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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

دميقراطية الكويت
 لي�ست يف خطر

ي�شتحق رئي�ض الوزراء الكويت����ي ال�شكر،لقبوله حتدي بع�ض 
الربملانيني،الذي����ن يب����دو اأنه����م كان����وا يعتم����دون عل����ى جتارب 
�شابق����ة،كان رئي�ض الوزراء يرف�ض فيه����ا اجللو�ض على من�شة 
اال�شتج����واب يف الربملان،وه����و بذل����ك يوؤ�ش�����ض حلال����ة جديدة 
ومتقدمة،ق����د تردع بع�����ض الربملانيني عن اال�شتم����رار يف لعبة 
اال�شتج����واب املعطلة للحي����اة ال�شيا�شية،وي�شتح����ق ال�شيخان  
جابر املب����ارك وجابر اخلال����د وزيرا الدف����اع والداخلية ال�شكر 
لقبولهم����ا مناق�ش����ة ا�شتجوابات نواب التي����ار اال�شالمي الذين 
ا�شتم����راأوا اللعبة،ويحاول����ون اليوم نقله����ا اإىل �شرورة علنية 
جل�شة اال�شتجواب،التي تطالب احلكومة ب�شريتها،العتبارات 
تتعل����ق مب����ا ق����د يط����رح فيه����ا م����ن معلوم����ات ق����د مت�����ض بع�ض 
اال�شخا�ض،اأو ما ميكن اأن ت�شببه من حرج للكويت على �شعيد 

عالقاتها مع بع�ض الدول. 
واإذا كان البع�����ض يتوقع ق����رارات �شعبة،ميك����ن اأن يلجاأ اإليها 
اأمري الكويت،حر�شًا على جبهة بالده الداخلية،بعد اأن تعاظمت 
االأزم����ة االأخرية متخطية امل�شتوى املقب����ول، فان كل ما �شيلجاأ 
اإليه مربر من الناحي����ة العملية،ومغطى بالد�شتور الذي يحكم 
اجلميع،خا�ش����ة واأن لعب����ة الربملانيني مت�����ض موقعه،من خالل 
ا�شتج����واب م����ن اختاره لرئا�ش����ة الوزراء،والعم����ل على عرقلة 
عمل حكومته بالهائها بلعبة اال�شتجوابات،اإ�شافة الأ�شكال من 
املمار�شات الربملانية،تتخطى عملي����ًا وظيفة امل�شرعني،وت�شل 
اإىل ح����د التجري����ح ال�شخ�شي،خ�شو�شًا واأن النائ����ب ال�شابق 
نا�ش����ر الدويلة، برر �شرف �شيك ل����ه من رئي�ض الوزراء،بكونه 
حماميه الذي يدفع ملح����ام اآخر من دولة االإمارات،نظري اأتعابه 
يف ق�شي����ة تتعل����ق ب����اإرث وال����ده يف تل����ك الدولة،مت�شائ����ال عن 
طبيعة اخلدمات وامل�شاندة التي ميكن اأن تطلبها منه احلكومة 

كي يقرر رئي�شها ر�شوته ومكافاأته.
النواب االإ�شالميون يتحدثون عن دور املال ال�شيا�شي،يف حني 
ثب����ت ب�شكل قطعي اأن ما يتحدث����ون عنه،ويحاولون من خالله 
الت�شه����ري بذمة رئي�ض الوزراء،لي�ض اأكرث من مال خا�ض ميتلك 
ال�شيخ حممد احلق بالت�شرف به كيفما ي�شاء،دون اأن يكون من 
حق اأح����د �شوؤاله عن اأوجه ذل����ك االأنفاق،والنواب االإ�شالميون 
ي�شع����ون الكوي����ت م����رة اأخرى يف عن����ق الزجاجة،لكنن����ا ناأمل 
اأن تع����رب باأم����ان اإىل مرحلة جديدة،اأكرث اتزان����ًا وفهمًا ال�شول 
اللعب����ة الدميقراطية،ولي�����ض عيب����ًا وقوف م�ش����وؤول كبري اأمام 
جمل�����ض النواب ملحا�شبته على اأخط����اء ارتكبها،لكن العيب هو 
اتهام����ه مبا هو لي�ض فيه. ولعل ذل����ك مينحه احلق يف مقا�شاة 

من يحاولون ت�شويه �شمعته والت�شكيك بذمته املالية. 
ن����درك اأن اال�شتج����واب حق د�شت����وري للنواب، ون����درك اأن من 
واج����ب احلكومة حتم����ل م�شوؤولياتها كامل����ة دون تهرب،لكننا 
اأي�ش����ًا اأن حتوي����ل ح����ق اال�شتج����واب اإىل لعبة،يله����و  ن����درك 
به����ا فري����ق معني ومع����روف م����ن النواب،لي�ض اأك����رث من و�شع 
للع�ش����ي يف دواليب احلي����اة ال�شيا�شية،ولي�ض اأكرث من عملية 
تق����زمي للتجرب����ة الدميقراطي����ة يف الكويت،وه����ي االوىل يف 
منطق����ة اخللي����ج العربي،وت�شتح����ق كل االح����رام. �شحيح اأن 
من ح����ق الكويتيني معرفة كل احلقائق،لكن����ه �شحيح اأي�شا اأن 
من واج����ب احلكومة احلف����اظ على عالقات ح�ش����ن اجلوار مع 
ال����دول املحيطة،لكن املوؤكد بعد كل ذلك،اأن لدى رئي�ض الوزراء 
الكويت����ي فر�شة ثمين����ة لو�شع النقاط عل����ى احلروف،وتعرية 
االه����داف املتوخ����اة م����ن تعاظ����م لعب����ة اال�شتجواب،وتاأكيد اأن 
الدميقراطي����ة الكويتي����ة لي�شت يف خطر،واأنه����ا كانت و�شتظل 

بخري.  

خ���������ارج احل�������دود

عن �سحيفةاخبار العرب االماراتية

نيويورك/ الوكاالت 
جددت دول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة 
خ���الل اإجتم���اع اجلمعي���ة العام���ة لالأمم 
برام���ج  بتنفي���ذ  اإلتزامه���ا  املتح���دة 
امل�شاعدات وامل�شاري���ع االإغاثية وطويلة 
املدى يف البلدان املت�شررة من الكوارث 
الطبيعية وال�شراعات امل�شلحة بالتعاون 

والتن�شيق مع االأمم املتحدة.
وقال اأنور عثمان باروت �شليم الباروت 
نائب املن���دوب الدائم للدول���ة لدى االأمم 
املتح���دة خ���الل االجتم���اع اخلا�ض الذي 
عقدت���ه اجلمعي���ة لبح���ث �شب���ل تن�شي���ق 
امل�شاع���دات االإن�شانية التي تقدمها االأمم 
املتح���دة لل���دول املت�ش���ررة .. اإن تقارير 
االأم���ني الع���ام االأخ���رية اأ�ش���ارت اإىل اأن 
التحدي���ات التي تواجهه���ا االأمم املتحدة 
يف جمال امل�شاعدات االإن�شانية ت�شاعفت 
ب�شورة كب���رية خالل ال�شن���وات القليلة 
املا�شية نظ���را لتزايد الكوارث الطبيعية 
الناجت���ة ع���ن تغ���ريات املن���اخ وح���االت 
النزوح الناجتة عن ال�شراعات امل�شلحة 
.. ف�شال عن تنامي االأزمة املالية العاملية 
واأزم���ة الغ���ذاء الت���ي اأدت اإىل انخفا�ض 
الوطني���ة والدولي���ة  االإ�شتجاب���ة  حج���م 

لالإغاثة.
و�ش���دد على �ش���رورة م�شاعف���ة اجلهود 
الت���ي تبذله���ا االأمم املتح���دة و�شركاوؤها 
املعنيون لتلبية االإحتياج���ات االإن�شانية 
املالي���ة  امل���وارد  وتوف���ري  املتزاي���دة 

والب�شري���ة الالزم���ة لتمكينها م���ن القيام 
مب�شوؤولياتها .. وهو االأمر الذي يتطلب 
تعزي���ز تعاون الدول م���ع املنظمة يف كل 
ال�شور املمكنة مب���ا فيها متويل كياناتها 
املعنية باالأن�شطة االإن�شانية واالإ�شتجابة 
و�ش���ول  لت�شهي���ل  املا�ش���ة  للحاج���ة 
امل�شاع���دات االإن�شاني���ة اىل االأ�شخا����ض 
اأم���ام  عوائ���ق  اأي  واإزال���ة  املت�شرري���ن 
العامل���ني يف املج���ال االإن�ش���اين للقي���ام 
كاف���ة  الت���زام  جان���ب  اىل   .. بعمله���م 
املدني���ني  بحماي���ة  امل�شلح���ة  االأط���راف 
اأثناء ال�شراعات عم���ال باأحكام القوانني 
االإن�شانية الدولي���ة واتخاذ تدابري فعالة 
اإزاء امل�شوؤولني عن اإنتهاك هذه القوانني 

وجلبهم للعدالة .
و  الدع���م  الب���اروت  اأن���ور  واإ�شتعر����ض 
اجلهود الت���ي تبذلها دول���ة االمارات من 
اأجل تعزي���ز م�شاعداته���ا اخلارجية عرب 
برام���ج االأمم املتح���دة .. موؤك���دا حيوية 
ال���دور الذي تقوم به املنظمة الدولية يف 
جماالت ح�ش���د وتن�شيق اجلهود الدولية 
لتوفري امل�شاع���دات االإن�شانية والغوثية 

الطارئة للماليني يف املناطق املنكوب.
وق���ال " اإننا ن���درك اأن ال�شراك���ة الدولية 
والتع���اون مع املنظمة ميث���الن االأ�شلوب 
االأجنح لتحقيق اأف�شل النتائج لالأن�شطة 
الع���امل وعلي���ه حر�شن���ا  االإن�شاني���ة يف 
مبادراتن���ا  م���ن  العدي���د  تن�شي���ق  عل���ى 
وكاالت  م���ع  االإن�شاني���ة  وم�شاهماتن���ا 

االأمم املتح���دة املعني���ة لتنفي���ذ امل�شاريع 
يف  امل���دى  وطويل���ة  الطارئ���ة  الغوثي���ة 
البلدان املت�شررة من الكوارث الطبيعية 

وال�شراعات امل�شلحة ".
واأ�ش���اف " اأن���ه من خ���الل ع�شويتنا يف 
االأمم  ملكت���ب  املانح���ني  دع���م  جمموع���ة 
املتح���دة لتن�شي���ق ال�ش���وؤون االإن�شاني���ة 
" .. ن�شاه���م يف تن�شيق عمل  " اأوت�ش���ا 
املنظم���ة لتحقيق اك���رب قدر م���ن الكفاءة 
يف جم���ال االأن�شط���ة االإن�شاني���ة. معرب���ا 
الب���اروت ع���ن اإعت���زاز دول���ة االإم���ارات 
بقيامه���ا باإط���الق الن���داء املوح���د ل���الأمم 
املتحدة لع���ام 2009 والذي يحدث الأول 

مرة يف منطقة ال�شرق االأو�شط.
الدول���ة  وف���اء  جان���ب  اإىل  اأن���ه  وذك���ر 
بكاف���ة التزاماتن���ا املالي���ة لهيئ���ات االأمم 
املتحدة املعني���ة بامل�شاع���دات االإن�شانية 
واالأن�شط���ة التنموي���ة .. ت�شاهم حكومة 
دولة االإمارات وجمموعة من املوؤ�ش�شات 
اخلريية يف الب���الد تتقدمها هيئة الهالل 
االأحم���ر االإماراتية يف اجله���ود الدولية 
لتوف���ري امل�شاع���دات الغوثي���ة يف اأوقات 
الطوارئ للمناط���ق املنكوبة يف خمتلف 

بقاع العامل.
واأكد ت�شاعف م�شاهمات االإمارات خالل 
العامني املا�شي���ني بن�شبة 300 يف املائة 
حيث بلغت م�شاهمات الدولة للمنظمات 
االإن�شاني���ة ع���ام 2008 ح���وايل/156 / 
ملي���ون دوالر مقارن���ة ب����/ 45 / ملي���ون 

اخلرطوم / رويرتز
قال متمردون �شابقون يف دارفور 
ام�ض الثالثاء انهم احتجزوا ثالثة 
رج����ال لال�شتب����اه يف قتله����م اثنني 
من قوات حف����ظ ال�شالم الرواندية 
يف تب����ادل الط����الق الن����ار ت�شب����ب 
يف توت����ر العالقات ب����ني ال�شودان 

ورواندا.
وقت����ل رواندي����ان م����ن اأف����راد ق����وة 
االمم املتح����دة واالحت����اد االفريقي 
امل�شركة حلفظ ال�شالم )يوناميد( 
عندم����ا فت����ح م�شلحون الن����ار اأثناء 
توزيعهما امل����اء يف خميم لالجئني 
يف منطق����ة �شاجني����ل توباي����ا يوم 

ال�شبت املا�شي.
وقب����ل ذلك بي����وم واحد قت����ل ثالثة 

اخ����رون م����ن ق����وات حف����ظ ال�شالم 
الرواندي����ة يف كم����ني ن�ش����ب له����م 
اأثن����اء مرافقتهم �شهريج مياه قرب 
منطق����ة �شرف عم����رة بوالية �شمال 
دارفور.وق����ال الرئي�����ض الرواندي 
ب����ول كاجام����ي ان����ه ينبغ����ي عل����ى 
اخلرطوم اأن تق����دم تف�شريا لهذين 
الهجوم����ني وكي����ف ح����دث اط����الق 
الن����ار م����ن م����كان قري����ب للغاية من 

مواقع تابعة للجي�ض ال�شوداين.
اخلارجي����ة  وزارة  واأدان����ت 
ال�شوداني����ة الهجومني وو�شفتهما 
ون�ش����اط  اجرام����ي  عم����ل  باأنهم����ا 
ارهابي.وق����ال متحدث با�شم ميني 
ارك����وا مين����اوي زعي����م املتمردي����ن 
قوات����ه  ان  دارف����ور  يف  ال�شاب����ق 

فتحت حتقيق����ا واألقت القب�ض على 
ح����ادث  وراء  اأنه����م  يعتق����د  ثالث����ة 

اطالق النار يف �شاجنيل توبايا.
م�ش����وؤول  �شايك����ي  كم����ال  وق����ال 
امل�شرك����ة  الق����وة  يف  االع����الم 
ق����وات مين����اوي وافق����ت عل����ى  ان 
ت�شلي����م امل�شتبه به����م اىل ال�شلطات 
ال�شودانية يف �شاجنيل توبايا يف 

وقت الحق يوم الثالثاء.
واأ�شاف "قالت ق����وات ميناوي ان 
الثالث����ة منخرط����ون يف ممار�شات 
خط����ف  ويحاول����ون  اجرامي����ة 
م�شوؤول����و  �شرياق����ب  �شي����ارات... 
حق����وق االن�ش����ان التابع����ون لق����وة 

يوناميد عملية الت�شليم."
وكان جي�ض حترير ال�شودان الذي 

يتزعمه ميناوي هو القوة امل�شلحة 
الوحي����دة التي وقعت ع����ام 2006 
بالف�ش����ل  ب����اء  �ش����الم  اتف����اق  عل����ى 
االن  ومين����اوي  اخلرط����وم.  م����ع 
اأحد كب����ار م�شاع����دي الرئي�ض عمر 
ح�ش����ن الب�شري.و�شرح عثمان كرب 
وايل �شم����ال دارفور لوكالة االنباء 
القب�����ض  األق����ي  باأن����ه  ال�شوداني����ة 
عل����ى ع����دد م����ن الرج����ال ي�شتبه يف 
م�شوؤوليتهم عن الكمني االول واأنه 

�شتوجه اليهم اتهامات.
االخ����ري  الن����ار  اط����الق  وبح����ادث 
ق����وات حف����ظ  اأف����راد  يرتف����ع ع����دد 
لق����وا حتفه����م اىل  الذي����ن  ال�ش����الم 
22 فردا منذ ن�ش����ر القوة يف يناير 

كانون الثاين 2008 .

الإمارات جتدد اإلتزامها  بامل�ساعدات " الإغاثية "مع 
الأمم املتحدة

CNN / الكويت
رفع رئي�����ض جمل�ض الن����واب الكويتي، 
املنعق����دة  اجلل�ش����ة  اخل����رايف،  جا�ش����م 
الثالث����اء مل����دة رب����ع �شاعة الإخ����الء قاعة 
بن����اء  م����ن اجلمه����ور  ال�ش����امل  عبدالل����ه 
على طل����ب احلكوم����ة حتوي����ل اجلل�شة 

اإىل �شري����ة ملناق�ش����ة ا�شتج����واب رئي�ض 
احلكومة وعدد من الوزراء.

جاء هذا التطور بعد اأن اأعلنت احلكومة 
اال�شتجواب����ات  ملناق�ش����ة  جاهزيته����ا 
االأربع����ة املقدم����ة م����ن اأع�ش����اء جمل�����ض 
االأم����ة الكويت����ي، وفق����ًا ملا نقلت����ه وكالة 

االأنباء الكويتية.
وكان عدد من الن����واب الكويتيني دعوا 
االثن����ني اإىل �ش����رورة االنتهاء من ملف 
اال�شتجواب����ات والتف����رغ ملل����ف االإعمار 
والتنمي����ة، م�شريين اإىل �شرورة ذهاب 
احلكومة اإىل املن�ش����ة للرد على حماور 

تلك اال�شتجوابات.
اأعلن����وا  الن����واب  م����ن  ع����ددًا  اأن  غ����ري 
االثنني رف�شهم لفك����رة اجلل�شة ال�شرية 

ال�شتجواب رئي�ض الوزراء.
النائ����ب �شعي����ب املوي����زري  فق����د ج����دد 
تاأكيده اأنه �شي�شوت مع مناق�شة جل�شة 

ا�شتج����واب رئي�ض ال����وزراء يف جل�شة 
علنية.

وطالب املويزري احلكومة، يف ت�شريح 
اال�شتجواب����ات،  مبواجه����ة  �شحف����ي، 
م�شتنك����رًا م����ا يح����دث يف ال�ش����ارع االآن 
م����ن تبادل االتهامات وال�شب بني بع�ض 

الن����واب، م�شددًا على �ش����رورة احرام 
ال����راأي والراأي االآخر، وا�شفًا ما يحدث 
من تاأجي����ج يف ال�ش����ارع ب�"ال�شيء غري 
الطيب" وفقًا ملا جاء يف خرب نقله موقع 

جمل�ض االأمة الكويتي على االإنرنت.
وراأى اأن مواجه����ة اال�شتج����واب وعدم 
طل����ب التاأجي����ل ه����ي االأف�ش����ل للخروج 
من حال����ة التجاذبات وتاأجي����ج ال�شارع 
التي حتدث االآن، وجعل احلكم النهائي 
على اال�شتج����واب داخل القاعة، ويجب 
اأن يح����رم كل م����ن ي�ش����وت م����ع �شرية 

اجلل�شة اأو علنيتها.
ويف حني اأعلن املويزري انه �شد �شرية 
ال����وزراء،  رئي�����ض  ا�شتج����واب  جل�ش����ة 
متن����ى ع����دم ا�شتغ����الل علني����ة اجلل�ش����ة 
به����دف ا�شتعرا�ض الع�ش����الت والتلفظ 
باأ�شاليب وعب����ارات غري مقبولة من اأي 

طرف من االأطراف.
كذل����ك اأكد النائ����ب ح�شني مزي����د رف�شه 
القاط����ع الإحال����ة جل�ش����ات اال�شتج����واب 
الت����ي تعق����د الثالثاء اإىل جل�ش����ة �شرية، 
اأو  ال����وزراء  رئي�����ض  عل����ى  اأن  م�ش����ددا 
له����م  ا�شتجواب����ات  املقدم����ة  ال����وزراء 
اال�شتحق����اق  ومواجه����ة  ال�شع����ود 
الد�شت����وري جلل�ش����ة علني����ة حتى يطلع 

عليها ال�شعب الكويتي.
واأ�ش����اف مزي����د يف ت�شريح �شحفي اأن 
�شع����ود رئي�����ض ال����وزراء من �شاأن����ه اأن 
يوق����ف حال����ة ال����دوران ال�شيا�شي الذي 
اأدخ����ل الكويت يف اأج����واء متكررة منذ 
�شن����وات، موؤك����دًا اأن املواجه����ة اأف�ش����ل 
الط����رق الإنهاء هذه احلالة عرب ال�شعود 
وتفني����د املح����اور، حيث �شيق����ف نواب 
م�شلح����ة  لتغلي����ب  جت����رد  ب����كل  االأم����ة 

الكويت على ما عداها من م�شالح.

احلكومة الكويتية تطالب بجل�سة �سرية ل�ستجواب رئي�س الوزراء

رام اهلل / الوكاالت 
 يجتم����ع املجل�����ض املرك����زي ملنظم����ة التحرير 
الفل�شطيني����ة يف رام الل����ه يف اخلام�����ض ع�شر 
م����ن كان����ون االول ، لبح����ث الية حت����ول دون 
الوق����وع يف حال م����ن الف����راغ الد�شتوري يف 
االرا�ش����ي الفل�شطينية، وف����ق ما قال اكرث من 

م�شوؤول.
الفل�شطين����ي  املرك����زي  املجل�����ض  ويحظ����ى 
باهمي����ة ت�شريعي����ة، كون����ه هيئ����ة ت�شريعي����ة 
منبثق����ة م����ن منظم����ة التحري����ر الفل�شطيني����ة 
التي تعترب ال�شق����ف االعلى للنظام ال�شيا�شي 

الفل�شطيني.
وياأت����ي اجتماع املجل�����ض املركزي مع اقراب 
موع����د االنتخاب����ات الت�شريعي����ة والرئا�شي����ة 
التي حدده����ا القانون اال�شا�ش����ي الفل�شطيني 
)الد�شتور( يف الراب����ع والع�شرين من كانون 
الث����اين املقب����ل، والت����ي باتت �شب����ه م�شتحيلة 
ب�شب����ب موقف حركة حما�����ض الراف�ض اجراء 

هذه االنتخابات يف قطاع غزة.
اعل����ن  بعدم����ا  االجتم����اع  ه����ذا  يات����ي  كذل����ك، 
الرئي�����ض الفل�شطين����ي حممود عبا�����ض انه لن 

ير�ش����ح لوالي����ة رئا�شي����ة مقبل����ة، اال ان����ه مل 
يتطرق اىل من�شبه كرئي�����ض ملنظمة التحرير 

الفل�شطينية.
وكان عبا�����ض حدد يف الراب����ع والع�شرين من 
ت�شرين ثاين املا�ش����ي موعد هذه االنتخابات 
يف الرابع والع�شرين من ال�شهر املقبل، اال ان 
جلنة االنتخابات املركزية اعلنت عدم قدرتها 

على تنظيم هذه االنتخابات يف قطاع غزة.
وقال ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفل�شطينية �شالح راأفت لوكالة فران�ض بر�ض 
ان اجتماع املجل�ض املركزي يف اخلام�ض ع�شر 
م����ن هذا ال�شه����ر، �شيبحث الو�ش����ع ال�شيا�شي 
العام ا�شافة اىل ق�شية االنتخابات بناء على 

قرار جلنة االنتخابات املركزية.
واو�شح راأف����ت ان املجل�ض املرك����زي �شيتخذ 
ق����رارا بدع����وة املوؤ�ش�ش����ات الفل�شطيني����ة اىل 
اال�شتم����رار يف عملها، ومن ه����ذه املوؤ�ش�شات 
الرئا�ش����ة  وموؤ�ش�ش����ة  الت�شريع����ي  املجل�����ض 

الفل�شطينية.
وا�ش����اف "ل����ن يكون هن����اك ف����راغ د�شتوري، 
املجل�����ض  ان  يق����ول  اال�شا�ش����ي  القان����ون  الن 

الت�شريع����ي الفل�شطيني ينته����ي عمله مبجرد 
ت�شل����م املجل�����ض الت�شريع����ي اجلدي����د مهمات����ه 
وكذل����ك احل����ال بالن�شب����ة اىل رئي�����ض ال�شلطة 

الوطنية".
و�شه����د النظ����ام ال�شيا�ش����ي الفل�شطين����ي حالة 
مماثل����ة يف الع����ام 1999 ح����ني انته����ت م����دة 
املرحل����ة االنتقالية التي ن�ش����ت عليها اتفاقية 
او�شلو، ومت متديد عم����ل املجل�ض الت�شريعي 
ورئا�شة ال�شلط����ة الفل�شطينية بناء على قرار 

من رئي�ض ال�شلطة انذاك يا�شر عرفات.
وقال راأف����ت "املجل�����ض املرك����زي الفل�شطيني 
ه����و الذي ق����رر ان�ش����اء ال�شلط����ة الفل�شطينية، 
ومنظمة التحرير هي املرجعية العليا، ولذلك 
كان القرار الذي اتخذه الرئي�ض ابو عمار يف 
العام 1999 م�شتندا اىل قرار اتخذ ا�شال يف 

املجل�ض املركزي الفل�شطيني".
م����ن جهته، ق����ال ع�ش����و املجل�����ض املركزي عن 
حرك����ة فت����ح عب����د الل����ه عب����د الل����ه ان املجل�ض 
املركزي �شيبحث نقطتني ا�شا�شيتني، "االوىل 
اح����رام ن�����ض الد�شت����ور، والثاني����ة احلر�ض 
على عدم ن�شوء حال من الفراغ الد�شتوري".

وا�شاف "م����ن الوا�شح ان الرابع والع�شرين 
م����ن ال�شه����ر املقب����ل ه����و موع����د انته����اء والية 
الت�شريع����ي والرئا�ش����ة، ولك����ن يف  املجل�����ض 
حال تعذر اج����راء االنتخابات ال�شباب قاهرة 
ف����ان الرئي�ض ي�شتمر يف عمله اىل حني اجراء 

االنتخابات".
وا�شار اىل ان املجل�ض املركزي �شيتخذ قرارا 
بدعوة رئي�����ض ال�شلط����ة الفل�شطينية حممود 
عبا�����ض اىل اال�شتم����رار يف عمل����ه، م����ن دون 
اال�شارة اىل املجل�����ض الت�شريعي الفل�شطيني 

الذي تهيمن عليه حما�ض.
وق����ال عبد الل����ه "املجل�����ض الت�شريع����ي ا�شال 
نائ����م، ومل جنتم����ع في����ه من����ذ ايل����ول 2006، 

وبالتايل هو ا�شال يف حال �شلل".
وي�ش����م املجل�ض املركزي 126 ع�شوا ميثلون 
با�شتثن����اء  الفل�شطيني����ة  الف�شائ����ل  خمتل����ف 
اال  اال�شالم����ي،  واجله����اد  حما�����ض  حركت����ي 
ان����ه فت����ح ام����ام روؤ�ش����اء اللج����ان يف املجل�ض 
الت�شريع����ي وهيئة مكت����ب الرئا�ش����ة ليكونوا 

اع�شاء فيه.
وق����ال ح�شن خري�ش����ة، الذي ب����ات ع�شوا يف 

املجل�ض املركزي كونه ع�شوا يف هيئة مكتب 
رئا�شة املجل�����ض الت�شريعي، ان هناك وجهتي 
نظر ب����ني اع�ش����اء املجل�����ض قبل انعق����اده يف 

اخلام�ض ع�شر من كانون االول.
واو�ش����ح ان وجه����ة النظ����ر االوىل تتلخ�����ض 
يف حماول����ة ابق����اء �شرعي����ة رئي�����ض ال�شلط����ة 
الفل�شطيني����ة حمم����ود عبا�����ض ومتدي����د فرة 
رئا�شت����ه اىل ح����ني اج����راء االنتخاب����ات. ام����ا 
وجهة النظر الثانية فتتلخ�ض، وفق خري�شة، 
يف ابق����اء �شرعية عبا�ض كون����ه رئي�شا ملنظمة 

التحرير الفل�شطينية.
وا�شار اىل ان اخلي����ار الثاين م�شتبعد، "رغم 

انه يتم طرحه حتت الطاولة".
وا�شتبع����د خري�شة ح����دوث ف����راغ د�شتوري، 
مو�شح����ا ان القان����ون اال�شا�ش����ي ن�����ض عل����ى 
من�شب����ه  يف  ال�شلط����ة  رئي�����ض  ا�شتم����رار 
ومثل����ه املجل�����ض الت�شريعي اىل ح����ني اجراء 

االنتخابات الت�شريعية والرئا�شية.
لكن خري�شة حتدث عن اقراح يق�شي بدعوة 
رئي�ض ال�شلطة اىل اال�شتمرار يف من�شبه اىل 
حني اجراء االنتخابات، من دون احلديث عن 

و�شعية املجل�ض الت�شريعي.
الت�شريع����ي  املجل�����ض  رئي�����ض  ويعت����رب 
الفل�شطيني القيادي يف حما�ض عزيز الدويك 
ونائبه احمد بحر وامني �شر املجل�ض حممود 
الرحمي اع�شاء يف املجل�ض املركزي، اال انهم 
ال يح�شرون اجتماعاته ب�شبب اخلالفات بني 

فتح وحما�ض.
وقال الرحمي لوكالة فران�ض بر�ض ان اجتماع 
املجل�����ض املرك����زي ياأت����ي يف مرحل����ة �شعبة، 
م�ش����ريا اىل اىل ان����ه يوؤي����د ان يتخ����ذ املجل�ض 
ق����رارا بتمديد عم����ل املوؤ�ش�ش����ات الفل�شطينية 

جتنبا للفراغ الد�شتوري.
وا�ش����اف "يف ظل عدم حتقيق امل�شاحلة على 
ار�ض الواقع، فمن احلكمة ابقاء الو�شع على 
م����ا هو عليه اىل حني تهيئ����ة الظروف الجراء 

االنتخابات الت�شريعية والرئا�شية".
وتاب����ع "اذا مل يتم ذلك فان البالد �شتعي�ض يف 

حال من الفو�شى ال�شيا�شية".
لكن الرحمي اك����د رف�شه االقراح الذي يدعو 
اىل متدي����د والي����ة الرئي�����ض وجتن����ب متدي����د 

والية املجل�ض الت�شريعي.

د���س��ت��وري ف�����راغ  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون  ال���ت���ح���ري���ر   مل��ن��ظ��م��ة  م��رت��ق��ب  اج���ت���م���اع  

الربملان 
اللبناين يناق�س 

بيان احلكومة
بريوت/ اف ب

 بداأ جمل�ض النواب اللبناين قبل ظهر 
ام�ض الثالثاء مناق�شة البيان الوزاري 

للحكومة اجلديدة برئا�شة �شعد 
احلريري التي �شت�شتمر ثالثة ايام، على 

ان يتم يف نهايتها الت�شويت على الثقة 
باحلكومة.

ويتوقع ان تنال احلكومة ثقة باغلبية 
وا�شعة، كونها حكومة وحدة وطنية 

ت�شارك فيها كل الكتل الرئي�شية يف 
الربملان.

اال ان �شعد احلريري دعا يف بداية 
تالوته البيان الوزاري، رغم "عدم 
وجود معار�شة حقيقية" للحكومة 

على حد قوله، اىل احرام "املمار�شة 
الدميوقراطية". كما دعا املجل�ض النيابي 

اىل "حما�شبة احلكومة" بانتظام.
وقال احلريري "ان هذه احلكومة ال 

متلك اال خيارا واحدا هو خيار النجاح 
النجاح يف رهان الوفاق الوطني 

والنجاح يف االجناز والعمل".
وا�شاف ان النجاح "ال يكون بائتالف 

التناق�شات، بل بائتالف املنطلقات 
واالهداف".

وكانت احلكومة اللبنانية اقرت 
اال�شبوع املا�شي م�شروع البيان 

الوزاري الذي ير�شم خطوط �شيا�شتها 
العامة.

وابدى خم�شة وزراء من م�شيحيي 
االكرثية النيابية حتفظهم على بند 

ين�ض على "حق لبنان بحكومته و�شعبه 
وجي�شه ومقاومته با�شرجاع او حترير 

مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا التي 
حتتلها ا�شرائيل".

واعترب هوؤالء الوزراء ان ذكر 
من  ت�شتخدم  عبارة  وهي  "املقاومة"، 

اجل اال�شارة اىل مقاومة حزب الله 
امل�شلحة �شد ا�شرائيل، ينتق�ض من 

�شلطة الدولة.

متمردون يحتجزون 3 لال�ستباه بقتلهم اثنني 
من قوات حفظ ال�سالم بدارفور

CNN / سنعاء�
توا�شل���ت املعارك ام�ض ب���ني احلوثيني والق���وات اليمني���ة وال�شعودية  وذلك 
و�ش���ط تزاي���د التقاري���ر ع���ن ن���زوح امل�شلح���ني نح���و حمافظ���ة اجل���وف التي 
يحاول���ون الدخ���ول اإليه���ا لتجنب ال�شغ���ط اليمني م���ن جه���ة وااللتفاف على 
اجلي�ض ال�شعودي من جهة اأخرى لفتح جبهة مع حمافظة جنران ذات الغالبية 

االإ�شماعيلية.
وذك���رت م�ش���ادر احلوثي���ني اأنهم �ش���دوا هجوم���ًا نف���ذه اجلي����ض اليمني من 
اجلان���ب ال�شع���ودي للح���دود، يف ح���ني اأعلن���ت �شنع���اء اأن القت���ال يف مدينة 
�شعدة التي يحاول امل�شلحون ال�شيطرة على الق�شر الرئا�شي فيها بات يجري 
يف ال�ش���وارع، حي���ث يعمد اجلن���ود اإىل اقتحام منازل وم�شاج���د حت�شن فيها 

احلوثيون.
وذك���ر بيان �ش���ادر عن مكت���ب عبدامللك احلوث���ي، زعيم امل�شلح���ني املتمردين، 
اأن اجلي����ض ال�شع���ودي حاول اقتحام جبل الُرَميح، وذل���ك بعملية �شاركت فيها 

القوات اليمنية، ولكن امل�شلحني �شدوا الهجوم بح�شب زعمه.
واأ�شاف بيان احلوثي اأن الطريان ال�شعودي �شن بعد الهجوم 18 غارة جوية، 

عة. اهر وجبل ظهر احلمار وجبل املُدود وجمدَّ تركزت على مناطق الظَّ

ح��رب �س��وارع ب�سع��دة .. واحلوثي��ون 
يبحثون عن جبهة ثانية �سد ال�سعودية

الربملان الكويتي


