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المناورات الم�شتركة الجنوبية ـ الأميركية �أثارت اعترا�ض ال�شمال

ا�ستمرار التوتر بين الكوريتين
اعتبر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن
الوضع في شبه الجزيرة الكورية بالغ الخطورة،
وذلك بعد أيام على تجدد التوتر بين الكوريتين إثر
تبادل إلطالق النار في البحر بين الشمال والجنوب
وتوعد بيونغ يانغ بإجراء اختبار نووي جديد.
واتهم كيم كالً من سيول وواشنطن بالسخرية من
إش��ارات االنفتاح التي ص��درت من ب�لاده ،وحملهما
مسؤولية التوتر الحالي ،وقال إن «الواليات المتحدة
وق��وى أخ��رى معادية تتجاهل نيتنا الحسنة ،وقد
كثفت مناوراتها العسكرية بهدف اجتياح جمهوريتنا
سياسيا ً وعزلها اقتصاديا ً وسحقها عسكرياً ،مشيرا ً
إلى أن الجيش والشعب في كوريا الشمالية لن يقبال
هذا العدوان األميركي وسيمزقانه إربا ً إرباً» ،بحسب
كيم جونغ أون.
يأتي هذا التصعيد بعد أن شهدت العالقات بين
الكوريتين بداية العام الجاري تهدئة نسبية تخللها
لقاء عالي المستوى بين مسؤولين ف��ي البلدين
واجتماع لبضعة أيام ألف��راد عائالت كورية فرقتها
الحرب ،لكن بدء المناورات السنوية المشتركة بين
القوات الكورية الجنوبية واألميركية أثار اعتراض
ال��ش��م��ال ،وأع��ق��ب��ت ذل���ك ت��ج��ارب ك��وري��ة شمالية
لصواريخ قصيرة المدى ثم ألخرى متوسطة المدى
األسبوع الفائت.
في سياق م��واز ،أعلن مسؤولون اليوم أن كوريا
الجنوبية توصلت مبدئيا ً إلى أن الطائرتين من دون
طيار اللتين تم العثور عليهما قرب الحدود مع كوريا
الشمالية ،تخصان هذه الدولة المجاورة ،ما يثير
ت��س��اؤالت بشأن ال��دف��اع الجوي لسيول ويزيد من
التوترات العسكرية في المنطقة.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية لألنباء
أن سيول عثرت على طائرتين من دون طيار قرب
الحدود ،إحداهما في باجو جنوب منطقة نزع السالح،
واألخرى في جزيرة باينغ نيونغ قرب الحدود البحرية
الغربية التي تخضع لحراسة مشددة ،عندما قامت

كوريا الشمالية بتدريب عسكري بالذخيرة الحية
يوم االثنين الماضي.
وقال مسؤولون عسكريون ومسؤولو استخبارات
إن فريقا ً من المسؤولين العسكريين والخبراء فككوا
الطائرتين إلج��راء تحليل عميق ،وتوصلوا إلى أن
بيونغ يانغ أنتجت الطائرتين ،في حين لم يعلن
الجيش بعد النتائج الرسمية.
وذك��رت الوكالة الكورية أن الطائرة التي كانت
م��زودة بكاميرا التقطت ص���ورا ًَ لمنشآت عسكرية
وحتى مقار سكنية في المجمع الرئاسي بالعاصمة
سيول ،ما يشير إلى وجود ثغرات في نظام الدفاع
الجوي للمكتب الرئاسي.
وقال المتحدث الرئاسي مين كونغ ووك إن المكتب
الرئاسي لألمن الوطني يدرس القضية في ظل اعتبار
أن الطائرة آتية من كوريا الشمالية ،على رغم عدم
ظهور نتيجة التحقيقات النهائية.
وأض���اف المتحدث أن��ه بعد انتهاء التحقيقات
سيعمل المكتب مع وزارة الدفاع والوكاالت المعنية
على وض��ع إج���راءات لمواجهة مثل ه��ذه الطائرات
وال��ط��ائ��رات الصغيرة ال��ت��ي يصعب أن يرصدها
الرادار.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع كيم مين سيوك
األرب��ع��اء إن��ه ج��رى اس��ت��خ��راج ق��راب��ة  200ص��ورة
جوية من كاميرا بداخل الطائرة ،بينها صور التقطت
مباشرة فوق البيت األزرق «القصر الرئاسي» ،لكن لم
تتوفر في الطائرة معدات لبث هذه الصور.
وس��ئ��ل كيم ع�� ّم��ا إذا ك��ان بإمكان ال��ط��ائ��رة حمل
قنبلة ،فأجاب «إنها من الطراز البدائي ولم يكن سهالً
استخدامها في عمل إرهابي» ،لكنه أضاف أن الشمال
عاكف بوضوح على تطوير التقنية.
وك��ان مسؤولون في سيول قد أعلنوا أن كوريا
الجنوبية توصلت مبدئيا ً إلى أن الطائرتين من دون
طيار تخصان كرويا الشمالية ،وهو ما أثار تساؤالت
في شأن الدفاع الجوي لسيول.

�سيول تجري بنجاح تجربة �صاروخ بال�ستي
أعلنت ك��وري��ا الجنوبية أمس
أنها أجرت بنجاح تجربة صاروخ
بالستي ج��دي��د ق���ادر ع��ل��ى حمل
شحنة وزنها طن وإصابة أي نقطة
في كوريا الشمالية.
وعمدت سيول إلى هذه التجربة
في  23آذار أي قبل يومين من قيام
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ بتجربة ص��واري��خ
متوسطة ال��م��دى ،ق���ادرة بالتالي
على بلوغ اليابان.
وقد يؤدي هذا اإلعالن إلى مزيد
من تدهور الوضع في شبه الجزيرة
ال��ت��ي ت��م�� ّر ب��م��رح��ل��ة ج��دي��دة من
التوترات مع تبادل إط�لاق قذائف
في البحر من جانبي ال��ح��دود في
بداية األسبوع.
والصاروخ الذي اختبرته كوريا
الجنوبية في نهاية آذار يمكن أن
يحمل شحنة وزنها طن ويبلغ هدفا ً
يبعد حتى  500كلم.
وت���م ت��ط��وي��ره ب��م��وج��ب ات��ف��اق

أب����رم ف���ي  2012م���ع ال���والي���ات
المتحدة حليفة س��ي��ول ،ويسمح
لكوريا الجنوبية بمضاعفة مدى
صواريخها ثالث مرات تقريباً.
وتنشر الواليات المتحدة 28500
جندي ف��ي جنوب شبه الجزيرة
الكورية وتضمن لكوريا الجنوبية
«مظلة نووية» في حال هجوم ذري
من الشمال.
وتوافق سيول على عدم تطوير
صواريخ ما لم يكن مداها محدود.
وحتى  ،2012كانت الصواريخ
تحمل شحنة زنتها القصوى 500
كلغ ومداها  300كلم على األكثر.
ويدعو الجنوب منذ وقت طويل
إل���ى زي����ادة ه���ذه ال��ح��دود بسبب
برنامج التسلح المتطور للشمال،
لكن ات��ف��اق  2012ي��ح��دد المدى
األقصى المسموح به للصواريخ
الكورية الجنوبية بـ 800كلم ويزيد
زنة شحناتها.

وم���رت ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن سيول
وب��ي��ون��غ ي��ان��غ ف��ي ب��داي��ة 2014
بمرحلة تهدئة نسبية تميزت بلقاء
على أعلى مستوى بين مسؤولين
من البلدين وبلقاء ـ لبضعة أيام-
بين أف��راد عائالت قسمتها الحرب
الكورية (.)1953-1950
ل��ك��ن م��ن��ذ ب��ض��ع��ة أي����ام ع��ادت
اللهجة إلى التصعيد ،فقد عمدت
كوريا الشمالية إل��ى تجارب عدّة
إلطالق صواريخ قصيرة المدى ،ثم
صواريخ متوسطة المدى األسبوع
الماضي.
واألح���د ،ه��ددت ب��إج��راء تجربة
ن��ووي��ة راب���ع���ة ،وق��ام��ت االثنين
ال��م��اض��ي ب��ت��دري��ب��ات ف���ي بحر
اليابان قرب الحدود البحرية بين
الكوريتين والتي تعترض عليها.
وتبادل الجنود من طرفي الحدود
إط�ل�اق ال��ق��ذائ��ف وإن��م��ا م��ن دون
إصابات.

كرزاي انتهت �صالحياته لعدم �إمكان تر�شحه للوالية الثالثة

�سباق االنتخابات الرئا�سية الأفغانية والمر�شحون الأوفر حظ ًا

أشرف غتي أحمد زاي

زلماي رسول
يتنافس  8مرشحين على خالفة
ال��رئ��ي��س األف��غ��ان��ي ح��ام��د ك��رزاي
في االنتخابات الرئاسية الثالثة
التي تشهدها البالد منذ اإلطاحة
بحكم حركة طالبان عام ،2001
والتي ستجرى اليوم السبت .لكن
محللين سياسيين ي��ؤك��دون أن
ال��ص��راع االنتخابي س��ي��دور بين
الثالثة األوفر حظا ً منهم ،هم وزير
الخارجية السابق زلماي رسول،
ووزير المالية األسبق أشرف غني
أحمدزاي ،وعبد الله عبد الله الذي
شغل منصب وزي��ر الخارجية في
الحكومة األولى لحامد كرزاي.

زلماي رسول

يحظى زلماي رسول البالغ من
العمر  70سنة بدعم مباشر من

ال��رئ��ي��س ح��ام��د ك���رزاي المنتهية
صالحياته ،والذي يغيب عن قائمة
المرشحين لعدم إمكان الترشح
ل��ل��والي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي
بموجب الدستور.
ي��ذك��ر أن رس���ول ال���ذي ع��اش
س���ن���وات ط��وي��ل��ة ف���ي إي��ط��ال��ي��ا،
حيث عمل طبيبا ً شخصيا ً للملك
األفغاني المنفي محمد ظاهر شاه،
ال يملك خبرات كبيرة في الحياة
السياسية .وليس لديه برنامج
مفصل ،وال يتحدث ع��ن ض��رورة
مكافحة الفساد المتفشي ومعالجة
ضعف مؤسسات الدولة الذي عانت
منه أفغانستان كثيرا ً في حقبة «ما
بعد طالبان» .لكن هناك في أوساط
النخبة الحاكمة من يرى في ذلك
ميزة وليس نقصا ً في االنتخابات،

�إيران تت�س ّلم جنودها
المحتجزين في باك�ستان
تسلم ممثلون عن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أربعة من حرس الحدود
كانوا قد اختطفوا على يد مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «جيش
العدل» جنوب شرقي البالد في محافظة سيستان وبلوشستان في السادس
من شباط الماضي ،وأعلنت هذه المجموعة عبر حساب لها على «التويتر»
مسؤوليتها عن خطف الجنود .
وتتخذ هذه المجموعة المسلحة من األراضي الباكستانية قاعدة لها ،وهي
حركة معارضة للنظام اإلسالمي تعتمد سياسية حرب العصابات وتتلقى
تمويالً وتسليحا ً أجنبياً ،إضافة إلى كونها تنشط في عمليات التهريب
عبر الحدود لتأمين مواردها المالية  ،يترأس هذه المجموعة عبد الرؤف
ريغي وهو الشقيق األكبر لعبد المالك ريغي الذي أعدم العام الماضي بعد
إلقاء القبض عليه في عملية أمنية معقدة نفذتها االستخبارات اإليرانية،
انطالقا ً من باكستان وأفغانستان مرورا ً باإلمارات إذ اعتقل على متن طائرة
قرغيزيستانية ،كانت تعبر األجواء اإليرانية ،وأجبرتها مقاتالت حربية على
الهبوط جنوب إيران في منطقة بندر عباس ،وقد اعترف عبد المالك ريغي
بتلقيه الدعم المالي واللوجستي من السفارة األميركية في باكستان لمهاجمة
أهداف داخل إيران بعمليات انتحارية وتفجيرية راح ضحيتها العشرات من
العسكريين والمدنيين .
المتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان
اإليراني حسين نقوي أشار إلى أن جثمان الجندي الخامس الذي أعدم على
يد المجموعات المسلحة ،جرى تسليمه أيضا ً إلى الجانب اإليراني من دون
الكشف عن المزيد من التفاصيل ،فيما أعلنت الداخلية اإليرانية أن الحديث
عن صفقة أفرج خاللها عن  34من عناصر هذه المجموعات المعتقلين في
إيران عار من الصحة .

وا�شنطن م ّولت �سر ًا �شبكة «تويتر» للتوا�صل االجتماعي في كوبا
اع��ت��رف ممثلو ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ب��واق��ع
قيام اإلدارة األميركية بتمويل إعداد شبكة
«تويتر» للتواصل االجتماعي خصيصا ً
ل��ك��وب��ا .ولكنهم رف��ض��وا نتائج التحقيق
الصحافي ال��ذي أج��رت��ه إح��دى ال��وك��االت
والقائل إن الشبكة استخدمت لمحاربة
الحكومة الكوبية.
وبحسب التحقيق ال��ذي نشرت نتائجه
أول من أمس فإن الوكالة األميركية للتنمية
الدولية مولت إعداد «تويتر» الكوبي وجذب

آالف المشتركين.
وعملت الشبكة منذ عام  2009إلى 2012
وك���ان هدفها تجنيد الكوبيين لمحاربة
الحكومة الكوبية .فيما أكد الناطق باسم
وكالة التنمية ميت هيريك أن المشروع كان
يرمي إلى تهيئة ساحة لتنظيم حوار داخل
المجتمع الكوبي ،وأوض���ح أن البرنامج
كان متماشيا ً مع القوانين األميركية وليس
مشروعا ً سرياً .أما الناطقة باسم الخارجية
األميركية ماري هارف ،فأكدت أن المسائل

السياسية أث��اره��ا المشتركون في شبكة
«تويتر» ،وليس القائمون عليها .وقالت إن
المشروع لم يكن سرا ً على أحد وكلف 1.2
مليون دوالر.
وك��ان��ت السلطات األميركية ق��د مولت
سرا ً منذ عام  2009إعداد شبكة «تويتر»
للتواصل االجتماعي خصيصا ً لكوبا من أجل
الدعاية المعادية للحكومة الكوبية .وقد علم
الصحافيون أن برنامج  ZunZuneoالذي
أطلقته الوكالة األميركية للتنمية الدولية،

استمر ثالث سنوات وجذب عشرات اآلالف
من المشتركين لم يكونوا على علم بمصدر
تمويله.
وك��ان الهدف الرئيسي للبرنامج إطالق
خدمة الرسائل النصية التفافا ً على قيود
االنترنت الكوبية ،وقد أغلق البرنامج عام
 2012بسبب قلة التمويل ،وامتنع ممثلو
الوكالة األميركية عن تقديم معلومات حول
الجهة التي أوصت بإعداد البرنامج وما إذا
كانت اإلدارة األميركية على علم بوجوده.

�أردوغان ينتقد قرار رفع الحظر عن «تويتر» :ال �أحترم هذا الحكم لمخالفته القيم الوطنية
أعاد رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغ��ان أمس إطالق الجدال
ح��ول ق��راره ال��ذي واج��ه انتقادات
ش��دي��دة بحجب شبكات التواصل
االجتماعي منددا ً بقرار القضاء الذي
أرغم حكومته على رفع الحظر عن
تويتر.
وبعد أقل من  24ساعة على إعادة
العمل بموقع تويتر في تركيا ،انتقد
أردوغ��ان علنا ً القرار الذي أصدرته
ال��م��ح��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة األرب��ع��اء
الماضي واعتبره مخالفا ً «للقيم
الوطنية».
وقال أردوغان أمام الصحافة قبل
أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى
أذربيجان «علينا بالتأكيد تطبيق
حكم المحكمة الدستورية لكنني ال
أحترمه ،ال أحترم هذا الحكم».
وكانت المحكمة الدستورية وبناء

على شكاوى من أس��ت��اذي جامعة
ومحا ٍم ،اعتبرت حظر موقع تويتر
ال��ذي أم��رت به الحكومة اإلسالمية
المحافظة التركية قبل أسبوعين
بأنه غير شرعي وأنه ينتهك حرية
التعبير وأمرت بتعليقه فوراً.
وإثر هذا القرار ،أمرت محكمة في
أنقرة الجمعة برفع الحظر عن شبكة
تسجيالت الفيديو يوتيوب الذي
فرضته الحكومة التركية األسبوع
الماضي ،بعد ّ
بث مضمون اجتماع
سري عليه.
وع��ل��ى رغ��م ه��ذا ال��ح��ك��م القابل
للطعن ف��إن موقع يوتيوب ك��ان ال
ي��زال محجوبا ً ال��ي��وم الجمعة في
تركيا.
ورئيس الوزراء التركي المستهدف
منذ أشهر باتهامات فساد خطيرة،
أعلن الحرب على شبكات التواصل

االجتماعي حين أم��ر بحظر موقع
تويتر ف��ي  20آذار وي��وت��ي��وب في
 27آذار لوقف البث اليومي على
االنترنت لتسجيالت هاتفية تتهمه
بفضيحة فساد.
والتسجيل األخطر الذي ب ّرر حظر
ي��وت��ي��وب ،يتعلق باجتماع أمني
س��ري بحث خالله أربعة من كبار
المسؤولين األت���راك وبينهم وزير
الخارجية احمد داود اوغلو ورئيس
جهاز االستخبارات حقان فيدان،
تدخالً عسكريا ً في سورية.
وه���ذه ال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذت
عشية االن��ت��خ��اب��ات البلدية التي
أجريت في  30آذار أث��ارت عاصفة
من االنتقادات في تركيا وكذلك في
الخارج تنديدا ً بالنزعة السلطوية
للحكومة اإلسالمية-المحافظة التي
تتولى الحكم منذ عام .2002
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إضافة إلى انتماء رسول إلى شعب
البشتون (حوالى  40في المئة من
سكان البالد) ،الذي يلعب تقليديا ً
الدور البارز في الحياة السياسية
األفغانية ،ما يعطيه فرصة لضمان
التوازن بين مجموعات سلطوية
مختلفة في ح��ال انتخابه رئيسا ً
للبالد.

أشرف غني أحمدزاي

تخرج أشرف غني أحمدزاي (65
سنة) ف��ي جامعة ك��اب��ل ،وحصل
على درجة الماجستير من الجامعة
األميركية في بيروت ،وعلى درجة
علمية من جامعة كولومبيا ،وعنده
زمالة علمية لعشرات الجامعات
األوروبية .ومن ميزاته الرئيسية –
ما عدا أصوله البشتونية  -خبراته

عبد الله عبد الله
في إدارة االقتصاد ،والتفاوض مع
الغرب ،ما يكتسب أهمية بالغة في
ظل تقلص المساعدات الخارجية
وخطر تفاقم األزمة االقتصادية في
البالد.

عبد الله عبد الله

يعد السياسي عبد الله عبد الله
( 53سنة) ،وزير الخارجية األسبق
والمنافس الرئيسي ل��ك��رزاي في
االنتخابات الرئاسية عام ،2009
أكثر المرشحين الثالثة خبرة في
خوض المعارك السياسية.
دخ����ل س���اح���ة ال��س��ي��اس��ة في
ثمانينات القرن الماضي ليصبح
فيما بعد مستشارا ً سياسيا ً لرئيس
التحالف األفغاني الشمالي آنذاك
الراحل أحمد ش��اه مسعود ،األمر

الذي يضمن له دعم قادة ميدانيين
ط��اج��ي��ك وأوزب����ك ع��ل��ى ال��س��واء.
ول��ه��ذا ال��م��رش��ح ب��رن��ام��ج مفصل
وم��دروس لإلصالحات السياسية
التي تحتاج إليها البالد ،يقتضي
تبني انتخابات مباشرة لمحافظي
الواليات وإص�لاح مجلس األعيان
(المجلس األع��ل��ى ف��ي البرلمان
األفغاني).
قد يحظى عبد الله عبد الله بدعم
األقليات العرقية األفغانية ،بل
وبدعم جزء من البشتون ،لكن من
المستبعد أن تدعمه أكثر العشائر
البشتونية ن��ف��وذاً ،لذلك سيكون
م��ن الصعب عليه أن يقوم ب��دور
ال��ـ»ح��ك��م» على ساحة السياسة
األفغانية ،مع ما يميزها من ثقل
العوامل العرقية والقبلية.

�أفغان�ستان :رجل يرتدي زي �شرطة
يقتل �صحافية �أجنبية وي�صيب �أخرى
أطلق رجل يرتدي زي شرطة النار على صحافيتين
أجنبيتين فقتل األول��ى وأص��اب األخ��رى بجروح شرق
أفغانستان ،بحسب مصادر طبية محلية .وأوضحت
وكالة األنباء األلمانية يوم الجمعة  4نيسان ،أن القتيلة
هي المصورة األلمانية آنيا نيدرينغاوس التي كانت
تعمل لوكالة «أسوشيتد برس» .ووقع الحادث في مدينة
صغيرة على الحدود مع باكستان في والية خوست.
يذكر أن الصحافية الثانية التي تحمل الجنسية
الكندية نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة .وافترضت

السلطات المحلية أن يكون الشخص الذي أطلق النار على
الصحافيتين من رجال الشرطة بالفعل.
وطالبت وزارة الخارجية األلمانية بإجراء تحقيق
مستفيض في مقتل المواطنة األلمانية ،مشيرة إلى أن
البعثة الدبلوماسية األلمانية في كابول تبذل قصارى
جهدها الستيضاح مالبسات الحادث.
جدير بالذكر أن ذل��ك يأتي وس��ط إج����راءات أمنية
مشددة في أفغانستان قبيل انطالق االنتخابات الرئاسية
والمحلية يوم السبت  5نيسان.

«ال�شيوخ الأميركي»
يق ّر ن�شر تقرير عن التعذيب
وافقت لجنة االستخبارات في
مجلس ال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي على
رف��ع السرية عن أج��زاء من تقرير
س��ري ح��ول برنامج التحقيق مع
المتهمين بما يسمى «اإلره���اب»،
وهو البرنامج الذي أدارت��ه وكالة
االستخبارات المركزية األميركية
(س��ي آي أي) خ�لال فترة الرئيس
السابق جورج بوش عقب هجمات
 11أيلول . 2001
وسمح تصويت اللجنة بغالبية
 11صوتا ً مقابل رفض ثالثة أصوات
لرئيستها داي��ان فاينستاين بنشر
 400صفحة من إجمالي التقرير الذي
يضم  6200صفحة ،ويتهم وكالة
«سي آي أي» بتضليل ال��رأي العام
حول أساليب استجواب المعتقلين
وت��ع��ذي��ب��ه��م ،وذك����رت م��ص��ادر في
الكونغرس واالستخبارات أن التقرير
دان بقوة أسلوب تعذيب المعتقلين
بواسطة إيهامهم بالغرق.

وم��ن ال��م��ق�� ّرر أن ي��واف��ق الرئيس
األميركي باراك أوباما على قرار نشر
بعض من التقرير ،وبعد ذلك ستقوم
«س���ي آي أي» ب��م��راج��ع��ة التقرير
لتحديد الجزء الذي سينشر ،والجزء
اآلخر الذي سيظل طي الكتمان ،وقد
أوقف أوباما العمل بتلك األساليب في
نهاية عام .2009

أساليب صادمة

وأعربت رئيسة لجنة االستخبارات
ع��ن صدمتها م��ن نتائج البرنامج
السري ،قائلة إن ممارسات «سي آي
أي» «لطخت تاريخ الواليات المتحدة
األميركية» ،وتحدثت عن خضوع
نحو مئة معتقل لهذه «األساليب
الوحشية» ،وأوضحت أن الغرض
من هذه المراجعة هو إظهار حقائق
البرنامج السري ،معتبرة أن التقرير
كشف عن «تصرفات عنيفة تتعارض
مع القيم األميركية».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»
األميركيةمقتطفاتمنالتقريرتفيدبأن
مسؤولين في «سي آي أي» استخدموا
أساليب قاسية في االستجواب ،على
رغم يقينهم بأن هؤالء المعتقلين لم
تعد لديهم معلومات يدلون بها.
واتهم التقرير  -وف��ق الصحيفة
 ال��وك��ال��ة بتعمد تضخيم بعضالمؤامرات ،والمبالغة في أهمية بعض
المعتقلين في سجونها السرية.
ورحبت المتحدثة باسم مجلس
األمن القومي األميركي كايتلن هايدن
بهذا التقرير ،واعتبرت أنه سيساعد
األميركيين ف��ي فهم م��ا ج���رى ،كما
يساعد في تالفي مثل هذه الممارسات
في المستقبل.
ورأت منظمة هيومن راتس وتش
 العاملة للدفاع عن حقوق اإلنسان أن تصويت اللجنة «خطوة أوليةمهمة» ،وأعربت عن رغبتها في نشر
التقرير كامالً.

«الأرملة البي�ضاء» تخطط لهجمات انتقامية

كاميرون :لن ن�سمح لمتطرفين بال�سيطرة على «برمنغهام»
تعهدرئيسالوزراءالبريطاني،ديفيد
كاميرون ،باتخاذ إج���راءات سريعة
حيال مؤامرة مزعومة من قبل متطرفين
إسالميين للسيطرة على المدارس في
برمنغهام ،لضمان ع��دم استخدامها
لنشر تعاليم تنظيم «القاعدة».
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» ،أمس،
عن كاميرون« :ل��ن نقبل أن ُت��دار أي
مدرسة من قبل المتطرفين أو تر ّوج آلراء
متطرفة» .وأضاف« :لن نسمح بحدوث
ذلك في بلدنا ،وتملك هيئة الرقابة على
المدارس (أوفستيد) كل الصالحيات
المطلوبة للتدخل والتحقيق لمعرفة
مكامن الخطأ».
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن وزارة
التعليم البريطانية تحقق ف��ي 12
م��درس��ة ف��ي برمنغهام بعد انتشار
مزاعم بأن موظفيها من غير المسلمين
ج��رى عزلهم وفصل التالميذ الذكور
عن اإلناث ،ويجري استخدامها لتعزيز
تعاليم تنظيم «القاعدة».
وتابعت إن «مزاعم المؤامرة المسماة
(حصان ط��روادة) عن قيام متطرفين
إسالميين بالسيطرة على ع��دد من
م��دارس برمنغهام ،تم الكشف عنها
الشهر الماضي من خالل رسالة مس ّربة
كتبها متطرف إل��ى متطرف آخ��ر».
وأضافت أن «الرسالة المس ّربة احتوت
على تفاصيل خطة من  5مراحل تهدف
إلى السيطرة على تشغيل العديد من

ال��م��دارس الحكومية في برمنغهام»،
وسردت أمثلة على إجبار موظفيها غير
المسلمين بشكل ناجح على تركها.
وك���ان���ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة
أخ��ض��ع��ت ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي م��درس��ة
ثانوية ف��ي برمنغهام إل��ى إج���راءات
خاصة بسبب مزاعم قيام متشددين
إسالميين بالسيطرة عليها ونشر
أفكار التطرف فيها ،كما أرسلت وزارة
التعليم البريطانية ما ال يقل عن 12
مسؤوال ً لتفتيش المدارس اإلسالمية
الثالث« :بارك فيو» و «غولدن هيلوك»
و «نانسن» االبتدائية في المدينة.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،ذك���رت صحيفة
«ديلي ميرور» ،أمس ،أن امرأة بريطانية
مشتبهة باإلرهاب ُتعرف بلقب «األرملة

البيضاء» ،تخطط لشن هجمات جديدة
ضد الغربيين انتقاما ً لمقتل معلمها
القيادي في تنظيم «القاعدة».
وأوضحت إن «سامانثا لوثويت،
البالغة من العمر  29سنة والتي تحمل
لقب األرملة البيضاء بعد مقتل زوجها
فجر نفسه مع 3
جيريمين ليندسي حين ّ
انتحاريين آخرين في شبكة مواصالت
لندن عام  ،2005تخطط لشن هجمات
إرهابية انتقاما ً لمقتل الشيخ أبو بكر
شريف أحمد».
وأشارت إلى أن مصادر استخباراتية
تخشى من قيام «األرملة البيضاء» ،األم
ألربعة أطفال ،بشن هجمات على أهداف
غربية في كل أنحاء أفريقيا انتقاما ً
لمقتل الشيخ أحمد.

