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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

حما�س اإذ تناكف ال�سلطة

ال ميكن النظر لرف�س حركة حما�س م�ساعي منظمة التحرير 
لرت�سيم حدود الدول����ة الفل�سطينية, عرب التوجه اإىل جمل�س 
االأم����ن ال����دويل, واعتبارها دعم م�س����روع الق����رار ال�سويدي 
الذي يناق�سه االحتاد االوروبي اإفال�سًا �سيا�سيًا, اإال باعتباره 
مناكف����ة لي�ست يف حمله����ا, الأول موقف اإيجابي عملي تتخذه 
املجموع����ة االوروبي����ة ل�سال����ح اإن�س����اء الدول����ة الفل�سطينية, 
رغ����م اأن حما�����س قبلت مب����داأ الدولة الفل�سطيني����ة على حدود 
1967 عندم����ا دخل����ت وثيق����ة الوف����اق الوطني, لكنه����ا اليوم 
تتخف����ى برف�سها قائلة, اإن ذل����ك كان على مبداأ عدم االعرتاف 
باإ�سرائي����ل, وامل�ستغ����رب اأن تعل����ن حما�����س الي����وم وبعدمية 
�سدي����دة الو�س����وح ع����دم اإميانها بح����ل الدولت����ن, وبالدولة 
با�سرائي����ل,  االع����رتاف  وترف�����س  املقرتح����ة,  الفل�سطيني����ة 
وتاأ�سي�س����ًا على كل هذه الالاآت, فانها ترى اأن تر�سيم احلدود 
عملي����ة من دون معنى, ولي�����س لها اأي ر�سيد, وال حقيقة على 

االأر�س.
يف اجلهة املقابلة, فان الوا�سح اأن ال�سلطة الفل�سطينية التي 
بداأت حمل����ة دبلوما�سي����ة يف العوا�س����م االأوروبية للرتويج 
للوثيق����ة ال�سويدي����ة, الت����ي تق����رتح اإقام����ة دول����ة فل�سطينية 
املب����ادرة  ه����ذه  م����ع  تتعام����ل  ال�سرقي����ة,  القد�����س  عا�سمته����ا 
ب����روح اإيجابي����ة عقالني����ة, وبفه����م حقيق����ي ملوازي����ن القوى 
ال�سائ����دة, وتبتع����د ع����ن ال�سعاراتية الت����ي اأو�سل����ت ال�سعب 
الفل�سطين����ي اإىل حالت����ه الراهن����ة, وهي لذلك تعت����رب اعتماد 
الوثيق����ة ال�سويدي����ة يف االحتاد االأوروب����ي اأولوية لن�ساطها 
الدبلوما�س����ي املكثف, وتدعو االأم����ة العربية اإىل ح�سد قوتها 
وتن�سي����ط دبلوما�سيتها, مل�ساندة الدعم االأوروبي لالعرتاف 
بالقد�����س ال�سرقية عا�سمة للدول����ة الفل�سطينية, وباعتبار اأن 

جناح هذه اخلطوة ميثل منعطفًا تاريخيًا �سديد االهمية.
تذرع حما�س وهي تعل����ن رف�سها باأن الطرح ال�سويدي لي�س 
اأك����ر من خطوة نظري����ة, لن يكون هناك جت����اوب اإ�سرائيلي 
معه����ا, واأن اآلي����ة تقدميه ف����ى حال متري����ره باملوافقة عليه لن 
يك����ون ملزمًا للجان����ب االإ�سرائيلي, اليعدو كون����ه ذرًا للرماد 
يف العي����ون, الأن االأم����ر االأك����ر و�سوحًا ه����و اأن هذا الرف�س 
ياأت����ي ملواجهة قبول ال�سلطة وترحيبه����ا, ورمبا كان لتزامنه 
مع احتفاالت حما�س بذكرى انطالقتها اأثر كبري يف الرف�س, 
فهذه اأيام ت�ستح����ق اأن تظهر فيها هذه احلركة اأق�سى حاالت 
الت�س����دد, رغم اأنه����ا تتفاو�س م����ع الدولة العربي����ة علنًا ومن 
خالل الو�سط����اء امل�سرين واالملان, الإط����الق �سراح اجلندي 
اال�سرائيلي املختطف جلع����اد �ساليط, والذي تتحدث االنباء 
ع����ن اأنه و�س����ل القاهرة �س����رًا, متهي����دًا العالن االتف����اق على 

�سفقة االفراج عنه.
تتجاه����ل حما�س اأن الطرح االوروب����ي املتقدم ياأتي يف وقت 
تراجع����ت في����ه املواق����ف االمريكي����ة, بع����د اأن ر�سخ����ت اإدارة 
اأوباما الدميقراطية لتعنت حكومة اليمن اال�سرائيلي ب�ساأن 
اال�ستيط����ان الذي تتعاظ����م خماطره يوميًا, لك����ن املده�س اأن 
رف�س هذه احلركة يتطابق مع الرف�س اال�سرائيلي الذي يعي 
خطورة اخلط����وة االوروبي����ة املتقدمة يف جم����ال االعرتاف 
باحلق����وق الوطنية لل�سعب الفل�سطيني, وال�سوؤال هنا عن ما 
يبدو تطابق����ًا يف امل�سالح بن حما�����س واليمن ال�سهيوين, 
والتقائهما على رف�س التحرك االوروبي, وهل يبدو معقواًل 
وقاباًل للفهم اأن ت�سع احلركة اال�سالمية م�ساحلها التنظيمية 
يف موقع االأولوية, ولو كان ذلك على ح�ساب عذابات �سعبها, 
وهل ترتك اأم����ة العرب ال�سلطة الفل�سطينية تت�سارع وحيدة 
م����ع تعنت نتنياهو, ومناكف����ات حما�س, وتراجع االمريكين 
ع����ن مواقفهم التي ب����دت يف مرحلة ما متفهم����ة قليال لطبيعة 

املع�سلة الفل�سطينية؟   

خ���������ارج احل�������دود

عن �سحيفةاالحتاد االماراتية

CNN /نيويورك
دان االأمن الع���ام لالأمم املتحدة 
بان كي مون, الهجوم الذي وقع 
خالل حفل تخريج يف العا�سمة 
واأ�سف���ر  مقدي�س���و  ال�سومالي���ة 
عن مقت���ل 23 �سخ�سا من بينهم 

ثالثة وزراء.
اإن  بي���ان  م���ون يف  ك���ي  وق���ال 
�س���رورة  تظه���ر  "التفج���ريات 
املجتم���ع  يتخ���ذ  الأن  كب���رية 
الدويل اإجراءات عاجلة لتقدمي 
الدعم الذي تعهد به للموؤ�س�سات 
اإ�ساف���ة  ال�سومالي���ة  االأمني���ة 
اىل بعثة االحت���اد االأفريقي يف 

ال�سومال".
عل���ى  �سخ�س���ًا   23 لق���ي  وق���د 
االأق���ل م�سرعه���م, بينه���م ثالثة 
وزراء باحلكوم���ة ال�سومالي���ة, 
باالإ�سافة اإىل �سحفين وت�سعة 
جامعي���ن,  واأ�ستاذي���ن  ط���الب 
نتيج���ة انفج���ار ا�سته���دف حفل 
يف  الفن���ادق  باأح���د  تخ���رج 
ح�سبم���ا  مقدي�س���و,  العا�سم���ة 
 CNN�اأك���د �سحف���ي حمل���ي ل
اخلمي�س.وقال ال�سحفي, الذي 
كان �سم���ن احلا�سرين يف حفل 
تخرج دفع���ة جديدة من دار�سي 
اإن  "بنادي���ر",  الط���ب بجامع���ة 
االنفجار اأ�سفر اأي�سًا عن �سقوط 

ما يزيد على 50 جريحًا اآخرين, 
بع�سه���م يف حال���ة خطرية, مما 

يرجح ارتفاع عدد ال�سحايا.
و�سق���ط وزراء التعليم عبد الله 
واي���ل, وال�سحة قم���ر اأدن علي, 
اإبراهيم ح�سن  والتعليم العايل 
اأدو, بن قتل���ى االنفجار, بينما 
ُنق���ل وزي���ر الريا�س���ة �سليم���ان 
امل�ست�سف���ى  اإىل  روب���ل,  اأوالد 
يف حال���ة حرج���ة, ح�سبما نقلت 
و�سائل اإعالم حملية عن م�سادر 
مقربة م���ن اأ�سرته, بعدما اأفادت 
تقاري���ر اأولي���ة مبقتل���ه نتيج���ة 

االنفجار.
اأما ال�سحفيان اللذان ُقتال نتيجة 
االنفج���ار, فهم���ا مرا�س���ل �سبكة 
اأمن  "�سبيلي" االإذاعية, حممد 
عبد الل���ه, باالإ�ساف���ة اإىل ح�سن 
اأحم���د حجي, وه���و م�سور حر 
يعمل مع ال�سبكة االإذاعية, التي 

.CNN تتعاون مع �سبكة
مل  اإن���ه  االإذاع���ة  قال���ت  وفيم���ا 
يت�س���ح �سب���ب االنفج���ار ال���ذي 
"�سام���و"  فن���دق  يف  وق���ع 
ن���دد  فق���د  مقدي�س���و,  بو�س���ط 
لل�سحفي���ن  الوطن���ي  االحت���اد 
بالهج���وم, م�سريًا  ال�سومالين 
اإىل اأن���ه يرفع عدد ال�سحايا بن 
الذي���ن �سقطوا يف  ال�سحفي���ن 

معارك ال�سومال هذا العام, اإىل 
ثمانية قتلى.

من جانب اآخر, اأ�سار موقع قناة 
االإيرانية  "الع���امل" االإخباري���ة 
كذل���ك  اأ�سف���ر  الهج���وم  اأن  اإىل 
ع���ن اإ�سابة مرا�سله���ا الذي كان 

حا�سرًا عند وقوع االنفجار.
ال�سوم���ايل,  الرئي����س  وكان 
�سيخ �سري���ف اأحمد, قد جنا يف 
اأواخ���ر اأكتوب���ر/ ت�سرين االأول 
مباغ���ت  هج���وم  م���ن  املا�س���ي 
املت�س���ددون,  امل�سلح���ون  �سن���ه 
فيم���ا اندلعت ا�ستب���اكات دامية 
ال�سومالي���ة  العا�سم���ة  و�س���ط 
مقدي�س���و بن م�سلح���ن, الذين 
حلرك���ة  ينتم���ون  اأنه���م  يعتق���د 
وق���وات  املجاهدي���ن,  ال�سب���اب 
حف���ظ ال�س���الم التابع���ة لالحتاد 
اأف���اد  م���ا  بح�س���ب  االأفريق���ي, 

م�سوؤولون.
وق���ال مدي���ر االت�س���ال للرئي�س 
برنامج,  عبدالقادر  ال�سومايل, 
يف ت�سري���ح ل�CNN اإن �سيخ 
�سري���ف اأحم���د كان عائ���دًا م���ن 
زيارة قام به���ا اإىل اليمن عندما 
ب���داأ امل�سلحون باإط���الق قذائف 
اله���اون, واأ�سفرت ع���ن ا�ستباك 
مع قوات حف���ظ ال�سالم التابعة 

لالحتاد االأفريقي.

كي مون يدين التفجريات ويدعو
 اإىل دعم ال�سومال

بريوت/ اف ب
الفل�سطين���ي  الرئي����س  زي���ارة  ت�س���كل   
حممود عبا�س اليوم اىل بريوت فر�سة 
جدي���دة للنقا����س ح���ول م�س���ري حواىل 
300 ال���ف فل�سطيني يعي�س���ون يف بلد 
التوازن���ات الدميوغرافي���ة وال�سيا�سية 
يف  ام���ل  ب�سي����س  دون  م���ن  اله�س���ة, 
الع���ودة اىل الوط���ن االم وحمروم���ون 

من اب�سط احلقوق يف وطن اللجوء.
وتاأتي الزي���ارة يف ظل تعر حماوالت 
ب���ن  ال�س���الم  مفاو�س���ات  احي���اء 
اال�سرائيلي���ن والفل�سطينين, وو�سط 
حتذيرات يف لبنان من اي ت�سوية تاأتي 

على ح�ساب اللبنانين.
ويقول النائ���ب اللبن���اين فريد اخلازن 
يف  الفل�سطيني���ن  توط���ن  "خط���ر  ان 
لبن���ان حقيقي وهو خط���ر دميوغرايف 
"هن���اك  م�سيف���ا  وامن���ي",  و�سيا�س���ي 
�سغ���وط دولي���ة لفر�س���ه, واذا فر����س 
تخري���ب  واىل  ح���رب  اىل  �سي���وؤدي 

البلد".
وق���دم الفل�سطيني���ون اىل لبن���ان العام 
ح���واىل  اآن���ذاك  عدده���م  وكان   ,1948

120 الفا.
يف 1969, اعطى اتف���اق القاهرة الذي 
ابرم بن منظمة التحري���ر الفل�سطينية 
ودولة لبنانية �سعيفة وبرعاية عربية, 
منطق���ة  باقام���ة  احل���ق  الفل�سطيني���ن 
عملي���ات ع�سكري���ة عل���ى احل���دود م���ع 

ا�سرائيل.
الفل�سطيني���ن  و�س���كل تو�س���ع وج���ود 
امل�سل���ح ومن���و نفوذه���م اح���د ا�سب���اب 
احل���رب االهلية اللبناني���ة العام 1975 
 .1982 يف  اال�سرائيل���ي  واالجتي���اح 
وظ���ل الفل�سطيني���ون عل���ى متا����س مع 
ال�سراعات الداخلية ال �سيما خالل فرتة 
النفوذ ال�سوري يف لبنان واخلالف بن 
دم�س���ق والزعي���م الفل�سطين���ي الراحل 

يا�سر عرفات.
لبن���ان  الفل�سطيني���ن يف  ع���دد  ويبل���غ 
ح���واىل  االون���روا  ل���دى  امل�سجل���ن 
اربعمئ���ة ال���ف, لك���ن عدده���م الفعلي ال 
يتج���اوز 270 الفا ب�سب���ب الهجرة على 

مر االعوام.
واذا كان���ت م�سكل���ة الالجئ���ن معمم���ة 
على كل الدول العربية التي ت�ست�سيف 
فل�سطيني���ن, اال انه���ا يف لبن���ان اك���ر 

تعقيدا.
وتع���رب املفو�س���ة العام���ة لوكالة غوث 
)اون���روا(  الفل�سطيني���ن  الالجئ���ن 
املنتهية واليتها كارن ابو زيد عن قلقها 
لعدم ايالء م�ساألة الالجئن اهتماما يف 

عملية ال�سالم.
وتقول ان "ب���طء التقدم يف مفاو�سات 
الو�س���ع  م�سائ���ل  ان  يعن���ي  ال�س���الم 
النهائي وبينها م�سالة الالجئن موؤجلة 

اىل ما ال نهاية".
وتق���ول اب���و زي���د الت���ي التقته���ا وكالة 
فران����س بر����س خ���الل زي���ارة قامت بها 

اخ���ريا اىل ب���ريوت, ان "ذك���رى الدور 
ال���ذي لعب���ه الفل�سطيني���ون يف تاري���خ 
لبن���ان م���ن عن���ف داخل���ي وتدخ���ل يف 
احلرب االهلية" من العوامل اال�سا�سية 
الت���ي "تزيد و�س���ع الالجئ���ن ه�سا�سة 
حي���اة  عل���ى  ح�سوله���م  دون  وحت���ول 

كرمية".
وت�سي���ف اىل ذل���ك "املكون���ات االتني���ة 
والطائفي���ة املعق���دة الت���ي يتال���ف منها 

لبنان".
وين����س الد�ستور اللبناين على "رف�س 
التوط���ن", وه���و امر يحظ���ى باجماع 

االطراف ال�سيا�سية.
وي�سري تقرير ملجموعة االزمات الدولية 
التي تتخذ م���ن بروك�سل مقرا لها �سدر 
ان  اىل   ,2009 �سباط/فرباي���ر  يف 

االطراف اللبنانين ي�ستغلون مو�سوع 
التوطن "الغرا�س �سيا�سية".

"الغالبي���ة العظم���ى م���ن  ويو�س���ح ان 
املذه���ب  اىل  تنتم���ي  الفل�سطيني���ن 
ال�سن���ي". وبالت���ايل, ف���ان امل�سيحي���ن 
"يخ�سى الكثري  "ه���م االكر قلق���ا", اذ 
منه���م ان يخ���ل توط���ن الالجئ���ن )اقل 
م���ن ع�س���رة يف املئ���ة م���ن ع���دد �س���كان 
بالت���وازن  مالي���ن(,  االربع���ة  لبن���ان 
الدميوغ���رايف ويرجح الكف���ة مل�سلحة 

امل�سلمن ال�سنة".
الدميوقراطي���ة  اجلبه���ة  ع�س���و  ان  اال 
لتحري���ر فل�سطن �سهيل الناطور يعترب 
ان "التوط���ن جم���رد ورق���ة ت�ستخ���دم 
حلرم���ان  اللبناني���ة  ال�سيا�س���ة  يف 

الفل�سطينين من حقوقهم".

ويوؤك���د ان "الفل�سطيني قب���ل اللبناين 
بح���ق  ويتم�س���ك  التوط���ن  يرف����س 
الع���ودة" املن�سو����س علي���ه يف القرار 

الدويل رقم 194.
ويتوق���ف الناط���ور وه���و مدي���ر مركز 
املتخ�س����س  االن�ساني���ة  التنمي���ة 
الالجئ���ن  حق���وق  مو�س���وع  يف 
الفل�سطيني���ن, عند "عدم وجود حماية 
الت���ي ال يدخله���ا  للمخيم���ات  قانوني���ة 
لبنان الر�سمي وانعدام احلقوق املدنية 
للم�س���اكل  الهائل���ة  والكمي���ة  ل�سكانه���ا 

االن�سانية".
الفل�سطيني���ون  الالجئ���ون  ويقي���م 
مبعظمه���م يف 12 خميم���ا و27 جتمعا 
ال يدخله���ا اجلي����س وال �سلط���ة للدول���ة 
اللبناني���ة فيه���ا. وتع���اين املخيمات من 

ظ���روف اجتماعي���ة وان�ساني���ة مزري���ة 
وتفتقر اىل اخلدمات اال�سا�سية والبنى 
التحتي���ة, وبع�سه���ا, مث���ل خمي���م عن 
احلل���وة يف اجلنوب, مدج���ج بال�سالح 
وي���وؤوي ع�سرات املنظم���ات اال�سولية 

وي�سكل ملجاأ للخارجن عن القانون.
والفل�سطيني���ون يف لبن���ان ممنوع���ون 
من التملك ومن العمل ما عدا يف بع�س 
القطاع���ات احلرفي���ة التي رف���ع احلظر 
عنه���ا اخ���ريا. وه���م يعتم���دون ب�س���كل 
وا�س���ع عل���ى م�ساعدات االون���روا التي 

ترتاجع موازنتها �سنة بعد �سنة.
واملتح���درون   1948 الجئ���و  ويحم���ل 
ت�سدره���ا  "الج���ىء"  وثيق���ة  منه���م 
ال�سلطات اللبنانية, اال ان الذين قدموا 
يف ال�سبعينات بعد ما يعرف ب"ايلول 
اال�س���ود" يف االردن وم���ن قط���اع غ���زة 
تابع���ا لال�س���راف  ي���زال  عندم���ا كان ال 
امل�س���ري, ال ميلك���ون اي وثيقة تعرف 
عنهم, وكذلك ابناوؤهم من بعدهم. وهذا 
ما يجعل حياته���م �سعبة وتنقلهم حتى 

داخل لبنان, �سبه م�ستحيل.
ويق���ر رئي����س جلن���ة احل���وار اللبناين 
م���كاوي  خلي���ل  ال�سف���ري  الفل�سطين���ي 
ب���ان "و�س���ع املخيمات يتخط���ى حدود 
االن�ساني���ة", م�س���ريا يف الوق���ت نف�سه 
"لي�س���ت  الالجئ���ن  م�سوؤولي���ة  ان  اىل 
م�سوؤولي���ة احلكوم���ة اللبنانية, بل هي 

م�سوؤولية دولية".
وبداأت احلكومة بالتن�سيق مع االونروا 
من���ذ 2006 العمل على حت�سن او�ساع 

املخيمات.
ويقول مكاوي "و�سعت االونروا الئحة 
مب�ساري���ع حيوي���ة للمخيم���ات تتناول 
البن���ى التحتي���ة والتعلي���م واخلدم���ات 
بقيمة خم�س���ن ملي���ون دوالر. ح�سلنا 
م���ن اجلهات املانح���ة عل���ى 16 مليونا. 

انها نقطة يف بحر".
وي�س���دد �سهي���ل الناط���ور عل���ى اهمي���ة 
موق���ت" يجع���ل  "ح���ل  اىل  الو�س���ول 
الفل�سطين���ي يف لبنان "اقل من مواطن 
واك���ر م���ن الج���ىء" يف انتظ���ار احلل 

النهائي.

الفل�سطينيون يف لبنان.. عالقون بني ذاكرة احلرب وفقدان احلقوق

عبا�س يبداأ جولة عربية ت�سمل بريوت والقاهرة والدوحة

اخلرطوم / رويرتز
ق���ال ال�س���ودان ام�س االح���د انه األق���ى القب�س 
عل���ى عدد م���ن الرجال لال�ستب���اه يف �سلوعهم 
يف قت���ل ثالث���ة رواندي���ن م���ن ق���وات حف���ظ 
ال�س���الم يف كمن بدارف���ور يف الهجوم االول 
من هجومن دموين تعر�ست لهما بعثة حفظ 

ال�سالم.

وقت���ل ثالثة م���ن اأفراد الق���وة امل�سرتكة حلفظ 
ال�س���الم من االمم املتح���دة واالحتاد االفريقي 
)يوناميد( عندم���ا فتح م�سلحون النريان على 
قافلته���م يف بل���دة �س���رف عمرة بوالي���ة �سمال 

دارفور يوم اجلمعة.
وبع���د ذل���ك بي���وم قت���ل روانديان اخ���ران من 
ق���وات حف���ظ ال�سالم عندم���ا اأطل���ق م�سلحون 

يرت���دون عب���اءات تقليدية الر�سا����س عليهما 
اأثن���اء توزيعهم���ا املي���اه يف خمي���م للنازحن 

ببلدة �سنقل طوباي بوالية �سمال دارفور.
واأبلغ عثم���ان كرب وايل �سم���ال دارفور وكالة 
االنب���اء ال�سوداني���ة اأن���ه مت القب����س على عدد 
م���ن الرج���ال و�ستوجه لهم تهم���ة ال�سلوع يف 

الهجوم االول.

واأدان كرب اطالق الر�سا�س قائال ان ع�سابات 
بداأت يف ا�ستهداف قافالت قوات حفظ ال�سالم 

يف حماولة ل�سرقة العربات.
وتاب���ع اأن الرج���ال نقل���وا اىل الفا�سر عا�سمة 
�سم���ال داف���ور حي���ث �سيمثلون اأم���ام حمكمة 

ملواجهة العقوبة على جرميتهم امل�سينة.
واأبلغت قوة حفظ ال�سالم رويرتز اأنها حتقق 

يف الهجومن م�سيفة اأن الوقت ما زال مبكرا 
لذكر ما اذا كانا مرتبطن.

وع�ساب���ات  الط���رق  قط���اع  هجم���ات  وزادت 
ال�سط���و امل�سل���ح وجرائم اخلط���ف يف دافور 
بعد اأكر من �ست �سن���وات من حمل متمردين 
اأكره���م من غري العرب ال�سالح �سد احلكومة 

ال�سودانية متهمن اياها باهمال دارفور.

ال�سودان يلقي القب�س على متهمني مبقتل جنود حلفظ ال�سالم بدارفور

جدة / الوكاالت 
ال�سعودي���ة حتقي���ق  ب���داأ يف 
الت���ي  الكارث���ة  يف  ر�سم���ي 
الت���ي  ال�سي���ول  ع���ن  جنم���ت 
�سربت مدينة جدة ال�سعودية 
واأدت اىل مقت���ل حوايل 113 

�سخ�سا.
اذ ام���ر امللك عبد الله بت�سكيل 
للتق�س���ي يف  هيئ���ة حتقي���ق 
ومنحه���ا  الكارث���ة  ا�سب���اب 
�سالحي���ات وا�سع���ة وطالبها 
انه���م  يتب���ن  م���ن  مبعاقب���ة 

مق�سرون فيها.
وثمة غ�س���ب جماهريي كبري 
يف جدة ازاء حج���م الوفيات 
ع���ن  جن���م  ال���ذي  والدم���ار 
ال�سيول التي اعقبت االمطار 
يف  �سقط���ت  الت���ي  الغزي���رة 
املنطق���ة اواخر �سه���ر ت�سرين 

الثاين املا�سي.
ويل���وم الكث���ريون ال�سلطات 

تقدميه���ا  لع���دم  املحلي���ة 
اج���راءات احلماية اال�سا�سية 
التح���رك  او  ال�سي���ول  م���ن 

ب�سرعة كافية عند حدوثها.
اذ تك�سف االن حجم الكارثة, 
م�س���ورة  اف���الم  وو�سع���ت 
عل���ى  الفيدي���و  بكام���ريات 
اليوتيوب تظهر اعدادا كبرية 
من �سي���ارات الدف���ع الرباعي 

جترفها ال�سيول مع ركابها.
ال�سعودية  ال�سلط���ات  وتقول 
ان ح���وايل 113 �سخ�س���ا قد 
لق���وا حتفهم يف هذه ال�سيول 
اه���ايل  م���ن  العدي���د  ان  بي���د 
جدة يتحدثون ع���ن ان مئات 
فق���دوا  ق���د يكون���وا  اخري���ن 

ارواحهم فيها.
وكاالت  و�سف���ت  بي���ان  ويف 
االنباء لهجت���ه بالقوية وغري 
املاألوف���ة ق���ال املل���ك عب���د الله 
ان���ه من امل���وؤمل ان نرى بلدانا 

اقل تط���ورا واجه���ت امطارا 
مل  ولك���ن  م�سابه���ة  غزي���زة 
تع���ان من مثل ه���ذه اخل�سائر 

واال�سرار املفجعة.
اأو�سر من  ويقول �سيب�ستيان 
بي ب���ي �سي ان معظم و�سائل 
االعالم ال�سعودية – اململوكة 
او التي ت���دار من قبل اع�ساء 
يف العائل���ة املالكة ال�سعودية 
عبد  امللك  ق���رار  – امتدح���ت 
الله بفت���ح التحقي���ق. بيد ان 
هناك بع�س ال�سحف ال�سيما 
تلك الناطقة االجنليزية منها 
ب���دت م�سكك���ة, وكت���ب اح���د 
االمط���ار  ان  يق���ول  الكت���اب 
بغ���زارة  ل�سقوطه���ا  �ست���الم 

واملوتى ملوتهم.
بع����س  ان  وي�سي���ف 
ب�سكل  يدين���ون  ال�سعودي���ن 
الف�س���اد  مايرون���ه  �سخ�س���ي 
ويحملون���ه  امل�ست�س���ري 

امل�سوؤولية يف الكارثة, ف�سال 
ع���ن حقيقة ع���دم وجود نظام 
�سرف �سحي كاف يف مدينة 
ج���دة, االمر الذي ي�ستبعدون 
ان يتم التعام���ل معه بطريقة 

منهجية ومنظمة.
ال�سيول,  ل�سحايا  وتعوي�سا 
املل���ك ال�سع���ودي �سرف  قرر 
مبل���غ تعوي����س بقيمة مليون 
ري���ال )م���ا يع���ادل 267 ال���ف 
دوالر ( لعائل���ة كل �سحية من 

�سحايا الكارثة.
وكانت ال�سي���ول التي اعقبت 
ق���د  غزي���رة  امط���ار  �سق���وط 
�سرب���ت مناطق جدة و�ساحل 
وت�سبب���ت  االحم���ر  البح���ر 
يف خ�سائ���ر ب�سري���ة ومادي���ة 
كبرية, كما تزامنت مع مو�سم 
احل���ج يف ال�سعودية واثارت 
قلق���ا �سدي���دا عل���ى احلج���اج 

حينها.

وا�سنطن / اف ب
 تراق����ب ادارة الرئي�����س االمريك����ي باراك 
اوبام����ا بتيقظ �سدي����د اليم����ن وال�سومال 
خل�سيته����ا م����ن ان يع����زز تنظي����م القاع����دة 
قوت����ه يف هذين البلدي����ن ردا على �سيا�سة 
الت�سديد التي تاأم����ل وا�سنطن يف اتباعها 

�سد عنا�سره يف افغان�ستان وباك�ستان.
يف  الثالث����اء  االمريك����ي  الرئي�����س  وق����ال 
خطاب����ه لعر�����س اال�سرتاتيجية االمريكية 
اجلديدة يف املنطقة "ان مكافحة التطرف 
العني����ف لن تنته����ي �سريع����ا و�ستمتد ابعد 

من افغان�ستان وباك�ستان".
واعل����ن اوبام����ا ار�س����ال 30 ال����ف جن����دي 
كم����ا  افغان�ست����ان  اىل  ا�س����ايف  امريك����ي 
�س����دد عل����ى ال�سراك����ة اال�سرتاتيجي����ة م����ع 

باك�ستان.
لتنظي����م  نت�س����دى  ان  "علين����ا  وا�س����اف 
القاعدة وحلفائ����ه حيثما ي�سعون للتمركز 
�س����واء يف ال�سوم����ال او يف اليمن او يف 
اماكن اخرى, م����ن خالل ممار�سة �سغوط 

متزايدة واقامة �سراكات متينة".

ومل ي�س����ر اوبام����ا اىل عالق����ة مبا�سرة بن 
ا�سرتاتيجيت����ه يف افغان�ست����ان وباك�ستان 
وواق����ع ان تنظيم القاع����دة ي�سعى اليجاد 
مالجىء اآمن����ة يف اليمن وال�سومال, لكن 

م�ست�ساره لالمن القومي فعل ذلك.
وق����ال اجل����رال جيم�����س جون����ز االربعاء 
القاعدة  "بح�س����ب اف�سل معلوماتن����ا فان 
ي�سع����ر بع����دم االرتي����اح اك����ر فاك����ر يف 
باك�ستان", م�سيفا "لدينا الدليل على انهم 
)عنا�س����ره( ب�س����دد االنتق����ال, عل����ى االقل 

ق�سم منهم, باجتاه اليمن وال�سومال".
وق����ال اي�س����ا "ان ه����ذه املنظم����ة �ستبحث 
دوما عن اماكن ب����دون قانون حيث ت�سعر 

بانه ميكنها التحرك بدون مراقبة".
القاع����دة  عنا�س����ر  بخ�سو�����س  وا�س����اف 
انن����ا اذا جنحنا )...(  "م����ا هو مقلق هو 
�سيق����ررون  وباك�ست����ان  افغان�ست����ان  يف 
يف نهاي����ة املط����اف الذهاب اىل م����كان اآخر 
وعلينا اقتفاء اثرهم", ومل ي�ستبعد القيام 

بتحرك ع�سكري حيث يجدون ملجاأ.
�ستعم����ل  املتح����دة  الوالي����ات  ان  واك����د 

بالتع����اون م����ع حكوم����ات اخ����رى بينهم����ا 
حكومتا اليمن وال�سعودية املجاورة.

وكان ماي����كل لي����رت مدي����ر املرك����ز الوطني 
ملكافح����ة االره����اب, وه����و هيئ����ة حكومية 
امريكية, حذر يف 30 ت�سرين الثاين اثناء 
جل�س����ة ا�ستم����اع يف الكونغر�����س م����ن ان 
اليمن ق����د ي�سبح بالن�سب����ة لتنظيم ا�سامة 
والتح�س����ري  للتدري����ب  قاع����دة  الدن  ب����ن 
العتداءات, وان حركة ال�سباب املجاهدين 
اال�سالمي����ة يف ال�سومال تقيم عالقات مع 

عنا�سر القاعدة يف افريقيا ال�سرقية.
وقال م�سوؤول كب����ري يف وزارة اخلارجية 
االمريكي����ة لوكال����ة فران�����س بر�����س "نحن 
اال�سلح����ة  م����ن  طن����ا   40 تق����دمي  ب�س����دد 
اىل احلكوم����ة الفدرالي����ة االنتقالي����ة )يف 
ال�سب����اب  �س����د  ال�ستخدامه����ا  ال�سوم����ال( 

واخرين" من املتطرفن.
وا�س����اف ه����ذا امل�سوؤول طالب����ا عدم ك�سف 
هويت����ه "كلما ازداد الو�س����ع تدهورا كلما 
كان االحتمال كبريا بان تثبت فيه القاعدة 

قدمها".

يف املقاب����ل اب����دى ه����ذا امل�س����وؤول بع�����س 
اخليب����ة جت����اه ال�سلط����ات يف اليم����ن م����ن 
خالل قوله "من الوا�سح ان عليها ان تفعل 
املزيد ونحن نبقى م�ستعدين مل�ساعدتها".

االبح����اث  مرك����ز  يف  املحلل����ون  وي����رى 
ف����ور  "كارنيغ����ي اندومن����ت  والدرا�س����ات 
"ني����و  ومرك����ز  بي�����س"  انرتنا�سيون����ال 
ام����ريكان �سيكيوريت����ي" ان اليم����ن ي�سهد 
و�سعا غري م�ستقر تغذيه حركة انف�سالية 
يف اجلن����وب ومتردا �سيعي����ا يف ال�سمال, 
ي�ساف اىل ذل����ك االزمة االقت�سادية و�سح 

يف املياه.
يف  االخ�سائ����ي  اوهانل����ون  ماي����كل  لك����ن 
موؤ�س�س����ة  يف  القوم����ي  االم����ن  �س����وؤون 
بروكينغ����ز يعترب ان����ه اذا كان من املرجح 
ج����دا ان ي�سعى تنظي����م القاعدة اىل ايجاد 
ملج����اأ يف اليم����ن ويف ال�سوم����ال, فانه قد 
يف�س����ل اي�س����ا ان وجد نف�س����ه متورطا يف 
�سراعات على ال�سلطة كما انه يجازف يف 
اغ�ساب الفاعلن املحلين مثلما حدث يف 

العراق.

بدء التحقيق الر�سمي يف كارثة ال�سيول بال�سعوديةوا�سنطن تخ�سى من  " ا�ستقواء "  تنظيم القاعدة يف اليمن

خميم نهر البارد


