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صندوق النقد يؤكد أن 
القضية لن تؤثر على 

قدرته على العمل

ساركوزي يدعو للهدوء والشجاعة..  وفيون يعتبر القضية بالغة اخلطورة وال يقبل فيها أي عذر إذا ثبتت صحتها

ستراوس ـ كان ميضي ليلته األولى في سجن انفرادي بنيويورك 
والضحية املفترضة لديها احلق في 
االحترام والتعاطف«. وتابع »علينا 
ان نتحلى بالرصانة واملسؤولية، 
يج����ب اال يس����تغل اي كان هذه 

القضية«.
 وأثار اعتقال ستراوس-كان 
حالة من الصدمة في أنحاء العالم، 
وتس����بب في اضطراب����ات داخل 
صندوق النق����د الدولي في وقت 
يلعب فيه الصندوق دورا رئيسيا 
في تعافي االقتصاد العاملي وجهودا 
في تعزيز استقرار حكومات غارقة 

في الديون. 
وقد أكد صندوق النقد ان هذه 
القضية لن تؤثر على قدرته على 
العمل، وقالت كارولني اتكنسون 
املتحدثة باس���م صن���دوق النقد 
الدول���ي إن الهيئ���ة التنفيذي���ة 
للصن���دوق اجتمعت أمس األول 
انه  الوض���ع وأعلنت  ملناقش���ة 
»سيتابع االحداث« وانه لم يتخذ 

قرارا في القضية بعد.
 وجاء في بيانها ان »صندوق 
ادارته  الدولي ومجل����س  النق����د 
س����يواصالن متابع����ة االحداث«، 
ورفضت وزيرة املالية الفرنسية 
التعليق على  كريس����تني الغارد 
تكهنات بامكان ان تتولى منصب 
ستراوس-كان على راس صندوق 
النقد الدولي وقال����ت ان الوضع 

»مؤسف للغاية«.
 كما نأت وزيرتان اوروبيتان 
بنفس����يهما أمس عن ستراوس-

كان، وصرحت وزيرة مالية النمسا 
مارسا فيكتر بانه »بالنظر الى رفض 
االفراج عنه بكفالة، عليه ان يفكر 
في األضرار التي يسببها للمؤسسة« 
ببقائه في منصبه، في اشارة الى 
احتمال استقالة ستراوس-كان من 
منصبه، اما وزيرة املالية االسبانية 
فقد اعتبرت ان »االتهامات خطيرة 
للغاي����ة«، مضيفة انها »تتضامن 
مع املرأة الت����ي تعرضت العتداء 

اذا ثبت ذلك«.

حيث كان ستراوس � كان مرشحا 
اشتراكيا مفضال، لكن هذه احلادثة 
جاءت ملصلحة الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي والذي يخطط 
للترشح بدوره ودعا الى »العمل 
وه����دوء األعصاب والش����جاعة 

والوحدة«.
 وقال مصدر لفرانس برس ان 
ساركوزي قال اثناء فطور صباح 
مع مسؤولي حزب االغلبية و»أن 
سلوك االغلبية يجب ان يقوم على 
هدوء االعصاب والشجاعة والوحدة 

وأضيف عزة النفس«.
 أما رئيس الوزراء الفرنس����ي 
فرانسوا فيون فقال في االجتماع 
االس����بوعي املغلق لنواب حزب 
االغلبية االحت����اد من اجل حركة 
شعبية، »اذا ثبتت الوقائع التي اتهم 
بها دومنيك ستراوس-كان، فاننا 
سنكون إزاء فعل بالغ اخلطورة ال 

يقبل فيه اي عذر«.
 واضاف ان املدير العام لصندوق 
النقد الدولي »يتمتع بقرينة البراءة 

النهاية«، كما  ستراوس-كان في 
أعرب عن خيبته من قرار القاضية 
ابقاءه قيد التوقيف، وقال »من املهم 
ان ن����درك ان املعركة بدأت للتو، 
وان س����تراوس-كان مصمم على 

استعادة اسمه وسمعته«.
وأوضحت الضحية املزعومة، 
وهي عاملة نظافة )32 عاما( للشرطة 
األميركية، انها دخلت في الساعة 
الواحدة ظهرا جناح ستراوس-كان 
الذي تصل تكلفة الليلة الواحدة 
في����ه إل����ى 3000 دوالر لتنظيفه، 
وفي هذه األثناء خرج االقتصادي 
من احلمام وجذبها وأجبرها على 
ممارس����ة أفعال جنسية، واتصل 
ستراوس-كان بالفندق من مطار 
جون كينيدي الدولي، ليبلغ عن 
تركه هاتفه احملمول، وهو ما أرشد 
السلطات بشكل غير مقصود عن 

مكان وجوده.
 وأثارت هذه القضية االرتباك 
في االوساط السياسية الفرنسية 
قبل عام على االنتخابات الرئاسية 

عواصم � وكاالت: أمضى مدير 
صندوق النق����د الدولي دومينيك 
س����تراوس-كان املته����م باعتداء 
جنسي ومحاولة اغتصاب عاملة 
في احد الفنادق ليلته االولى في 
س����جن رايكرز ايالند بنيويورك 
بعد ان رفضت القاضية التي مثل 

امامها االفراج عنه بكفالة.
 واقتيد مدي����ر صندوق النقد 
الدولي الى الس����جن الكبير حيث 
وضع في زنزانة انفرادية، حسبما 
اعلن متحدث باسم السجن مساء 

أمس األول.
 واوضح املتحدث لوكالة فرانس 
برس ان ستراوس-كان »لن يكون 
على اتصال مع السجناء االخرين، 
هذا ليس معناه انه سيظل دائما 
داخل الزنزانة بل انه سيكون برفقة 
حارس كلما خرج منها«، ورغم نفي 
ستراوس-كان الذي أوقف السبت 
املاضي االتهامات التي وجهتها اليه، 
رفضت القاضية مليسا جاكسون 
االفراج عن ستراوس-كان بكفالة 

قيمتها مليون دوالر.
 واتخذت القاضية قرارها بعد 
ان اعلن االدعاء ان ستراوس-كان 
ت����ورط في »قضية س����ابقة على 
االقل«، وان »هناك معلومات بانه 
قام بسلوك مماثل«، كما اشارت الى 
احتمال ف����راره كدافع البقائه قيد 
املقبلة  االعتقال وحددت اجللسة 

اليوم.
 ويواجه ستراوس-كان سبع 
اتهام����ات من بينها فعل جنس����ي 
اجرامي ومحاولة اغتصاب واحتجاز 
حرية وذلك بع����د االتهامات التي 
تقدمت به����ا موظفة تنظيف )32 
عاما( في فندق سوفيتل بنيويورك، 
من ناحيته أعلن بنجامني برافمان 
احد احملامني عن ستراوس-كان ان 
هذا االخير »ينفي هذه االتهامات، 
وهو ب����ريء حتى تثب����ت ادانته 
مبوجب القانون«، مشيرا الى انه 
»من احملتمل ج����دا ان تتم تبرئة 

)أ.ف.پ( دومينيك ستراوس-كان امام احملكمة الفيدرالية في نيويورك 

فرنسا تراجع موقفها املتسامح مع سلوك قادتها 
لندن ـ إيالف: قال مدير صندوق النقد الدولي 
ستراوس كان إن هناك ثالث عقبات في طريق 

حملته للفوز بالرئاسة الفرنسية وهي املال والنساء 
ويهوديته.

وقال »نعم، أحب النساء ثم ماذا؟« وأضاف أن 
احلديث يجري منذ سنوات عن صور تفضحه في 
حفلة جنسية ولكنها لم تنشر قط، داعيا خصومه 

الى نشر الصور التي تقول شائعات تسري بشأنها 
منذ زمن طويل انه يظهر فيها خالل ليلة حمراء في 

احد األندية الراقية.
وقال كان انه حذر الرئيس نيكوال ساركوزي من 

االستمرار في تشويه سمعته بسبب حياته اخلاصة. 
ثم تبرع ستراوس كان للصحافيني مبثال افتراضي 

على حادث ميكن ان يحكم عليه بالسقوط: »امرأة 
تتعرض لالغتصاب في موقف سيارات بعد ان 
تتلقى وعدا بنصف مليون يورو مقابل تلفيق 

قصتها«.
 كان ستراوس حريصا على تصوير نفسه ضحية 

حملة غاشمة حتى قبل ان يبدأ خصومه رمي ما 
أسماه احد االشتراكيني »قنابل كريهة الرائحة« 

صوبه. وكان اجلميع في االوساط السياسية 
ووسائل االعالم الفرنسية يعرفون ان عقب اخيل 

ستراوس هو موقفه من النساء.
 واعترف حتى أقرب حلفائه السياسيني بأنه زير 
نساء، وفاسق بال حياء. ولكن ما يجعل الفضيحة 

األخيرة جديدة وغير معهودة في سباق رئاسي 
هو جتاوز املمارسات السابقة الى العنف اجلنسي 

ومحاولة االغتصاب واالعتداء الوحشي.
ستراوس ينفي هذه التهم، وحلفاؤه يسمونه زير 
نساء من دون »صفات املغتصب«. ولكن مراقبني 

يتساءلون إذا كانت باريس كلها تعج منذ زمن 
باحلديث عن »عالقته املرضية« بالنساء، فلماذا لم 
يوقف ستراوس كان عند حده في فرنسا نفسها. 

وسبق لصندوق النقد الدولي ان وبخه بشأن عالقة 
اقامها مع مرؤوسة عام 2008.

ويثار في هذا الشأن سؤال مزعج في وسائل 
االعالم والسياسة الفرنسية عن وجود عاملني 

يتعايشان مبوازاة احدهما اآلخر: ما ينشر وما 
يكمن وراءه من اقاويل، وما يتعني ان يبقى 

»مسكوتا عنه« رسميا.
كما قامت الروائية والصحافية تريستان بانون 

بتقدمي شكوى إلى الشرطة التهام ستراوس كان 
باالعتداء عليها جنسيا عام 2002. وكان الصحافيان 
كريستوف ديلوار وكريستوف دوبوا كسرا التابو 
في كتاب نشراه عام 2006 عن سلوك السياسيني 
اجلنسي وتناوال نزعة ستراوس كان في ممارسة 
»اإلغواء الى حد الهوس« مشيرين الى صحافيات 

انزعجن من حترشاته دون ان يذكرا اسماءهن، 
كما حتدثا عن موظفة كبيرة في احلكومة رفضت 

دعوته »للمجيء الى مكتبه كي تستريح«.
الالفت ان صحافيا واحدا اثار نزعات ستراوس 

كان اجلنسية حني غادر لتولي ادارة صندوق النقد 
الدولي في واشنطن عام 2007 يوم تساءل كثير من 

السياسيني في مجالسهم اخلاصة كيف سيتعامل 
ستراوس كان في مجتمع اميركي متزمت ينظر الى 

التحرش اجلنسي باستنكار.
وكتب الصحافي جان كواترميير في مدونته ان 
مشكلة ستراوس الوحيدة هي عالقته بالنساء، 

فهي عالقة ثقيلة.... تقترب من التحرش«. وطلب 
منه طاقم ستراوس كان ان يغلق املدونة. ولكن 

الصحافي رفض وحتداهم ان يقاضوه بتهمة 
التشهير فصرفوا النظر عن املوضوع.

في عام 2008 بدأت الصحافة الفرنسية تعالج 
قضية ستراوس والنساء بانفتاح أكثر بعد التحقيق 

الذي اجراه صندوق النقد الدولي في عالقته 
مبوظفة تعمل في مقر الصندوق هي االقتصادية 
املجرية بيوشكا ناغي. وبرئ ستراوس من تهمة 

استغالل املنصب لكنه أجبر على االعتذار.
وقالت ناغي ان لدى ستراوس »مشكلة« تؤثر في 
قدرته على العمل مع النساء. بعدها نطق آخرون 

في فرنسا وقالت النائبة االشتراكية اوريلي 
فيليبيتي ان ستراوس حترش بها وانها بعد ذلك 

حرصت على أال تبقى معه مبفردها في مكان 
مغلق.

مجموعة قضائية أميركية تطالب بنشر صور زعيم القاعدة

بن الدن باٍق حتت طائلة عقوبات
األمم املتحدة رغم تصفيته

عواصم � وكاالت: أبقت جلنة تابعة لألمم املتحدة 
تعنى بشؤون اإلرهاب على العقوبات املفروضة 
ضد زعيم تنظيم القاعدة أس����امة بن الدن الذي 
قتل في عملية لقوات البحرية األميركية اخلاصة 

)سيلز(، في األول من مايو اجلاري بباكستان.
وأعربت جلنة عقوبات القاعدة وطالبان في 
مجلس األمن الدولي برئاسة السفير األملاني بيتر 
فيتيغ أمس األول عن ترحيبها باألنباء التي أفادت 
ب����أن بن الدن »لن يكون قادرا أبدا بعد ذلك على 

ارتكاب أفعال إرهابية«.
إال أن اللجنة أخط����رت مجلس األمن املؤلف 
من 15 دولة خالل جلسة ملراجعة العقوبات بأن 
اسم بن الدن سيبقى على القائمة املوحدة التي 
تضم مئات من األشخاص والكيانات املشتبه في 
ارتباطه����م بالقاعدة وطالبان، وكان املجلس أمر 
بتجميد أرصدة هؤالء األشخاص واجلماعات في 
أعقاب هجمات احلادي عش����ر من سبتمبر عام 
2001. وتضمنت العقوبات األخرى فرض حظر 
سفر فضال عن منع هؤالء األشخاص واجلماعات 
املشتبه بضلوعها في اإلرهاب من احلصول على 
أسلحة ومعدات عسكرية، أضاف فيتيغ: »اللجنة 
تأمل في أن تغتنم هذه الفرصة لتذكير الدول بأنها 
يجب أن تستمر في تطبيق تلك اإلجراءات وفقا 

اللتزاماتها في إطار ميثاق األمم املتحدة«.
في غضون ذلك، أكد شقيق أرملة بن الدن   
األصغر سنا بني زوجاته آمال عبدالفتاح املعتقلة 
في باكستان ان عائلتها تطالب بإعادتها الى بلدها 
اليمن، مشددا على انها بريئة من اي ذنب، وذلك 

في تصريحات لوكالة »فرانس برس«.
وقال زكريا عبدالفتاح ان عائلته تلقت تطمينات 
من الس����فير اليمني في باكس����تان بأن شقيقته 
التي اصيبت بطلق ناري في جنبها خالل عملية 
تصفية بن الدن ه����ي »بصحة جيدة«، وأضاف 
»نحن نطالب بإعادتها مع بناتها الثالث وابنيها« 

الى اليمن وهي »بريئة«.
وعن اسباب تزوجها من بن الدن الذي يكبرها 
بأكثر من 22 س����نة، قال زكريا عبدالفتاح »لقد 
وافقنا على تزويجها النه رجل مسلم متدين ولم 
نكن نعرف الكثير عنه، ولكن األهم في الزواج هو 

االخالق والدين«، واش����ار عبدالفتاح الى ان مهر 
شقيقته كان »متواضعا« ولم يكن املال سببا لهذا 
الزواج. وفي وقت س����ابق، اعلنت منظمة مينية 
محلية تعنى بحقوق االنسان انها تعمل إلعادة 
أمل عبدالفتاح الى اليمن، وقال عبدالرحمن برمان 
املسؤول في منظمة »هود« لوكالة »فرانس برس« 
ان املنظمة تتحرك »بطلب من عائلة« السيدة أمل 
عبدالفتاح )29 عاما( التي تنتمي الى قبيلة السادة 

املنحدرة من محافظة اب في جنوب صنعاء.
وقال برمان، وهو محام، »سنطلب من احلكومة 
اليمنية املطالبة باإلفراج ع����ن امل املعتقلة في 
باكستان والتي استجوبها االميركيون«، واعتبر 
برمان ان امل »بريئ����ة وجرميتها الوحيدة انها 

تزوجت اسامة بن الدن«.
وذكر ان »هود« وجهت رسائل الى منظمات 
دولية للمساعدة في االفراج عن السيدة اليمنية، من 
جهة أخرى، أعلنت »جوديشال ووتش« )املراقبة 
القضائية( وهي مجموعة قانونية أميركية غير 
حزبية انها رفعت دعوى ضد وزارة العدل األميركية 
لنش����ر صور جثة زعيم القاعدة أسامة بن الدن 

الذي قتل في األول من مايو احلالي.
وأش����ارت املجموعة ومقرها واشنطن والتي 
سبق أن قاضت احلكومة عدة مرات إلصدار وثائق 
سرية إلى أنها رفعت طلبا مبوجب قانون حرية 
املعلومات إلى وزارة العدل »للحصول على جميع 
الصور أو الڤيديو« التي التقطت لنب الدن خالل 
العملي����ة األميركية في مقره ف����ي أبوت أباد في 

األول من اجلاري.
وقالت املجموعة انها تقدمت بطلب مبوجب 
قانون حرية املعلومات إلى وزارة الدفاع إال أنها 
أبلغت بأن الوزارة »غير قادرة على تأكيد إصدار« 
الصور خالل فت����رة 20 يوما كما تنص القواعد 
اخلاصة مبثل ه����ذه الطلبات لل����رد على طلب 
املجموع����ة. وقال رئيس املجموعة توم فيتعون 
في بيان ان »الش����عب األميرك����ي لديه احلق في 
االطالع مبوجب القانون على معلومات أساسية 
عن مقتل بن الدن، وبشكل واضح أبلغتنا إدارة 
أوباما أنه ليست لديها خطط لاللتزام بقانون حرية 

املعلومات لذلك علينا التوجه إلى احملكمة«.

خالد شيخ محمد كان يسخر من مستجوبيه 
ويعد مدة إيهامه بالغرق على أصابعه

كشف مارك ثيس����ن كاتب خطابات الرئيس 
السابق جورج بوش ان القيادي في القاعدة خالد 
شيخ محمد كان يستخدم اصابعه للسخرية من 
مستجوبيه من االميركيني اثناء استخدام اسلوب 
االيهام بالغرق الذي اتبعه هؤالء احملققون. وقال 
ثيسن »كان يبلغ مستجوبيه انه معهم على اخلط 
اثناء الدفع برأسه حتت املاء. فقد كان يرفع يده 
وهو يعد بأصابعه مرور الثواني على أساس انه 
يعرف أن القواعد تسمح للمستجوبني بإغراقه ملدة 
40 ثانية فقط وليس أكثر. وحني كان املستجوبون 
يخرجون رأسه من املاء كان يبتسم قائال انه لم 
يخطئ العد، في دليل على أنه اكتش����ف أن هذه 

املدة الزمنية املسموحة.
وقال ثيسن انه يعلم فقط بحالتني استخدم 
فيهما االيهام بالغرق. األولى هي حالة شيخ محمد 
والثانية هي حالة الفلسطيني زين العابدين محمد 

حس����ني الذي عرف باسم ابوزبيدة. وقال ان هذا 
االسلوب استخدم مع شيخ محمد نحو 183 مرة 

واستخدم مع أبوزبيدة 83 مرة.
وجاءت تصريحات ثيس����ن في سياق حلقة 
نقاش حول جدوى استخدام اساليب قاسية في 
تعذيب املعتقلني املتهمني باإلرهاب وعالقة استخدام 
تلك االساليب بنجاح عملية قتل اسامة بن الدن. 
ويرى ثيسن ان االساليب التي اتبعها بوش والتي 
تعرضت لالنتقاد »ليست قاسية بقدر كاف« وان 
من الضروري تشديدها أكثر لضمان قدر أكبر من 

فعالية عملية االستجواب.
وامتنعت املخابرات املركزية عن التعليق على 
تصريحات ثيسن كما رفض مسؤولون في وزارة 
العدل بإدارة الرئيس الس����ابق التعرض ملا قاله 

ثيسن.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ العربية.نت  ٭

عواص���م � وكاالت: في وقت 
نفت حركة طالبان باكستان في 
اتصال هاتفي مع قناة العربية 
عالقتها باغتيال الديبلوماس���ي 
القحطاني في  السعودي حسن 
كراتش���ي أمس األول، جرت في 
الري���اض أمس مراس���م صالة 

اجلنازة والتشييع. 
وكان جثمان القحطاني وصل 
الى مط���ار امللك خال���د الدولي 
وكان في استقباله األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز مساعد 
وزير الداخلية للشؤون األمنية 
واألمير خالد بن سعود بن خالد 

مساعد وزير اخلارجية.
الطائرة  ورافق اجلثمان في 
اخلاصة س���فير خادم احلرمني 
الشريفني لدى باكستان عبدالعزيز 
الغدير ووالد الفقيد مس���فر بن 
مهدي بن زهرة. في غضون ذلك، 
أعلن اجليش الباكستاني اعتقال 
القيادي اليمني الكبير في تنظيم 
القاعدة محمد علي قاسم يعقوب 
امللقب ب� »أبوصهيب املكي« في 

مدينة كراتشي الباكستانية.
وأفادت شعبة العالقات العامة 
في اجليش الباكستاني في بيان 
بأن أجهزة األمن اعتقلت »القيادي 
الكبير ف���ي القاعدة محمد علي 
قاسم يعقوب امللقب ب� »أبوصهيب 
املكي« من كراتشي«. وذكر البيان 
أنه وفقا للتحقيقات األولية فاملكي 
ميني اجلنسية ويعمل مباشرة مع 
قيادي القاعدة على طول احلدود 

الباكستانية األفغانية.
الباكستاني  واعتبر اجليش 
اعتقال املكي بالتطور الكبير في 
الكشف عن شبكة القاعدة العاملة 

في املنطقة.
في سياق مواز قالت صحيفة 
»واش���نطن بوس���ت« امس ان 
الواليات املتحدة كثفت محادثاتها 
املباش���رة م���ع حرك���ة طالبان 
األفغاني���ة للتوصل لتس���وية 
سياس���ية تنهي احلرب الدائرة 
منذ 10 سنوات في خطوة سبق 
وأن قال محللون إنها س���تكون 
أيسر بعد مقتل أسامة بن الدن 

زعيم تنظيم القاعدة.
وذكر التقرير نقال عن مسؤول 
أفغاني أن ممثال للواليات املتحدة 
حضر 3 اجتماعات على األقل في 
قطر وأملانيا أحدها كان قبل »8 
أو 9 أيام« مع مسؤول في طالبان 
يعتب���ر قريبا من زعيم احلركة 

املال محمد عمر.
أن  الصحيف���ة  وأضاف���ت 
واشنطن تأمل في حتقيق تقدم في 
هذه احملادثات قبل يوليو عندما 
يعلن الرئي���س األميركي باراك 
أوباما عن أول سحب لقواته من 
أفغانستان في إطار عملية لنقل 
املس���ؤوليات للقوات األفغانية 

بحلول عام 2014.
وقالت واش���نطن بوست إن 
احملادثات مع طالبان دارت من 

واوضح رئيس شرطة مدينة 
»كويت���ا« العاصم���ة اإلقليمية 
لبلوشس���تان داود جونيغو ان 
االنتحاريني ال� 5 بينهم 3 نساء 
»هددوا بتفجير انفسهم عند نقطة 
تفتيش في املدينة بعد مالحقة 
الشرطة لس���يارتهم من املطار 

وحتى نقطة التفتيش«.
واضاف ان الش���رطة اطلقت 
النار عليهم حيث متكنت  فورا 
م���ن قتله���م جميعا مؤك���دا ان 
االنتحاري���ني جميعهم يحملون 
اجلنسية الشيشانية وتتراوح 

اعمارهم بني 20 و22 عاما.

الق���وات األجنبية وضمان  كل 
حصولها على دور رئيسي في 

احلكومة.
أم���ا احلكومت���ان األميركية 
واألفغانية فتري���دان أن تنهي 
طالبان كل أش���كال العنف وأن 
تلتزم بالدستور األفغاني مبا فيه 
من احترام حلقوق املرأة واألقليات 

وحكم القانون.
في سياق آخر، متكنت القوات 
االمنية الباكس���تانية امس من 
قت���ل 5 انتحاريني شيش���انيني 
هددوا بتفجير انفسهم في اقليم 

بلوشستان.

خالل وس���طاء غي���ر حكوميني 
وحكومات عربي���ة وأوروبية. 
وأضاف���ت أن طالب���ان أصرت 
على إجراء مفاوضات مباش���رة 
مع األميركي���ني واقترحت فتح 
مكتب رس���مي وقال���ت إن قطر 

مكان محتمل.
والتزال املناقشات في مراحلها 
التمهيدية. وقالت الصحيفة إن 
طالبان قدمت قائمة مطالب تنادي 
بها منذ فت���رة منها اإلفراج عما 
يصل إلى 20 مقاتال محتجزين في 

خليج غوانتانامو في كوبا.
وتريد طالبان أيضا انسحاب 

)رويترز( ذوو وأقرباء القحطاني يؤدون صالة اجلنازة على جثمانه في اجلامع الكبير في الرياض 

اجليش الباكستاني يعلن اعتقال قيادي كبير من القاعدة ويقتل 5 انتحاريني شيشانيني

تشييع جثمان الديبلوماسي السعودي وطالبان تنفي صلتها مبقتله

ملاذا استهداف الديبلوماسي السعودي في كراتشي؟
اجلزيرة.نت: توقف معهد ستراتفور األميركي للدراسات االستخباراتية 
عند اغتيال رئيس أمن القنصلية السعودية في كراتشي باعتباره عملية 
نوعية تختلف في األهداف التي عادة ما تنتقيها حركة طالبان باكستان 

التي تبنت العملية.
 التقرير يشير إلى أن رئيس أمن القنصلية حسن القحطاني قتل في 16 

مايو اجلاري بينما كان يقود سيارته على بعد كيلومتر واحد من مقر 
القنصلية. وينقل التقرير عن مصادر أمنية باكستانية قولها إن أربعة 
أشخاص يستقلون دراجتني ناريتني اقتربوا من سيارة القحطاني في 
شارع خيابان إي شهباز بالقرب من التقاطع مع شارع خيابان شاهني 
على مقربة من دائرة اإلسكان العسكري عند الساعة التاسعة صباحا 

بالتوقيت احمللي.
 ويضيف أن املسلح األول أخطا الهدف بيد أن الثاني استطاع أن يسدد 
رصاصة مباشرة في رأس القحطاني وأرداه قتيال على الفور، في حني 

بينت الصور امللتقطة لسيارة الديبلوماسي السعودي تعرضها لوابل من 
الرصاص وحتديدا من جهة نافذة السائق.

تحقيقات الشرطة

ووفق حتقيقات الشرطة الباكستانية، قام املسلحان مبهاجمة سيارة 
القحطاني من اخللف أي فيما يعرف علميا باسم املنطقة العمياء وهي 

البقعة التي ال تستطيع املرايا كشفها وعادة ما تكون سببا في وقوع 
احلوادث املرورية عند التجاوز ميينا أو يسارا.

 يذكر أنه سبق وتعرضت القنصلية السعودية في كراتشي في 11 مايو 
اجلاري لهجوم محدود عندما ألقى شخصان يستقالن دراجتني ناريتني 

مبفرقعات داخل حرم القنصلية.
 الالفت للنظر -وفق التقرير- أن القحطاني وهو مسؤول أمني رفيع 

املستوى، كان يقود السيارة مبفرده في سيارة من نوع تويوتا حتمل 
لوحات ديبلوماسية في طريقه إلى مقر عمله.

 بيد أن التقرير لم يستبعد أن يكون القحطاني مراقبا لفترة طويلة قبل 
استهدافه شخصيا لعدة أسباب أهمها طبيعة عمله األمني الذي ومن دون 
أدنى شك مينحه صالت بأجهزة االستخبارات، وحتديدا في القضايا ذات 

الصلة مبحاربة تنظيم القاعدة.
 ويرى اخلبراء أنه ال سر يذاع في القول إن تنسيقا كبيرا يجري بني 
املخابرات السعودية والباكستانية بخصوص التعامل مع من يعرفون 

باسم املجاهدين األجانب، وحتديدا العرب ليس في باكستان فقط بل في 
أفغانستان أيضا.  وخلص التقرير إلى القول إن عملية اغتيال القحطاني 

تشبه إلى حد كبير محاولة اغتيال املتعاقد األمني األميركي رميوند 
ديفيس في الـ 27 من يناير الذي جنا بحياته من خالل االستفادة من 

عملية استخباراتية أطلعته على تفاصيل مراقبته من قبل مجهولني.


