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 نيودلهيـ  د.ب.أ: يعد داود إبراهيم، الذي ذكرته مجلة «دير 
شبيغل» األملانية أمس االول فيما يتعلق مبخطط مزعوم 

ملهاجمة البرملان األملاني، املطلوب رقم واحد في الهند.
  ويؤكد احملققون االحتاديون في الهند أن إبراهيم، يقيم 
اآلن في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية حيث يعتقد 
أنه يدير عصابة كبيرة تعمل في مجال اجلرمية واملخدرات، 

ولكن سرعان ما نفت باكستان االمر.

  ووفقا لبيان حقائق صادر عن وزارة اخلزانة األميركية، 
تورطت عصابة إبراهيم في شحن كميات كبيرة من املخدرات 
إلى غرب أوروبا وتشـــترك في طرق التهريب من جنوب 
آسيا والشرق األوسط وأفريقيا مع تنظيم القاعدة كما أن 

هناك ترتيبات مالية بني اجلانبني.
  وذكر بيان احلقائق انه سافر إلى أفغانستان حتت حماية 

حركة طالبان في التسعينيات. 

 داود إبراهيم المطلوب رقم واحد في الهند

 بعد عودة ولي العهد األمير سلطان بن عبدالعزيز إلى المملكة

 طالباني يكلف المالكي تشكيل الحكومة في آخر يوم من المهلة الدستورية 

 مولن يحّذر من أن التنظيم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عامين

 خادم الحرمين يتوجه إلى أميركا اليوم الستكمال العالج
  الرياضـ  وكاالت:  يغادر خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز، اليوم إلى الواليات املتحدة األميركية 
إلكمال الفحوصات الطبية ومتابعة العالج وذلك بناء على 
توصية الفريق الطبي. على مانقلت وكالة االنباء السعودية 

«واس» عن الديوان امللكي أمس.
  وذلك بعد االنزالق الغضروفي الذي تعرض له مؤخرا 

والتجمع الدموي حول عموده الفقري.
  كما أعلنت الوكالة عن عودة صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــر الدفاع والطيران واملفتش العام من اململكة املغربية 

الشقيقة بعد متتعه بإجازة خاصة أمس.
  وكان مصدر رسمي سعودي أكد لوكالة فرانس برس أمس 
ان خادم احلرمني سيسافر الى الواليات املتحدة لتلقي العالج 
في مؤسسة طبية لم يحددها، بسبب االنزالق الغضروفي 
الذي يعاني منه والتجمع الدموي حول العمود الفقري، ما 

يسبب له آالما حادة.

  وقد أجرى الرئيس املصري حسني مبارك اتصاال هاتفيا 
بخادم احلرمني الشريفني أمس األول لالطمئنان على صحته 
بعد ورود أنباء عن عزمه القيام بزيارة قصيرة الى الرياض 
ليبحث الزعيمــــان العالقات الثنائية واالقليمية الســــيما 

مفاوضات السالم املتوقفة وامللفني اللبناني والعراقي.
  وقالت وكالة االنباء السعودية ان خادم احلرمني الشريفني 
تلقى اتصاال هاتفيا مساء أمس االول من مبارك اطمأن خالله 

على صحة خادم احلرمني الشريفني».
  وبحسب الوكالة، فإن الرئيس املصري والعاهل السعودي 
اســــتعرضا خالل االتصال «العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني». هذا وعاود الرئيس املصري محمد حسني مبارك 
االتصال بخادم احلرمني أمس أيضا لالطمئنان على صحته. 
كما أعلنت «واس» ايضا أن امللك عبداهللا تلقى اتصاال هاتفيا 
آخر من الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد اطمأن خالله 
على صحة خادم احلرمني، وتخلله اســــتعراض للعالقات 
الثنائية بني البلدين. كذلك اتصل رئيس مجمع تشخيص 

مصلحة النظام باجلمهورية اإلســــالمية اإليرانية هاشمي 
رفسنجاني بخادم احلرمني لالطمئنان على صحته داعيا له 
بالصحة والعافية على ما أعلنت وكالة األنباء السعودية. 
  وكان الديوان امللكي اعلن في ١٢ نوفمبر اجلاري أن امللك 
عبداهللا يعاني من انزالق غضروفي، وهي حالة مؤملة ولكن 
ميكن معاجلتها وتتطلب الراحــــة. وأكد بيان للديوان في 
حينه ان «خادم احلرمني الشريفني يعاني من وعكة صحية 
املت به في الظهر تتمثل بتعرضه النزالق غضروفي، وقد 
نصحه االطبــــاء بالراحة وذلك ضمــــن البرنامج العالجي 

الذي وضع» له.
  واجلمعة، اعلن الديوان امللكي ان امللك عبداهللا «شــــعر 
بزيادة فــــي آالم الظهر فقام باجــــراء فحوصات طبية في 

مستشفى امللك فيصل في الرياض».
  واضاف البيان انه تبني نتيجة الفحوصات ان «االنزالق 
الغضروفــــي صاحبه جتمع دمــــوي أدى الى الضغط على 

االعصاب املجاورة لالنزالق».

 قوة خاصة تعتقل ابن أخت عزة الدوري بتهمة التعامل مع خاله 
 عواصمـ  وكاالت: أعلنت مصادر 
أمنية عراقية أمــــس اعتقال قائد 
شــــهاب، ابن أخت نائب الرئيس 
العراقي السابق عزة الدوري في 
عمليــــة أمنية فــــي منطقة الدور 

التابعة ملدينة صالح الدين.
  وقالت املصادر ان قوات أمنية 
عراقية قامت بعملية اســــتهدفت 
منزل قائد شهاب وقامت باعتقاله 
بتهمة التعاون مع الدوري املتواري 
عن األنظار منذ اإلطاحة بالنظام 

السابق عام ٢٠٠٣.
  وكشفت مصادر أخرى عن ان 
قوة خاصة من لواء الرد السريع 
متكنت من إلقاء القبض على قائد 

شــــهاب الدوري آمر لواء احلركة 
النقشبندية ومجموعة من معاونيه. 
وأضافت املصادر أن القوة متكنت 
من اعتقال ٩ من عناصر احلركة 
التي تعد من احلركات املســــلحة 
والتي تستهدف املواطنني والقوات 
األمنية العراقية بهجمات مسلحة 
وعبوات ناسفة وتفخيخ السيارات 
في مناطق شــــرق وشمال العراق 
والتي راح ضحيتهــــا العديد من 

املدنيني والعسكريني.
  سياسيا، كشف مصدر برملاني 
عراقي أمس عن ان الرئيس جالل 
طالباني سيطلب من نوري املالكي 
تشكيل احلكومة في ٢٥ اجلاري، 

اي قبل آخر يوم من انتهاء املهلة 
الدستورية.

  وقال املصدر رافضا الكشــــف 
عن اســــمه ان «طالباني سيبعث 
برسالة التكليف الى املالكي في ٢٥ 
من الشهر اجلاري، اي قبل يوم من 
انتهاء املهلة التي مينحها الدستور 

للرئيس بعد انتخابه».
  وعزا املصــــدر ذلك الى «رغبة 
املالكي أطول  طالباني في منــــح 
فرصة ممكنة لتشكيل احلكومة»، 
علما ان املالكي بدأ مشاوراته مع 
الكتل النيابية فور إعالن طالباني 
عن نيته تكليفه تشكيل احلكومة 
في جلسة البرملان التي عقدت في 

١١ اجلاري. وحتى ذلك احلني أعلن 
قيادي في كتلة التوافق العراقية 
امس  إن احلكومة املقبلة ستشهد 
تغييرا كبيرا خاصة في الوزارات 

األمنية.
الهيجــــل، في    وأضاف عمــــر 
تصريح صحافي، أن جميع الكتل 
السياســــية متفقة على أن تكون 
الوزارات األمنية ملرشحني مستقلني 
يتمتعون باملهنية والكفاءة واخلبرة 
والدراية مبا يؤهلهم لإلمساك بامللف 
األمنــــي الذي تكلف بــــه الوزارة 

املعنية.
العراقي  النواب    وكان مجلس 
استأنف جلســــاته أمس برئاسة 

أســــامة النجيفــــي وحضور ٢٢٨ 
نائبا من أصل ٣٢٥ نائبا ميثلون 
العراقية  الكتل السياسية  جميع 
الفائزة في االنتخابات التي جرت 

في مارس املاضي.
  وكان على جدول أعماله آليات 
تشكيل اللجان البرملانية واختيار 
رؤسائها وأعضائها وعالقة البرملان 
باحلكومة والتزام الكتل السياسية 
بحضور اجللسات اليومية فضال 
عن تشكيل احلكومة بعد تكليف 
الطالباني لرئيس  الرئيس جالل 
الــــوزراء نوري املالكي تشــــكيل 
احلكومة باعتباره زعيم أكبر كتلة 

برملانية. 

 قاعدة جزيرة العرب تشرح مخطط الطرود المشبوهة:
  هدفنا الدمار االقتصادي وليس الضحايا البشرية

 عواصمـ  وكاالت: حذر األميرال  
مايك مولــــن رئيس هيئة األركان 
األميركيــــة لقناة «ســــي.إن.إن» 
التلفزيونيــــة األميركيــــة من ان 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
ميثل تهديدا «بالغا» على الواليات 
املتحدة وأصبح أكثر خطورة عما 

كان عليه قبل عامني.
  وأضاف «ذراع تنظيم القاعدة 
هذا فتاك للغايــــة وأنا أصدق ما 
يقولونه (انهم يسعون ملهاجمة 

الواليات املتحدة)».
  تعليق مولن جاء بعد ساعات 
من نشر التنظيم مقاال توعد فيه 
بشن املزيد من الهجمات ضد أهداف 
أميركية، وذلك في إطار شرح مفصل 
قدمه لعملية «الطرود املفخخة» 

التي وقعت الشهر املاضي.
  وأكــــد فيــــه ان هــــذه الطرود 
البريديــــة املفخخة التــــي اثارت 
ذعرا في الغــــرب تندرج في اطار 
استراتيجيته اجلديدة الستنزاف 

الواليات املتحدة.
  ووعد التنظيم في املقال الذي 
نشــــره على موقع «انســــباير» 
وهي مجلته االلكترونية الناطقة 
باإلجنليزية على االنترنت مبواصلة 
الهجمات «الصغيرة» بهدف  هذه 
التسبب «في نزيف قاتل» للواليات 

املتحدة من اجل «تركيعها».
  واضاف ان الطرود البريدية التي 

  واشــــار التنظيم الى ان «هذه 
الطــــرود يســــهل مرورهــــا رغم 
االجراءات االمنية واالمر الثاني انها 
تثير مخاوف الغربيني وجتعلهم 
ينفقــــون مليارات الدوالرات على 

االجراءات االمنية».
  وقالت املجلة ان القاعدة تعمل 
على نقل خبرتها في هذا املجال الى 
جماعات إسالمية أخرى متطرفة 
لتشجيعها على القيام مبثل هذه 

العمليات.
  واكد تنظيم القاعدة في املجلة 
انه «يكشف خططه العدائه، الن 
هدفــــه ليس ايقــــاع اكبر عدد من 
القتلى بل استنزاف صناعة الطيران 
بني اوروبا واميركا االساسية جدا 

حلركة التجارة والنقل بينهما».
  وتابع «سنواصل القيام مبثل 
هذه العمليات وال فرق لدينا اطالقا 

اذا مت اعتراضها».
  من جهته اكد بن فينزك املدير 
التنفيذي ملركز انتلستنر ان تفاصيل 
عمليــــات القاعدة التــــي أوردتها 
املجلة متثل حتوال في طريقة عمل 

االسالميني املتطرفني.
  واضاف «لم نشهد من قبل اي 
مجموعة جهادية تعلن تفاصيل 
كهــــذه قبل اســــابيع مــــن تنفيذ 
عملياتهــــا»،  موضحا انه يتوقع 
ان «تتبــــع هذه اخلطــــوة عملية 

كبيرة». 

ارسلت الشهر املاضي تهدف الى 
«التسبب في آالف اجلروح» التي 
ستؤدي الى «نزيف قاتل»، وقال 
التنظيم ان الطرود التي ارسلت الى 
الواليات املتحدة الشهر املاضي لم 
يكن هدفها القتل بل التسبب في 
اكبر قــــدر ممكن من االضطرابات 

االقتصادية.
  وأوضح ان هذه الطرود البريدية 
التي اكتشــــفتها الشرطة في دبي 
وبريطانيا تندرج في اطار «احداث 
نزيف» ولم يكلف تنفيذها سوى 

٤٢٠٠ دوالر.

  وتابــــع «لتركيــــع الواليــــات 
املتحدة، لسنا بحاجة الى توجيه 
ضربة كبيرة»، حسبما ذكر مركز 

انتلستنر.
  وقال التنظيم «في اجواء كهذه 
الذي يســــود  من اخلوف االمني 
في كل اميركا، من االســــهل تنفيذ 
هجمات صغيرة تتطلب عددا اقل 
من املنفذين ووقتــــا اقصر لكننا 
سنتمكن على االرجح من االلتفاف 
على احلواجز االمنية التي كابدت 
اميــــركا القامتها وتوقع عدد اكبر 
من الضحايــــا عن الذي حدث في 

واشنطن سبتمبر ٢٠٠١».
  واضاف ان «هذه االستراتيجية 
ملهاجمة العدو بعمليات اصغر لكن 
اكثر تواترا هي ما يسميه البعض 
استراتيجية آالف اجلروح والهدف 
هو دفــــع العدو الى النزيف حتى 

املوت».
  وتابــــع ان «الطــــرود القليلة 
التكلفة ستكلف الواليات املتحدة 
والدول الغربية االخرى مليارات 
الدوالرات وهذا ما يجعلنا نحقق 
اهدافنــــا اذا قررنا ان نســــتهدف 

االقتصاد».

 المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا:
  المسلمون ضحايا لإلرهاب مرتين

ــلمني   كولونياـ  د.ب.أ: أعرب املجلس األعلى للمس
في أملانيا عن مخاوفه إزاء املعاملة التي تشوبها الشكوك 
والريبة التي يلقاها املسلمون في أملانيا في ظل التحذيرات 
من احتمال تعرض البالد لهجمات «إرهابية» من جانب 
ــس، أمين مازيك، امس:  املتطرفني. وقال رئيس املجل
«نسمع منذ سنوات عن حتذيرات إرهابية غامضة تنشر 
ــلمون لديهم خوف  اخلوف والفزع». وأضاف: «املس
ــن أن يكونوا ضحايا لهجمة  ــزدوج، ألنهم من املمك م
وألنه بذلك ينشأ اشتباه عام فيهم»، مؤكدا «اإلرهابيون 
يتم القبض عليهم من خالل تكتيك مالحقة ذكي وليس 

من خالل حتذيرات إرهابية مشحونة بتوجهات انفعالية 
ــتغالل للقنابل املزيفة»، مطالبا بتحسني حماية  أو اس
املساجد في أملانيا.  وقال مازيك: «ال مير أسبوع دون 
أن يحدث جتاوز على مسجد.. الهستيريا احلالية حول 
ــاب تزيد من حدة توتر األجواء وتؤدي إلى عدم  اإلره
التضامن مع املسلمني وتقوي شوكة األشخاص الذين 

يخططون لشن هجمات وجتاوزات عليهم».
  وذكر مازيك أن مسجد «سيهيتليك»، أكبر مسجد 
ــهر آخرها  في برلني، تعرض لـ ٤ هجمات خالل ٦ أش

أمس اجلمعة. 

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لدى خروجه من املستشفى اجلمعة املاضية          (ارشيف) 

 أوباما يعلن أن مرحلة جديدة من الحرب على اإلرهاب بدأت  

 عودة حرب الجاسوسية إلى مستوياتها إبان الحرب الباردة 

 خالف أميركي ـ بريطاني وكاميرون يؤكد: 
سنرحل من افغانستان في ٢٠١٥ مهما حصل

 عواصم  ـ عاصم علي - وكاالت
  وقع خالف أميركــــي ـ بريطاني على جدولة 
انســــحاب القوات الدولية من أفغانستان، إذ أكد 
رئيــــس الوزراء البريطانــــي ديڤيد كاميرون أن 
قوات بالده ستنســــحب من هذا البلد في حلول 
عام ٢٠١٥ «مهما حصل» وحتى لو كانت القوات 

األميركية تقاتل وحدها هناك.
  جاء ذلك فيمــــا قال األمني العام حللف الناتو 
أنديرس فوغ راسموسن بعد توقيعه اتفاقا مع 
الرئيس األفغاني حميــــد كارزاي برعاية األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون ينص على تسليم 
القوات األفغانيــــة امللف األمني نهاية عام ٢٠١٤، 
إن احللــــف لن يترك أفغانســــتان في فراغ أمني 
يسمح بعودتها قاعدة ارهابية لعمليات تنظيم 

«القاعدة».
  إال أن كاميرون رأى أن رحيل القوات البريطانية 
عام ٢٠١٥ «موعد ثابــــت»، الفتا الى أن «التزامنا 
نقل مسؤولية األمن الى احلكومة األفغانية نهاية 
عام ٢٠١٤ سيعبد الطريق أمام انسحاب القوات 

القتالية البريطانية عام ٢٠١٥».
  وردا على سؤال عما إذا كان سيسحب القوات 
البريطانية فيمــــا تواصل األميركية القتال، قال 
رئيس الوزراء البريطاني «إننا نعمل عن قرب مع 
حليفتنا األقرب وسنواصل ذلك، لكن ال ميكنني 
أن أكون أكثر وضوحا في تفسير ماذا يعني موعد 

عام ٢٠١٥»، في اشارة الى كونه موعدا نهائيا.
  وكان الرئيس األميركــــي باراك أوباما أكد أن 
واجبه حماية الشعب األميركي «ومن الصعب تقدير 
ماذا يجب فعله بعد عام ٢٠١٤ البقاء األميركيني في 
أمان»، وتعهد بأنه «عندما يقرر األفغان الوقوف 

والقيادة لن يكونوا وحدهم».
  تزامن توقيع االتفاق بــــني الناتو واحلكومة 

األفغانية مع اعالن مسؤولني وخبراء بريطانيني 
شكوكهم حول قدرة القوات األفغانية على تسلم 
امللف األمني، والســــيما أنها تعاني من الفســــاد 
وضعف التدريب ونسبة عالية من االصابات في 

صفوفها نتيجة اعتداءات حركة «طالبان».
  وكان األبــــرز بني هــــذه التصريحات حتذير 
املمثلة اخلاصة لــــوزارة اخلارجية البريطانية 
في أفغانستان كارين بيرس من أن ضعف القوات 
احمللية يدفع األفغان الى اللجوء حلركة «طالبان» 

طلبا للعدالة.
  وقالــــت هذه املســــؤولة البريطانية الرفيعة 
املستوى إن «طالبان» تقدم «منوذجا فاعال جدا 

من حل النزاعات».
  من جهة اخرى، أعلن الرئيس األميركي باراك 
أوباما أن مرحلة جديدة من احلرب على اإلرهاب 
وعلى حركة طالبان املتشــــددة في أفغانســــتان 

قد بدأت.
  وقــــال أوباما في ختام أنشــــطة مؤمتر حلف 
شمال األطلســــي (ناتو) الذي عقد في العاصمة 
البرتغالية لشــــبونة أمس األول إن قمة احللف 
سلمت املسؤولية عن ضمان األمن في أفغانستان 

لألفغان أنفسهم.
  وأضــــاف أوباما أنه بداية من ٢٠١١ ســــيقوم 
احللف بسحب قوات املســــاعدة األمنية الدولية 
في أفغانستان (إيســــاف) بالتدريج، وهي قوة 

عسكرية مشتركة حتت قيادة حلف الناتو.
  وأشاد أوباما في الوقت نفسه بالتوجه اجلديد 
في االستراتيجية التي يتبعها احللف، مشيرا إلى 
أن الناتو أثبت على مدار ســــتني عاما أنه «أكبر 
التحالفات جناحا» في العالم. وذكر أوباما أن احللف 
دافع عن احلرية داخل أوروبا وعمل على حماية 

الدميوقراطيات الناشئة في العالم كله. 

 المخابرات الغربية تزيد التركيز على القوى 
الصاعدة في الهند والصين 

 لندنـ  رويترز: رمبا تثير املؤشـــرات على تزايد 
أنشطة التجسس من جانب قوى صاعدة مثل الصني 
والهند على الدول ردود فعل أقوى من جانب الغرب 
بشـــرط أن تتمكن أجهزة مخابراته من إدارة املوارد 

املنهكة بالفعل بسبب أنشطة مكافحة اإلرهاب.
  وكرست حكومات غربية منذ هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ جانبا كبيرا من طاقاتها الستكشـــاف املناطق 
القبلية النائية في أفغانستان واليمن والصومال وكذلك 

لزيادة مراقبة السكان لدى تلك الدول الغربية.
  ويقول خبراء إنه في الوقت الذي سوف يستمر 
فيه هذا رمبا تراقب أجهـــزة املخابرات الغربية عن 
كثب مؤسسات صنع القرار واجليش والقدرات في 
مجال اإلنترنت لدى قوى منافسة مثل روسيا والصني 
في الوقت الـــذي ينظر فيه إلـــى الصني على وجه 
اخلصوص على أنها باتت تتبنى سياسة أكثر حزما 

من أي وقت مضى.
  ومن الصعب اثبات ما يحدث في عالم سري كهذا 
إال أن بعض مسؤولي املخابرات السابقني يتوقعون 
حتوالت قادمة. فقد قال نيجل إنكستر املساعد السابق 
لرئيس جهاز املخابرات البريطاني (إم.آي ٦) لرويترز 
«هـــذا املطلب كان موجودا دائما بشـــكل ما. ولكني 
اعتقد أنه سيكون أكثر أهمية مع تزايد نفوذ القوى 

الصاعدة».
  ومضى يقول «بعض هـــذه املجاالت كان يعاني 
من نقص نسبي في عدد العاملني بسبب احلاجة إلى 

التركيز كثيرا على اإلرهاب العابر للدول».
  وبينما سيكون الصراع املباشر بني القوى الصاعدة 
والـــدول الغربية نادرا على األرجح فإن املنافســـة 
واملواجهة بني احلني واآلخر تزداد سخونة في مجاالت 
تتراوح بني سياســـة العملة والتجسس الصناعي 

وحروب اإلنترنت.
  ومن املعتقد أن القوى الصاعدة تزيد من التجسس 
على الغرب على نحو لم يالحظ منذ احلرب الباردة 
مستهدفة األسرار التجارية وأسرار الدول. ولكن األمر 

ال يخلو من انتكاسات.
  ويقول فريد بيرتون وهو ضابط أميركي سابق 
في مجال مكافحة اإلرهاب ويشغل اآلن منصب نائب 
رئيس شركة ستراتفور الستشارات املخاطر السياسية 

إن الواليات املتحدة بدأت بالفعل إعادة توجيه موارد 
مكتب التحقيقات االحتادي من محاربة اإلرهاب إلى 

مكافحة التجسس.
  وتابع «كانت طوال الســـنوات العشـــر املاضية 
تركز على مكافحة اإلرهاب والعراق وأفغانستان. هل 
سيعود التركيز إلى سابق عهده؟ اعتقد أنه سيعود. 
والســـؤال هو بأي درجة؟». ومن بني العالمات على 
تغير األولويات والذي أشار إليه اخلبراء إعالن وزارة 
الدفاع األميركية في الثالث من نوفمبر اجلاري أن قيادة 
حرب اإلنترنت في اجليش األميركي املســـؤولة عن 
حماية ١٥ ألف شبكة كمبيوتر عسكرية من املتسللني 

دخلت طور التشغيل الكامل.
  وقـــال ريتشـــارد ألدريتش احمللـــل املتخصص 
في شـــؤون املخابرات البريطانية «أدب األميركيني 
والبريطانيـــني مينعهم من أن يقولوا إن عددا كبيرا 
من محركي مغامرات اإلنترنت هذه يأتون من الصني 
ســـواء أكان التهديد من احلكومـــة الصينية أم من 
شعبها». من جهته، قال انكســـتر الضابط السابق 
بجهاز املخابرات البريطاني والذي يرأس اآلن وحدة 
التهديدات واملخاطر السياسية العابرة للحدود في 
املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن إن 
ســـاورز رمبا يتعامل يوميا أيضا مـــع أمور ملحة 
تشمل أنشطة روسيا والصني وقوى أخرى وان هذا 

سيتزايد على األرجح.
  وقال «إنه الفرق بني األهمية واإلحلاح». وأضاف 
«بالتأكيد أنت تواجه مؤامرة إرهابية يتعني أن تفعل 
شيئا للتصدي لها في احلال. رمبا تكون هناك أمور 

أخرى قد تكون أكثر أهمية لكنها أقل إحلاحا».
  ومضى يقول إن مراقبة القوى الصاعدة ليست 
مجرد مسألة رصد تهديد مباشر منها لبريطانيا وإمنا 
يتعلق أيضا بجمع معلومات كافية لتقدمي املشورة 
لصناع السياسة بشـــأن اخلطوات التالية التي قد 

تتخذها موسكو أو بكني أو نيودلهي.
  ومـــن الصعب حتليـــل إنفاق جهـــاز املخابرات 
البريطاني ألن التقرير السنوي للجنة املخابرات واألمن 
يخضع للرقابة. وقال التقرير في العام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ 
إن حوالي ٣٧ ٪ من مجهود جهاز املخابرات السري كان 

مكرسا حملاربة اإلرهاب على املستوى الدولي. 

 سراييڤو ـ أ.ف.پ: عاشــــت ميال فترة طفولة ومراهقة عادية 
في كنف العائلة التي تبنتها في بلغراد، الى ان اكتشفت هويتها 
احلقيقية في سن السابعة عشرة: انها فتاة مسلمة من البوسنة 

تدعى سينيدا بشيروڤيتش اختفت خالل حرب ١٩٩٢-١٩٩٥.
  ميال، التي يعني اسمها «لطيفة»، لطاملا عرفت انها وضعت في 
عهدة الزوجني الصربيني املســــنني اللذين يحيطانها بالرعاية في 

بلغراد في مطلع تسعينيات القرن املاضي.
  لكــــن ميال ظلت ترغب في معرفــــة أصولها. وعندما أصبحت 
مراهقة، جلأت الى دائرة اخلدمات االجتماعية الصربية طالبة منها 
مســــاعدتها على ايجاد عائلتها. وبعد أشهر من البحث، اكتشفت 
ان حمضها النووي يتطابق مع حمض امرأة مسلمة من البوسنة 
فقدت شــــقيقتها وابنتي اخيها خالل احلرب عند سقوط قريتهن 
فــــي ايدي القوات الصربية. وتقول «جــــاء والدي وأطلعني على 
اســــمي احلقيقي. لم يكن اسمي ميال بل سينيدا. في تلك الفترة، 
كنت أفضل املوت على سماع ذلك». لكن ميال تدرك اليوم ان قدرها 
مرتبط بشــــكل وثيق بشعبني، صرب ومســــلمي البوسنة الذين 

تقاتلوا خالل احلرب األهلية بني العامني ١٩٩٢ و١٩٩٥.

  وتقر الشــــابة بارتباكها، قائلة «الصرب حرموني من والدتي 
وشــــقيقتي. لكن من جهة اخرى، الشخصان اللذان ربياني وقدما 

لي أفضل ما لديهما هما صربيان ايضا».
  لكن الشابة ال تزال تفضل ان تنادى باسم ميال، وتقول «بالنسبة 
الي، كلمة ميال تعني احلب الال محدود وسينيدا تعني احلرب واأللم». 
في ابريل ١٩٩٢، اندلعت احلرب واستولى صرب البوسنة على قرية 
شيباردي (شرق). ومت اخالء عشرات السكان املسلمني، من بينهم 
والدة وشقيقة ميال التي كانت تبلغ ٣ اعوام. وبعد ذلك، فقد أثرهم 
والد الفتاتني محمد الذي كان موجودا في بلدة اخرى عند حصول 
الهجوم جنا من املوت. وقد اكتشــــف جندي صربي من البوسنة 
طفلة تبلغ من العمر ٩ اشهر في منزل يحترق فأخذها وطلب من 
امــــه االهتمام بها في قرية مجاورة. انتقلت الطفلة من عائلة الى 
اخرى. وفي خضم فوضى احلرب انتسيت جذورها، فضال عن ان 
اجلنــــدي الذي انقذها من بني النيران، ميلنكو فيداكوڤيتش، لقي 
حتفه. ثم كتب صحافي من بلغراد مقالة عن هذه الفتاة املتروكة، 
فتأثر زوجان مســــنان من بلغراد بقصتهــــا واقترحا االعتناء بها 

واطلقا عليها اسم ميال. 

 ميال فتاة صربية اكتشفت ذات يوم أنها مسلمة من البوسنة 


