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السودان

ّ
أصوات االنفصال تتقدم ...واالستفتاء استوفى املعايير

أشاد املراقبون بنزاهة استفتاء تقرير مصير ًجنوب السودان،
فيما توالى صدور نتائج مراكز االقتراع ،مشيرة بوضوح إلى أن
إقرار االنفصال سيكون بنسبة مرتفعة جراء إجماع املقترعني
في الواليات الجنوبية على رفض الوحدة
أجمع املراقبون الدوليون والعرب على أن
استفتاء تحديد مصير جنوب السودان
استوفى املعايير الدولية املطلوبة ،على
الرغم من رصد بعض الخروقات.
وأكد مركز كارتر ،في بيان أصدره أمس،
أن «عملية االستفتاء حتى ه��ذه املرحلة
ك��ان��ت ن ��اج �ح ��ة» ،وأن «االس �ت �ف �ت��اء جاء
مطابقًا للمعايير الدولية» .وأوض��ح أنه
«استنادًا إلى املعلومات األولية املتعلقة
ب�ن�ت��ائ��ج ف ��رز األص � � ��وات ،ي �ب��دو م ��ن شبه
املؤكد أن النتائج هي ملصلحة االنفصال».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أع�ل�ن��ت رئ�ي�س��ة مراقبي
االتحاد االوروبي ،فيرونيك دي كايزر ،أن

االستفتاء كان «حرًا وسلميًا مع مشاركة
كاسحة» .وتحدثت عن «ح��االت معزولة
من الترهيب» ،مارسها مسؤولون أمنيون
ت ��اب� �ع ��ون ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي ب� �ع ��ض مراكز
االقتراع .ب��دوره ،قال املنسق العام لبعثة
جامعة الدول العربية ملراقبة االستفتاء،
ع� �ل ��اء ال � ��زه� � �ي � ��ري ،إن � � ��ه ُرص � � � � ��دت بعض
«السلبيات» خالل إجراء االستفتاء ،مثل
«صغر سن بعض املقترعني ،والتباين في
عدد املسجلني في بعض املراكز عن العدد
امل�س�ج��ل ف��ي ق��وائ��م امل�ف��وض�ي��ة ،ومظاهر
للدعاية داخل بعض مراكز االقتراع».
ل �ك �ن��ه أك� ��د أن ه� ��ذه ال �س �ل �ب �ي��ات «ال تؤثر
على س�لام��ة العملية ال�ت��ي اتسمت بقدر
كبير من الشفافية والنزاهة ،وجاءت في
اتساق مع املعايير الدولية بما يدفع نحو
احترام النتائج التي ستفرزها صناديق
االقتراع».
ف� ��ي ه � ��ذه األث� � �ن � ��اء ،أع� � ��رب األم �ي ��ن العام
للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان
أم ��وم ،ع��ن س ��رور ال�ح��رك��ة «ألن املراقبني

الدوليني واملحليني توصلوا إلى خالصة
مفادها أن االستفتاء كان حرًا وذا صدقية
وش� �ف ��اف ��ًا» .م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ق � ��ال وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �س ��ودان ��ي اب��راه �ي��م محمود
حامد إن «الشعب السوداني أحبط آمال
وتوقعات الكثيرين الذين كانوا يرجون
أن ي�ح�ص��ل االس �ت �ف �ت��اء ع �ل��ى ح��ق تقرير
املصير ف��ي ظ��ل م�ج��ازر ودم ��اء» ،مضيفًا
«ح �ت��ى ًل��و ح ��دث ان �ف �ص��ال ف��إن��ه سيكون
انفصاال سياسيًا فقط وسيبقى املجتمع
السوداني متماسكًا».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،اس� �ت� �م ��رت الواليات
ال�ش�م��ال�ي��ة وال�ج�ن��وب�ي��ة ف��ي إع�ل�ان نتائج
أولية لعمليات فرز األوص��ات املتواصلة.
وأكدت عضوة اللجنة العليا لالستفتاء،
جاكلني أوقستينو أن نسبة التصويت
لالنفصال في والية الشمالية بلغت 67.9
للوحدة.
في املئة مقابل  27.3في املئة ّ
أما في والية شمال كردفان فتغلب أنصار
االنفصال بفارق  4أصوات فقط.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

تقرير
غادر مدير عمليات الوكالة الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية جون جينغ منصبه ،أمس ،بعدما أثار
عمله في القطاع انتقادات حمساوية وإسرائيلية

عربيات
دوليات
واشنطن تنقض إدانة
االستيطان
أفادت صحيفة «فايننشال ّ
تايمز» ،أمس ،بأن واشنطن ملحت
إلى أنها ستستخدم هذا األسبوع
حق النقض تجاه قرار لألمم
املتحدة بشأن الشرق األوسط،
على الرغم من أن القرار يعكس
موقف البيت األبيض الرافض
الستمرار بناء املستوطنات
اإلسرائيلية في األراضي
الفلسطينية املحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة
باراك أوباما ستستخدم حق
النقض ،خوفًا من أن ينظر
الكونغرس إلى دعم الواليات
املتحدة ملشروع القرار أو حتى
امتناعها عن التصويت عليه
بمثابة توجه ضد إسرائيل.
(يو بي آي)

عبد الله :سأعود
قريبًا جدًا إلى السعودية

غزة إلى نيويورك
جون جينغ يغادر ّ
غزة ـ قيس صفدي
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «أونروا» أن
مديري عمليات الوكالة الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية
وقال
ج��ون جينغ وب��رب��ارا شينستون ،س�ي�غ��ادران منصبيهماّ .
املفوض العام للوكالة فيليبو غ��ران��دي «إن ج��ون جينغ سيقلد
منصبًا رفيع املستوى في مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) في نيويورك ،فيما ستعود بربارا شينستون
إل ��ى ب�ل��ده��ا األم ف��ي ك �ن��دا» .وأض� ��اف أن «ج�ي�ن��غ ،وه ��و ايرلندي
الجنسية ،ع�م��ل ف��ي األون� ��روا م��ا ي �ق��ارب ال�خ�م��س س �ن��وات ،فيما
عملت شينستون ما يقارب األربع سنوات».
وأش ��اد غ��ران��دي ب ��أداء جينغ وشينستون خ�لال عملهما ،وقال
إنهما «أض��اف��ا مساهمات استثنائية لعمل األون ��روا ف��ي أحلك
الظروف ،وأبديا التزامًا رائعًا في ضمان نوعية خدمات األونروا،
ومناصرة واضحة في دع��م الحقوق في خضم القصف الكثيف
ف��ي ق �ط��اع غ ��زة خ�ل�ال ال �ن ��زاع امل�س�ل��ح أو ف��ي خ�ض��م االستجابة
لالنتهاكات القاسية للحقوق في الضفة الغربية».
بدوره ،قال املستشار اإلعالمي في مقر «أونروا» في غزة ،عدنان
أبو حسنة ،إن ًجينغ الذي انضم للوكالة في شباط عام  2006كان
«مدافعًا أصيال عن حقوق الفلسطينيني وعمل جاهدًا لتحسني
أوض��اع�ه��م املعيشية» .وأش��ار إل��ى أن «غ��زة ت��درك م��ا فعله جون

ما قل
ودل
دعا الرئيس اإلسرائيلي ،شمعون
بيريز ،إلى إلغاء اللجنة التي أقر
الكنيست تأليفها للتحقيق في
مصادر تمويل منظمات حقوق
اإلنسان في إسرائيل.
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن
بيريز قوله إن «تأليف لجنة التحقيق
البرملانية للتدقيق في مصادر تمويل
منظمات حقوق اإلنسان واليسار
تمس بالديموقراطية اإلسرائيلية وال
حاجة إليها» .ورأى أن «التدقيق في
أمر جمعيات ومنظمات من اليسار،
وحتى اليمني ،يجب تركه بأيدي
جهاز تطبيق القانون».
(يو بي آي)

تعرضت «أونروا» في
عهد جينغ التهامات بنشر
الرذيلة والفساد والدعوة
إلى سفور الفتيات

ألجلها قبل الحرب وأثناءها وبعدها» ،مؤكدًا أن «عمليات األونروا
تطورت في عهده ،وخصوصًا في مجالي التعليم والصحة بنحو
لم يسبق له مثيل» .وأكد أبو حسنة أن «جون جينغ في منصبه
ال �ج��دي��د ،ال ��ذي ي��دخ��ل ض�م��ن م�س��ؤول�ي��ات��ه ال�ع�م�ل�ي��ات اإلنسانية
في قطاع غ��زة ،سيكون صديقًا حقيقيًا لالجئني الفلسطينيني،
وصوتًا مسموعًا في مراكز صناعة القرار في نيويورك للدفاع
عنهم» .يذكر أن جينغ ال يتمتع بعالقة جيدة مع حركة «حماس»
التي تحكم قبضتها على غزة منذ ثالثة أعوام ،وقد تعرض مرات
عدة لهجوم وانتقادات حادةّ .
وعبرت مصادر في حركة «حماس»
ّ
م��رارًا عن ع��دم رضاها عن ال��دور ال��ذي أداه جينغ خ�لال سنوات
ال �ح �ص��ار ،ب�م��ا ي �ت �ج��اوز م�ه�م�ت��ه اإلن �س��ان �ي��ة ع�ل��ى رأس املنظمة
الدولية ،وخصوصًا أن��ه تحول إل��ى عنوان رئيسي للمسؤولني
والوفود الدوليني الذين زاروا غزة بعد الحرب اإلسرائيلية ،بينما
تعاني الحكومة في غزة عزلة سياسية.
كذلك تعرضت «أون��روا» في عهد جينغ التهامات بنشر الرذيلة
والفساد والدعوة إلى سفور الفتيات والتشجيع على االختالط
بني الجنسني من خالل مخيمات صيفية تجمع الجنسني.
ح�ت��ى إس��رائ�ي��ل ان�ت�ق��دت جينغ ب �ش��دة ،ع�ل��ى خلفية تصريحاته
املنددة بالحصار والجرائم التي ارتكبتها في غزة.
 :quoteتعرضت «أونروا» في عهد جينغ التهامات بنشر الرذيلة
والفساد والدعوة إلى سفور الفتيات

بعثات األمم املتحدة ممنوعة عن املصارف
نيويورك ــ نزار عبود
أف ��اق ��ت ع� �ش ��رات ال �ب �ع �ث��ات الدبلوماسية
ف ��ي األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة أخ � �ي � �رًا ع �ل��ى رسائل
م� ��ن م � �ص� ��ارف أم� �ي ��رك� �ي ��ة ،أب � ��رزه � ��ا «جي.
ب��ي .م��ورغ��ان ـ ت�ش�ي��س» ،تشعرها بإقفال
ح �س��اب��ات �ه��ا وأن امل �ش �ك �ل��ة «ال ت �ك �م��ن في
أم� ��ور م �ح��ددة ت�ت�ع�ل��ق ب�ط��ري�ق��ة التصرف
ب��أرص��دت �ه��ا أو ت �ح��وي�لات �ه��ا» .وأك � ��دت أن
األم� � ��ر ال ي �م��س ال �ح� �س ��اب ��ات الشخصية
ل�ل��دب�ل��وم��اس�ي�ين ال �ت��ي ل��م ت�ع��ام��ل املعاملة
األرصدة الى
نفسها .حاولت البعثات نقل
ُ
مصارف مثل «سيتي بنك» وغيره ،فطلبت
منها شروط تعجيزية ،فحواها الرفض.
ه��ذا الوضع يثير أزم��ة كبيرة داخ��ل األمم
امل �ت�ح��دة ح�ي��ث ب ��ات آالف الدبلوماسيني
�درة ع� �ل ��ى قبض
م � �ه ��ددي ��ن ب � �ف � �ق ��دان ال� � �ق � � ً
ال ��روات ��ب وص��رف �ه��ا ،ف �ض�ل�ا ع��ن تصريف
أعمالهم ودفع نفقات عملهم من إيجارات
وحتى اشتراكات في حساب تشغيل األمم
املتحدة وإدارتها .أزمة ،إذا ما طال أمدها،
تهدد مستقبل عمل املنظمة ّ
برمته.

مل�ع��ال�ج��ة ه ��ذا ال��وض��ع ،ع�ق��د وك �ي��ل وزيرة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ش��ؤون اإلدارية،
باتريك كندي ،ومدير السياسة الخارجية
في وزارة الخزانة األميركية ،مارك بونسي،
ل�ق� ً
�اء مغلقًا م��ع نحو  200دبلوماسي من
األمم املتحدة استمعا خالله إلى مندوبي
ال��دول املتضررين أو املهددين بالحرمان
من الخدمات املصرفية.
وق��ال كندي للدبلوماسيني ،ومعظهم من
دول أوروب� �ي ��ة غ��رب �ي��ة ،إن امل�ش�ك�ل��ة تمتد
الدبلوماسي في
أيضًا إلى أعضاء السلك
ُ
واشنطن ،ذل��ك أن كثرأ منهم هناك أقفلت
ح �س��اب��ات �ه��م ب �ط��ري �ق��ة م �ش��اب �ه��ة .وأك � ��د أن
وزير الخزانة األميركي ،تيموثي غايثنر،
ووزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة ،ه �ي�ل�اري كلينتون،
يعمالن على تذليل العقبات.
يعود
األسباب
وبحسب املتابعني ،فإن احد
ّ
ال��ى أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك��ان��ت ق��د سنت
منذ أيلول  2001مجموعة قوانني رقابية
ت�ف��رض ق�ي��ودًا ص��ارم��ة على امل �ص��ارف في
التبليغ عن كل تحويل أو معاملة بقيمة
 10آالف دوالر أو أك �ث��ر ،واإلب�ل��اغ ع��ن أي

معاملة تشتبه فيها حتى لو كانت القمية
أقل .وملا كانت البعثات الدبلوماسية تقع
في دائرة رمادية ومحط اهتمام السلطات
الرقابية على اختالف أنواعها ،أصبحت
امل �ص��ارف ت �ه��در وق �ت��ًا ثمينًا ف��ي التبليغ
عن كل تحويل واإلج��اب��ة عن استفسارات
الدوائر املالية واالستخبارية .هذا الوضع
ّ
يهدد أرباحها بالتالشي في نفقات إدارية
ال طائل منهاّ .
وف��ي ال�س�ي��اق ،ح��ذر م�ن��دوب إي ��ران محمد
خزاعي من أن الضرر ال يقتصر على عمل
امل �ن��دوب�ي�ن وال �ب �ع �ث��ات ،ب ��ل ي�م�ت��د ليشمل
م �ي��زان �ي��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة ن �ف �س �ه��ا .وسأل
«ك�ي��ف يمكن ال ��دول أن ت�ف��ي بالتزاماتها
تجاه ميزانية املنظمة إذا لم يكن النظام
املصرفي متاحًا لها؟» .واقترح منح «اتحاد
األمم املتحدة االئتماني» التفويض بتقديم
خدمات مصرفية للبعثات الدبلوماسية.
واق �ت��رح أي �ض��ًا أن ت�س�ح��ب األم ��م املتحدة
أرصدتها من مصرف «تشيس» ،وتضعها
ف ��ي امل �ص ��رف ال� ��ذي ي�ق�ب��ل ف �ت��ح حسابات
للبعثات الدبلوماسية.

أكد امللك السعودي ،عبد الله بن
عبد العزيز (الصورة) ،في مقابلة
مع صحيفة «السياسة» الكويتية
نشرت أمس أنه «بخير» وسيعود
«قريبًا جدًا» إلى اململكة .وقال
عبد الله« :أريد أن أطمئن الجميع
إلى أنني بخير ،وسأعود قريبًا،
بل قريبًا جدًا إلى اململكة حتى
أكون بني أهلي وأبنائي وشعبي
وإخوتي في الخليج».
(أ ف ب)

أقمار تجسس إسرائيلية
ملراقبة الحدود الهندية
تخطط الهند الستخدام أقمار
تجسس إسرائيلية ملراقبة
حدودها البحرية مع باكستان في
إطار تعزيز قدراتها في مراقبة
سواحلها .ونقلت وكالة «برس
ترست» الهندية عن مصادر لم
تذكر طبيعتها أن نيودلهي تتطلع
لالستفادة من تغطية أقمار
التجسس اإلسرائيلية للمنطقة
البحرية قبالة سواحل والية
غوجارات قرب كوتش.
(يو بي آي)

تحذير من كارثة نووية
في مفاعل بوشهر
«دايلي
أفادت صحيفة ً
تليغراف» أمس نقال عن تقارير
لالستخبارات الغربية بأن علماء
نوويني روسًا حذروا الكرملني
من وقوع كارثة نووية جديدة
على غرار تشيرنوبيل في
مفاعل بوشهر اإليراني بسبب
األضرار التي سببها فيروس
«ستاكسنت» ،وإصرار إيران
على امتثال العلماء للمهلة التي
العام الحالي
حددتها في صيف ً
لتفعيل املحطة ،متجاهلة قضايا
السالمة النووية.
(يو بي آي)

