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عن �شحيفة االحتاد االماراتية

حازم مبي�شني

االنتخابات الفل�سطينية 

عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  للرئي�س  جديد  ق��رار  بانتظار 
ب�ساأن االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية، التي اأعلنت اللجنة 
كامل  يف  اإج��رائ��ه��ا  على  قدرتها  ع��دم  لالنتخابات  املركزية 
اأرجاء الوطن، وفق ما ن�س عليه القانون واملر�سوم الرئا�سي 
اخلا�س بذلك، ن�سط املحللون الباحثون عن عر�س لريق�سوا 
احلالة،  حم�سوا  م��ا  بعد  ال�سوء،  واإل��ق��اء  للتو�سيح  فيه، 
اإمكانية بقاء الو�سع على حاله لعدة  اإىل ترجيح  وتو�سلوا 
اإج��راء م�ساحلة بني  البع�س  ي�ستبعد  فيما مل  قادمة،  �سهور 
فتح وحما�س، واإجراء االنتخابات يف موعدها الد�ستوري، 
ال�سلطة  اأن  ف��اأع��ل��ن��وا  ا�ستعجلوا  امل�سككني  بع�س  ل��ك��ن 
ال�سفة  يف  االنتخابات  اإج���راء  اإىل  تلجاأ  ق��د  الفل�سطينية 
االنق�سام  حالة  يعزز  ومبا  غزة،  قطاع  دون  وحدها  الغربية 
البع�س منتظرًا جلوء  . وتطرف  انقالب غزة  امل�ستمرة منذ 

منظمة التحرير اإىل اإعالن حل اأجهزة ال�سلطة.
ال�سيناريوهات املطروحة اأكرث من الهم على القلب، فالبع�س 
بتمديد  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�س  من  ق��رارًا  يتوقع 
التمديد  اإىل �سابقة  ا�ستنادا  رئا�سة عبا�س الأجل غري حمدد، 
املثري  ، وال�����س��ي��ن��اري��و  ع���ام 1999  ع��رف��ات  ي��ا���س��ر  ل��ل��راح��ل 
مع  ال�سلطة،  بحل  املنظمة  من  ق��رار  �سدور  هو  لل�سخرية 
جتاهل اأن هذه ال�سلطة هي جت�سيد للحراك ال�سعبي باجتاه 
للمنظمة،  ال�سلطة  �سالحيات  �ستعود  وهنا  ال��دول��ة،  اإقامة 
ب�سفته  الفل�سطينية  ال�سيا�سة  قلب  يف  عبا�س  يبقي  ومب��ا 
رئي�س اللجنة التنفيذية، ويف واقع االأمر فان هناك موؤيدين 
حلل ال�سلطة حتت وهم اأن هذا �سيجرب اإ�سرائيل على حتمل 
اأن  ه���وؤالء  ويتجاهل  اح��ت��الل،  كقوة  الكاملة  م�سوؤولياتها 
بناء  يف  التقدم  على  الق�ساء  اإىل  بال�سرورة  �سيوؤدي  ه��ذا 

املوؤ�س�سات الوطنية التي انبثقت بعد اأو�سلو .
الذي  امل�ساحلة،  التفاق  حما�س  توقيع  عن  البع�س  يتحدث 
يف  جت��ري  قد  االنتخابات  ف��ان  فعلت  اإن  وه��ي  عبا�س،  قبله 
حزيران، لكن العارفني باخلفايا ي�ستبعدون ذلك، الن حما�س 
املجل�س  رئي�س  ب�سفته  رئي�سًا  الدويك  عزيز  الإعالن  تخطط 
تنحيه.  حالة  يف  د�ستوريًا  الرئي�س  يخلف  الذي  الت�سريعي 
الكفيلة  ب��االإج��راءات  قامت  االنتخابات  جلنة  اأن  واملعروف 
اإعالن  مت  حيث  موعدها،  يف  االنتخابية  العملية  ب��اإج��راء 
اجلدول الزمني ملراحل العملية االنتخابية، والبدء با�ستقبال 
طلبات التوظيف يف كافة املناطق االنتخابية، والبدء باعتماد 
الذي  القانوين  املحلية، وتابعت اال�ستحقاق  الرقابة  هيئات 
الإج��راء  املنا�سب  امل��ن��اخ  بتوفري  اإ�سرائيل  قيام  اإىل  يدعو 
اأنها  اللجنة  اأبلغت  حما�س  لكن  ال��ق��د���س،  يف  االنتخابات 
املكتب  باإغالق  وقامت  بالقطاع،  االنتخابات  اإج��راء  �ستمنع 

االإقليمي ومكاتب الدوائر االنتخابية اخلمي�س املا�سي.
حما�س تعترب اأن اإعالن عدم اإجراء االنتخابات يف موعدها 
ق���رارًا  ك��ان  االن��ت��خ��اب��ات  الإج���راء  عبا�س  مر�سوم  اأن  ي��وؤك��د 
خاطئًا، الأنه اتخذ ب�سكل فردي، ودون اأي توافق مع القوى 
احلركة  فهذه  الفر�س،  مربط  وهنا  الفل�سطينية.  والف�سائل 
الرئي�س وحده دون  قرار هو من حق  بامل�ساركة يف  تطالب 
ب��ادع��اء ���س��رورة امل�ساحلة  ذل��ك  ���س��واه، وه��ي مت��وه على 
الوطنية قبل االنتخابات، لكنها ترف�س توقيع تلك امل�ساحلة، 
واليتي  ان��ت��ه��اء  بعد  ف���راغ  ح���دوث  يتوقع  ال  اأن���ه  وال��راه��ن 
اإجراء  اإىل حني  �سي�ستمر  والت�سريعي، الن عملهما  الرئي�س 
يحل  ول��ن  ال��ع��امل،  دول  من  بكثري  اأ���س��وة  جديدة  انتخابات 
اأن  مثلما  �سالحياته،  من  لي�س  ذل��ك  الن  الت�سريعي  عبا�س 
اآخر  الرئي�س، ويف  الثقة عن  الت�سريعي ال ميلك حق حجب 
االأمر فاإن القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني مل يعالج الكثري من 
الق�سايا املتعلقة مبرحلة انتهاء والية الرئي�س والت�سريعي، 
ومل يو�سح االأو�ساع القانونية يف مثل هذه االأحوال ولذلك 
اجتاه  يف  وكل  املحللون  وين�سط  اجتهادية،  امل�ساألة  تبقى 
م�سلحة الفريق الذي ينتمي اإليه، ومبا يفقد تلك التحليالت 

�سدقيتها.

ـــــــدود خـــــــــارج احل

الريا�ض / وكاالت 
لق���ي جنديان �سعودي���ان حتفهما يف 
هج���وم �سن���ه م�سلح���ون حوثي���ون 
ت�سللوا عرب احلدود مع اليمن ح�سب 

تقارير �سحفية ام�س .
واأ�ساف���ت نق���ال ع���ن م�س���ادر طبي���ة 
وع�سكري���ة اأن خم�س���ة جنود اآخرين 
اأ�سيب���وا بجروح اأحده���م يف و�سع 

حرج.
واو�سح���ت اأن م�ست�سف���ى �سامط���ة 
فج���ر  "ا�ستقب���ل  ج���ازان  مبنطق���ة 
اأف���راد  م���ن  اثن���ني  جثت���ي  اجلمع���ة 
الق���وات امل�سلحة اإ�ساف���ة اإىل خم�س 

اإ�سابات واحدة منها حرجة".
واجلندي���ان الل���ذان قتال هم���ا اأحمد 
بن �سعيد العم���ري وعبد الله كلندار 

العبديل.
اأن  ع�سكري���ة  م�س���ادر  ع���ن  ونق���ل 
الوفي���ات نتجت عن "هج���وم نفذته 
عنا�س���ر مت�سللة يف �ساع���ة متاأخرة 
م���ن لي���ل اجلمعة يف منطق���ة دخان" 
ال�سعودي���ة  ب���ني  الواقع���ة  اجلبلي���ة 

واليمن.
يذك���ر اأن الق���وات ال�سعودي���ة ت�سري 
احل���دود  عل���ى  مت�سي���ط  دوري���ات 
اليمنية بانتظام ملنع ت�سلل م�سلحني 
اأح���د  مقت���ل  من���ذ  وذل���ك  حوثي���ني، 
عنا�س���ر حر����س احل���دود ال�سعودي 
عل���ى اي���دي م�سلح���ني يف 3 ت�سرين 

الثاين احلايل.
ح�سيل���ة  ترتف���ع  احل���ادث  وبه���ذا 
القتلى بني الع�سكري���ني ال�سعوديني 
الدائ���رة  الع�سكري���ة  العملي���ات  يف 
عل���ى احل���دود مع اليم���ن اإىل خم�سة 
جنود، كما اأ�سارت ح�سيلة �سعودية 
اإىل مقت���ل اأربع���ة مدني���ني اأي�سا يف 

ال�سراع.
املتم���ردون  ق���ال  االثن���اء،  ه���ذه  يف 
احلوثيون اإن الطائ���رات ال�سعودية 
توغل���ت اك���رث م���ن 10 كيلوم���رات 

لتق�س���ف مواق���ع جبلي���ة يف اليم���ن 
وقرى يف املنطقة احلدودية، لكن مل 

ترد اأنباء عن وقوع �سحايا.
كم���ا ذكر ناط���ق با�س���م احلوثيني اأن 
مواق���ع حوثية يف حمافظ���ة �سعدة 
تعر�س���ت  ق���د  ال�سمالي���ة  اليمني���ة 

للق�سف من قبل القوات ال�سعودية.
وقال الناط���ق اإن املدفعية ال�سعودية 
"وا�سلت يوم اجلمعة دك مواقعنا، 
وقد �سقطت ع���دة قذائف و�سواريخ 

داخل االرا�سي اليمنية."
وقال���ت م�س���ادر قبلي���ة يف اجلان���ب 
اليمن���ي من احل���دود م���ع ال�سعودية 
لل�سحفي���ني اإن الق�س���ف ال�سع���ودي 
للتجمع���ات احلوثي���ة ا�ستم���ر طوال 
يعي���دون  احلوثي���ني  واإن  اللي���ل 
االأرا�س���ي  باجت���اه  انت�ساره���م 

اليمنية.
واو�س���ح م�سدر ع�سك���ري �سعودي 
ان اجلي����س متكن من قط���ع اإمدادات 

ال�سالح والغذاء ع���ن احلوثيني، فى 
ح���ني اك���د احلوثيون وج���ود اأ�سرى 
�سعودي���ني لديه���م وقال���وا اإنه���م ل���ن 
يقبلوا ب���اأي و�ساط���ة لت�سليمهم اىل 

ال�سعودية.
املتح���دة  االأمم  منظم���ة  واأك���دت 
للطفولة )اليوني�س���ف( اإن احلكومة 
ال�سعودية اخلت 240 قرية حدودية 
من �سكانها ب�سب���ب القتال الدائر يف 

املنطقة.

وجاء يف بيان ا�سدرته اليوني�سيف 
اأن اك���رث م���ن خم�س���ني مدر�س���ة يف 
املنطقة ق���د اغلقت منذ بدء العمليات 

الع�سكرية االأ�سبوع املا�سي.
"قلقه���ا  ع���ن  اليوني�سي���ف  وع���ربت 
العمي���ق ب�سب���ب الت�سعي���د الراه���ن 
يف املوقف".واأك���د م�س���در ع�سكري 
ال�سعودي���ة  الق���وات  اأن  �سع���ودي 
ت�ستخدم الطريان احلربي واملدفعية 
الإقام���ة منطق���ة عازلة بعم���ق ع�سرة 

كيلوم���رات داخل االرا�سي اليمنية 
االرا�س���ي  ع���ن  احلوثي���ني  البع���اد 
ال�سعودية.وكان���ت الريا����س تق���ول 
اىل وقت قريب : ان قواتها ال تهاجم 
اال اولئ���ك احلوثيني الذي���ن ت�سللوا 

اىل داخل ارا�سيها.
احلوثي���ني  املتمردي���ن  ان  يذك���ر 
ينتمون اىل االقلية الزيدية ال�سيعية 
يف اليمن التي ت�س���كل اغلبية �سكان 

املناطق ال�سمالية من البالد.
عل���ى  مترده���م  احلوثي���ون  واعل���ن 
احلكوم���ة املركزية يف �سنعاء للمرة 
مطالب���ني   ،2004 ع���ام  يف  االوىل 
بقدر اكرب من احلكم الذاتي ملناطقهم 

وحرية ممار�سة �سعائرهم الدينية.
وكان���ت احلكوم���ة اليمنية ق���د �سنت 
هجوم���ا وا�سع النطاق عل���ى مواقع 
احلوثيني �سمايل البالد يف �سهر اآب 
املا�سي، م���ا ادى اىل ان���دالع موجة 

جديدة من القتال ال�ساري.
ويته���م احلوثي���ون اململك���ة العربية 
بدع���م  بعي���د  ام���د  من���ذ  ال�سعودي���ة 
الق���وات اليمنية يف هجماتها عليهم، 
وه���و م���ا تنفي���ه كال م���ن ال�سعودية 

واليمن.
وينفي احلوثي���ون تلقي اأي دعم من 
اإي���ران اأو اأن تك���ون حلركتهم دوافع 
طائفية.اال ان رج���ل الدين االيراين 
الب���ارز اآي���ة الل���ه احمد جنت���ي اتهم 
بدوره ال�سعودي���ة مبحاولة الق�ساء 
على املذه���ب ال�سيعي بهجومها على 
احلوثيني.كما اتهم جنتي يف خطبة 
�س���الة اجلمع���ة بطه���ران ال�سلطات 
ال�سعودي���ة باغ���الق احل�سينيات يف 
اململكة.يذك���ر ان طه���ران والريا�س 
ح���ول  التحذي���رات  تتب���ادالن  ظلت���ا 
ت�سرف���ات احلج���اج االيراني���ني من 
جه���ة، واملعاملة الت���ي توليها اياهم 
جه���ة  م���ن  ال�سعودي���ة  ال�سلط���ات 

اخرى.

امل�شتجدات احلدودية بني �شنعاء والريا�ض 

مقتل جنديني �سعوديني واإ�سابة 5 يف هجوم للحوثيني

مدريد/ الوكاالت 
اف���ادت و�سائ���ل االع���الم اال�سباني���ة ام����س عن 
اطالق �سراح �سحافي���ني ا�سبانيني اوقفا لفرة 
ق�س���رية بعد و�سولهم���ا اجلمع���ة اىل العيون، 
كربى مدن ال�سح���راء الغربية، برفقة النا�سطة 
امينة حي���در املقربة م���ن جبه���ة البولي�ساريو، 

وعودتهما اىل ا�سبانيا.
وو�س���ل ال�سح���ايف ب���درو بربادي���و وامل�سور 
ب���درو غي���ني اىل مط���ار غ���ران كناري���ا )ج���زر 
الكن���اري( بع���د احتجازهم���ا ع���دة �ساع���ات يف 

العيون.

واو�س���ح بربادي���و انهم���ا "اوقف���ا او احتجزا" 
�سب���ع �ساع���ات يف العي���ون برفقة امين���ة حيدر 
الت���ي انتق���دت املغ���رب ل�سم���ه تل���ك امل�ستعمرة 

اال�سبانية �سابقا �سنة 1975.
واعل���ن م�س���در مغرب���ي ان امين���ة حي���در التي 
حتم���ل ج���واز �سف���ر مغربي���ا اوقف���ت لرف�سه���ا 
اخل�سوع الجراءات ال�سرطة لدى و�سولها اىل 

مطار العيون.
انته���كا  "ال�سحافي���ني  ان  امل�س���در  وا�س���اف 
القوانني ال�سائدة عندما اخ���ذا يلتقطان �سورا 
داخ���ل املطار ب���دون ترخي����س" فت���م توقيفهما 

بقرار م���ن املدعي العام و�س���ودر منهما �سريط 
"طليق���ان  االن  انهم���ا  ا�س���اف  لكن���ه  الكام���ريا 

يتمتعان بحرية احلركة".
وق���ال م�س���در مق���رب م���ن احلكوم���ة املغربي���ة 
لفران�س بر�س ان "القوانني ال�سائدة يف املغرب 
)ب�سان الت�سوير( مماثلة للقوانني ال�سائدة يف 
ا�سباني���ا والتي حتظر الت�سوير بدون ت�سريح 

م�سبق من ال�سلطات".
وقال بربادي���و ان "م�سري )امينة( حيدر يقلقنا 
حالي���ا. لي����س لدين���ا اي خرب عنه���ا وال نعلم اذا 

كانت حمتجزة او موقوفة او حرة طليقة".

وت�ساف امين���ة حيدر اىل جمموع���ة من �سبعة 
االول/ ت�سري���ن   8 يف  اوقف���وا  �سحراوي���ني 
اكتوب���ر يف مط���ار الدار البي�ساء بع���د زيارتهم 
ملخي���م تن���دوف جن���وب غ���رب اجلزائ���ر ال���ذي 
ت�س���رف عليه جبه���ة البولي�ساري���و التي تطالب 

با�ستقالل ال�سحراء الغربية.
واحي���ل عنا�س���ر تل���ك املجموع���ة الذي���ن قال���ت 
ال�سح���ف املغربي���ة انه���م "انف�سالي���ون" عل���ى 
املحكم���ة الع�سكرية يف الرب���اط. ومل يحدد بعد 

تاريخ حماكمتهم.
واثارت زيارته���م جدال يف املغرب ودانتها كافة 

االحزاب ال�سيا�سية ب�سدة حيث تعترب ال�سحراء 
الغربية )مبا يف ذلك و�سائل االعالم يف املغرب( 

جزءا ال يتجزاأ من اململكة املغربية.
ويف 6 ت�سرين الثاين ، قال امللك حممد ال�ساد�س 
ان���ه "يتع���ني عل���ى كاف���ة ال�سلط���ات العمومي���ة 
م�ساعفة جهود اليقظة والتعبئة للت�سدي بقوة 

القانون لكل م�سا�س ب�سيادة الوطن".
ويف خط���اب متلف���ز الق���اه مبنا�سب���ة الذك���رى 
الرابع���ة والثالث���ني للم�س���رية اخل�س���راء ل�سم 
ال�سح���راء املغربي���ة اك���د العاه���ل املغرب���ي ان 

عظمى". خليانة  العدو  مع  "التخابر 

االفراج عن �سحافيني ا�سبانيني بعد توقيفهما يف ال�سحراء الغربية

القاهرة / الوكاالت 
عق���د جمل����س جامعة ال���دول العربي���ة اجتماعا 
غ���ري عادي ام�س  مبقر االأمان���ة العامة للجامعة 
االأ�س���رى  اأو�س���اع  ملناق�س���ة  �سوري���ا  برئا�س���ة 
ال�سج���ون  يف  الفل�سطيني���ني  واملعتقل���ني 
االإ�سرائيلي���ة وتعي���ني اأمني ع���ام م�ساعد لقطاع 
االأم���ن القومي باجلامعة خلف���ا للراحل ال�سفري 
موف���ق ن�سار. وقال م�س���در م�سوؤول باجلامعة 
العربية اإن �سوري���ا طلبت تعيني ال�سفري �سمري 
الق�س���ري ل�سغ���ل ه���ذا املن�س���ب خلف���ا لل�سوري 

الراحل موفق ن�سار.
واأ�س���ار امل�س���در اإىل اأن وزي���ر خارجية قرب�س 
االجتم���اع  يف  �سي�س���ارك  كربيان���و  ماركو����س 
مذك���رة  �سيناق����س  االجتم���اع  اأن  مو�سح���ا 
�سارحة االأو�ساع املردي���ة لالأ�سرى واملعتقلني 

الفل�سطينيني يف ال�سجون االإ�سرائيلية.
واتهمت املذكرة الت���ي اأعدتها اجلامعة العربية 

اإ�سرائي���ل ب�سرق���ة االأع�ساء الب�سري���ة لالأ�سرى 
واملعتقل���ني كم���ا اأن اإ�سرائيل تعتق���ل نحو 355 
طف���ال مع وجود معاناة �سديدة من املعاملة غري 
االإن�ساني���ة الت���ي تفتق���ر الأب�سط مب���ادئ حقوق 
الطف���ل الت���ي ن�ست عليه���ا االتفاقي���ات الدولية 
. وتفي���د املذك���رة اأن���ه ال ي���زال هن���اك 33 امراأة 
فل�سطيني���ة يف ال�سج���ون االإ�سرائيلية تعر�سن 
لالإهان���ة والتعذيب اجل�سدي والنف�سي والعزل 
االنف���رادي ويت���م انت���زاع االعراف���ات منه���ن 

بالقوة .
ولف���ت امل�س���در اإىل اأن وزي���ر �س���وؤون االأ�سرى 
واملحرري���ن الفل�سطينيني عي�سى قراقع �سيقدم 
تقري���را اأمام اجتم���اع املجل����س ي�ستعر�س فيه 
متار�سه���ا  الت���ي  االإن�ساني���ة  غ���ري  املمار�س���ات 
اإ�سرائيل بحق االأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 
داخ���ل �سج���ون االحت���الل االإ�سرائيل���ي. واأك���د 
امل�س���در اأهمي���ة تن�سيق امل�ساع���ي واجلهود من 

اأجل وق���ف املمار�سات العن�سري���ة االإ�سرائيلية 
املمنهج���ة �سد املعتقل���ني الفل�سطينيني والعرب 

داخل �سجون االحتالل.
و�سدد امل�سدر على اأهمية ت�سافر جهود خمتلف 
االأط���راف العربية والدولي���ة لو�سع حد مل�سكلة 
اعتقال عدد كبري من الفل�سطينيني اإداريا ودون 
حماكم���ة، والإنهاء معاناة االأ�س���ريات واالأطفال 

ممن هم دون �سن 18 عاما.
واأ�س���ار اإىل وجود اأكرث م���ن /11000/ معتقل 
اأ�سري فل�سطيني بينهم ح���وايل /100/ اأ�سرية 
وبع�سهن اأجننب داخل املعتق���ل، باالإ�سافة اإىل 
اأكرث من /400/ كبار ال�سن وحوايل /1400/ 
تهم���ة  ودون  حماكم���ة  دون  اإداري  معتق���ل 
وا�سح���ة. كم���ا �سينظ���ر جمل�س جامع���ة الدول 
العربي���ة على م�ست���وى املندوب���ني يف طلب كل 
من الرنويج و�سلوفينيا باعتماد �سفرييهما يف 

م�سر كمفو�سني لدى اجلامعة العربية.

اجلامعة العربية تعقد اجتماعًا ب�ساأن ا�سرى املعتقالت اال�سرائيلية

مكة املكرمة / اف ب

اعت���رب رئي����س بعث���ة حج���اج فل�سطني 
احل���ج  ب�س���ان  االتف���اق  ان  ال�سب���ت 
ب���ني وزارت���ي االوق���اف التابع���ة ل���كل 
رام  يف  الفل�سطيني���ة  ال�سلط���ة  م���ن 
الل���ه وحما����س يف غ���زة ق���د يوؤ�س����س 
ال�سالح العالق���ة الداخلية التي دمرها 

االنق�سام.
وق���ال حمم���ود الهبا����س وه���و وزي���ر 
االوق���اف وال�س���وؤون الديني���ة لوكال���ة 
فران�س بر����س "جنحنا للم���رة االوىل 
من���ذ االنقالب الخراج بعث���ة احلج من 
قط���اع غ���زة للدي���ار احلجازي���ة حت���ت 
وال  الوطن���ي   الوف���اق  ف���وج  �سع���ار 

ت�سيي�س لعبادة احلج".
يتفق���د  كان  ال���ذي  الهبا����س  و�س���دد 
جم���وع حج���اج بالده يف مك���ة املكرمة 
"ممكن ان يوؤ�س�س هذا التوافق حول 
احل���ج ال�س���الح العالق���ة الداخلية بني 
الفل�سطينيني والتي اف�سدها االنق�سام 
وح���دة  يعك����س  ان  يج���ب  احل���ج  الن 
امل�سلمني".وتابع ان جناح �سفر حجاج 
غ���زة "ي�س���كل نقط���ة انط���الق لتوحيد 
اجله���ود ح���ول ق�سايا اخ���رى خا�سة 
يف ت�سي���ري امور النا�س ونحو منوذج 
ا�سالح العالقة ال�سيا�سية"، معربا عن 
امله ان ي�ستفيد اجلميع )حما�س وفتح( 
للتن���ازل ع���ن االعتب���ارات ال�سخ�سي���ة 

وال�سيقة لتحقيق اال�سالح".

لكن الهبا����س ا�سار اىل عقبات واجهت 
ترتيبات احلج، قائال انه "ب�سبب غياب 
ال�سلط���ة الوطنية على االر�س يف غزة 
عملن���ا يف ظ���رف ا�ستثنائ���ي ادى اىل 

خلل واخطاء وبروز عقبات".
واو�س���ح ان "ا�سكالي���ات ح�سل���ت يف 
ا�سكان حج���اج فل�سطني ب�سبب اخللط 
بني احلج���اج امل�سجل���ني يف ال�سركات 
املختلف���ة، ه���ذه فو�س���ى �سببه���ا ع���دم 

وجود ال�سلطة فعليا يف غزة".
واكد انه هو "اجلهة الوحيدة املخولة 
لعقد لق���اءات �سيا�سية هن���ا يف اململكة 
ال�سعودي���ة، ونرف����س ت�سيي����س احلج 
وا�ستغالل���ه الغرا����س �سيا�سي���ة ب���اي 

�سكل"..

حجاج : ناأمل ان ي�ســـلح احلـــج بني
 فتح وحما�س 

مهاجرون من �سعدة اىل ال�سعودية

احلزب احلاكم: 
املعار�سة 

املوريتانية تفتقر 
اىل "بعد نظر"

نواك�شوط / اف ب
اعترب احلزب احلاكم يف 

موريتانيا ام�س ال�سبت ان 
املعار�سة افتقرت اىل "بعد 

نظر" ومل ت�ستعد مبا فيه الكفاية 
النتخابات جمل�س ال�سيوخ التي 

جرت يف الثامن من ت�سرين 
الثاين وحقق فيها احلزب فوزا 

كبريا.
وقال االحتاد من اجل 

اجلمهورية يف بيان تلقت 
وكالة فران�س بر�س ن�سخة 

منه ان "االفتقار اىل بعد نظر 
واىل حتليل فاعل للمعطيات، 

ونية ك�سب الرهانات من 
دون اال�ستعداد لها يف �سكل 

مو�سوعي، تف�سر هزمية 
املعار�سة".

وا�ساف البيان ان "هذه النتائج 
اثبتت ان ال�سعب املوريتاين 

ادرك واقع بع�س قوى املعار�سة 
وعجزها عن حتقيق حد ادنى 

من النجاح" يف االنتخابات.
وحقق احلزب احلاكم فوزا 
كبريا يف االنتخابات التي 

جرت االحد الفائت الختيار ثلث 
اع�ساء جمل�س ال�سيوخ، وحاز 

12 مقعدا من ا�سل 17.
ولكن قبل هذه االنتخابات، اعلن 

معظم اع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
)45 من ا�سل 56( تاييدهم 

لنظام الرئي�س حممد ولد 
عبد العزيز الذي قاد االنقالب 

الع�سكري يف اب 2008 ثم 
انتخب رئي�سا يف متوز 2009.

وكانت املعار�سة املوريتانية 
اتهمت احلزب احلاكم مبمار�سة 

وتهديدات" على  "�سغوط 
نا�سطيها، حمملة اياه م�سوؤولية 

مار�سها  "اخليانة" التي 
ناخبوها.

من جهة اخرى، دعا احلزب 
احلاكم املعار�سة اىل "االقرار 
باخطائها والقيام بنقد ذاتي" 
بدل حتميل الغالبية م�سوؤولية 

البيان. وفق  "اخفاقاتها"، 

اعتقال جزائري متهم بتمويل 
جمموعة ا�سالمية 

  
مدريد/ اف ب

اعتقال  بيان  يف  ال�سبت  ام�س  اال�سباين  امل��دين  احلر�س  اعلن   
دعما  تقدم  ا�سالمية"  منظمة  اىل  "انتمائه  يف  ي�ستبه  جزائري 

ماليا ولوج�ستيا خلاليا ا�سالمية يف اجلزائر.
"م�سركة"  عملية  اطار  يف  )�سمال(  بانبلونا  يف  الرجل  واعتقل 
وفرن�سا  والنم�سا  ا�سبانيا  م��ن  ك��ل  يف  ال�سرطة  اج��ه��زة  نفذتها 

وايطاليا كما جاء يف بيان احلر�س املدين.
ح�سب  العملية  ه��ذه  يف  ا�سخا�س  ع�سرة  اعتقل  املجموع  ويف 
احلر�س املدين الذي مل يقدم مزيدا من التفا�سيل حول االعتقاالت 

االخرى.
مذكرة  مبوجب  مطلوبا  ا�سبانيا  يف  املعتقل  اجل��زائ��ري  وك��ان 
تتهمه  التي  االيطالية  ال�سلطات  عن  �سدرت  اوروب��ي��ة  توقيف 
مزورة"  هوية  وثائق  و�سنع  اجرامية  جمعية  اىل  "باالنتماء 

واودع ال�سجن يف مدريد يف انتظار ت�سليمه اىل ايطاليا.
وي�ستبه يف انه ينتمي اىل �سبكة تن�سط يف ايطاليا وفروعها يف 
النم�سا وا�سبانيا وبريطانيا و�سوي�سرا وهدفها جمع االموال يف 
اوروبا الر�سالها اىل اجلزائر لتمويل الن�ساطات اال�سالمية ح�سب 

احلر�س املدين.
ويقوم كل من الق�ساء وال�سرطة اال�سبانيني بانتظام منذ �سنوات 
منطقة  يف  �سيما  ال  ا�سالميني  تالحق  االره��اب  مكافحة  بعمليات 

�سمال �سرق البالد يف كاتالونيا حيث تقوم جالية م�سلمة كبرية.
ا�سالمية  جمموعة   2008 ب��داي��ة  يف  امل��دين  احل��ر���س  فكك  وق��د 
متطرفة معظم عنا�سرها من الباك�ستانيني ي�ستبه يف انهم كانوا 

يعدون العتداء يف بر�سلونة )�سمال �سرق(.
واعتقل ثمانية ا�سالميني مفر�سني جزائريني ي�ستبه يف انتمائهم 
اىل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اال�سالمي يف حزيران 2008 يف 

كا�ستيون )�سرق( وبر�سلونة )�سمال �سرق( وبنبلونا )�سمال(.
اال ان وترية تلك العمليات تراجعت خالل 2009.


