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طرابلس � يو.بي.آي: كلف س����يف اإلسالم جنل الرئيس الليبي معمر 
القذافي رس����ميا مبنصب منسق القيادة الش����عبية االجتماعية في ليبيا 
ليحتل املركز الثاني في السلطة بعد والده وليصبح مبثابة رئيس الدولة 
الليبية من الناحية الشكلية. وذكرت صحيفة أويا على موقعها على شبكة 
االنترنت امس أن هذا التكليف جاء في القرار رقم 1 الذي أصدره منس����قو 
القيادات الشعبية خالل اجتماعهم االستثنائي الذي عقدوه بطرابلس أمس 
االول. وحسب اللوائح الداخلية للقيادات الشعبية االجتماعية التي تعتبر 

املرجعية العليا للنظام السياس����ي القائم في ليبيا واملعتمد على النظام 
اجلماهيري الذي يدار ش����عبيا عن طريق مؤمترات شعبية تقرر وجلان 
شعبية تنفذ فإن كال من مؤمتر الشعب العام )البرملان( واللجنة الشعبية 
العامة )احلكومة( واألجهزة األمنية ستكون حتت مسؤولية سيف اإلسالم 
القذافي. وكانت هذه القيادات أقرت تزكية دعوة الرئيس معمر القذافي خالل 
األيام املاضية التي طالب فيها مبنح جنله سيف اإلسالم الذي ال يشغل أي 

موقع رسمي في الدولة صيغة متكنه من القيام بواجبه جتاه بالده.

تكليف سيف اإلسالم القذافي بثاني أعلى منصب في ليبيا 

»حقوق اإلنسان« يقّر تقرير غولدستون ..مدينًا اسرائيل ألول مرة بتاريخ صراعها مع العرب
جنيڤ � وكاالت: صدق مجلس 
حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة 
امس على تقرير اتهم اس����رائيل 
وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب 
خالل احلرب التي دارت في قطاع 
غزة في ديسمبر ويناير املاضيني. 
وفي جلس����ة خاصة وافق 25 من 
الذي  القرار  اعضاء املجلس على 
وبخ اسرائيل الخفاقها في التعاون 
مع بعثة االمم املتحدة التي قادها 
القاضي ريتشارد غولدستون وهو 
من جنوب أفريقيا بينما صوت ضد 
القرار 6 اعضاء وامتنع 11 آخرون. 
ويتألف املجلس من 47 دولة عضوا 
علما ان املشروع اقترحته في جلسة 
الفلسطينية  استثنائية السلطة 
بدع����م م����ن املجموع����ة العربية 
ومنظمة املؤمتر االسالمي ودول 
عدم االنحياز وال����دول االفريقية 
التي تش����كل غالبية في املجلس. 
ويدعو التقرير مجلس االمن الى 
احالة القضية الى احملكمة اجلنائية 
الدولية اذا لم يحقق االسرائيليون 
والفلس����طينيون في االنتهاكات 
املزعومة بأنفس����هم. وتأمل جلنة 
غولدستون بعد اعتماد التقرير ان 
يحيله االمني العام لالمم املتحدة بان 
كي مون الى مجلس االمن التخاذ 
االجراءات الالزمة والتي ميكن ان 
تكون االحالة الى احملكمة اجلنائية 
الدولية. كما دان القرار االجراءات 
االس����رائيلية االخيرة في القدس 
الشرقية احملتلة مطالبا تل ابيب 
باحترام احلقوق الدينية والثقافية 
في االراضي الفلسطينية احملتلة 
كما هو منصوص عليه في االعالن 
العاملي حلقوق االنسان واملواثيق 
الدولية املعنية واتفاقيات الهاي 

وجنيڤ.
ويطالب القرار اسرائيل بالوقف 
الف����وري لعمليات التنقيب حتت 
املسجد االقصى الشريف وما حوله 
او تغيير املعالم املقدسة اسالمية 
كانت او مس����يحية في االراضي 
الفلسطينية احملتلة وفي القدس 

الشرقية.
ودان القرار كذلك عدم تعاون 
سلطة االحتالل االسرائيلي مع بعثة 
التوصيات  تقصي احلقائق وأيد 
الص����ادرة ع����ن تقري����ر القاضي 
غولدستون وطالب جميع االطراف 
مبا فيه����ا منظم����ة االمم املتحدة 

بتطبيق توصيات التقرير.

حماس والسلطة ترحبان

ازاء ذل����ك، رحب����ت الس����لطة 
الفلسطينية بقرار مجلس حقوق 
االنس����ان املوافق����ة عل����ى تقرير 
غولدستون وعبرت عن املها في 
متابعته في مجلس االمن الدولي. 
وقال كبير املفاوضني الفلسطينيني 
صائب عريقات لوكالة فرانس برس 
الفلسطينية ترحب  ان »السلطة 
بقرار مجلس حقوق االنس����ان« 

املوافقة على تقرير غولدستون. 
واض����اف »نامل اال يك����ون قرار 
ق����رار« و»نأمل  املجلس مج����رد 
متابعت����ه وفق الي����ات تنفيذ في 
الدول����ي واعتماده  مجلس االمن 
من قبله ضد اجلرائم االسرائيلية 

لضمان وقف تكرارها«.
كم����ا عبر عن امله في »اعتماد 
القرار ف����ي اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة«.
وم����ن املقرر أن يح����ال تقرير 
العامة  الى اجلمعية  غولدستون 
لألمم املتحدة. كذلك رحبت احلكومة 
الفلسطينية املقالة بقيادة حركة 
حماس في غ����زة باعتماد مجلس 
حقوق االنسان لتقرير غولدستون. 
وقال طاهر النونو املتحدث باسم 
احلكوم����ة لوكال����ة فرانس برس 
الفلس����طينية ترحب  »احلكومة 

باملوافقة على التصويت على تقرير 
غولدستون وتشكر الدول املصوتة 
لصالح التقرير«. وتابع »ندعو الن 
يكون التصويت على القرار بداية 

حملاكمة قادة االحتالل«.

فشل حملة إسرائيل الديبلوماسية 

وكانت اسرائيل قد شنت حملة 
ديبلوماس����ية القناع حلفائها في 
مجلس حقوق االنسان بالتصويت 
التقرير.  واف����ادت صحيفة  ضد 
التاميز الصادرة امس بأن اسرائيل 
هددت باالنسحاب من مفاوضات 
السالم مع الفلسطينيني بعد رفض 
بريطاني����ا ودول أوروبية أخرى 

دعمها في التصويت.
كذلك ذكرت صحيفة هآرتس أن 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو خصص معظم وقته في 

األيام األخي����رة للموضوع لكنه 
فشل في إقناع نظرائه األوروبيني 
خصوصا بالتصويت ضد التقرير 
كما أنه كان يعقد عدة اجتماعات 
يوميا خالل األيام الثالثة املاضية 

للتداول في موضوع التقرير.
وبع����د ان فش����لت ف����ي اقناع 
بريطانيا بالتصويت ضد التقرير 
ركزت إسرائيل جهودها االخيرة 
إلقناع فرنسا وهولندا والدمنارك 

واسبانيا ملعارضة التقرير.
وذكرت »التاميز« ان بريطانيا 
تريد االمتناع عن التصويت على 
التقرير حرصا على موقع رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
الذي تعرض لضغ����وط داخلية 
بسبب طلب مندوبه في اجللسة 
الس����ابقة ملجلس حقوق االنسان 

التأجيل على التصويت.

بأغلبية 25 صوتًا ..والسلطة الفلسطينية تعد بمتابعته في مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة 

)أرشيف(تقرير القاضي غولدستون أدان اسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خالل حرب غزة االخيرة

امرأة عراقية تدلي بصوتها أمس في االنتخابات األولية للتيار الصدري        )أ.ف.پ(

مصر تؤجل موعد التوقيع على المصالحة الفلسطينية
وف�د حم��اس إل��ى القاه�رة خ��الل 36 س�اعة 
المصري�ة الورق�ة  عل�ى  الحرك�ة  مالحظ�ات  لمناقش�ة 

اردوغان إلى إيران قبل تلبية دعوة الرئيس األميركي إلى واشنطن في 29 الجاري

 اوغلو: تحسن العالقات بين تركيا وإسرائيل
مرتبط بإنهاء المأساة اإلنسانية في قطاع غزة

عواصم � وكاالت: صرح وزير 
اخلارجية التركي احمد داود اوغلو 
امس ان حتسن العالقات بني تركيا 
واسرائيل مرتبط »بانهاء املأساة 
االنس���انية« في غ���زة وحتريك 
جهود الس���الم في املنطقة. وقال 
للصحافيني »لالسف الهجوم على 
غزة وجه ضرب���ة كبيرة جلهود 
السالم«. واضاف: ال ميكن لتركيا 
أن تلتزم الصم���ت في ما يتعلق 
بالهجمات اإلسرائيلية في قطاع 
غزة. وتابع »عندما نعود الى طريق 
السالم، ستعود عالقات الثقة )مع 
اسرائيل( الى املستوى الذي كانت 
عليه من قبل«. وقال ان »ما نريده 
هو انهاء املأساة االنسانية في غزة 
وحتري���ك جهود الس���الم � على 
الفلسطيني والسوري  املسارين 
على حد سواء � واعطاء االولوية 

مجددا الى السالم في املنطقة«.

في غضون ذلك، اعلن رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
ان الرئيس االميركي باراك اوباما 
دعاه ال���ى زيارة واش���نطن في 
االس���ابيع املقبلة، حسبما ذكرت 

وكالة انباء االناضول امس.
واوض���ح اردوغان ان الدعوة 
وجهت الجراء الزيارة في 29 اكتوبر 
لكن املوعد لم يحدد بعد.  واضاف 
رئيس الوزراء التركي عند عودته 
من زيارة الى العراق، للصحافيني 
»سألت عن املواعيد املمكنة االخرى.. 
وسنتخذ قرارا حسب االمكانيات«.  
وتاب���ع »اذا قررنا الذهاب في 29 
اكتوبر فس���أتوجه الى الواليات 
املتحدة من اي���ران«، مذكرا بانه 
قرر زيارة طهران في هذا املوعد. 
باملقابل، ذكرت تقارير إسرائيلية 
إن جهودا ديبلوماس���ية تبذلها 
وزارتي اخلارجية اإلس���رائيلية 

والتركية إلنهاء األزمة بني الدولتني 
لكن مسؤولني إسرائيليني اتهموا 
أردوغان بتصعيد التوتر. وقالت 
صحيفة معاريف امس إن مسؤولني 
في وزارتا اخلارجية اإلسرائيلية 
والتركية تبادلوا في األيام األخيرة 
رسائل بهدف حل األزمة في العالقات 
بني الدولتني ووقف التصريحات 
الهجومية املتبادلة من أجل إعادة 
العالقات إلى سابقة عهدها. لكن 
»معاريف« نقلت عن مس���ؤولني 
سياس���يني إس���رائيليني رفيعي 
املس���توى قولهم إن »مش���كلتنا 
األساسية مع تركيا هي أردوغان 
نفسه فهو مصدر التوتر وهو الذي 
يغذيه إذ ان الكثيرين من املسؤولني 
في وزارة اخلارجية واجليش في 
تركيا يعتقدون أنه ينبغي تليني 
التوجه )نحو إسرائيل( وإظهار 

التوازن«.

غزة � يو.بي.آي: أكدت حركة حماس أن 
هناك تفصيالت بحاجة إلى توضيح في الورقة 
املصرية وحتتاج إلى املناقشة في وقت أعلنت 
القاهرة رسميا تأجيل موعد توقيع املصاحلة 
الوطنية بني الفصائل الفلسطينية. وقال عضو 
املكتب السياسي حلركة حماس محمود الزهار 
في تصريح صحفي أن الورقة املصرية بحاجة 
إلى املراجعة قبل التوقيع عليها مشددا على 
وجود حاجة إلى توضيح بعض النقاط »وهذا 

األمر ال يتأتى إال بجلوس ومناقشة«.
وكان مصدر مصري مسؤول أعلن في وقت 
سابق امس أن القيادة املصرية قررت تأجيل 
التوقيع على اتفاق املصاحلة في الوقت احلالي 
في حني ستواصل جهدها إلنهاء احلالة التي 
نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون. ولم 
يذكر املصدر املصري اي موعد جديد للتوقيع 
على اتفاق املصاحلة علما ان املوعد السابق 

كان مقررا في 26 اكتوبر اجلاري.
الى ذلك أكد مصدر في حركة حماس إن 
هناك 5 مالحظات على الورقة املصرية ناجتة 
باألس���اس عن صياغات ملتبسة إلى جانب 
إغفال أمور جرى االتفاق عليها ووضع أمور 

لم يتفق عليها.
وقال املصدر ليونايتد برس انترناشونال 
صباح امس »إن وفدا من قيادة احلركة من 
املق���رر أن يص���ل إلى القاه���رة في غضون 
36 ساعة الس���تكمال املشاورات مع القيادة 

املصرية«. 
وأوض���ح أن مالحظ���ات حركته تتعلق 
باملطالبة بإيج���اد مرجعية وطنية وإيجاد 
صيغة واضحة تضمن ع���دم اتخاذ رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس أي خطوة 

منفردة في املرحل���ة االنتقالية على صعيد 
القضايا الوطنية الكبرى إلى جانب حتديد 
موقف من تصريحات اإلدارة األميركية التي 
جددت طرح شروط الرباعية الدولية لنجاح 

أي مصاحلة.
وقال املصدر »يجب أن نعرف ماذا ستكون 
األمور عليه حال فازت حماس في االنتخابات 
القادمة وإن كان سيجري االعتراف بهذا الفوز 
والتعامل معه« مش���يرا إلى أن هناك حاجة 
إلى اس���تيضاح أكبر لص���ورة األمور بعد 
التوقيع على املصاحل���ة فيما يتعلق بفتح 
معبر رف���ح وغيره م���ن املعابر وموضوع 

احلصار برمته.
وأشار إلى أن حماس ومعها حركة اجلهاد 
اإلسالمي وفصائل أخرى تريد توضيحا ملا 
ورد في البند املتعلق باألجهزة األمنية ومنع 
تشكيالت مس���لحة خارجة عن األجهزة إن 
كان ذلك يعني فصائل املقاومة أم له عالقة 

مبنظومة األجهزة األمنية.
وشدد على أن حماس وفصائل املقاومة 
»م���ن غير ال���وارد مطلق���ا أن تتخلى عن 
جناحها العسكري وأسلحته وتعتبر حماية 
أكبر أولوياتها  املقاومة وتش���كيالتها من 
لذلك هي ترفض مجرد طرح هذا املوضوع 

للمناقشة«.
وشددعلى أن »احلركة مع تأكيدها على 
تقدير اجلهد املصري واحلرص على إجناحه 
وعدم إيجاد ألغام مستقبلية تريد أن يجري 
معاجلة وتوضيح هذه األمور حتى ال نصل 
إلى اتفاق ثم نعجز عن تطبيقه أو نختلف 
على تطبيقه ونعود إلى نقطة الصفر كما 

حدث في اتفاق مكة«.

وعدت بإنهاء الحالة الناتجة عن تداعيات تقرير غولدستون

مقتل وإصابة أكثر من 42 في هجوم انتحاري على مسجد في نينوى

التيار الصدري يختار مرشحيه لالنتخابات العامة
لتمثيلنا في املرحلة املقبلة«.

وأعرب عن أمله في ان يحقق 
املرش����حون طموحات الناخبني. 
وقال »نتمنى ان يقدموا خدمات 
وأمتن����ى ان يكون الوضع أفضل 

من السابق« مستقبال.
التيار  وتول����ى اعضاء م����ن 
الصدري وعدد محدود من عناصر 
املراكز  الشرطة واجليش حماية 
االنتخابية الت����ي فرضت حولها 

اجراءات أمنية مشددة.
امنيا، أكدت الشرطة العراقية 
ان مفج����را انتحاريا قتل امس 9 
أشخاص وأصاب 33 آخرين في 
هجوم على مسجد يرتاده املصلون 
السنة في محافظة نينوى شمال 

العراق.
وذكرت الشرطة ان رجال فجر 
نفس����ه في تل عفر على بعد 420 
كلم شمال غربي بغداد في هجوم 
انتحاري نادر على مسجد سني 

ال شيعي.

بغ����داد � وكاالت: انطلق����ت 
االنتخابات األولية للتيار الصدري، 
مبشاركة كبيرة من أبنائه في عموم 
الع����راق توزعوا على 350 مركزا 
الختي����ار 689 مرش����حا خلوض 
االنتخاب����ات التش����ريعية املقرر 
إجراؤها منتص����ف يناير املقبل، 

وفقا ملراسل فرانس برس.
وفتحت أبواب املراكز االنتخابية 
التي توزعت في 14 محافظة بينها 
بغ����داد واحملافظ����ات الوس����طى 
واجلنوبية عند الثامنة صباحا.

وقال املسؤول اإلعالمي للحملة 
الرصافة  ف����ي جانب  االنتخابية 
)شرق نهر دجلة( عالء االنباري 
لوكالة فرانس برس ان »اإلقبال 
كبي����ر والن����اس رجال ونس����اء 
احتش����دوا منذ الثامنة النتخاب 
مرش����حيهم بني 689 مرشح في 

عموم العراق«.
واضاف ان »عمليات العد والفرز 
ستجري في املراكز االنتخابية التي 

يبلغ عددها 350 مركزا، ثم ترفع 
النتائج الى اللجنة السباعية«.

ويتولى 7 من القادة البارزين 
التي����ار الصدري اإلش����راف  في 
على النتائج وصوال الى النتائج 
النهائية، وفقا لتوجيهات زعيم 

التيار مقتدى الصدر.
الناخب����ون بتدقيق  ويق����وم 
أسمائهم في سجالت قبل ان يقوموا 

مبلء بطاقتهم االنتخابية بحرية 
كاملة.

ويشارك في التصويت ناخبون 
يتجاوز سنهم ال� 15 عاما.

وق����ال أول الناخبني في احد 
مراكز مدينة الصدر سعد جدوع 
)33 عاما( وهو عاطل عن العمل 
»جئنا للمس����اهمة تلبية لدعوة 
الس����يد الصدر الختي����ار الناس 

مصرع 4 جنود 
أميركيين بأفغانستان

كابول � أ.ف.پ: قتل 4 
جنود أميركيني في انفجار 
قنبلة تقليدية الصنع في 
جنوب افغانستان، على ما 
أفادت امس القوة الدولية 
للمساعدة في إرساء األمن 

بأفغانستان )ايساف(.

إدانة 5 مسلمين 
بالتخطيط لهجمات 

في أستراليا
سيدني � أ.ف.پ: أدانت 
محكمة استرالية 5 مسلمني 
امس بالتخطيط لش����ن 
هجمات باستخدام أسلحة 
ومتفجرات في استراليا 
احتجاجا على املش����اركة 
االسترالية في احلرب في 

افغانستان والعراق.

محللون: 3 سيناريوهات للصراع بين طالبان والجيش في باكستان 
 سنغافورة � رويترز: يستعد اجليش الباكستاني لشن هجوم على 
معاقل حركة »طالبان باكس����تان« في مقاطعة وزيرستان اجلنوبية 
بعد اس����بوع من أعمال العنف التي قتل فيها متشددون اكثر من 100 

شخص واقتحموا املقر العام للجيش في روالبندي.
 وامس هاجمت القوات الباكستانية مقاتلي طالبان في معاقلهم 
بوزيرستان اجلنوبية بالطائرات واملدفعية فيما قتل مفجر انتحاري 
12 شخصا خارج مركز للشرطة في مدينة بيشاور في أحدث هجوم 

ضمن موجة من هجمات املتشددين.
ويرج����ح محللون يراقب����ون الوضع في باكس����تان ان تتلخص 
س����يناريوهات الصراع في باكستان ضد املتشددين اإلسالميني مبا 

يلي:
1- جم����ود مط����ول باملوقف وانعدام األمن لفت����رة طويلة: يقول 
محلل����ون إن االحتم����ال األغلب هو أن تظل باكس����تان محاصرة في 
حالة من اجلمود ألش����هر او سنوات حيث يستطيع املتشددون شن 
هجمات متكررة تسبب زعزعة االستقرار لكن دون مجازفة حقيقية 
بأن تنهار س����يطرة الدولة ويس����يطر اإلسالميون على احلكم، ومن 
املرجح أن يبدأ الهجوم العس����كري على وزيرس����تان قريبا، وقالت 
احملللة مبجموعة يوراس����يا ماريا كوسيستو »كان اجليش مترددا 
في فعل هذا بسبب اعتبارات جيوسياسية معقدة ومناخ العمليات 
املعقد باملنطقة. اجليش قام بثالث عمليات غير ناجحة في وزيرستان 

اجلنوبية فيما سبق«.

 وأضافت كوسيستو »اآلن ليس امام روالبندي)مقر قيادة اجليش 
الباكس����تاني( من خيار آخر س����وى املضي قدما في العملية«، لكن 
املتشددين الذين يقاتلون الدولة الباكستانية في حتالف فضفاض من 
عدة جماعات مبا في ذلك إسالميون بإقليم البنجاب يلعبون دورا يزداد 
أهمية. وحتى اذا حقق اجليش جناحا في منطقة وزيرستان اجلنوبية 

فإن هذا لن يسهم بشيء يذكر في إضعاف التهديد الشامل.
 غير أنه وبدرجة مساوية ليس امام املتشددين احتمال بأن ينفذوا 
هجوما يس����ددوا من خالله الضربة القاضية للدولة الباكس����تانية، 
حتى اذا وسعوا نطاق املناطق الواقعة حتت سيطرتهم او متكنوا من 
اغتيال زعماء سياسيني رئيسيني فإنهم يعجزون عن حتقيق نصر 
عس����كري، وبالتالي فإن النتيجة املرجحة هي جمود مطول. وتدرك 
األسواق هذا حيث لم يبدر منها رد فعل يذكر على الهجمات الفردية. 

وقد حلق الضرر باالستثمارات طويلة املدى.
 ورعى اجليش الباكس����تاني مولد حركة طالبان في افغانستان 
وأحجم عن بذل جهود حازمة لسحق املتشددين وسعوا الى استمرار 

احتوائهم في املناطق القبلية وركز على األعداء اخلارجيني.
 ورمبا يؤدي الهجوم اجلريء الذي شنه مسلحون تابعون لطالبان 
على مقر اجليش في روالبندي الى أن يتخذ اجليش موقفا اكثر صرامة، 
وتقول كلودين فراي احملللة املتخصصة بشؤون باكستان مبؤسسة 
كونترول ريسكس في لندن »رأينا درجة لم يسبق لها مثيل من الدعم 

بني الباكستانيني للعمل العسكري ضد املتشددين هذا العام«.

 وأضافت »قد تكون هذه فرصة للس����لطات املدنية والعسكرية 
التخاذ إجراءات صارمة ضد املتشددين«، لكن نظرا لطبيعة احلرب غير 
املتناسقة فإن اجليش لديه احتمال ضئيل بأن يخفض خفضا كبيرا 
قدرة املتشددين على شن هجمات مضعضعة لالستقرار، وسترحب 
األسواق بشن حملة عسكرية مستمرة ضد طالبان لكن ملف املخاطر 

اخلاص بباكستان لن يتغير كثيرا على املدى القصير.
2- الهجوم على املواقع النووية الباكستانية: احد سيناريوهات 
املخاطر التي تثير قلق صناع السياس����ة واحملللني هو أن يستطيع 
املتشددون اختراق أحد مواقع األسلحة النووية الباكستانية ورمبا 
سرقة بعض املواد االنشطارية التي ميكن استخدامها لتصنيع »قنبلة 
قذرة« وهي قنبلة تقليدية تنشر ايضا مواد مشعة في منطقة واسعة 
النطاق.  وسيمثل هذا تصعيدا خطيرا ميكن أن ينشر الذعر بباكستان 
ويؤدي ايضا الى مواجهة مع الواليات املتحدة وحلفائها بشأن كيفية 

إبعاد املواد النووية عن أيدي تنظيم القاعدة وحلفائه.
 ويقول محللون أمنيون إن املنشآت النووية الباكستانية تخضع 
حلراس����ة مشددة وإن اخلطر الرئيس����ي ال يكمن في شن املتشددين 
هجوما بل في أن يس����تطيع عمال متعاطفون داخل منش����أة نووية 
تهريب بعض املواد االنشطارية الى خارجها.  وأثار الهجوم على مقر 
اجليش مطلع هذا األس����بوع تساؤالت من جديد بشأن قدرة اجليش 
على منع الهجمات، لكن محللني قالوا إن اجليش تعامل مع احلادث 
جيدا، وقالت مؤسسة سترافور للتحليل اجليوسياسي واألمني في 

تعليق على الهجوم »السؤال هو ما اذا كانت احلكومة تطبق ممارسات 
أمني����ة كافية«، وأضافت »في هذه احلالة يبدو أنها فعلت ذلك. على 
الرغم من اخلسائر امتصت الطبقات األمنية الهجوم وصمدت. وطوق 
املبنى الذي كان الرهائن محتجزين داخله واستدعيت بسرعة قوات 
رفيعة املس����توى مدربة على عمليات إنق����اذ الرهائن لتنفيذ عملية 

إنقاذ فعالة«.
3- يدعم انعدام االستقرار اندالع مواجهة أخرى مع الهند: وهناك 
سيناريو اخر للمخاطر حيث تعود احلكومة واجليش الباكستانيان 
اللذان يواجهان انعدام استقرار مطوال واحلريصان على حتييد التهديد 
الداخلي من املتشددين الى االستراتيجية القدمية وهي محاولة تصدير 
االضطراب. وفي دولة مقسمة وغير مستقرة يعتبر العداء جتاه الهند 

أحد العوامل القليلة التي تساعد على الوحدة.
 ولم تظهر باكس����تان حماسا لتحسني العالقات مع الهند كما أن 
االئتالف احلاكم ضعيف والعديد من اجلماعات املتش����ددة متحمسة 
لش����ن هجمات في الهند مجددا، ورمبا تقرر السلطات الباكستانية 
أن جتد ان املواجهة ثمن يس����تحق أن تدفعه للحفاظ على السيطرة 

على االضطرابات.
 واذا عان����ت الهند من مزيد من الهجمات مثل هجوم املتش����ددين 
عل����ى مومباي في نوفمبر املاضي واذا نظر الى باكس����تان على أنها 
فاشلة في منع هذه الهجمات فستزيد التوترات على جانبي احلدود 

وستعاني األسواق في أنحاء املنطقة.


