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الخالف بين النخبة السياسية يعمق األزمة في الكويت

اتخذ  أن  بعد  الحكومة  استقالت  الماضي  والشهر 
ـــوزراء  ال ــس   ــي رئ الســتــجــواب  إجــــراًء  بالبرلمان  ـــواب  ن
اتهامات  بشأن  الحاكمة  األســـرة  فــي  بــارز  عضو  ــو  وه
للدولة  إيراني  دين  رجل  بزيارة  والسماح  اإلدارة  بسوء 

الخليجية.
الكويت  في  السياسية  ــة  األزم البرلمان  عضو  وقــال 
ال  لكن  واحد  لعامل  إرجاعها   الصعب  من  المسلم  فيصل 
شك أن الصراع الداخلي في األسرة الحاكمة والخالفات 

فيما بين  أفرادها من أهم أسبابها.
نشر  ــدم  ع طلبوا  بالبرلمان  ـــرون  آخ أعــضــاء  وعــبــر 

أسماءهم عن الفكرة نفسها.
وكثيراً ما تنشر الصحف الكويتية أن أفراداًَ من األسرة 
من  وزراء  بانتقاد  البرلمان  في  أعضاء  اقنعوا  الحاكمة 

أجل إضعاف الحكومة وتعزيز نفوذهم.
هناك  الرشيد  علي  الليبرالي  البرلمان  عضو  ــال  وق
ــارة  إلث الحاكمة  األســـرة  أفـــراد  بعض  جانب  مــن  تدخل 

المشكالت لرئيس الوزراء.
مع  يتحدث  ما  كثيراً  ــارز  ب غربي  دبلوماسي  واتفق 
مـــراراً  نسمع  ـــال:  وق ذلــك  على  الحاكمة  ـــرة  األس ـــراد  أف
يحاول  بعضهم  أن  الصباح  أســـرة  ـــراد  أف مــن  ــراراً  ــك وت
في  يرغبون  إنهم  إذ  المشكالت  إلثارة  النواب  استخدام 

تولي مناصب كبيرة في البالد.
وهذه المواجهة هي األحدث في سلسلة من الخالفات 
الماضي  في  كثيراً  أدت  والتي  والحكومة  البرلمان  بين 
أو  وحــل  الحكومة  تشكيل  وإعـــادة  وزراء  استقالة  إلــى 

البرلمان. تعليق  حتى 
ــة  األم مجلس  ــس  ــي رئ قـــال  ــي  ــاض ــم ال ــن  ــي ــن االث ـــوم  وي
صباح  الشيخ  الكويت  أمير  إن  الخرافي  جاسم  الكويتي 
وأعــاد  الحكومة  استقالة  َقبل  الصباح  الجابر  األحمد 
رئيسًا  الصباح  المحمد  ناصر  الشيخ  أخيه  ابن  تعيين 

للوزراء.

اإلصالحات  المتكررة  السياسية  الخالفات  وتهدد 
االقتصادية التي طال انتظارها مثل  إقامة هيئة للرقابة 
من  المئة  فــي   30 مــن  أكثر  فقدت  التي  الــبــورصــة  على 

الجاري. العام  قيمتها 
وتزايدت أهمية مثل هذه اإلصالحات مع تفاقم األزمة 
إلى  بالفعل  الحكومة  اضطرت   التي  العالمية  المالية 

التدخل إلنقاذ واحد من أكبر مصارف الكويت.
وحل حكام الكويت البرلمان 5 مرات منذ تأسيسه في 
 1986 والعام   1976 العام   في  وعلقوه  الستينيات  أول 

لعدة سنوات إلنهاء أزمات في البالد.
ودعا  الماضي  آذار  مارس/  في  البرلمان  األمير  وحل 
ظهرت  التوترات  لكن   أيار  مايو/  في  جديدة  النتخابات 

من جديد.
التي  الحاكمة  األســـرة  داخــل  االنقسامات  وظــهــرت 
ــاع  ــدف ــل  ال ــث ـــة الــرئــيــســيــة م ـــوزاري تــتــولــى الــمــنــاصــب ال
اضطر  عندما   2006 العام  في  والخارجية  والداخلية 
عن  للتخلي  الصباح  الــعــبــداهلل   سعد  ــل  ــراح ال الشيخ 
توليه  مــن  أســبــوع  نــحــو  بــعــد  لــلــبــالد  كــأمــيــر  منصبه 

السلطة.
األســرة  عينت  األســرة  وتقاليد  بالدستور  والــتــزامــًا 
تدهور  ــم  رغ على  للبالد  حاكمًا  سعد  الشيخ  الحاكمة 

الصحية. حالته 
األسرة  أفــراد  بعض  من  ضغوط  تحت  منصبه  وتــرك 

البرلمان. وأعضاء 
األسرة  أخلت  صباح  الشيخ  الحالي  األمير  وبتعيين 
بين  الحكم  تناوب  وهــو   طويلة  فترة  منذ  متبع  بتقليد 

والجابر. السالم  وهما  للعائلة  الرئيسيين  الفرعين 
وقال دبلوماسي غربي آخر سمعت مرتين من مصادر 
أقنعوا  العائلة  ـــراد  أف بعض  أن  بالصباح  صلة  على 
حل  إلى  تقود  استجوابات  بتقديم  البرلمان  في  أعضاء 

البرلمان.

ويقول آخرون أن بعض االستياء قد ينتج عن حقيقة 
وزير  هو  واحد  منصب  في   اآلن  ممثل  سالم  آل  جناح  أن 

الخارجية.
نفط  وزير  وهو  البغلي  علي  السياسي  المحلل  وقال 

سابق: إن األسرة الحاكمة غير موحدة.
األحمد  ـــواف  ن الشيخ  أخــيــه  صــبــاح  الشيخ  ــن  ــّي وع
رئيسًا  ناصر  الشيخ   أخيه  ــن  واب للعهد  ولّيًا  الصباح 

أســرة  فــي  مسئولين   3 أكبر  أن  يعني  مــا  ــو  وه ــوزراء  ــل ل
الصباح اآلن يأتون من فرع الجابر.

وقال المحلل شفيق الغبرة: إن هناك بعض الخالفات 
ما  بشأن  األعمال  رجال   ونخبة  السياسية  النخبة  داخل 
مركزاً  وتصبح  أسواقها  تفتح  أن  يجب  الكويت  كانت  إذا 

تجاريًا كبيراً مثل دبي أم تتبنى أسلوبًا أكثر تحفظًا.
في  األميركية  الجامعة  يــرأس  الــذي  الغبرة  وقــال 

الكويت هناك آراء متباينة بشأن ما  يتعين عمله.
أحكموا  ــن  ــذي ال ــدو  ــب ال ومـــن  ــون  ــي ــالم اإلس والـــنـــواب 
الماضي  مايو  انتخابات  في  البرلمان  على  قبضتهم 
في  ـــالم  اإلس قيم  لتعزيز  إجــــراءات  يتخذون  مــا  كثيراً 
بعض  في  للتنقيب  الحكومة  خطط   وعطلوا  التعليم 
اعتراض  إلى  جزئيًا  يرجع  فيما  الشمالية  النفط  حقول 

البعض على مشاركة شركات غربية.

§  الكويت - أولف ليسينج

الكويت  في  الحاكمة  األسرة  داخل  االنقسامات  إن  ودبلوماسيون  ومحللون  مشرعون  قال   [
هذه  في  االقتصادية  اإلصالحات  وهددت  التشريعية  السلطة  شلت  التي  السياسية  األزمة  تعمق 

الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.

نواب مجلس األمة الكويتي بعد رفع آخر جلسة قدمت التي  فيها الحكومة استقالتها       )صورة أرشيفية(

باكستان قضية ملحة تواجهها إدارة أوباما
§ إسالم أباد - سايمون كاميرون-مور  

واليته  المنتهية  الــرئــيــس  إدارة  كــانــت   [
للرئيس  ستترك  األحــوال  كل  في  بوش  جورج 
المنتخب باراك اوباما مشكلة ماذا يفعل بصدد 
المتناقض  المتحدة  الواليات  حليف  باكستان 

في الحرب ضد اإلرهاب.
متشددون  قتل  حين  المشكلة  وتفاقمت 
ــن بــاكــســتــان 171  ــم م ــه ــم أن ــزع ــون ي ــي ــالم إس
الهندية  مومبي  مدينة  على  هجوم  في  شخصا 
محتمال  ســبــبــا  ـــر  وف مــمــا  ــي  ــاض ــم ال األســـبـــوع 
الــنــوويــيــن  الخصمين  بــيــن  صــــراع  لــنــشــوب 

بجنوب آسيا.
بأن  باكستانيون  أمنيون  مسئولون  وحذر 
الشرقية  الــحــدود  ــى  إل ستنقل  قواتهم  جميع 
ــدة«  ــاع ــق »ال لــعــنــاصــر  يسمح  مــمــا  الــهــنــد  ــع  م
الــحــدود  على  بحرية  بالتجول  ــان«  ــب ــال و«ط

األفغانية إذا حدثت مواجهة.
من  إن  ــون  ــول ــق ي هـــنـــودا  محللين  أن  ــر  ــي غ
المستبعد نشوب مواجهة عسكرية نظرا للثمن 

الكبير الذي ينطوي عليه مثل هذا التصرف.
ــة األمــيــركــيــة  ــي ــارج ــخ ـــــرة ال ووصـــلـــت وزي
األربعاء  يوم  نيودلهي  إلى  رايــس  كوندوليزا 
المشتركة  األركــــان  هيئة  رئــيــس  ــل  وص فيما 
مهمة  في  أبــاد  إســالم  إلى  مولن  مايك  األميرال 

لتهدئة األجواء.
ــا  ــي ـــوب آس ـــن وقــــالــــت مــــديــــرة مــــشــــروع ج
بالمجموعة الدولية لمعالجة األزمات سامينا 
هذا  أن  األميركية  الوساطة  جهود  »تظهر  احمد 
ما  السيطرة  نطاق  عن  يخرج  ربما  )الوضع( 
وأضــافــت  ــد«.  ــدي ش بــحــرص  مراقبته  تتم  ــم  ل
أجرت  ـــرار.  األس على  اطلع  اوبــامــا  أن  »أعتقد 
رايس عدة أحاديث معه. إنها )مسألة( صعبة 
باكستان  مع  والتعامل  الجديدة«.  اإلدارة  على 
للواليات  الخارجية  السياسة  ــات  ــوي أول مــن 
قوامها  أميركية  قـــوات  هــنــاك  إن  إذ  المتحدة 
الواليات  وتعتزم  أفغانستان  في  فرد  ألف   23
تنظيم  زعماء  أن  كما  المزيد،  ــال  إرس المتحدة 
في  العالمي  لجهادهم  يخططون  »القاعدة« 
الحدود  على  الباكستانية  القبلية  ـــي  األراض
من  جـــزءا  أن  ــا  ــام اوب ويعلم  أفغانستان.  مــع 
ـــات الــمــتــحــدة في  ـــوالي الــســبــب فــي إخــفــاق ال
إدارة  أن  هــو  ألفغانستان  االســتــقــرار  تحقيق 
بوش لم تحصل قط على دعم باكستان الكامل 
عناصر  من  مئات  على  القضاء  في  لمساعدتها 
بأن  اعتقاده  إلى  اوباما  ألمح  كما  »القاعدة«. 
وباكستان  الهند  بين  تسوية  ــى  إل التوصل 

بشأن كشمير جزء من المعادلة.
المنطقة  هـــذه  ــي  ف ــالم  ــس »ال احــمــد  ــت  ــال وق
صعيد  على  ثماره  سيؤتي  ثــمــاره...  سيؤتي 
العالمي  والــســالم  أفــغــانــســتــان  ــي  ف ــالم  ــس ال
والمكاسب ستكون كبيرة جدا«.     وهناك حاجة 
إلى دعم باكستان لهزيمة »القاعدة« ولتحقيق 
أفغانستان  في  التمرد  على  عسكري  انتصار 
الحكومة  بين  سياسية  تسوية  أي  أجل  ومن 

في كابول وزعماء »طالبان«.
حامد  ــي  ــان ــغ األف الــرئــيــس  قـــال  ــا  م وكــثــيــرا 
قرضاي إن قيادة »القاعدة« متمركزة في كويتا 
عاصمة إقليم بلوخستان بغرب باكستان كما 
القيادة  مــراكــز  أن  ــى  إل أميركيون  قـــادة  أشـــار 
في  موجودة  بالمتمردين  الخاصة  والمراقبة 

باكستان.
إسالم  على  واشنطن  به  تتمتع  نفوذ  واكبر 
من  باكستان  ينقذ  ولم  المال.  هو  الفقيرة  أباد 
صندوق  ــوى  س الــمــدفــوعــات  مــيــزان  فــي  أزمـــة 

النقد الدولي الشهر الماضي.
ــوط األمــيــركــيــة  ــغ ــض وتـــقـــاوم بــاكــســتــان ال
للتخلص من المتشددين بمزيد من القوة قائلة 
مثلما  البالد  استقرار  زعزعة  هــذا  شــأن  من  إن 
في  االنتحارية  التفجيرات  من  موجة  أظهرت 

العامين الماضيين.
ويقول بعض المحللين إن هذا مثل التفاوض 
ويرى  رأسها.  على  مسدسا  تصوب  ــة  دول مع 
الجيش  حافظ  الغطاء  هذا  تحت  أنه  محللون 
الباكستاني سرا على الدعم لـ«طالبان« آمال في 
يوم.  ذات  كابول  في  النفوذ  بعض  يستعيد  أن 
هو  الباكستانيون  الجنراالت  يخشاه  ما  وأكثر 
بسبب  مـــهـــددون  ــم  ــه إن حــيــث  ــروا  ــاص ــح ي أن 
ومــصــادر  ــاي  ــرض ق ــن  م ــل  ك ــع  م الهند  ــة  ــداق ص
الشمال  تحالف  في  فصائل  بين  القديمة  القوة 
المناهض لباكستان والذين يشغلون مناصب 

مهمة في الحكومة األفغانية.
تساعدان  وأفغانستان  الهند  إن  ويقولون 
ــي بــلــوخــســتــان وتــثــيــران    ــردا انــفــصــالــيــا ف ــم ت
حيث  الــقــبــلــيــة  ــق  ــاط ــن ــم ال فـــي  االضـــطـــرابـــات 
»طالبان«  ومقاتلو  »الــقــاعــدة«  عناصر  تقيد 

الباكستانيون حرية الجيش الباكستاني.
ــردود  ــم ال ــو  ه هــذا  أن  إلــى  محللون  ويشير 
أدارتها  التي  للحروب  باكستان  تدفعه  الــذي 
»طالبان«  خالل  من  أفغانستان  في  بالوكالة 
ومن خالل منظمات جهادية في الشطر الهندي 

من إقليم كشمير.
استشاري  وهو  ويثينجتون  توماس  وقال 
كوليدج  كينجز  فــي  وبــاحــث  مستقل  دفــاعــي 
الفصل  بمكان  الشديدة  الصعوبة  »من  بلندن 
بين هذه المشكالت على التوالي... الوضع في 
بلوخستان والوضع في كشمير وما يحدث في 
والواليات  الهند  وتشتبه  أيضا«.  أفغانستان 
الجهادية  طيبة  عسكر  منظمة  أن  في  المتحدة 

هي التي نفذت الهجوم على مومبي.
الوحيد  المسلح  إن  هنود  مسئولون  ويقول 
ــأن  ــض عــلــيــه اعـــتـــرف ب ــب ــق ــــذي تـــم إلـــقـــاء ال ال
تدريبها  تلقت  الهجوم  نفذت  التي  المجموعة 
مدى  عن  يتساءلون  يتركهم  مما  باكستان  في 
التابع  المخابرات  بجهاز  لهذا  صلة  أي  عمق 

للجيش الباكستاني.
طيبة  عسكر  جماعة  أن  إلى  محللون  ويشير 
التابعة  الــمــخــابــرات  بــرعــايــة  تحظى  كــانــت 
للجيش الباكستاني فيما مضى على الرغم من 
باكستان  أن  كما   2002 العام  رسميا  حظرها 
معنويا  دعما  إال  تقدم  ال  أنها  دومــا  تؤكد  كانت 
إلى  الساعين   كشمير  لمقاتلي  ودبلوماسيا 
ــت الــهــنــد إنــه  ــال ــة. وق ــري ــح ــول عــلــى ال ــص ــح ال
قدما  المضي  بمكان  الصعوبة  مــن  سيكون 
سنوات  أربع  منذ  المستمرة  السالم  عملية  في 

والتي تحقق نتائج بطيئة.
الهند  ــل  ــب ق مـــن  الـــحـــذر  مـــن  مــزيــج  وحــــال 
دون  باكستان  فــي  الداخلية  ــات  ــراب ــط واالض

إحراز مزيد من التقدم.
وباكستان  الهند  إن  دبلوماسيون  ويقول 
ــة الـــنـــزاعـــات على  ــوي ــس ــى وشـــك ت ــل ــا ع ــت ــان ك
الجليدية  سياتشين  منطقة  بشأن  األراضـــي 
في شمال كشمير والحدود البحرية في منطقة 
شيء  يحدث  لم  لكن   2007 العام  كريك  سير 
غرق  مشرف  برويز  السابق  الجيش  قائد  ألن 
المطاف  نهاية  فــي  كلفته  سياسية  أزمــة  فــي 

رئاسة البالد.
ــي الــحــكــومــة خــدم  ــــار مــســئــول بـــارز ف وأش
ــه إلــى  ــم ـــدم نــشــر اس ــرف طــلــب ع ــش ــي عــهــد م ف
جهود  خـــالل  ــن  م تــقــدمــا  أحــــرزا  الجانبين  أن 
حل  إلـــى  للتوصل  رسمية  غير  دبلوماسية 
سياسي للنزاع األساسي على كشمير لكن هذه 

الجهود تعثرت أيضا.
سيكون  المشحون  الحالي  المناخ  ظل  وفي 
عن  ناهيك  السالم  عملية  استمرار  الصعب  من 
بين  عثرة  حجر  كشمير  وستظل  تقدم  إحــراز 

الدولتين.
وقال ويثينجتون »ال أتوقع تغير هذا واقعيا 
على مدار األعوام الخمسة أو العشرة المقبلة ما 
لم تكن هناك تسوية سياسية قابلة لالستمرار 
تقبلها جميع األطراف وال أتوقع حدوث هذا في 
ظل المناخ الحالي«. وال شك أن اوباما ووزيرة 
كلينتون  ــالري  ــي ه اخــتــارهــا  الــتــي  خارجيته 

سيحاوالن تحقيق هذا في أقرب وقت ممكن.
تقنع  أن  رايــــس  عــلــى  نــفــســه  الــوقــت  ـــي  وف
الحكومة الهندية بأال تفعل أي شيء من شأنه 
زعزعة استقرار الحكومة المدنية في باكستان 
في  شريكا  النهاية  في  تصبح  أن  يمكن  التي 

السالم.

الرئيس الباكستاني ووزيرة الخارجية األميركية خالل زيارتها إسالم آباد  أمس األول     )رويترز(

الهند ترد على هجمات مومبي بالمحادثات وليس القوات
§ نيودلهي - سايمون دينيير

يقول محللون إن الهند لن ترد على هجمات 
مومبي بإرسال قوات إلى الحدود مع باكستان 
جارتها  على  ــًا  ــي دول ضغطًا  ستحشد  لكنها 
اإلسالميين.  المتشددين  ضد  بحزم  للتحرك 
العسكرية  ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت االس ــة  ــرب ــج ت ــت  ــم وت
على  ــوم  ــج ه بــعــد  و2002   2001 الــعــامــيــن 

البرلمان الهندي لكنها لم تحقق إنجازاً يذكر.
ــو أن  ــرة ه ــم واالخـــتـــالف األســاســي هـــذه ال
ومنتخبة  مدنية  حكومة  مــع  تتعامل  الهند 
ودودة  حكومة  وهي  آباد  إسالم  في  ديمقراطيًا 
على  كاملة  بسيطرة  تتمتع  ال  معقولة  بدرجة 
ويغلب  بكثير  عدائية  أكثر  عسكرية  مؤسسة 

عليها الصقور.
عليه  تــنــطــوي  الـــذي  اإلغـــــراء  ـــان  ك ومــهــمــا 
االنتخابات    اقتراب  مع  العسكرية  المواجهة 
الصقور  تمكين  في  إال  يفيد  لن  فإنه  الهندية 

على الجانب اآلخر من الحدود.
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت ـــــال مـــحـــرر الـــشـــئـــون االس وق
فاراداراجان:  سيدهارث  هيندو«  »ذا  بصحيفة 
الطاولة«،  على  مطروحًا  ليس  ببساطة  »هذا 
إجــراءات  أي  تتخذ  أن  للهند  كان  »إذا  وأضــاف 
كتلك التي يريد بعض المحللين قليلي الخبرة 
سيفيد  ـــذا  ه أن  ــد  ــؤك ــم ال شــبــه  فــمــن  ــا  ــاذه ــخ ات
ومن  بــاكــســتــان«.  فــي  العسكرية  المؤسسة 
»طــالــبــان«  مصلحة  ــي  ف يصب  أن  هــذا  شــأن 
إجبار  عبر  أيضًا  أفغانستان  في  و«القاعدة« 
مناطقها  ــن  م قــواتــهــا  سحب  على  باكستان 

القبلية وحدودها الغربية.
ــع  ــدواف ال ــد  أح ــذا  ه أن  ــى  إل البعض  ـــار  وأش
محللون  ويــقــول  الهجمات.  وراء  المحتملة 
الذي  الفخ  ليس  فإنه  صحيحًا  هذا  كان  إذا  إنه 

تسقط الهند فيه.
األميركية  الخارجية  ــرة  وزي ــارة  زي وتمثل 
ــاء  ــع ـــى نــيــودلــهــي األرب ــزا رايــــس إل ــي ــدول ــون ك
الخطوة األولى في رد أكثر دبلوماسية وبراعة 

على الهجمات.
لكنها  بطيئة  عملية  تكون  أن  المرجح  ومن 

الخيار الحقيقي الوحيد.
ــاج بــاكــســتــان إلــى  ــت ــح وقــالــت رايــــس: »ت
بشكل  والــتــعــاون  وســرعــة  بعزيمة  التحرك 
الرسالة  هذه  توصيل  تم  وبشفافية...  كامل 

الهند  وتقول  لباكستان«.  توصيلها  وسيتم 
هجمات  أن  على  ومفصلة  مقنعة  أدلة  لديها  إن 
ــى األراضــــي  ــل ــا ع ــه ـــم الــتــخــطــيــط ل ــي ت ــب ــوم م
باكستانيون  مسلحون  ونفذها  الباكستانية 
وأدلى  المسلحين  أحد  على  القبض  ألقي  وأنه 

باعتراف مفصل.
على  أشهر  لعدة  تدريبات  تلقى  إنــه  ــال  وق
غرار تدريبات القوات الخاصة على يد جماعة 
متشددة  إسالمية  جماعة  وهي  الطيبة  عسكر 
محللون  يقول  لها،  مقراً  باكستان  من  تتخذ 
التي  هي  الباكستانية  المخابرات  وكالة  إن 

أنشأتها لقتال الحكم الهندي في كشمير.
في  نفسها  الجماعة  على  بالالئمة  وأنحي 
العام  آخــر  في  الهندي  البرلمان  على  هجوم 
في  يتسبب  أن  كاد  الــذي  الهجوم  وهو   2001
حيث  النوويتين  الجارتين  بين  حرب  نشوب 
الجنود  ــن  م األلـــوف  مــئــات  ــن  م ـــوات  ق ــب  ــراق ت
ــي خط  ــب ــان ــى ج ــل ــر ع ــوت ــت ــًا ب ــض ــع بــعــضــهــم ب

الهدنة.
الهند  تلويح  مــن  فــائــدة  هناك  ليست  لكن 
الستخدامه.  مستعدة  تكن  ــم  ل ــا  م بــالــســالح 
عن  يسفر  ــم  ل الــعــســكــري  بالعمل  فالتهديد 
المطاف  نهاية  وفي   2002 العام  تذكر  نتائج 
تبحث  ال  الهند  أن  كما  القوات  الحكومة  أعادت 

جديًا خوض حرب رابعة مع جارتها.
صحيفة  فــي  ـــرأي  ال صفحة  مــحــرر  ويــقــول 
الخيار  »إن  جــوشــي:  مــانــوج  ـــوداي«،  ت »ميل 
ــط ألن  ــارات ق ــي ــخ ـــد ال ــم يــكــن أح الــعــســكــري ل
ذهبنا  نتيجة...  لنا  يضمن  أن  يمكن  ال  الجيش 
إلى هناك ونفذناه وهو ال يجدي نفعا«. ويعتقد 
في  الهجمات  شن  تم  أنه  هنود  أمنيون  خبراء 
سريعًا  ــورت  ــط ت ــة  ــداق ص لتقويض  مــحــاولــة 
وهي  للجارتين  المدنيتين  الحكومتين  بين 
من  بدعم  حظيت  قد  تكون  أن  يمكن  محاولة 

قطاعات من الجيش الباكستاني.
قبضة  ــوي  ــق ت أن  ــة  ــه ــواج ــم ال شـــأن  ومـــن 
الجيش  إليها  ينظر  التي  الطيبة  عسكر  جماعة 
الخــتــراق  مفيدة  أداة  أنــهــا  على  الباكستاني 

الهند في حالة نشوب حرب.
عزل  محاولة  سوى  خيار  الهند  أمام  وليس 
مع  والعمل  الباكستاني  الجيش  في  الصقور 
مع  بالتعاون  وعــدت  التي  المدنية  الحكومة 

التحقيق في الهجوم.

على  الحفاظ  تحاول  أن  نيودلهي  على  لكن 
االنتخابات  ــراء  إج المقرر  ومــن  دقيق.  ــوازن  ت
بحلول مايو/ أيار وتواجه الحكومة انتقادات 
شديدة لفشلها في وقف هذا الهجوم إلى جانب 
وتقول  مدنها.  في  سبقته  تفجيرات  سلسلة 
المعارضة: »إنها متساهلة مع اإلرهاب«. ومن 
الــتــوازن  ــذا  ه على  الحفاظ  بمكان  الصعوبة 
بما  المطالبة  لخطر  معرضة  الحكومة  أن  كما 
أكثر  آباد  إسالم  من  تطلب  حيث  قدراتها  يفوق 

مما تستطيع الحصول عليه على األرجح.
رئيس  ــب  ــال ط ــرة  ــاش ــب م الــهــجــمــات  ــد  ــع وب
يزور  بــأن  سينغ  مانموهان  الهندي  ـــوزراء  ال
لتقاسم  الهند  الباكستانية  المخابرات  رئيس 
حين  إهانة  باكستان  له  ووجهت  المعلومات. 
ما  وهو  مستوى  أدنى  مسئول  بإرسال  وعدت 

وصفته وسائل إعالم باإلحراج.
عندما  الرهان  نيودلهي  رفعت  أخرى  ومرة 
المطلوب  ــال  ــرج ال أكثر  مــن   20 ـــادة  إع طلبت 
مخابئهم  من  الهند  إلــى  عليهم  القبض  إلقاء 

المزعومة في باكستان.
اإلجرامي  الزعيم  تضم  القائمة  أن  ويعتقد 
إلقاء  المطلوب  إبراهيم  داوود  البارز  الهندي 
في  وقعت  هجمات  في  لتورطه  عليه  القبض 
 250 مقتل  عن  وأسفرت   1993 العام  مومبي 
شخصًا ومؤسس جماعة عسكر الطيبة حافظ 

سعيد.
بــاكــســتــان  ــاع  ــص ــن ت أن  الــمــســتــبــعــد  ومــــن 
محاكمة  على  دومــًا  ــرت  أص وقــد  الطلب،  لهذا 
أية  تقديم  تم  إذا  بالدهم  داخــل  الباكستانيين 
لكن  ــة.  أدل أيــة  تقديم  يتم  لم  لكن  تدينهم  أدلــة 
الغضب  ــن  م ــادة  ــف ــت االس ــو  ه نيودلهي  هــدف 
محللون  ويقول  مومبي.  هجمات  من  العالمي 
ــاراك  ب المنتخب  األمــيــركــي  الرئيس  على  إن 
كبح  يكون  أن  يجب  أنــه  اآلن  ــدرك  ي أن  أوبــامــا 
على  المتشددة  الباكستانية  الجماعات  جماح 
أو  الهند  تهاجم  كانت  ســـواًء  أولــويــاتــه  رأس 

أفغانستان.
حــاًل  ــد  ــري ن كــنــا  »إذا  فـــــاراداراجـــــان:  وقــــال 
بوقف  باكستان  نقنع  أن  يجب  ألفغانستان 
ــــاف  ـــة«، وأض ـــادي ـــه ـــج ــات ال ــي ــل ــم ــع ــع ال ــي ــم ج
ــع الــســبــب الـــجـــذري وهــو  ــب الــتــعــامــل م ــج »ي
العصا  هي  هذه  الباكستاني،  الجيش  سلوك 

السحرية«.

رجال اإلطفاء يخمدون  النيران المشتعلة في فندق تاج محل  عقب االشتباكات      )صورة أرشيفية(


