالفية«.

إال أن مصدرا مسؤوال في حزب 
»اســــرائيل بيتنا« نفى ما ذكرته 
مصــــادر في االئتــــالف احلكومى 
من أن التعديل املقترح يهدف إلى 
إقناع وزير اخلارجية بدعم مواصلة 

جتميد البناء في املستوطنات.
وقال املصدر الذي رفض الكشف 

التعديل  الكنيست جمال زحالقة 
املقترح على قانون اجلنسية بأنه 
يحمل طابعا عنصريا، وقال »إنه إذا 
متت املصادقة على تعديل قانون 
اجلنسية وفقا ملا يريده ليبرمان 
فال ميكن اعتبار إســــرائيل دولة 
دميوقراطية«. وأكد زحالقة وهو 
رئيس كتلة التجمع البرملانية في 
الكنيســــت انه ال توجد أي دولة 
في العالم تشــــترط اعالن الوالء 
اليديولوجيتها من اجل احلصول 
علــــى اجلنســــية وبهــــذا تكون 
العنصرية االسرائيلية قد سجلت 
سابقة على مستوى العالم. واعتبر 
»ان ما يجري مفارقة غريبة، حيث 
ينــــص القانون اجلديد على كون 
اسرائيل دميوقراطية على الرغم من 

اعتبارها دولة لليهود فقط«. 
في املقابل، جدد رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس التلويح 
بسالح االستقالة من منصبه في 
حال فشلت مفاوضات السالم مع 
اســــرائيل، وذلك خــــالل لقاء في 
عمان مع اعضاء المجلس الوطني 
الفلســــطيني، كما نقــــل عنه احد 

المشاركين امس االول.
وقال خالد مسـمار المسـتشار 
االعالمي في المجلس الوطني والذي 
شــارك في االجتماع لوكالة فرانـس 

برس ان عبــاس »سيــضع النقاط 
على الحروف في القـمـة العربــية 
في ســــرت وقد ألمح في اجتماعه 
مع اعــضاء المجلس الوطـني الى 
امور جديدة وهــامة سيطرحها على 
وزراء الخارجيـــــة العـرب خـالل 

القــمة االسـتثنائية«.
واكد انه »من ضمن ما المح اليه 
الرئيس هو تقديم استقالته، فقد 
قال امام اعضاء المجلس ان )هذا 
الكرسي ربما اجلس عليه السبوع 
واحد فقــــط(«، مضيفا »اعتقد ان 
اكبر سيكون في  الكالم بوضوح 

سرت«.
ومن المقرر ان يشارك عباس 
المتابعة  اليوم في اجتماع لجنة 
العربية في سرت بليبيا قبل يوم 
من انطــــالق اعمال القمة العربية 
االســــتثنائية فيها، وســــيناقش 
اجتمــــاع لجنــــة المتابعة مصير 
مفاوضات السالم مع اسرائيل في 

ظل رفضها وقف االستيطان.
وكرر عباس هذا الموقف خالل 
اجتماعه بأعضاء المجلس الوطني، 
مؤكدا »انه ال يمكن أن تكون هناك 
مفاوضات مع إســــرائيل في ظل 
االســــتيطان«، حسب ما نقل عنه 

مسمار.

االشتراكيون والخضر يطالبون
باالعتراف باإلسالم كديانة في ألمانيا  نجاد يدعو بابا الڤاتيكان للمشاركة

في محاربة »اإلسالموفوبيا«
طهرانـ  يو.بي.آيـ  د.ب.أ: دعا 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد بابا الڤاتيكان بنديكت السادس 
عشــــر إلى التعاون فــــي مواجهة 
اخلــــوف غير املبرر من اإلســــالم 
املعروف باسم »اإلسالموفوبيا« 

)رهاب االسالم( في الغرب.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلســــالمية اإليرانيــــة )إرنا( عن 
أحمــــدي جناد القول في رســــالة 
النظام  للبابا »يســــعى  بعث بها 
إيران  الدينــــي في  الدميوقراطي 
إلى التعــــاون، وتعزيز العالقات 
إلى تعاون  الڤاتيكان، وكذلك  مع 
بناء في محاربة اإلســــالموفوبيا 
الغرب(«. وأوضحت »إرنا«  )في 
أن محمدرضــــا مير تــــاج الدين، 
نائب الرئيس اإليراني، نقل رسالة 
الرئيس اإليراني إلى بابا الڤاتيكان 

اول من امس.
وجاء في الرسالة »كما نشكركم 
على إدانتكم للتصرف األحمق الذي 
أقدمت عليه كنيســــة في فلوريدا 
وأســــاء إلى القرآن وجرح قلوب 
مالين املســــلمن«. في اشارة الى 
خطط قس أميركي حلرق نسخ من 
القرآن في الذكرى التاسعة لهجمات 
احلادي عشر من سبتمبر إال أنه 
تراجع عن فكرته في أعقاب ادانات 

واسعة النطاق.
وفي سياق آخر، وصف الرئيس 

اإليرانــــي محمــــود أحمدي جناد 
العقوبات املفروضــــة على بالده 

بأنها حرب نفسية.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن 
أحمدي جناد قوله في كلمة ألقاها 
في طهران أمس ان »العقوبات لن 
تؤثر على إرادة الشعب اإليراني 
وانها مجرد حرب نفســــية لثني 
التقدم  إيران عن مواصلة طريق 

والتطور واالزدهار«.
وأشــــار أحمدي جنــــاد الى ان 
حقبة استخدام السالح قد ولت. 
وأضاف »لقد صرحت في املقابالت 
واملؤمترات الصحافية التي أجريت 
في نيويورك انه ال يوجد من يجرؤ 

على التطاول على إيران«.
وقــــال ان الثقة بالــــذات لدى 
الشــــعب اإليراني ال حتد بحدود. 
وتابع قائال »هذه الثقة ستنتشر 

بسرعة في شتى أنحاء العالم«.
وأضاف الرئيس اإليراني »أما 
على اجلانب اآلخر فإن أعداء الشعب 
فقدوا الثقة بالنفس وهم عاجزون 
اليوم عن القيام بأي أمر، فهؤالء 
املرتزقة الذين يقتلون مئات اآلالف 
من الناس سيهلكون وسيزولون 

قريبا«.
وشدد على ضرورة بناء إيران 
اقتصاديا وثقافيا وعلميا واجتماعيا 
وقال »ينبغي ان نصل الى مرحلة 
تصدير العلوم والثقافة اإليرانية 

الى جميع العالم وان الوصول الى 
هذه املرحلة أمر ممكن وسيتحقق 

قريبا جدا«.
الرئيــــس اإليراني  ووصــــف 
»األعــــداء« بأنهم أشــــباح. وقال 
»ســــتزول األشــــباح وســــتبقى 
التي تسود  احلقيقة اإلنســــانية 

إيران اإلسالمية«.
يشــــار الى ان مجلــــس األمن 
الدولي فــــرض في يونيو املاضي 
عقوبات اضافية على ايران بسبب 
برنامجها النووي، ثم فرضت كل من 
الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي 

عقوبات أحادية على طهران.
وفي سياق هذه العقوبات أيضا، 
أعلنت كوريا اجلنوبية أمس تعليق 

نشاطات بنك »مالت« اإليراني.
وذكــــرت صحيفة »جونغ أنغ 
دايلي« أن مفوضية اخلدمات املالية 
علقت عمل املصرف ملدة شهرين 
كجزء من العقوبات التجارية التي 
تفرضها احلكومة الكورية اجلنوبية 

على إيران.
ومبوجب القرار مينع املصرف 
من القيام بأي تعامالت بن 11 أكتوبر 

و10 ديسمبر.
وأشــــارت الصحيفــــة إلى أن 
الســــلطات تشــــتبه في أن يكون 
فرع ســــيئول للمصرف مرتبطا 
بتعامالت متصلة بالبرنامج النووي 

اإليراني.

برلنـ  د.ب.أ: كبرت كرة الثلج التي اطلقها الرئيس 
االملاني كريستيان فولف باعتباره االسالم جزءا من 
أملانيا وتصاعدت حدة اجلدل حول ذلك بعد مطالبة 
حزبي اخلضر واالشــــتراكين املعارضن باالعتراف 
رسميا باإلسالم كديانة ومساواته قانونيا مع الكنائس 

املسيحية.
وقال ديتر فيفلزبوتس، متحدث الشؤون الداخلية 
للجبهة البرملانية لالشتراكين، في حديث لصحيفة 
»نويه أوسنابروكر تســــايتونغ« الصادرة أمس إن 
االعتراف باإلســــالم كديانة رسمية سيكون مبنزلة 
مؤشــــر مهم لنحو أربعة مالين مسلم يعيشون في 

أملانيا.
في الوقت نفسه، أكد محمد كليش، املتحدث باسم 
شؤون االندماج باجلبهة البرملانية حلزب اخلضر، ان 
االعتراف باإلسالم كديانة ومساواته باألديان الرسمية 
األخرى من شأنه منح الشعور للمسلمن بالترحيب 

بهم في أملانيا.
وشدد املتحدث على أن اإلسالم أصبح، بال جدال، 
جزءا مــــن أملانيا وأن عدم االعتــــراف بهذه احلقيقة 
سيكون مؤملا للتحالف املسيحي بزعامة املستشارة 

أجنيال ميركل وسيزيد من حيرة املسلمن.
حيث قالت ميركل في رد فعل على كلمة الرئيس 
األملاني، كريستيان فولف، ان اإلسالم اصبح جزءا من 
أملانيا »أعتقد أن الرئيس األملاني أشار إلى شيء مهم 
جدا من وجهة نظري وهو أن أملانيا تتميز باجلذور 
املسيحية واجلذور اليهودية، وأن ذلك صنع تاريخنا، 

وأن لدينا بالطبع مسلمن في أملانيا«.
لكنها أكدت أن ما يســــري في أملانيا هو القانون 
األساســــي )الدستور( وليس الشــــريعة اإلسالمية، 
وقالت: »وبخالف ذلك فإن القوة املميزة لثقافتنا عبر 
قرون هي الثقافة املســــيحية ـ اليهودية وإن لم يكن 

عبر آالف السنن«.
جــــاءت تصريحات ميركل في ظــــل اجلدل الدائر 

حول خطاب الرئيس فولف الذي ألقاه األحد املاضي 
في الذكرى العشــــرين إلعادة توحيد شطري أملانيا، 
حيث قوبلت بعض العبــــارات التي حتدث فيها عن 
اإلسالم بانتقادات وترحيب في الوقت نفسه من قبل 
العديد من األوساط السياسية والدينية واالجتماعية 

في البالد.
كان فولــــف قال خالل خطابه إن أملانيا لها تاريخ 
مســــيحي ـ يهودي، »لكن اإلسالم أصبح أيضا جزءا 

من أملانيا اليوم«.
وقد طالب األمن العام للحزب املسيحي الدميوقراطي، 
الذي تتزعمه ميــــركل، باعتراف واضــــح بالتقاليد 

املسيحية في أملانيا.
وقال هيرمــــان جروه: »يتعــــن علينا االعتراف 
بتقاليدنا املســــيحية في أملانيا، حتى خالل احلوار 

مع املسلمن«.
وأشار جروه إلى أن فولف ألقى خطابا مهما، وأضاف: 

»احلرية الدينية للجميع، وللمسلمن أيضا«.
وفي الوقت نفسه ذكر جروه أنه ال ينبغي أن يكون 
هناك أي تنازالت في املساواة بن الرجل واملرأة في 
أملانيا، مضيفا أن املسلمن يزعجهم في الغالب التقليل 
من شأن الدين في أملانيا وليس التقاليد املسيحية.

وقد توالت ردود األفعال بالسلب واإليجاب على 
خطاب الرئيس، حيث كشف استطالع للرأي أجري 
بتكليف مــــن صحيفة »بيلد« األملانيــــة أن 66% من 
األملان يرون أن اإلسالم ليس جزءا من أملانيا، بينما 
اتفق 24% فقط من الذين شــــملهم االستطالع مع ما 
قالــــه فولف. كما جاء في تقرير الصحيفة أن العديد 
من املواطنن أرســــلوا للرئيس خطابات خالل األيام 
املاضية تضمن جزء منهــــا انتقادات للعبارات التي 

حتدث فيها عن اإلسالم.
من ناحية أخرى، وصف رئيس مجلس اإلســــالم 
في أملانيا علي كيزيلكايا خطاب الرئيس بأنه »خطوة 

كبيرة في عملية االندماج«.

الرئيس اإليراني يصف العقوبات على بالده بـ »الحرب النفسية«

خبراء: نشر الذعر في أوروبا من أكبر انتصارات القاعدة 
والتهديد اإلرهابي  أصبح أكثر تعقيداً وتنوعاً من قبل

عواصــــمـ  كوناـ  أ.ف.پ: قال خبراء ان 
موجة الذعر التي جتتاح اوروبا بســــبب 
املخاوف من تعرضها لهجمات ارهابية، سواء 
كانت مبــــررة أو ال، متثل بحد ذاتها نصرا 

لتنظيم القاعدة والشبكات اجلهادية.
 ويضيف هؤالء اخلبراء انه ومع ضرورة 
عدم االستهانة بالتهديد االرهابي النه يظل 
حقيقيا ودائما، فان عرض القنوات االخبارية 
فــــي العالم والصفحات االولى من اجلرائد 
صور جنــــود في زيهــــم القتالي يقومون 
باعمال الدورية عند برج ايفل، من شــــأنه 
ان يثير غبطة قادة القاعدة بزعامة اسامة 

بن الدن.
 ويؤكد االن شوييه القائد السابق الدارة 
االستخبارات الفرنسية )دي جي اس اي( 
لوكالة فرانس برس »ان اي دعاية مجانية 

اخرى، هي محل ترحيب من القاعدة«.
 ويضيــــف مشــــيرا الى احــــد املصادر 
املفترضة لالنذارات االخيرة وهي اعترافات 
لســــجن املاني من اصل افغاني معتقل في 
قاعدة باغرام االميركية بافغانستان، »حتى 
انها )القاعدة( ليست بحاجة للقيام باي شيء. 

يكفي ان يتحدث سجن في مكان ما«.
 وتابع »ال ميكن التثبت مما يقوله، واذا 
وضع احدهم قنبلــــة في حاوية قمامة في 

مكان ما في اوروبا، فســــيكون بامكانه ان 
يقول »أرأيتم؟ لقد سبق وحذرتكم«.

 كما شكك ريتشارد باريت رئيس فريق 
مراقبة انشــــطة القاعدة وطالبان في االمم 

املتحدة في مصداقية هذا املصدر.
 وقال »هؤالء االشخاص الذين يتحدثون 
في افغانستان، ال توجد الكثير من الوسائل 
للتثبــــت ممــــا يقولون. وهــــو رمبا يقول 
)ملستجوبيه( ما يرغبون في سماعه. وما 
يرغب هؤالء في ســــماعه هو انهم متكنوا 

من ايقاف امر خطير«.
 ويوضح باريت القائد السابق ملكافحة 
االرهــــاب فــــي االســــتخبارات اخلارجية 
البريطانية )ام اي 6( »بالنســــبة للقاعدة 
فان انتشــــار مثل هذه الرواية عبر انحاء 

العالم، يعتبر امرا بالغ النجاعة«.
 ويضيف »انهم يسترعون انتباه العالم 
بأسره وهذا ما يبحثون عنه. ان هدفهم هو 
الترهيب وليس القتل. وهم بذلك يحصلون 

على الكثير بجهد ال يكاد يذكر«.
 من جهته أشــــار نانوس رانســــتورب 
مدير البحوث في مركز دراسات التهديدات 
غير املتماثلة في املعهد الوطني السويدي 
للدفاع الى انه يجب أال ننسى ان »القاعدة 
تشاهد »سي ان ان« واجلزيرة وهم يرون 

اثر كل ذلك«.
 وفي قضايا بهذه احلساســــية، يحذر 
املسؤوالن السابقان عن مكافحة التجسس 
من خطر الوقوع في فــــخ املتالعبن وهم 
كثر. ويشــــير الى ان العديد من الشبكات 
اجلهادية تعرف انها تخضع للتنصت وميكن 
ان تتحدث بشكل واضح لتوجيه احملققن 

الى مسارات خاطئة.
 كما ميكن بحسب هذين املسؤولن اعطاء 
معلومات مغلوطة ملتدربن اوروبين على 
االعمال اجلهادية خالل مرحلة التدريب في 
املناطق القبلية الباكســــتانية على امل ان 
يكشفوا لدى عودتهم الى فرنسا او املانيا 
مشــــاريع هجمات مرعبة، كمــــا ان بعض 
املسؤولن السياسين في الغرب ميكن ان 
يعمدوا الى استخدام ورقة اشاعة اخلوف 

الهداف انتخابية او غيرها.
 وقال االن شوييه »من املؤكد انه توجد 
وراء كل هــــذا جزئيا منــــاورة من جانب 
احملافظن اجلدد االميركين الذين يريدون 
مهاجمة الرئيس باراك اوباما بشأن سلوكه 
الذي يعتبرونه ضعيفا في مواجهة االرهاب 
وذلك عشية انتخابات منتصف الوالية في 

الواليات املتحدة«.
ويضيف »اذا لم يحصل اي شيء سيتعن 

على احلكومات التي اطلقت هذه التحذيرات 
تفسير ما جرى. ليس من اجليد تكرار مثل 

هذه التحذيرات«.
وفي هذا  االطار، قال منســــق مكافحة 
االرهاب فــــي االحتاد االوروبــــي غيل دي 
كيرشوف أمس ان هناك مستويات مختلفة 
من التهديدات االرهابيــــة في أوروبا تبعا 

للدول االعضاء بالتكتل.
وأوضح دي كيرشــــوف فــــي تصريح 
للصحافين لدى حضوره اجتماعا لوزراء 
داخلية الدول االعضاء باالحتاد االوروبي الى 
جانب أميركا لبحث التهديدات املتزايدة، في 
لوكسمبورغ ان »التهديد اصبح اكثر تعقيدا 

وتنوعا عما كان عليه في السابق«.
وأضاف »ال يوجد تهديد أوروبي موحد 
فهناك تهديدات مختلفة طبقا للدول االعضاء 
املختلفة )باالحتاد االوروبي(« مشيرا الى 
ان »الوضع في ليتوانيا )على سبيل املثال( 
ليس مماثال للوضع في فرنسا او اسبانيا 

او اململكة املتحدة«.
وشدد على انه »يجب ان تتخذ كل الدول 
االعضاء قرارها اخلاص، ولذا ال يوجد تهديد 
اوروبي موحد« مضيفا ان »دوري يتعلق 
بشكل اكبر بالسياسة ومجال الوقاية لنكون 

اكثر فاعلية في منع التهديدات«.

تقارير صحافية: االستخبارات الباكستانية
تحث طالبان على محاربة الواليات المتحدة

نقلــــت  وكاالت:  ـ  عواصــــم 
صحيفة »وول ستريت جورنال« 
عن مسؤولن أميركين ومسلحن 
أفغان، أن عناصر في االستخبارات 
الباكستانية يحثون حركة طالبان 
القــــوات األميركية  على محاربة 

وحلفائها في أفغانستان.
وأشــــارت الصحيفة امس الى 
ان الضغوط الباكستانية تنسف 
اجلهود األفغانية واألميركية إلقناع 
القادة املعتدلن في طالبان بإلقاء 
السالح، مقابل مناصب حكومية 

أو أموال.
ونقلت الصحيفة عن أحد قادة 
طالبان األفغانية، أن االستخبارات 
الباكســــتانية تلقي القبض على 
املسلحن الذين يرفضون ضغوطها 
ويدخلون عملية التفاوض مع قوات 
التحالــــف، بينما ذكــــرت مصادر 
في القــــوات األميركية العاملة في 
أفغانســــتان، انها تلقت مثل هذه 
املعلومات من بعــــض املتمردين 

الذين وافقوا على إلقاء السالح.
مــــن جانبهــــا نفــــت مصادر 
باكستانية هذه االتهامات، مؤكدة 
ان باكستان حتارب املسلحن وال 

تساعدهم.

وفي وقت سابق خلص تقرير 
جديد أصدره البيت األبيض الى أن 
باكستان جتنبت مالحقة مقاتلي 
تنظيم القاعدة وحركة طالبان في 
منطقة قبلية باكســــتانية، خالل 
ربيع العام احلالي نتيجة موقف 

سياسي.

ويتهم تقريــــر البيت األبيض 
الذي كانت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« قد نشرته امس االول، 
احلكومة واجليش في باكستان، 
بفقدان الرغبة في اتخاذ خطوات ضد 
املتشددين في منطقة وزيرستان 

الشمالية.

)ا.ف.پ( فلسطيني يحاول إخماد النيران التي أشعلها مستوطنون في حقله بقرية حوارة في الضفة امس 


