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بش����كيك � ا.ف.پ: تصدر ح����زب اتا-جورت 
القومي املعارض نتائج االنتخابات التش����ريعية 
في قرغيزس����تان بفارق ضئيل، ما سيضطره الى 
اجراء حتالف للتمكن من تشكيل حكومة، بحسب 
نتائج اولية مت نشرها أمس بعد فرز االصوات في 
نح����و 91% من مراكز االقتراع. وقد أكدت رئيس����ة 
قرغيزستان روزا اوتونباييفا ان االنتخابات التي 

جرت أمس األول هي اول انتخابات تشريعية حرة 
تشهدها البالد منذ استقاللها عن االحتاد السوفييتي 
الس����ابق قبل 20 عاما. وحصل حزب اتا-جورت 
)احلزب القومي( على اصوات 8.64% من املسجلني 
في اللوائح االنتخابية متقدما على احلزب االجتماعي 
الدميوقراطي املؤيد للحكومة الذي نال 8.05%. كما 
حل حزب ار-ناميس )حزب الكرامة( بزعامة رئيس 

الوزراء السابق فليكس كولوف املدعوم من موسكو 
في املرتبة الثالثة )7.22%( ثم حزب روسبوبليكا 
)7.04%( القادم حديثا الى الساحة السياسية ويقوده 
رجل االعمال عمر بيك بابان����وف. وتأتي النتائج 
اجليدة حلزب اتا � جورت، الذي يضم عددا كبيرا 
من املسؤولني في النظام السابق للرئيس املخلوع، 

لتعيد احياء التوترات.

قرغيزستان: حزب مقرب من الرئيس المخلوع يتقدم نتائج االنتخابات البرلمانية 

نتنياهو يقايض تجميد االستيطان باعتراف الفلسطينيين بـ »يهودية إسرائيل«
عواصم � وكاالت: قبل أن تهدأ عاصفة قانون قسم 
»الوالء لدولة إسرائيل اليهودية« الذي تريد حكومة 
بنيامني نتنياهو فرضه على كل من يريد احلصول 
على اجلنس����ية اإلس����رائيلية من غير اليهود، بدأ 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية مناورة جديدة لاللتفاف 
على استحقاقات السالم بوعده أمس بتجميد جديد 
لالستيطان ش����رط اعتراف الفلسطينيني أنفسهم 

بإسرائيل »دولة يهودية«.
وق����ال نتنياهو للبرمل����ان »إذا قال����ت القيادة 
الفلس����طينية بش����كل ال يقبل اللبس لشعبها إنها 
تعترف بإسرائيل وطنا للشعب اليهودي.. فسأكون 
مس����تعدا لالجتماع مع حكومتي وطلب مزيد من 

التجميد«.

وعلى الفور أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها 
عرض نتنياهو معتبرة انه مناورة.

هذا وف����ي وقت ما تزال الوثائق التي نش����رت 
أخيرا حول حرب أكتوبر عام 1973 تستحوذ على 
إسرائيل، أيدت احلكومة اإلسرائيلية مشروع قانون 
يفرض طرح أي انسحاب محتمل من هضبة اجلوالن 
السورية أو القدس الشرقية احملتلتني على استفتاء، 

كما أعلن متحدث باسم وزارة العدل.
 وقال املتحدث لوكالة فرانس برس ان »اللجنة 
الوزارية املكلفة بالتشريع صادقت باسم احلكومة 
على مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء قبل 
اي انسحاب من أراض تخضع للسيادة اإلسرائيلية« 

كهضبة اجلوالن او القدس الشرقية.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« 
في تقرير لها أمس أن حرب أكتوبر عام 1973 كانت 
اكثر حلظة مرعبة بالنسبة للعديد من اإلسرائيليني 
عندما تعرضت امة � غير مستعدة بشكل يرثى له 
ومتوهمة أن جيرانها يعتبرونها محصنة � لهجوم 
مدمر وصارعت لصده من اجل حتقيق نصر بتكلفة 

هائلة مع مساعدة أميركية في اللحظة األخيرة.
 وقالت الصحيفة - في التقرير الذي أوردته في 
موقعها على شبكة االنترنت – إن املناقشات السرية 
لكبار القادة اإلسرائيليني في األيام األولى للحرب 
املعروفة باسم حرب »يوم كيبور« - الن الهجوم 
بدأ في عطلة دينية يهودية - افرج عنها األسبوع 

املاضى واستحوذت على اهتمام عامة الشعب.

 وأش����ارت الصحيف����ة الى أنه عل����ى مدى ايام 
استكشفت الصحف وحلقات النقاش املعاناة التي 
حلقت بشخصيات أسطورية بارزة من هذا القبيل 
مثل وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشي ديان 
متس����ائلة ما اذا كان قد مت االستفادة من الدروس 

الصحيحة.
من جهة اخرى، قررت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
مساء أمس األول تعيني نائب رئيس مركز األبحاث 
السياسية في الوزارة يعقوب أميتاي سفيرا إلسرائيل 

لدى مصر.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية ان اميتاي سيخلف 
يتسحاق ليفانون، وسيتولى السفير أميتاي مهام 

منصبه اجلديد بعد حوالي عام.

»نيويورك تايمز«: حرب أكتوبر كانت أكثر اللحظات رعباً لدى اإلسرائيليين 

فيستر فيلله: اإلسالم جزء من واقع ألمانيا 
لكن جذور المجتمع مسيحية ويهودية

برلني � أ.ش.أ: اجلدل حول انتماء االسالم للمجتمع 
األملاني مازال على أشده منذ تصريحات الرئيس 
األملاني كريستيان فولف التي اعتبرته جزءا من 
املجتمع، وآخر حلقاته ما قاله فستر فيلله وزير 
اخلارجية األملاني ان االسالم جزء من واقع املجتمع 
في أملانيا لكن العرف الثاب����ت في جذور الثقافة 

األملانية هو املسيحية � اليهودية.
وأش����ار فيلل����ه في حدي����ث له م����ع صحيفة 
»فرانكفورتر اجلماين����ه« الى اجلدل الدائر حول 
عملية االندماج والهجرة وكتاب املصرفي البنكي 
تيلو زاراتس����ني الذي انتقد هج����رة األجانب من 
العرب واألتراك املسلمني على وجه التحديد وهم 
الذين اتهمهم بالتأثير جينيا على توريث »الغباء« 
أو »التخلف« في أملانيا ف����ي كتابه »أملانيا تلغي 

نفسها«.
وقال ان����ه ينبغي على »املهاجر« املوافقة على 
نظام اجليش األملاني، موضحا أنه يتحدث عن ذلك 
العتباره شخصيا ميثل األقليات، فاالندماج ليس 
معنى »رومانسي« ولكنه أمر مطلوب، وهو يثق 
في القول القائل بأن حرية الرأي في أملانيا حتمل 
مواجهات في طيات الكتب، وحول اجلدل اخلاص 
بتصريحات الرئيس األملان����ي فولف في خطابه 
عن انتماء اإلس����الم للكيان األملاني، وما صرحت 
به املستشارة األملانية اجنيال ميركل بأن القانون 
األساسي في أملانيا ليس الشريعة االسالمية، ذكر 
فيلل����ه أنه ليس من الذين اجتهوا لس����ب أو لعن 
كتاب تيلو زاراتسني، أو مع الذين طالبوا بإنهاء 

عمل زاراتسني.
وأضاف أنه حذر من الذين ادعوا منذ سنوات 
بالتركيز على اختالط القيم الثقافية دون توضيح 
لألساس اجلوهري لقيم املجتمع الذي يعيش فيه 
هؤالء املهاج����رون، وانه قد رأى في ذلك ضرورة 
أولوية تعلم اللغة األملانية كهدف أساسي لالندماج 
رغم أنه من كان ينادي بذلك في املاضي كان يتعرض 

التهامات غير واقعية.
وعن تأثير الهجرة األجنبي����ة على االقتصاد 
في أملانيا ودول غربية أخرى، نشرت »أجلماينه« 
أنه أظهر احصاء أن 32% من األملان يجدون تأثيرا 
سلبيا لذلك، فيما وجد 47% أن تأثير ذلك حيادي، 
كما أعرب 20% ع����ن اعتقادهم بأن تأثير الهجرة 

األجنبية على اقتصاد البالد ايجابي.
وأشار االحصاء الى أن هذه النسب اختلفت في 
دولة مثل فرنس����ا التي أظهرت أن 48% ينظرون 
بالس����لب للهجرة األجنبية على اقتصاد بالدهم، 
و27% ف����ي احلياد، و26% يرون ايجابية في ذلك، 
ولكن في اجنلترا كانت األغلبية بنسبة 52% ترى 
التأثير السلبي لهجرة األجانب على اقتصاد بالدهم، 
فيما ينظر 31% الى أنها حيادية، ويجد 17% فقط 
أن تأثي����ر هذه الهجرة ايجاب����ي، اما في الواليات 
املتحدة فكانت النس����بة سلبية ب� 43% وحيادية 

بنسبة 33% وايجابية بنسبة %24.
وحول سوء أو حس����ن املنطقة التي ميكن أن 
يعيش فيها املهاجرون من األجانب وحياة املواطنني 
األصليني في مثل هذه املناطق، أشار االحصاء الى 
اعتقاد 44% من األملان بأن مستواهم في احلياة في 
مناطق املهاجرين األجانب يسوء، فيما اعتبر %40 
االمر حياديا، واعتبر 16% فقطط أن ذلك ايجابي، 
وكانت نسب ذلك في فرنسا أسوأ ب� 48% وحيادي 
ب� 27% وايجابي ب� 10% فقط، ولكن الفارق الضخم 
في ذلك كان في بريطانيا التي أشار االحصاء الى 
أن املستوى يسوء بنس����بة 64% وحيادي %24، 
وايجابي بنسبة 11% فقط، وفي الواليات املتحدة 
دولة الهجرة كانت النسبة بالسوء 48% وحيادية 

ب� 34% وأفضل بنسبة 17% فقط.
وعن تأثير مستوى املهاجرين على التعليم في 
أملانيا، أظهر االحصاء اعتقاد 56% بسوء املستوى 
للتعليم، فيما كان 36% ي����رون حيادية في ذلك، 

ووجد 8% حتسن املستوى.

اليونان: إدانة رجلي شرطة في جريمة قتل 
مراهق أشعلت نار االضطرابات في 2008 

أثينا � د.ب.أ: أدانت محكمة يونانية أمس رجل 
شرطة بقتل صبي )15 عاما(، وهو احلادث الذي كان 
شرارة أعمال شغب واسعة في أثينا قبل عامني.

وأدان فريق من القضاة واحمللفني في محكمة 
ببل����دة أمفيس����ا اجلبلية النائية رجل الش����رطة 
إيبامينوداس كوركونياس بإطالق النار عمدا على 
الصبي ألكسندروس غريغوروبولوس في السادس 
من ديسمبر من عام 2008 بوسط أثينا. وحكمت 

عليه بالسجن مدى احلياة.
كما أدانت احملكمة رجل الش����رطة فاسيليوس 
سارالتيوتيس )32 عاما( بالتواطؤ، وحكمت عليه 

بالسجن عشرة أعوام.
وق����ال رجال الش����رطة إن الصب����ي لقى حتفه 
ج����راء إصابته برصاصة ارتدادي����ة عندما أطلقا 
عيارا حتذيريا بعد أن تعرضا للهجوم من بعض 
الش����باب أثناء قيامهما بدورية ليلية في منطقة 

اكسارشيا.

من جانب����ه، قال احملامي املعن����ي بالدفاع عن 
رجلي الشرطة إنهما سيقدمان طلبا باالستئناف 

ضد العقوبتني الصادرتني بحقهما.
كان مقتل الصبي قد تس����بب في وقوع أعمال 
شغب واسعة في مختلف أنحاء البالد ، استمرت 
أس����بوعني، وتس����ببت في إحداث دمار واسع في 
املباني احلكومية والشركات والسيارات. كما شهدت 
العاصمة اليونانية على مدار العامني املاضيني عددا 
من االحتجاجات العنيفة والتفجيرات التي استهدفت 
مراكز الش����رطة واملصارف واملصالح احلكومية 
شنها يساريون ودعاة الفوضى. وأسفرت أعمال 
العنف في مجملها عن مقتل رجل شرطة وجرح 

سبعة بعضهم إصاباته خطيرة.
يذكر أن احملاكمة نقلت إلى بلدة أمفيسا، التي 
تقع على مسافة ما يقرب من 220 كيلومترا غرب 
العاصمة اليونانية، بس����بب مخاوف من أن تثير 

هذه القضية املزيد من أعمال الشغب.

طهران: دول الخليج تستطيع 
الحفاظ على أمنها بنفسها 

عواصم � وكاالت: نفى وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي صحة 
ما زعمته بعض وسائل اإلعالم الغربية من أن إيران مصدر التهديدات 
التي تستهدف منطقة الشرق األوسط، مشيرا إلى أن بالده تسخر 
قدراتها العس����كرية خلدمة العالم اإلس����المي والسالم واالستقرار 
اإلقليميني. وحول األمن في منطقة اخلليج، قال وحيدي في حديث 
لوكال����ة أنباء »ترين����د« األذربيجانية إن بلدان املنطقة تس����تطيع 
أن حتفظ أمنها بنفس����ها من خالل زيادة التعاون املش����ترك األمني 
واالقتصادي. وأشار إلى أن اإليرانيني ال ينظرون إلى بلدان اخلليج 
على أنها خصوم يش����كلون خطرا على بالدهم، بل ننظر إليها على 
أنها أسرة واحدة. وقال الوزير اإليراني إن الهدف من مزاعم الواليات 
املتحدة األميركية وإسرائيل عن اخلطر اإليراني تبرير ما أطلقتاه 

من سباق للتسلح في املنطقة.

البحرين توضح تصريحات سفيرتها 
بواشنطن حول الطاقة النووية

املنامة � د.ب.أ: أك���دت وزارة اخلارجية مبملكة البحرين أن 
التصريح الذي أوردته صحيفة »الواشنطن تاميز« على لسان 
س���فيرة مملكة البحرين في واشنطن هدى نونو مت نقله بشكل 

غير دقيق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن املالحظات التي أدلت بها 
سفيرة مملكة البحرين لم تهدف أو حتاول تغيير موقف البحرين 
الثابت واملتمثل في أن »اململكة تؤيد دوما حق جميع الدول في 
استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية وبشفافية«، حيث 
أكدت مملكة البحرين في مناسبات عدة أن اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية ال تستثنى من ذلك احلق. في الوقت ذاته دعت اململكة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الى إعالن شفافيتها التامة وتعاونها 
مع املجتمع الدولي مبا ف���ي ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لتبديد القلق من برنامجها النووي.
وقال البيان »ولهذا فإن وزارة اخلارجية تود أن توضح ذلك 

التصريح وتضعه في سياقه«.
وكانت السفيرة البحرينية قد صرحت للصحيفة اخلميس 
املاضي قائلة ان بالدها تش���عر بالقلق ازاء ضربة انتقامية من 
جانب ايران في حالة تعرضها لهجوم بس���بب سعيها املستمر 

للحصول على التكنولوجيا النووية.

أحمد فؤاد نجم يستقيل من »الوفد« 
تضامنًا مع صحافيي »الدستور« 

القاهرة � وكاالت: في تطور جديد ألزمة صحيفة الدستور املصرية 
ووسط حش����د اعالمي كبير، أعلن الشاعر أحمد فؤاد جنم، وأثناء 
زيارته لصحافيي الدستور مساء أمس األول، استقالته من عضوية 
حزب الوفد، تعبيرا منه عن تضامنه معهم أمام رئيس حزب الوفد 

ورئيس مجلس اإلدارة السابق جلريدة الدستور، السيد البدوي.
وبرر جنم اس����تقالته من احلزب، بعدة أشياء أولها أن ما فعله 
البدوي يدل على أن الوفد تخلى عن مبادئه، وثانيها أن إقالة رئيس 
التحرير إبراهيم عيس����ى من منصبه باجلريدة شيء غير مقبول. 
وقال جنم: »اللي ييجي على صحافيي الدستور كأنه بييجي عليه 

هو شخصيا«.
وناش����د كل من انضم إلى الوفد في الفترة األخيرة من الفنانني 
واملثقفني أن يقدموا اس����تقالتهم. مضيفا انه أصبح متيقنا اآلن أن 
كل األحزاب املصرية ما هي إلى ديكور مناس����ب إلجراء انتخابات، 

وليس أكثر.
وقد نقل املوقع اإللكتروني لصحيفة »الدستور« عن جنم قوله إن 
ما فعله السيد البدوي رئيس حزب الوفد في جريدة »الدستور« جعله 

يخسر الكثير، وأن استقالته جاءت ألن الوفد تخلى عن مبادئه.
كما أكد أن كل األحزاب املصرية ليس����ت أكثر من ديكور مناسب 

إلجراء ما يطلقون عليه جزافا انتخابات، 
يذكر أن السيد البدوي بدأ إجراءات نقل ملكية حصته في جريدة 
»الدستور« إلى رجل اإلعمال رضا ادوارد الرئيس التنفيذي ملجلس 
إدارة الدستور، األمر الذي أثار موجة من الغضب متهمني البدوي الذي 
يرأس حزب »الوفد« املعارض بالتآمر لتصفية جريدة »الدستور« 
املعارضة. وكان رضا ادوارد قد تقدم بعرض لالستحواذ على حصة 
البدوي يزيد بنس����بة 50% على عرض عالء الكحكي رئيس شركة 

»ميديا الين« الذي كان قد تقدم بعرض للشراء أمس األول.

)ا.ف.پ( صورة املراهق اليوناني الذي قتل خالل أحداث 2008 

أحمد فؤاد جنم

بنيامني نتنياهو

حلف األطلسي يسعى إلى إعداد إستراتيجية 
جديدة لمواجهة التهديدات المستجدة

بروكسل � د.ب.أ: في املرة األخيرة التي أعد فيها 
حلف شمال األطلسي )ناتو( إستراتيجية ملواجهة 
التهديدات التي حتدق به في املستقبل، في عام 1999، 
لم يكن ل� »اإلرهاب« أو انتشار الصواريخ الباليستية 
أو أمن االنترنت مكان يذكر في تلك االستراتيجية.

واآلن، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول األعضاء 
ف���ي احللف جاهدة إلى احليلول���ة دون التهديدات 
»اإلرهابية« وإقامة أنظمة مضادة للصواريخ وإنشاء 
أنظم���ة أخرى للدفاع ضد الهجم���ات اإللكترونية، 
يقول مسؤولون إن الوقت قد حان ألن يبلور احللف 

إستراتيجية جديدة ملواجهة الواقع.
وقد قال األمني العام حللف األطلسي أندرس فوج 
راسموسني، في كلمة ألقاها في بروكسل يوم اجلمعة 
املاضي: »صحيح أن هناك تهديدات عس���كرية أقل 
حت���دق بأراضينا، ولكن هناك املزيد من التحديات 
التي تواجه أمننا، من جميع االجتاهات. وهي السبب 

وراء ضرورة مواصلة الناتو عملية التحول«.
وتولى راسموسني منصبه في أغسطس 2009، 
بتفويض إلعداد »مفهوم استراتيجي« جديد، تلك 
الوثيقة التي حتدد املهام الرئيسية حللف األطلسي 
خالل العقد املقبل والقدرات التي سيحتاجها ألداء 
هذه املهام. وقدم راسموسني مسودة اقتراحه للدول 

األعضاء في احللف في سبتمبر املاضي.
ويظل محتوى هذه الوثيقة سريا للغاية، غير أن 
بعض الديبلوماسيني كشفوا عن اخلطوط العريضة 
قبل اجتماع مش���ترك لوزراء خارجية ودفاع دول 
الناتو يعقد في بروكس���ل بع���د غد، وهو اجتماع 

نادر االنعقاد.
فقد أوضح مسؤول أميركي بارز قائال: »املهمة 
هي نفسها، أال وهي الدفاع عن أراضينا وشعوبنا 
ضد أي هجوم، ولكن في هذه األيام، ينبغي تبني 

قدرات جديدة إلجناز هذه املهمة«.
ومن املتوقع أن يضع قادة احللف اللمسات األخيرة 
على »املفهوم االس����تراتيجي« خالل قمة مقررة في 

لشبونة يومي 19 و20 نوفمبر املقبل.
في يوم اجلمعة املاضي، حدد راسموسني قائمة 
بالتحديات الرئيس����ية كم����ا يراها، مثل األش����كال 
اجلديدة للحرب كأنظمة الدفاع الصاروخي واحلروب 
اإللكترونية، والتعاون األفضل مع الفاعلني املدنيني 
مثل االحتاد األوروب����ي، وتوثيق التعاون مع قوى 

مثل الصني والهند.

وحث راسموسني »الناتو« على تأسيس نظام دائم 
ضد الصواريخ الباليستية على مستوى احللف.

وقال: ثمة دول أعضاء في حلف األطلسي، مثل 
الواليات املتحدة، طورت لنفسها مثل هذه األنظمة 
على املستوى الوطني بالفعل، بيد أن القائد الدمناركي 
للنات���و يريد من احللف الرب���ط بني هذه األنظمة 
جميعا. وأشار املس���ؤول األميركي إلى أن الفكرة 
تكمن في نظام »توصيل وتشغيل« يسمح بتطوير 
كل األنظمة الوطنية بش���كل مدمج حتت سيطرة 

القائد األعلى حللف األطلسي.
ودعا راسموس����ني دول الناتو أيضا إلى حتسني 
قدرتها على الدفاع عن أنظمة الكمبيوتر املهمة ضد 

قراصنة االنترنت )هاكرز( والڤيروسات.
وقال: »تتعرض أنظمتنا بالفعل للهجوم 100 مرة 
يوميا. نحتاج إلى التمكن من دعم )األعضاء( الذين 

يتعرضون للهجوم«.
ومن املتوقع أن يتخذ ق����ادة دول احللف القرار 

بشأن هاتني القضيتني في لشبونة.
وخارج نطاق املجال العسكري، يرى راسموسني 
أنه على »الناتو« حتسني تعاونه مع الفاعلني املدنيني، 

بل وتشكيل قوة مدنية صغيرة بنفسه.
ويقوم ذلك على أساس أن العديد من التهديدات 
احلالية تنبع من الدول الفاش���لة مثل أفغانس���تان 
والصومال، والتي ال تس���تطيع القوات العسكرية 

حل املشكالت الرئيسية.
إزاء ذلك يقول راسموسني: »ما نحتاج إليه هو نهج 
شامل، يخطط فيه الفاعلون العسكريون واملدنيون 
معا ويعملون بشكل مكمل لبعضهم البعض ويدعم 

كل منهم اآلخر، قدر اإلمكان«.
كما حث راسموسني حلف األطلسي على تدشني 
محادث���ات منهجية حول األمن م���ع العبني عامليني 
آخرين، السيما العمالقة اآلسيويني. وأضاف: »يجب 
ان نتع���اون مع الهند والصني لضمان االس���تقرار 

اإلقليمي«.
ويقول ديبلوماسيون إن كل فكرة على حدة القت 

دعما من الدول األعضاء ال� 28 في الناتو.
غير أن فكرة »املفهوم االس���تراتيجي« حساسة 
للغاية، حلد يتوقع معه أن تكون املناقشة الوزارية 
املقررة يوم اخلميس املقبل مبثابة نزاع، تسعى فيه 
كل دولة من ال���دول األعضاء إلى إعداد النص على 

طريقتها اخلاصة.

تحذيرات من تدويل البحر األحمر
بدعوى أمن المالحة العالمية 

الرياض � أ.ش.أ: ح���ذرت صحيفة »الرياض« 
السعودية من تزايد املخاوف من حتول البحر االحمر 
إلى منطقة نفوذ عامل���ي. ونبهت الصحيفة - في 
افتتاحيتها أمس إلى أنه يوجد تواجد دولي باسم 
مكافحة القرصنة ألساطيل غربية وشرقية، محذرة 
من أنه لو مت اتفاق على تدويله باسم أمن املالحة 
العاملية فإن املتضرر األكبر هو الدول العربية ألنه 
لو حدث ذلك فإن أمنها س���يتحول إلى رهينة بيد 
الق���وى العظمى وذلك إذا م���ا أخذ في االعتبار أن 
الصومال وحدها يصل ساحلها على البحر األحمر 
واحمليط الهندي إلى ثالثة آالف وسبعمائة كيلومتر، 
والذي أصبح اآلن مقبرة لنفايات نووية ومصائد 
مفتوحة لدول كثيرة، مما يعني أن االنفالت األمني 
في هذا البحر احلي���وي أو تلوث مياهه يهدد كل 

الدول املطلة عليه.
ونبهت صحيفة »الرياض« إلى أن احلال الراهنة 

تؤكد أن حراسة هذا البحر ليست في قدرة أي دولة 
تطل عليه، مشيرة إلى أن دوافع احلظر جتبر هذه 
الدول على تصعيد األمر إلى األمم املتحدة بصياغة 
اتفاقية حتميه من مخاطر النزاعات أيا كان مصدرها 
وشددت على ضرورة أال يتحول البحر األحمر إلى 
قواعد للقرصنة واإلرهاب، مشيرة إلى أن العوامل 
التي جت���ري في اليمن والصومال والس���ودان ال 
تعطي األمان من أال يصبح هذا البحر بؤرة صراع 
تدخ���ل فيها قوى إقليمي���ة أو دولية وبالتالي إذا 
كانت أهميته اقتصادية وأمنية فإن السكوت عما 
يجري من قبل ال���دول العربية املطلة عليه يفتح 
الباب الحتماالت ال ميكن توقع نتائجها، وفي حال 
وقوع أي خطر ستتأثر هذه الدول قبل غيرها ألن 
وارداته���ا وصادراتها من القارات الثالث متر عبر 
هذا الطريق احليوي والقضية ال تقبل التبس���يط 

أو الغفلة الطويلة.

)أرشيف( مياه البحر األحمر هل تصبح حتت الوصاية الدولية؟ 


