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ا�ستجــوابـــات
النــواب الكويتــيني
حازم مبي�ضني
عادت لعبة الق ��ط والف�أر للربوز يف واجهة امل�شهد ال�سيا�سي
الداخل ��ي يف الكويت،بع ��د �أن تراكمت طلب ��ات اال�ستجواب
املقدمة م ��ن نواب التي ��ار الإ�سالم ��ي للحكومة،وبحيث بات
�صعب ��ا التكهن مب�ستقبل العالقة ب�ي�ن جمل�س ا�ﻷ مة برتكيبته
احلالية واحلكومة،خ�صو�ص ًا و�أن عدد ًا من نواب هذا التيار
يع ��دون املزيد من اال�ستجوابات،التي باتت �سيفا م�شهر ًا يف
وجه العالقة االيجابية ب�ي�ن الطرفني،مثلما باتت عائقا �أمام
الوزراء والقيام بواجباتهم.
احلكوم ��ة الكويتي ��ة تقف �أمام خيارين ﻻ ثال ��ث لهما،فاما �أن
تواجه اﻻ�ستجوابات وتدافع عن موقفها�،أو ت�ستقيل متهيد ًا
لإعادة ت�شكيلها بطريقة تنزع فتيل اخلالف مع النواب،بحيث
يت ��م �إق�صاء ال ��وزراء امل�ستجوب�ي�ن�،أو تدويره ��م كحد �أدنى
للحل،وال يبدو وارد ًا اللج ��وء �إىل حل جمل�س النواب،الذي
متتل ��ك فيه احلكوم ��ة �أغلبية نيابية ت�ساعده ��ا على مترير ما
تري ��د ،كما �أنها ال ت�ضمن عودة الن ��واب املوالني لها يف حالة
احلل والعودة �إىل انتخابات جديدة.
لي� ��س مفهوم� � ًا جلوء الن ��واب الإ�سالمي�ي�ن �إىل �إع ��ادة �إنتاج
الأزمة مع احلكومة من خالل ه ��ذه اال�ستجوابات،التي �أدت
�إىل ح ��ل املجل� ��س النياب ��ي �أكرث م ��ن مرة،وك�أن ��ه لي�س لدى
املواط ��ن الكويتي من هم غري الذهاب لالنتخابات،خ�صو�ص ًا
و�أن االج ��واء املتوت ��رة جراء اال�ستجواب ��ات تنعك�س �سلبي ًا
عل ��ى عم ��ل املجل�س،والدليل �أنه مل يتمكن م ��ن �إقرار قانوين
العم ��ل يف القط ��اع ا�ﻷ هلي وهيئة �سوق امل ��ال ،حيث اختلف
اجلمي ��ع ح ��ول م ��واد القان ��ون يف الظاهر،بينم ��ا اخل�ل�اف
احلقيقي يكمن يف اال�ستجوابات.
نفه ��م �أن الد�ست ��ور الكويت ��ي يتي ��ح للن ��واب ا�ستج ��واب
ال ��وزراء،وان اللوائ ��ح الداخلي ��ة للمجل� ��س تنظ ��م مثل هذا
الأمر،ونفه ��م �أن الدميقراطية تفر�ض عل ��ى الوزراء مناق�شة
م�ستجوبيهم،لتفني ��د م ��ا ج ��اء يف ا�ستجواباتهم،وبعده ��ا
يكون الر�أي لالغلبية النيابية،غري�أن جلوء الإ�سالميني لهذا
احلق،ب�ش ��كل ا�ستف ��زازي متك ��رر هو ما يدف ��ع احلكومة �إىل
النظ ��ر �إىل االمر باعتبار �أنه لي�س �أكرث من ابتزاز،ويقين ًا �أن
عليها مواجهته ب�شجاعة،لك�سر احلاجز النف�سي،وﻻ�ستمرار
وجودها،حت ��ى تتمكن من �إجناز برنام ��ج عملها الذي قدمته
�إىل املجل�س ونالت الثقة على �أ�سا�سه.
مع ��روف �أن امل�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة للنواب،وخالفاته ��م
ال�شخ�صي ��ة �أي�ض� � ًا م ��ع الوزراء،ه ��ي املح ��رك احلقيقي لهذه
اﻻ�ستجواب ��ات ،واحلكوم ��ة باعتباره ��ا �صاحب ��ة الوالي ��ة
مطالب ��ة با�ستخدام كل حقوقه ��ا الد�ستورية مبا فيها ا�ﻹ حالة
�إىل املحكم ��ة الد�ستورية وت�أجي ��ل مناق�شة اﻻا�ستجواب �إىل
ح�ي�ن اﻻنتهاء م ��ن الق�ضاي ��ا املطروحة عل ��ى الق�ض ��اء ب�ش�أن
اال�ستجواب ��ات،واذا كن ��ا نع ��رف �أن اﻻ�ستجواب ��ات تق ��ف
وراء توت ��ر الو�ضع ال�سيا�سي وتعطي ��ل الكثري من امل�شاريع
والقوان�ي�ن الت ��ي حتتاجه ��ا عجل ��ة الدول ��ة لال�ستم ��رار يف
ال ��دوران املنتج،ب ��دل التف ��رغ ملناكف ��ات امل�ستجوبني،فانن ��ا
ننتظ ��ر م ��ن احلكوم ��ة موقف� � ًا حازم� � ًا �إزاء ما ميك ��ن و�صفه
بالعبث املت�سرت بالد�ستور وحقوق النواب.

حمكمة تابعة لالمم املتحدة
تعني حماميا لكاراديت�ش
�أم�سرتدام /رويرتز

قال ��ت املحكم ��ة اجلنائي ��ة اخلا�ص ��ة
بيوغو�سالفي ��ا ال�سابقة ام�س اجلمعة
�إن حمامي ��ا يعي� ��ش يف لن ��دن اخت�ي�ر
لتمثيل القائد ال�سابق ل�صرب البو�سنة
رادوفان كاراديت�ش الذي يحاكم بتهمة
ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.
ي�أت ��ي اختي ��ار ريت�ش ��ارد ه ��اريف بعد
�ص ��دور �أمر يف اخلام�س م ��ن ت�شرين
الث ��اين قال ��ت في ��ه املحكمة ان ��ه �سيتم
تعي�ي�ن م�ست�شار قان ��وين لكاراديت�ش
ال ��ذي ي�صر على الدفاع عن نف�سه �أمام
املحكم ��ة ويقاطع بداي ��ة حماكمته يف
اطار جهوده لك�س ��ب املزيد من الوقت
لال�ستعداد.
وت�أجل ��ت يف وق ��ت �سابق م ��ن ال�شهر
احل ��ايل حماكم ��ة كاراديت� ��ش ال ��ذي
رف� ��ض  11اتهام ��ا بارت ��كاب جرائ ��م
حرب �ضده بخ�صو�ص حرب البو�سنة
ب�ي�ن عام ��ي  1992و .1995وتقررت
املحاكم ��ة يف مار� ��س اذار  2010ملنح
م�ست�ش ��اره الدفاع ��ي اجلدي ��د الوق ��ت
لال�ستعداد.
وق ��ال كاراديت� ��ش يف م�ستن ��دات
قانوني ��ة انه ين ��وي اال�ستئن ��اف �ضد

احلكم بتعيني م�ست�شار له.
ووجه ��ت اتهام ��ات لكاراديت� ��ش على
خلفي ��ة ح�ص ��ار العا�صم ��ة البو�سني ��ة
�سراييف ��و مل ��دة � 43شه ��را ب ��دءا م ��ن
ع ��ام  1992واالب ��ادة اجلماعية لنحو
ثماني ��ة االف م ��ن الرج ��ال وال�صبي ��ة
البو�سنيني امل�سلم�ي�ن يف �سربرنيت�شا
عام .1995
وقت ��ل م ��ا يق ��در مبئ ��ة �أل ��ف �شخ� ��ص
يف ح ��رب البو�سن ��ة بع ��د �سق ��وط
يوغو�سالفيا ال�سابقة يف الت�سعينات.
وكان القت ��ال بني ال�ص ��رب والكروات
وامل�سلمني هو اال�سو�أ يف �أوروبا منذ
احلرب العاملية الثانية.
وع�ي�ن ه ��اريف م ��ن قب ��ل يف من�ص ��ب
امل�ست�ش ��ار الدفاعي الثن�ي�ن يف جي�ش
حتري ��ر كو�سوف ��و هم ��ا هارادين باال
واله ��ي براهيماج وذل ��ك يف ق�ضيتني
منف�صلت�ي�ن �أم ��ام املحكم ��ة اجلنائي ��ة
الدولية جلرائم يوغو�سالفيا ال�سابقة
ومقرها الهاي.
وحك ��م عل ��ى ب ��اال بال�سج ��ن  13عاما
وبراهيم ��اج بال�سج ��ن �س ��ت �سنوات
الدانتهما بارتكاب جرائم يف كو�سوفو
عام .1998

رئ�ي���س��ا وزراء رو��س�ي��ا و�أوك��ران �ي��ا ب�ع��د ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون بينهما

بعد توترات �سيا�سية بني البلدين

مو�سى يدعو امل�صريني واجلزائريني اىل "الهــدوء"
دبي /اف ب
دعا االمني العام جلامعة الدول العربية عمرو
مو�سى ام�س اجلمع ��ة امل�صريني واجلزائريني
اىل اله ��دوء بع ��د التوت ��ر ال ��ذي جن ��م ع ��ن
مواجهت ��ي منتخبيهما امل�ؤهلت�ي�ن لكا�س العامل
يف كرة القدم.
وق ��ال مو�سى عل ��ى هام�ش افتت ��اح م�ؤمتر يف
دب ��ي ينظمه املنتدى االقت�صادي العاملي "ادعو
اىل اله ��دوء وو�ضع االم ��ور يف حدودها ويف
اطارها".
كم ��ا دع ��ا "ال�ش ��ارع العرب ��ي اىل الع ��ودة اىل
العق ��ل" معتربا ان ما ح�صل هو "فتنة ادت اىل
فورة اع�صاب يف بلدين كبريين".
وتوت ��رت االج ��واء ب�ي�ن القاه ��رة واجلزائ ��ر
ب�سب ��ب اعمال عنف وهجم ��ات اعالمية رافقت
مواجه ��ة منتخب ��ي البلدين �ضم ��ن الت�صفيات
امل�ؤهل ��ة اىل نهائي ��ات ك�أ�س الع ��امل يف جنوب
افريقي ��ا  ،2010وحتولت اخلمي� ��س اىل ازمة
دبلوما�سي ��ة با�ستدع ��اء م�ص ��ر �سفريه ��ا يف
اجلزائر "للت�شاور".
وجاء هذا اال�ستدعاء عقب االدانات القوية من

جانب القاهرة ملا ا�سمته "اعتداءات" تعر�ضت
له ��ا اجلماه�ي�ر امل�صري ��ة م ��ن قب ��ل امل�شجعني
اجلزائريني م�ساء االربعاء يف اخلرطوم عقب
ف ��وز اجلزائر عل ��ى م�صر �-1صف ��ر يف املباراة
الفا�صل ��ة .كما حتتج القاه ��رة �أي�ضا على تعمد
عنف �ضد امل�صريني يف اجلزائر.
وكانت احداث عن ��ف ا�ستهدفت اي�ضا الالعبني
واجلماه�ي�ر اجلزائرية الأ�سب ��وع املا�ضي يف
القاهرة على هام�ش لقاء املنتخبني االول الذي
انته ��ى بفوز م�ص ��ر بهدفني مقاب ��ل ال �شيء ،ما
ا�ستدعى اقامة املباراة احلا�سمة يف اخلرطوم
بعد تعادل الفريقني بعدد النقاط واالهداف يف
�صدارة جمموعتهما امل�ؤهلة اىل كا�س العامل.
اىل ذل ��ك اعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة امل�صرية ان
اح ��د ع�ش ��ر �شرطيا و 24م ��ن الأف ��راد جرحوا
�صباح ام�س اجلمع ��ة امام ال�سفارة اجلزائرية
يف القاهرة عندما ر�شق متظاهرون م�صريون
قوات االمن باحلجارة والزجاجات احلارقة.
وجاءت التظاهرة التي ب ��د�أت م�ساء اخلمي�س
وا�ستمرت حت ��ى فجر اجلمعة ح�سب الوزارة،
بعد يومني من ت�أه ��ل اجلزائر ملونديال 2010
اث ��ر مباراة يف ك ��رة القدم م ��ع م�صر جرت يف

اخلرطوم.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان ان "جمموعات من
املواطن�ي�ن حاول ��ت التوجه اىل مق ��ر ال�سفارة
اجلزائرية يف منطق ��ة الزمالك رافعني االعالم
امل�صرية با�سل ��وب متح�ضر وملتزم اعرابا عن
غ�ضبه ��م وا�ستنكارهم لالح ��داث امل�ؤ�سفة التى
اق ��دم عليه ��ا عدد م ��ن م�شجعي فري ��ق اجلزائر
خالل مباراتي القاهرة واخلرطوم".
وا�ضاف ��ت ان ع ��ددا من املتظاهري ��ن امل�صريني
"جنح ��وا اىل القاء احلج ��ارة وزجاجات بها
م ��واد ملتهبة نحو ق ��وات ال�شرطة ما ا�سفر عن
ا�صابة �أحد ع�شر �ضابطا و�أربعة وع�شرين من
االفراد".
وا�ضاف ��ت ان "تلفي ��ات حلق ��ت بخم� ��س ع�شرة
�سي ��ارة خا�ص ��ة ولل�شرط ��ة وكذل ��ك ته�شم ��ت
واجه ��ات اربعة حمال وحمطة وق ��ود واثنتي
ع�شرة لوحة لالعالنات".
وتابعت ان ذلك "ا�ضطر قوات ال�شرطة لتفريق
املتجمع�ي�ن و�ضبط متزعمي اعم ��ال ال�شغب"،
مو�ضحة ان "التحقيق جار" يف احلوادث.
واو�ض ��ح البي ��ان ان "ق ��وات ال�شرطة حر�صت
على اتاح ��ة الفر�صة لهم عل ��ى م�سافة تبعد عن

الدول الكربى يف بروك�سل ترد على الرف�ض االيراين
بروك�سل /اف ب

اجتمع ��ت الدول الكربى ال�ست التي تت ��وىل التفاو�ض على
امللف النووي االيراين ام� ��س يف بروك�سل للرد على رف�ض
ايران اال�ستجابة للعر�ض الدويل الذي طرح عليها لال�شراف
على تخ�صيب اليورانيوم الذي متلكه.
ويات ��ي االجتم ��اع بع ��د توجي ��ه الرئي� ��س االمريك ��ي باراك
اوباما حتذيرا اىل ايران اخلمي�س من "عواقب" موقفها.
ويفرت� ��ض ان يبد�أ اجتماع االع�ض ��اء اخلم�سة الدائمني يف
جمل� ��س االمن (الواليات املتحدة ،رو�سي ��ا ،ال�صني ،فرن�سا،
بريطانيا) واملانيا يف مق ��ر االحتاد االوروبي يف بروك�سل

قب ��ل الظهر ،وينعقد على م�ستوى امل ��دراء ال�سيا�سيني ،على
ما اعلنت ناطقة با�سم املمثل االعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف
االحتاد االوروبي خافيري �سوالنا.
وي�ش ��ارك �سوالن ��ا ال ��ذي يق ��وم ب ��دور الو�سيط ب�ي�ن الدول
ال�س ��ت واي ��ران ب�صورة وجي ��زة يف االجتم ��اع يف بدايته،
بح�سب الناطقة.
وبامل ��وازاة مع اللقاء يلتقي وزي ��ر اخلارجية الرتكي احمد
داود اوغل ��و الرئي� ��س االي ��راين حممود احم ��دي جناد يف
تربيز �شمايل ايران بح�سب دبلوما�سي تركي.
واعل ��ن وزي ��ر اخلارجية االيراين منو�شه ��ر متكي االربعاء
رف� ��ض ب�ل�اده نق ��ل خمزونه ��ا م ��ن اليوراني ��وم �ضعي ��ف
التخ�صيب اىل اخلارج ،م ��ا ي�شكل رف�ضا للنقطة االوىل يف
اقرتاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف  21ت�شرين االول/
اكتوبر .وي�شكل تخ�صيب اليورانيوم جوهر اختبار القوة
بني ايران وجمموعة ال�ست التي تخ�شى ان ت�ستغله طهران
الغرا�ض ع�سكرية.
وين� ��ص �سيناري ��و الوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة الذري ��ة عل ��ى
ار�سال اي ��ران حواىل  %70من خمزون اليورانيوم �ضعيف
التخ�صي ��ب ( )%3,5الذي متلك ��ه اىل رو�سيا حيث ي�ضاعف
تخ�صيب ��ه قب ��ل ان حتوله فرن�سا اىل وق ��ود ملفاعل االبحاث
النووي يف طهران.
واك ��د اوبام ��ا اخلمي� ��س ان الوالي ��ات املتح ��دة وحلفاءه ��ا
يبحث ��ون "تبع ��ات" الرف� ��ض االي ��راين ،ملمح ��ا اىل زيادة
العقوبات .وي�ؤيد اع�ضاء االحتاد االوروبي هذا التوجه.

مق ��ر ال�سف ��ارة ح ��واىل ن�ص ��ف كيلوم�ت�ر" يف
التظاه ��رة .وو�صف ��ت الوزارة "م ��ا تعر�ض له
م�شجعو الفري ��ق امل�صري من م�شجعي الفريق
اجلزائ ��ري" بان ��ه "اعم ��ال اجرامي ��ة وغ�ي�ر
متح�ضرة" ،داعي ��ة امل�صريني يف الوقت نف�سه
اىل "االلت ��زام بال�سلوك احل�ضاري يف التعبري
عن م�شاعرهم".
كما دعت املحتجني اىل "اال يرتكوا املجال لكل
من ق ��د يب ��ادر با�ستثمار املوقف الث ��ارة اعمال
ال�شغب او حتقيق اهداف خا�صة".
وب ��د�أ االحتج ��اج م�س ��اء اخلمي� ��س يف �ش ��ارع
ي�ؤدي اىل ال�سفارة.
وعم ��دت �شرطة مكافحة ال�شغب مرات عدة اىل
�صد املتظاهرين الذين احرقوا اعالما جزائرية
ورددوا هتاف ��ات معادية للجزائ ��ر التي ت�أهلت
االربع ��اء ملباريات ك�أ�س الع ��امل لكرة القدم يف
.2010
وق ��د دان ��وا "االعت ��داءات املتك ��ررة" عل ��ى
امل�شجع�ي�ن امل�صري�ي�ن م ��ن قب ��ل امل�شجع�ي�ن
اجلزائريني يف اخلرطوم حيث نظمت املباراة
بني اخل�ضر والفراعنة.
واكد م�شجعون م�صريون لوكالة فران�س بر�س

ان حافلته ��م تعر�ض ��ت للر�ش ��ق باحلج ��ارة يف
اثناء الع ��ودة اىل مطار اخلرطوم بعد خ�سارة
فريقهم  0-1يف املباراة الفا�صلة.
وا�ستدعت م�صر �سفريها يف اجلزائر للت�شاور
اخلمي�س كما ا�ستدع ��ت ال�سفري اجلزائري يف
القاهرة لالحتجاج على الهجمات.
وه ��ذه املرة الثانية يف ا�سب ��وع التي ي�ستدعى
فيه ��ا ال�سفري عبد القادر حج ��ار .وقد ا�ستدعي
اىل وزارة اخلارجي ��ة اال�سب ��وع املا�ضي عقب
مهاجم ��ة م�شجع�ي�ن جزائري�ي�ن مل�ؤ�س�س ��ات
ومنازل م�صريني يف العا�صمة اجلزائرية.
وكان ��ت اعم ��ال عن ��ف ا�ستهدف ��ت العب�ي�ن
ومواطن�ي�ن جزائري�ي�ن اال�سب ��وع املا�ض ��ي يف
القاهرة على هام�ش لقاء املنتخبني االول الذي
انتهى بفوز م�صر بهدفني مقابل ال �شيء.
وبع ��د ه ��ذه املب ��اراة ،هاج ��م متظاه ��رون يف
�ش ��وارع العا�صمة اجلزائرية  15مكتبا ل�شركة
حملي ��ة تابع ��ة ل�شرك ��ة اورا�سك ��وم امل�صري ��ة
لالت�ص ��االت كما قاموا باعم ��ال تخريب مرتني
يف مكاتب امل�صرية للطريان يف اجلزائر.
ودفعت الهجمات �شركة اورا�سكوم اىل �سحب
 25موظفا م�صريا وعائالتهم من اجلزائر.

الربغوث��ي يدعو اىل التقدم نحو جت�س��يد
الدولة الفل�سطينية ك�أمر واقع
رام اهلل /رويرتز
ق ��ال م ��روان الربغوث ��ي القي ��ادي يف
حرك ��ة فت ��ح واملعتق ��ل يف مقابل ��ة
م ��ن زنزانت ��ه يف �سج ��ن ا�سرائيل ��ي
ان حمادث ��ات ال�س�ل�ام ب�ي�ن ا�سرائي ��ل
والفل�سطينيني ف�شلت ودعا اىل اطالق
حملة �شعبي ��ة ودبلوما�سي ��ة لتج�سيد
هدف �إقامة دولة فل�سطينية.
وال ي ��زال الربغوثي ( 50عاما) يتمتع
ب�شعبية ويتح ��دث ب�شكل وا�ضح على
الرغم من مرور خم�سة �أعوام ام�ضاها
خل ��ف الق�ضب ��ان وي�ص ��ف بع� ��ض
الفل�سطيني�ي�ن النا�ش ��ط الفل�سطين ��ي
ب�أن ��ه نل�س ��ون ماندي�ل�ا فل�سط�ي�ن
وك�شخ� ��ص ي�ستطيع توحي ��د احلركة
الوطني ��ة الفل�سطيني ��ة املنق�سمة على
ذاتها اذا �أطلقت ا�سرائيل �سراحه.
وق ��ال الربغوث ��ي ان ��ه ال ي ��رى مربرا
لالنق�سام بني حرك ��ة فتح التي ينتمي
اليه ��ا وحرك ��ة املقاوم ��ة اال�سالمي ��ة

(حما�س) التي ت�سيطر على قطاع غزة
يف ظل تع�ث�ر الدبلوما�سية االمريكية
الحالل ال�سالم يف ال�شرق االو�سط.
وقال الربغوثي الذي لعب دورا قياديا
يف انتفا�ضت�ي�ن فل�سطينيت�ي�ن �ض ��د
االحت�ل�ال اال�سرائيلي منذ عام 1987
انه ال يرى �أن هناك "خالفات جوهرية
�سيا�سية بني فتح وحما�س".
ويق�ض ��ي الربغوث ��ي عقوب ��ة ال�سجن
م ��دى احلياة بع ��د �أن اتهمته ا�سرائيل
يف ع ��ام  2004بالقت ��ل ل ��دوره
يف الهجم ��ات الت ��ي �شنه ��ا ن�شط ��اء
فل�سطيني ��ون عل ��ى ا�سرائيلي�ي�ن �أثناء
االنتفا�ض ��ة الثاني ��ة الت ��ي اندلعت يف
عام .2000
ورد الربغوث ��ي كتاب ��ة م ��ن زنزانت ��ه
يف ال�سج ��ن اال�سرائيل ��ي عل ��ى ا�سئلة
لوكالة رويرتز بعثت بها عرب حماميه
خ�ضر �شقريات.
وكان ينظر اىل الربغوثي قبل �سجنه
ك�أح ��د املر�شح�ي�ن خلالف ��ة الزعي ��م

الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات وهو
من�ص ��ب �شغل ��ه الرئي� ��س الفل�سطيني
حمم ��ود عبا� ��س بعد وف ��اة عرفات يف
عام  .2004وعل ��ى الرغم من وجوده
يف ال�سج ��ن فه ��و الي ��زال ينظ ��ر الي ��ه
كخليفة حمتمل لعبا�س.
وق ��ال الربغوث ��ي "اال�سرتاتيجي ��ة
املطلوب ��ة يف ظ ��ل ف�ش ��ل املفاو�ض ��ات
وغي ��اب ال�شريك اال�سرائيل ��ي لل�سالم
هي انهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة
الوطنية".
و�أ�ضاف "ال يوجد �أي مربر يف الكون
مينع امل�صاحل ��ة الوطني ��ة خا�صة يف
�ض ��وء التط ��ورات االخ�ي�رة وان�سداد
افق املفاو�ضات".
وو�ص ��ل االنق�س ��ام بني فت ��ح وحما�س
والذي و�صفه الربغوثي ب�أنه "جرمية
�ض ��د االم ��ة" يف ع ��ام  2007عندم ��ا
فر�ض ��ت حما�س �سيطرته ��ا على قطاع
غ ��زة مم ��ا �أدى اىل انق�س ��ام احلرك ��ة
الوطنية الفل�سطينية.

ثمانية قتلى �إثر �سقوط �صواريخ امريكية على باك�ستان
مريان �شاه /اف ب

عن االهرام القاهرية

اف ��ادت ق ��وات االم ��ن مبقت ��ل
ثماني ��ة ا�شخا� ��ص عل ��ى االق ��ل
ام� ��س اجلمع ��ة ب�صواري ��خ
اطلقتها طائ ��رات امريكية بدون
طيار عل ��ى منطقة قبلي ��ة� ،شمال
غرب باك�ست ��ان ،ت�سته ��دف فيها
وا�شنط ��ن بانتظ ��ام مقاتل ��ي
طالبان والقاعدة.
وه ��ذه ث ��اين �سل�سل ��ة �صواريخ
تطلقه ��ا طائ ��رات اجلي� ��ش
االمريكي ب ��دون طيار املتمركزة
يف افغان�ست ��ان يف غ�ض ��ون
يوم�ي�ن .وق ��د خل ��ف الهج ��وم

االول �ست ��ة قتل ��ى ب�ي�ن املقاتلني
اال�سالميني م�ساء االربعاء.
وا�ستهدف هج ��وم اجلمعة قرية
مري علي القريبة من مريان �شاه
ك�ب�رى مدن مقاطع ��ة وزير�ستان
ال�شمالية املحاذي ��ة الفغان�ستان،
عل ��ى م ��ا ذك ��ر �ضاب ��ط يف قوات
االم ��ن الباك�ستاني ��ة طالب ��ا عدم
ك�شف هويته.
وحتدث �ضابط �آخ ��ر عن "مقتل
ثماني ��ة ا�شخا� ��ص على االقل يف
هجوم الطائرة بدون طيار الذي
ا�سته ��دف مب ��اين ي�ستخدمه ��ا
متمردون ا�سالميون".
واك ��د اخل�ب�ر �ضاب ��ط ع�سك ��ري

كب�ي�ر �آخ ��ر مو�ضح ��ا �سق ��وط
"مقاتل�ي�ن ا�سالمي�ي�ن" ب�ي�ن
ال�ضحاي ��ا وبع�ضه ��م "اجان ��ب"
يف عب ��ارة ي�ش�ي�ر به ��ا اجلي� ��ش
الباك�ست ��اين اىل مقاتل ��ي تنظيم
القاع ��دة العرب ومن بلدان �آ�سيا
الو�سطى.
واو�ض ��ح ال�ضاب ��ط ان الطائ ��رة
ا�ستهدفت مركزا لتدريب طالبان
يف قرية بالو�سني.
وي�ستحي ��ل التحق ��ق م ��ن �صحة
ح�صيل ��ة تل ��ك الغ ��ارات كم ��ا
ين�شرها م�س�ؤولون باك�ستانيون
م ��ن م�ص ��ادر م�ستقل ��ة ال �سيم ��ا
ان حرك ��ة طالب ��ان الباك�ستاني ��ة

وحليفه ��ا تنظي ��م القاع ��دة
وطالب ��ان االفغانية ت�سيطر على
تلك املناطق امل�ستهدفة.
وقد اطلقت طائرة تابعة للجي�ش
االمريك ��ي ب ��دون طي ��ار م�س ��اء
االربع ��اء �صاروخ�ي�ن عل ��ى تلك
املقاطع ��ة فقتلت �ست ��ة ا�سالميني
م�سلحني بينه ��م ثالثة "اجانب"
ح�س ��ب م�س�ؤول�ي�ن ع�سكري�ي�ن
باك�ستانيني.
ويف غ�ض ��ون � 15شهرا ،وبدون
االع�ت�راف بذل ��ك علن ��ا او نفيه،
نف ��ذت وكال ��ة �سي.اي.اي ��ه
واجلي� ��ش االمريك ��ي م ��ا ال يقل
عن  65هجوم ��ا �صاروخيا على

املناط ��ق القبلي ��ة الباك�ستاني ��ة
احلدودي ��ة مع باك�ست ��ان خملفة
 625قتي�ل�ا ح�سب ق ��وات االمن
الباك�ستانية.
وتعت�ب�ر وا�شنط ��ن املناط ��ق
القبلي ��ة الباك�ستاني ��ة معق�ل�ا
لتنظي ��م القاعدة وقاع ��دة خلفية
لطالب ��ان االفغ ��ان املدعومني من
طالبان باك�ستان.
وتعت�ب�ر حرك ��ة طالب ��ان
الباك�ستانية م�س�ؤولة عن �سل�سلة
اعت ��داءات -معظمها انتحارية-
خلفت اكرث م ��ن  2550قتيال يف
كافة ارجاء باك�ستان يف ما يزيد
قليال عن �سنتني.

