الثالثاء  27تشرين األول  2015العدد 2725

العالم

17

تقرير

أن تضمن بـقــاء عــدن على
أنـهــا تــريــد ً
حالها حماية للسوق الحرة في دبي،
األمر الذي يفسر أنباء نية استقدامها
املزيد من املرتزقة إلى عدن.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ــرى عـضــو املكتب
السياسي ل ـ «أنـصــار الـلــه» ،عبد امللك
ال ـع ـج ــري ،أن امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ــدوان
مـ ـح ــرج ــة لـ ـك ــل الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي أع ـل ـن ــت
تأييدها لحملة السعودية ألنهم في
قـ ـ ــرارة أن ـف ـس ـهــم ي ـع ـل ـمــون أن ـه ــا حــرب
عبثية وليس لها أي مبرر .ويضيف
ال ـع ـجــري ف ــي حــديــث لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن
تـلــك ال ــدول «ال تــريــد إغ ـضــاب النظام
السعودي كما ان املشاركة تحرجهم
أم ـ ــام ش ـعــوب ـهــم وامـ ـ ــام ال ـع ــال ــم النـهــا
ت ـف ـت ـقــر ملـ ـب ــرر خ ـص ــوص ــا فـ ــي الـ ـ ــدول
ال ـتــي ال ي ــزال لــديـهــا بـعــض االح ـت ــرام
لنفسها ال كـمــا فــي األنـظـمــة املبتذلة
مثل نظام عمر البشير» .ولذلك نجد
ت ـصــري ـحــات ع ــن م ـشــاركــة ل ـق ــوات من
م ـص ــر أو ال ـس ـن ـغ ــال ث ــم ي ــأت ــي الـنـفــي
ّ
ً
مباشرة .وعلق العجري على مشاركة
الـ ـس ــودان ف ــي ال ـح ــرب ،ب ـكــون البشير
م ـط ـلــوبــا ل ـل ـم ـحــاكــم ال ــدولـ ـي ــة بـتـهـمــة
جرائم حرب ،ويعتقد املسؤول اليمني
أن ال ـس ـعــوديــة وع ــدت ــه بــالـحـمــايــة من
املــاح ـقــة ال ــدول ـي ــة م ـقــابــل مـشــاركـتــه،
مضيفًا أن «نظام البشير نظام قمعي
ودك ـت ــات ــوري وي ـت ـخــذ قـ ـ ــرارات ليست
مـحــل رض ــى الـشـعــب ال ـســودانــي الــذي
راض عن إرسال قوات
نعتقد انه غير
ٍ
ســودان ـيــة إل ــى ال ـي ـمــن» .وع ــن سيطرة
«القاعدة» و»داعــش» على عدن ،يقول
العجري لــذي يمثل «أنصار الله» في
الــوفــد إل ــى مسقط حــالـيــا ،إن الحركة
أكدت من البداية وجود هذه العناصر
وأن ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـت ــواط ـئ ــة
ومتورطة في تسهيل سيطرتهم على
م ــدن ف ــي ال ـج ـن ــوب .وأضـ ـ ــاف« :كــانــت
تـصـلـنــا مـعـلــومــات عــن حـجــم االم ــداد
ال ـ ــدي ت ـت ـل ـقــاه ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
س ـ ــواء ف ــي عـ ــدن أو ف ــي ت ـعــز وع ـبــرنــا
ع ــن اس ـت ـغــراب ـنــا م ــن ص ـمــت املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـك ــن ي ـج ـه ــل ه ـ ّـذه
املـعـلــومــات ،وفــي لـقــاءاتـنــا معهم كنا
قــد نصحناهم بـهــذه املـعـلــومــات ولــم
يكونوا يستطيعون إنكارها».

تفاهم أوروبي على استقبال البلقان
 100ألف الجئ نصفهم في اليونان
بعدما رفضت تركيا،
حكومة ومعارضة ،أن
تتحول البالد إلى «معسكر
اعتقال» لالجئين إلى أوروبا،
قرر األوروبيون نقل جزء
مهم من عبء الالجئين
إلى اليونان ودول البلقان،
وتفعيل آلية لترحيل أعداد
غير معروفة من هؤالء
أعـلــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي تــوصـلــه ،بعد
ق ـمــة م ـص ـغــرة ط ــارئ ــة س ــاده ــا ال ـتــوتــر،
إلــى قــراره استقبال  100ألــف الجــئ في
اليونان ودول البلقان ،في سياق رزمة
ح ـلــول «ج ـمــاع ـيــة» لـلـتـعــامــل م ــع تــدفــق
الالجئني واملهاجرين من الضفة املقابلة
لـلـبـحــر امل ـتــوســط إل ــى أراضـ ـي ــه ،م ــرورًا
بدول البلقان.
شــارك فــي قمة بــروكـســل ،التي انعقدت
قبل يومني ،رؤساء الدول أو الحكومات
فـ ــي عـ ـش ــر دول أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروبي ،هي أملانيا والنمسا وبلغاريا
وكرواتيا واليونان واملجر ولكسمبورغ
وهولندا ورومانيا وسلوفينيا ،إضافة
إلــى ثــاث دول مــن خ ــارج االت ـحــاد ،هي
ألبانيا ومقدونيا وصربيا .وبموجب
االتـ ـف ــاق ال ـ ــذي ت ــوص ــل إل ـي ــه بـصـعــوبــة
القادة املجتمعون ،ستستقبل اليونان،
بـمـســاعــدة مــن مفوضية األم ــم املتحدة
الـعـلـيــا لــاج ـئــن 30 ،أل ــف الج ــئ حتى
ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ،ث ــم  20أل ـف ــا آخ ــري ــن فــي
وق ــت الح ــق .وسـيـجــري اسـتـقـبــال ال ــ50
أل ــف الج ــئ املـتـبـقــن عـلــى ط ــول «طــريــق
الـبـلـقــان» (الـ ــذي يسلكه األخ ـي ــرون في
رحلتهم إلى دول غرب وشمال أوروبا)،
بالتنسيق مع األمم املتحدة.
وفي بيان مشترك صدر في وقت متأخر
مــن ليل األول مــن أم ــس ،تعهدت الــدول

املشاركة فــي القمة املصغرة أن ّ
تطبق،
اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن أم ـ ــس 17 ،إجـ ـ ـ ـ ً
ـراء يـسـعــى
«إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــام» ع ـل ــى الـ ـح ــدود
األوروب ـي ـ َـة الــداخـلـيــة ،و«إب ـط ــاء التدفق
غير املــراقــب لألشخاص» عبر الحدود
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد ،ب ـح ـســب رئ ـيــس
املفوضية األوروبية ،جان كلود يونكر.
وأب ـ ـ ــرز اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـع ـل ـن ــة ،مـضــاعـفــة
الجهود على املستوى الوطني لترحيل
«املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال يـ ـحـ ـت ــاج ــون
الـ ــى ح ـم ــاي ــة» ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الــوكــالــة
االوروبية ملراقبة الحدود (فرونتكس)؛
وال ـع ـم ــل م ــع األخ ـ ـيـ ــرة إلع ـ ـ ــادة تــرحـيــل
الج ـئــن ومـهــاجــريــن إل ــى ب ـلــدان ثــالـثــة،
و«توثيق التعاون» في هــذا املجال مع
افغانستان وبنغالدش وباكستان.
وم ـ ــن أبـ ـ ــرز اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ـف ــق عـلـيـهــا
أيضًا ،منع انتقال الالجئني واملهاجرين
مــن بلد إلــى آخــر ،مــن دون إطــاع البلد
الثاني ،وضمان الــدول قــدرة تامة على

تـسـجـيــل ه ـ ــؤالء ع ـبــر أك ـب ــر قـ ــدر ممكن
م ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـق ـي ــاس ـي ــات ال ـح ـيــويــة
(البيومترية) ،بالتعاون مــع الــوكــاالت
االوروبية لتبادل املعلومات ،وتحسني
تـبــادل املـعـلــومــات ،بوتيرة يومية ،بما
يشمل تقارير حــول حركة التنقل على
طريق البلقان الغربية ،وتقارير تقييم
حاجات الــدول للدعم ،في هــذا السياق.
وينص االتفاق أيضا على تعاون وثيق

جرى االتفاق على
إعادة ترحيل الجئين
ومهاجرين إلى بلدان ثالثة

أبرز اإلجراءات المعلنة ترحيل المهاجرين «الذين ال يحتاجون إلى حماية» (أ ف ب)

بني املؤسسات املالية الدولية ،وأبرزها
ال ـب ـنــك االوروبـ ـ ـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار وال ـب ـنــك
االوروبـ ـ ــي الع ـ ــادة االعـ ـم ــار والـتـنـمـيــة،
لدعم الدول املعنية ماليًا.
وك ـ ــان ف ــي ص ـلــب االتـ ـف ــاق ال ـت ـش ــدد في
ض ـب ــط ال ـ ـحـ ــدود الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لــات ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،وت ـع ــزي ــز ج ـه ــود «مـكــافـحــة
االت ـ ـجـ ــار ب ــال ـب ـش ــر» وت ـع ـق ــب امل ـه ــرب ــن،
وتـعــزيــز ال ـت ـعــاون فــي ه ــذا الـسـيــاق مع
الشرطة االوروبية (يوروبول) والشرطة
ال ــدول ـي ــة (اإلنـ ـت ــرب ــول) و«ف ــرون ـت ـك ــس»،
ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ت ـط ـب ـي ــق االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات م ــرة
اس ـب ــوع ـي ــا ،بــالـتـنـسـيــق م ــع املـفــوضـيــة
االوروبية ،كما لم يغفل البيان املشترك
تعهد الدول املعنية العمل على «توعية
امل ـهــاجــريــن وال ــاج ـئ ــن ع ـلــى حـقــوقـهــم
وواجباتهم».
ّ
وح ــذر ال ـقــادة األوروبـ ـي ــون فــي بيانهم
من أن «األعمال األحادية الجانب يمكن
أن تــؤدي الى سلسلة من ردود الفعل»،
وأن «س ـ ـيـ ــاسـ ــة ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ال ـس ـم ــاح
لــاجـئــن بــاملــرور إل ــى الـ ّـدولــة امل ـجــاورة
أمر غير مقبول» .كما حذر بعض القادة
األوروبـ ـي ــن ،فــي تـصــريـحــات مختلفة،
من أن فشل االتحاد في التعامل الفعال
مع تدفق الالجئني واملهاجرين سيؤدي
إل ــى ت ـعــزيــز م ــوق ــف األح ـ ـ ــزاب الـفــاشـيــة
الرافضة لالتحاد األوروب ــي ،التي ترى
أن االتـ ـح ــاد «ال ي ـع ـم ــل» .ورأى رئـيــس
الوزراء السلوفيني ،ميرو سيرارُ ،إنه في
حال عدم تنفيذ التعهدات التي قطعت
فــي الـقـمــة« ،سـيـبــدأ االت ـح ــاد االوروب ــي
برمته في االنهيار» .وفي املقابل ،أبدى
قادة دول البلقان تخوفًا من أن يستقر
فـيـهـ ّـا ال ــاج ـئ ــون إل ــى أم ــد غ ـيــر م ـحــدد.
وحــذر أمــس الرئيس املقدوني ،يورغي
إي ـف ــان ــوف ،م ــن أن بـ ــاده «ق ــد تستقبل
 2000مـهــاجــر كـحــد أق ـص ــى» ،موضحًا
أن م ـق ــدون ـي ــا س ـت ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي «ب ـص ـف ـت ـهــا ب ـل ــد ت ــران ــزي ــت،
ول ـيــس بـلــد يـقـيــم فـيــه امل ـهــاجــرون ألمــد
طويل».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير
م ــا ُي ـك ـس ــب امل ـع ــرك ــة ُبـ ـعـ ـدًا ع ـقــائــديــا
متينًا ،وهــو ٌ
بعد ال يمكن فهم صبر
ّ
اليمنيني وتـجــلــدهــم وانـتـصــاراتـهــم
في حال إغفاله.
ّ
يـعــلــق أب ــو مــرتـضــى عـلــى املــوضــوع:
ي ـش ـعــر ال ـي ـم ـن ـيــون م ــن الـ ـي ــوم األول
لـ ـلـ ـع ــدوان ع ـل ـي ـهــم ب ــأن ـه ــم ي ــدف ـع ــون
ثـ ـم ــن ح ــريـ ـتـ ـه ــم وانـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــاق ب ـل ــده ــم
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي امل ـت ـس ـل ــط
عـلـيـهــم ل ـع ـقــود .وي ـض ـيــف «ل ــم تفلح
الـسـعــوديــة فــي ح ــرف مـســار ثورتنا
بمختلف األســالـيــب بما فيها ورقــة
التكفيريني».
وف ــي م ـصــادفــة جـمـعـتـنــا ف ــي إح ــدى
الجبهات مع لحظة وقوع جنود من
الجيش السعودي أســرى في قبضة
املقاتلني اليمنيني كــان الفتًا طريقة
التعامل التي يحظون بها من جانب
ال ـي ـم ـن ـي ــن مـ ـن ــذ أسـ ــرهـ ــم فـ ــي أرض
امل ـعــركــة حـتــى وصــول ـهــم إل ــى أمــاكــن
«ضيافتهم» كما ُيسميها اليمنيون،
باعتبارهم «ضيوفا» ال أسرى .يعمل
املقاتل اليمني على تطبيب األسير
فــي حــال إصــابـتــه ،حيث يحمل على
أكـ ـت ــاف ال ـي ـم ـن ـيــن مل ـس ــاف ــات طــويـلــة
ق ــد ت ـت ـجــاوز أح ـيــانــا الـكـيـلــومـتــرات،
ً
وص ــوال إلــى مكان يبعد عــن خطوط
الـ ـن ــار وي ــأم ــن ف ـي ـهــا م ــن اس ـت ـه ــداف
الطائرات وخصوصًا أنها تستهدف
ال ـج ـن ــود ال ـس ـع ــودي ــن مل ـج ــرد ال ـشــك
في وقوعهم أســرى أو إذا حاصرهم
املقاتلون اليمنيون.

األرجنتين :تحشيد متبادل لحسم الجولة الثانية
بيونس آيرس ــ علي فرحات
مع بدء الساعات األولى لفرز األصوات ساد الصمت
داخل أروقة حزب «العدالة» اليساري الحاكم ومرشحه
دانيال سيولي ،كانت األرقام تشير إلى تقدم مرشح
املـعــارضــة مــاوريـسـيــو مــاكــري ول ــو بنسبة ضئيلة.
صمت كسرته ســاعــات الفجر التي أع ــادت اإلعتبار
ولــو على املستوى املعنوي لسيولي ،الــذي كــان يأمل
تحقيق فــوز كــاســح مــن الـجــولــة األول ــى ،فلم تتطابق
حساباته مع حساب الصندوق الذي أعطاه الصدارة
بـفــارق مخيف لــم يـتـجــاوز الـثــاث نـقــاط ،وعليه فقد
تـصـ ّـدر سيولي النتيجة النهائية بعد حصوله على
 %36،88مــن األص ــوات فيما حــل مــرشــح املعارضة
مــاوريـسـيــو مــاكــري ثــانـيــا بحصوله عـلــى ،%34،33
نتيجة تلزم املرشحني اإلنتقال إلى املواجهة الحاسمة
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني املقبل.
وعلى الرغم من التوقعات السابقة التي ّ أشــارت إلى
صـعــوبــة الـحـســم م ــن ال ـجــولــة األول ـ ــى ،مــثـلــت األرق ــام
التي وجــدت نفسها في
مفاجأة غير ســارة للمواالةّ ،
سباق محموم مــع معارضة مثلت لها تحديا جديا
على مستوى املـحــافـظــات وخـصــوصــا بعد خسارة
مـحــافـظــة بــويـنــس أيــريــس املـعـقــل الـتــاريـخــي للحزب
اليساري ،فيما تشير النتيجة إلى معركة قاسية في
املواجهة الرئاسية املقبلة التي تحتاج إلى الكثير من
مراجعة الحسابات قبل أن تقطف املـعــارضــة لحظة

املفاجأة ،وتطيح كل مكتسبات الحزب الحاكم الذي
يجهد منذ ثالثة عشر عامًا لرسم الهوية السياسية
واإلقتصادية لألرجنتني.
أم ــام تــرقــب امل ــواالة واحـتـفــال املـعــارضــة الـتــي أمعنت
في الحرب النفسية ضد اليسار األرجنتيني ،علمت
«األخ ـبــار» بــأن سيولي بــدأ منذ منتصف ليل األحــد
سلسلة اتصاالت لعقد تحالفات تتيح له حسم الجولة
الثانية .مصادر الحزب الحاكم أكدت لـ«األخبار» بأن
سـيــولــي سيسعى إل ــى ال ـح ــوار مــع املــرشــح الـخــاســر
سيرخيو ماسا ،الذي حاز املرتبة الثالثة بعد حصوله
على  % 21،39من األصــوات وهي نسبة حاسمة إذا
ّ
السابق .مصادر
جير ماسا هــذا التأييد إلــى حليفه ً
املعارضة قللت من هذا الرهان ،مشيرة إلى أن الناخب
األرجنتيني فــي تصويته ملــاكــري وبــاقــي املرشحني
املـسـتـقـلــن ك ــان يـسـعــى إل ــى الـتـغـيـيــر ،وبــالـتــالــي فــإن
املزاج العام لن يلتزم قرارات وتحالفات الخارجني من
املنافسة.
أمــام هــذا املشهد ،استعرت الحمالت االنتخابية قبل
إع ــان ـه ــا رس ـم ـي ــا ،ف ـمــرشــح امل ـع ــارض ــة مــاوري ـس ـيــو
ماكري وفي أول خطاب له بعد صــدور النتائج أعلن
سعادته وفخره بالشعب األرجنتيني ،مشيرًا إلى أن
النتيجة هي إشارة التغيير التي يسعى إليها الناس،
داعيًا كل الذين صوتوا للمرشحني الخاسرين وحتى
الــذيــن أي ــدوا مــرشــح املـ ــواالة إل ــى الـتـصــويــت مــن أجــل
«أرجنتني جديدة» بحسب وصفه.

أمــا سيولي وفــي رده األول على النتيجة اإلنتخابية،
فقد حــذر مــن فــوز الـســاعــن إلــى خصخصة مــوارد
الشعب األرجنتيني وبيع ثراوته .تصعيد ترافق مع
استثمار املواالة لنجاح العملية اإلنتخابية التي سارت
فــي أج ــواء آمـنــة وسلسة دون تسجيل أي مخالفات
ت ــذك ــر ،وه ــو م ــا أكـ ــده ال ـج ـهــاز ال ــرق ــاب ــي والـقـضــائــي
املستقل الــذي أشــرف على سير العملية اإلنتخابية،
نجاح سبقه إعالن الرئيسة األرجنتينية ،كريستينا
دي كيرشنر بعد إدالئها بصوتها أن األرجنتني باتت
دولة معافاة على املستويني السياسي واإلقتصادي.
النتيجة اإلنتخابية أطلقت صفارة املعركة اإلنتخابية
القاسية التي سيحشد إليها الطرفان كل قواهم بعدما
آمن الحزب الحاكم بأن الثقة العمياء كــادت أن تطيح
مشروعه ،وأن إستطالعات الــرأي ليست بالضرورة
قــراءة دقيقة ملا يفكر فيه الناس أو بما يتأثرون فيه
في اللحظات األخيرة .أما املعارضة ،فقد بدأت تحلم
بالفوز بعد الدفع املعنوي املفاجئ ،وعليه ،ستسعى
بكل ما أوتيت من قوة اللتقاط الفرصة التاريخية في
إزاح ــة إرث آل «كريشنر» .كباش سياسي وحماوة
انـتـخــابـيــة ل ــم تـشـهــدهـمــا األرج ـن ـتــن م ــن ق ـبــل ،حيث
أنـهــا تـعـيــش لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ انـتـقــالـهــا إل ــى الـنـظــام
الديموقراطي مواجهة رئاسية ثانية ،وهي ربما إشارة
إلى صحة ما قالته الرئيسة كريستسنا كريشنر بأن
ً
معافى وجاهزًا لكل اإلختبارات
األرجنتني باتت بلدًا
السياسية.

