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اتفاق على وقف نار بين الحوثيين و«دهم»
بدأت مالمح التهدئة في اليمن في الظهور ،فبعد
تسهيل عودة الجنوب إلى الحوار ،سجل أمس توقيع اتفاقية
وقف إلطالق النار بني السلفيني والحوثيني في دماج
أعلن في صنعاء أمس أن جماعة الحوثيني
وم �س �ل �ح ��ي ق �ب �ي �ل��ة ده� � � ��م ،ف � ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال� �ج ��وف ،ش �م��ال ال� �ب�ل�اد ،ق ��د واف� �ق ��وا على
وقف االشتباكات ال��دائ��رة ب�ين الجانبني
منذ أيام ،بعد وساطة حكومية.
وقال مصدر في لجنة الوساطة الحكومية
إن «ال��وس��اط��ة ن�ج�ح��ت ف��ي التوصل إلى
إي �ق��اف إط�ل�اق ال �ن��ار ال��دائ��ر ب�ين مسلحني
م ��ن ق�ب�ي�ل��ة (ده� ��م) وآخ� ��ري� ��ن حوثيني في
املحافظة ،وألزمت الطرفني بإزالة النقاط
املستحدثة ،والتراجع ع ��ن م��واق �ع �ه��م،
وتسليمها ل �ق��وات ال�ج�ي��ش ،وك��ذل��ك فتح
الطرق العامة وتأمينها».
وأشار املصدر إلى أن «الجميع وافقوا على
اتفاقية الهدنة ،تمهيدًا للتوقيع عليها من

قبل الطرفني في وقت الحق» لم يحدد.
وك��ان الرئيس اليمني ،عبد رب��ه منصور
ه� ��ادي ،ق� ��د ك �ل��ف اإلث� �ن�ي�ن املاضي ،لجنة
وساطة مكونة من محافظ الجوف محمد
س��ال��م ب��ن ع�ب��ود الشريف ،ومساعد وزي��ر
الدفاع ،عوض ب��ن ف��ري��د ،وع ��دد آخ ��ر من
ً
وأعضاء م��ن م��ؤت�م��ر
امل �ش��اي��خ القبليني،
ال �ح��وار ال��وط �ن��ي ،وذل ��ك ل�ل�ت��وس��ط م��ا بني
قبائل دهم والحوثيني ،وعقد صلح شامل
بني الطرفني.
وش �ه ��دت م�ح��اف�ظ��ة ال �ج ��وف خ�ل�ال األي ��ام
املاضية ،اشتباكات مسلحة بني الحوثيني
م ��ن جهة ،والجيش وم �س �ل �ح�ين ق�ب�ل�ي�ين
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ف � ��ي ع� � ��دة م� �ن ��اط ��ق ف��ي
امل � �ح ��اف � �ظ ��ة ،خ � �ل � �ف ��ت ع � � ��ددًا م � � ��ن ال �ق �ت �ل��ى
والجرحى من الطرفني.
وتتهم «ده��م» الحوثيني بأن لديهم رغبة
ق ��وي ��ة ف� ��ي ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى م� �ن ��اط ��ق ف��ي
بني اليمن والسعودية.
الشريط الحدودي ُ
وف��ي ال��وق��ت نفسه ،ق�ت��ل شخص وأصيب
أربعة أخرون ،بنيران الحوثيني ،أمس ،في

منطقة دماج في محافظة صعدة (شمال)،
بحسب قيادي سلفي في املنطقة.
وف� ��ي ت �ص��ري �ح��ات ل ��وك ��ال ��ة «األن� ��اض� ��ول»
ال � �ت� ��رك � �ي� ��ة ق � � ��ال ال� � �ق� � �ي � ��ادي ال� �س� �ل� �ف ��ي ف��ي
دماج ،أبو اسماعيل الوادعي ،إن «جماعة
(الخميس) خرق
الحوثيني واصلت اليوم
ّ
ات �ف��اق وق ��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ال ��ذي ُوق� ��ع بني
الطرفني ،الثالثاء املاضي ،ومنعت الجيش
ال�ي�م�ن��ي م��ن دخ ��ول امل�ن�ط�ق��ة ،للتمركز في
امل��واق��ع ال�ت��ي تشهد ن��زاع��ًا ب�ين الحوثيني
وال�س�ل�ف�ي�ين ف��ي دماج ،بناء ع�ل��ى االت�ف��اق
الذي رعته اللجنة الرئاسية الجديدة التي
وصلت صعدة الجمعة املاضية».
ووق� ��ع ال �ح��وث �ي��ون وال �س �ل�ف �ي��ون ال �ث�لاث��اء،
برعاية لجنة الوساطة الرئاسية الجديدة
برئاسة أمني العاصمة صنعاء عبد القادر
هالل ،اتفاقية وقف إلطالق النار في دماج.
وتنص االتفاقية على إنهاء إط�لاق النار
بني الجانبني ،وتمركز وحدات من الجيش
في مواقع مهمة في دماج.
(األناضول)

استفتاء مصر برقابة رسمية «إخوانية»
القاهرة ــ إيمان إبراهيم
يبدو أن شيئًا لم يتغير في أسلوب تنظيم
االن �ت �خ��اب��ات وم��راق�ب�ت�ه��ا ف��ي م�ص��ر رغ��م
ك��ل م��ا ج��رى وي�ج��ري ،إذ ال ت��زال عالمات
االستفهام ت��دور ح��ول اآللية التي تمنح
م��ن خاللها اللجنة العليا الالنتخابات
ت�ص��اري��ح امل��راق�ب��ة ع�ل��ى ح�س��ن س�ي��ر ه��ذه
العملية الديموقراطية.
وفي تكرار لألخطاء نفسها التي حدثت
خالل االستفتاء واالنتخابات البرملانية
والرئاسية السابقة ،حصلت  67منظمة
م��دن �ي��ة م �ص��ري��ة ع �ل��ى  83647ت�ص��ري�ح��ًا
مل��راق�ب��ة االس�ت�ف�ت��اء على ال��دس�ت��ور املعدل
وف � ��ق آل� �ي ��ة أث � � ��ارت اس �ت �ه �ج ��ان ع � ��دد م��ن
القانونيني وخبراء حقوق اإلنسان الذين
ت�خ��وف��وا م��ن ت�ب�ع��ات ذل��ك ع�ل��ى املستقبل
الذي ينشده املصريون.
وف ��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ «األخ� �ب ��ار» ،استهجنت
أس�ت��اذة القانون ف��ي الجامعة األميركية
ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ه �ن ��اء األن � �ص� ��اري «إع �ط ��اء
م� �ن� �ظ� �م ��ات ت ��اب � �ع ��ة ل� �ج� �م ��اع ��ة اإلخ � � � ��وان
املسلمني تصاريح ملراقبة االستفتاء على
ال�ج�م�ه��ور ف��ي ح�ين ت�ص�ن��ف ال��دول��ة ه��ذه
الجماعة على أنها إرهابية» .وأوضحت
أن «هناك ازدواج�ي��ة في إع�لان السلطات
حظر جميع أنشطة اإلخ��وان واعتبارها

إره� ��اب � �ي� ��ة ،وف� � ��ي ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه إع� �ط ��اء
منظمات تابعة لها نحو  30ألف تصريح
ملراقبة اإلستفتاء»!.
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�
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ورأت «أن ذل��ك
ً
ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي�ن أج � �ه� ��زة ال� � ��دول� � ��ة» ،الف �ت ��ة
ً
إل ��ى أن ��ه «إذ اف�ت��رض�ن��ا ج ��دال أن اإلخ ��وان
جماعة إرهابية فإنها قادرة وبكل بساطة
ع�ل��ى ت��دم�ي��ر عملية اإلس�ت�ف�ت��اء م��ن خ�لال
م��راق �ب �ي �ه��ا ،وإذا ك��ان��ت م �ج��رد ط ��رف في
ال�ص��راع السياسي الحاصل فإنها ق��ادرة
ع�ل��ى أن تعطي ت�ق��اري��ر م�ن�ح��ازة ملصلحة
ال �ج �م��اع��ة ال مل�ص�ل�ح��ة ال � �ش� ��ارع ،وه� ��و ما
ي� �خ ��رج ع �م �ل �ي��ة امل ��راق� �ب ��ة م ��ن م�ض�م��ون�ه��ا
ويضعها ف��ي ق��ال��ب سياسي يضعف من
قيمتها».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ال �ب ��اح ��ث األم� �ن ��ي ه��ان��ي
األعصر إنه «ليس من الصعب على اللجنة
العليا لإلنتخابات أن تكتشف أنها تسلمت
 5000تصريح من جمعية يخضع مديرها
ل�ل�م�ح��اك�م��ة وي �ت �ق �ل��د م�ن�ص�ب��ًا ف ��ي ج�م��اع��ة
اإلخوان ،ولن يكون من املستحيل معرفة أن
إحدى الجمعيات في االسكندرية حصلت
على تصاريح مراقبة تدار بواسطة املكتب
اإلداري للجماعة هناك ،أو أن هناك إئتالفًا
م ��ن  30م�ن�ظ�م��ة ت� ��دار ب��واس �ط��ة ال�ج�م��اع��ة
حصل على تصاريح لكافة تلك املنظمات،
وب��ال�ت��ال��ي كيف تمنح اللجنة العليا تلك

واشنطن تشكك في رواية سلفاكير:
المفاوضات تتقدم
ت� �ق ��اط� �ع ��ت ال � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة
واألف � ��ري � �ق � �ي � ��ة ح � � ��ول وج � � � ��ود ت � �ق � ��دم ف��ي
م � �ف� ��اوض� ��ات ال � �س�ل��ام ال � �ت ��ي ت � �ج� ��ري ف��ي
إثيوبيا حول النزاع في جنوب السودان
ب� ��رغ� ��م اس � �ت � �م � ��رار امل � � �ع� � ��ارك ب �ي��ن ج ��وب ��ا
واملتمردين.
وق��ال��ت الهيئة الحكومية للتنمية ب��دول
ش � ��رق أف ��ري �ق �ي ��ا «إي � � �غ� � ��اد» ،ال� �ت ��ي ت��رع��ى
املفاوضات الجارية في أدي��س أبابا بني
ط��رف��ي ال �ن��زاع ف��ي ج �ن��وب ال� �س ��ودان ،في
بيان أمس ،إن «رئيس السودان سلفاكير
ميارديت أع��رب عن ارتياحه ملا قامت به
ال��وس��اط��ة األف��ري�ق�ي��ة م��ن ج�ه��د» ،ووص��ف
األزم��ة الجارية في ب�لاده بـ«السياسية»،
م � �ش ��ددًا ع �ل��ى «ض� � � ��رورة ح �ل �ه��ا ف ��ي ه��ذا
اإلط � � ��ار» .ل �ك��ن ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة لم
ُ
ت�خ��ف ان امل �ف��اوض��ات ف��ي أدي ��س أب��اب��ا ال
ت ��زال ع��ال�ق��ة ح��ول قضية اإلف� ��راج ع��ن 11
شخصًا قريبني من نائب الرئيس السابق
ري��اك مشار ،ويتهمهم الرئيس سلفاكير
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ت�ن�ظ�ي��م ان �ق�ل�اب ض ��ده قبل
ثالثة أسابيع.

وقالت املتحدثة جنيفر بساكي «نعتقد
ب� ��وج� ��وب االف � � � ��راج ف � � ��ورًا ع� ��ن امل �ع �ت �ق �ل�ين
ال�س�ي��اس�ي�ين ،بحيث ي�ك��ون��ون حاضرين
ف � ��ي م � �ف� ��اوض� ��ات إي � � �غ� � ��اد» ،م �ض �ي �ف��ة إن
«املفاوضات تقدمت في ما يتصل باقتراح
لوقف األعمال الحربية» .من جهة أخرى،
حذرت مساعدة وزير الخارجية األميركي
ل � �ل � �ش� ��ؤون االف� ��ري � �ق � �ي� ��ة ل � �ي � �ن ��دا ت ��وم ��اس
غرينفيلد من أن الديمقراطية الهشة في
جنوب السودان تواجه مخاطر «التفكك».
وأوض � � � �ح� � � ��ت ،أم� � � � ��ام م� �ج� �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ
االم �ي��رك��ي أم ��س ،أن ن �ش��وب ال�ع�ن��ف ك��ان
نتيجة «خالف سياسي كبير» في البالد.
وت��اب �ع��ت «ك ��ل ي ��وم ي�س�ت�م��ر ف �ي��ه ال �ن��زاع،
يتفاقم خطر نشوب ح��رب أهلية واسعة
النطاق مع تفاقم التوتر االت�ن��ي ،كما أن
ال��ذي��ن ب �ق��وا ع �ل��ى ه��ام��ش ال �ن ��زاع ي�ج��ري
ج��ره��م إل� �ي ��ه» .وأك � ��دت «أن وق ��ف ال�ع�ن��ف
وضمان تقدم الدولة األحدث في أفريقيا
ع��وض��ًا ع��ن ت��راج �ع �ه��ا م��ن أه ��م اول��وي��ات
الواليات املتحدة ،واملجتمع الدولي».
(أ ف ب)

نحو  30ألف
تصريح لمراقبة اإلستفتاء
أعطيت إلى منظمات
تابعة لجماعة اإلخوان

ال�ت�ص��اري��ح ملنظمات تعلم ج�ي�دًا أن�ه��ا لن
تحقق امل�ن�ش��ود م��ن عملية امل��راق�ب��ة ،ولكن
األق� ��رب أن ي�ت��م إس�ت�غ�لال ت�ل��ك ال�ت�ص��اري��ح
ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ص��ال��ح ح��زب �ي��ة ض �ي �ق��ة ت�خ��دم
ال �ص��راع ال�س�ي��اس��ي ال �ق��ائ��م؟» .واس�ت�غ��رب
«ك �ي��ف ل��م ي�ح�ص��ل ال �ع��دي��د م��ن امل�ن�ظ�م��ات
الحقوقية ذات الخبرة في مجاالت مراقبة
اإلن �ت �خ��اب��ات ع �ل��ى ت �ص��اري��ح م��راق �ب��ة ،في
وقت حصل عليها عدد من املنظمات غير
املعروفة والتي ال تملك أي خبرة في هذا
املجال».
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ت� �س ��اءل امل� ��راق� ��ب ال ��دول ��ي
ف� ��ي «م� ��رك� ��ز ن� � ��ون ل �ل �ح �ق ��وق ال �س �ي��اس �ي��ة

واالج �ت �م��اع �ي��ة» ن�ب�ي��ل أم�ي�ن ع ��ن امل�ع��اي�ي��ر
التي انتهجتها اللجنة العليا في إعطاء
ً
التصاريح قائال إن « 3منظمات من أصل
 67حصلت على  40ف��ي املئة م��ن إجمالي
ال�ت�ص��اري��ح ب��واق��ع  32000ت�ص��ري��ح .علمًا
أن إح��دى املنظمات حصلت على 12000
تصريح وه��ي ال تملك موقعًا الكترونيًا
ي� �ح ��دد م��اه �ي �ت �ه��ا أو وس� ��ائ� ��ل اإلت� �ص ��ال
بها» ،مضيفًا أن هناك « 13أل��ف صندوق
ي �ت��وزع ع�ل�ي�ه��ا  83467م��راق �ب��ًا ،م��ا يعني
وجود حوالي  7مراقبني على كل صندوق
إنتخابي» .الباحث االجتماعي في جامعة
ال �ق��اه��رة ه �ش��ام م�ت��ول��ي أوض ��ح أن بعض
ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات م��رت�ب��ط م�ب��اش��رة ب��أح��زاب
س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال �ن �ظ ��ام ال �ح ��ال ��ي وه� ��و م��ا
يثير م�خ��اوف م��ن تأثير تلك اإلن�ت�م��اءات
واملصالح على حيادية ما ستصدره هذه
املنظمات من تقارير.
بدورها ،رأت أستاذة القانون في جامعة
االس �ك �ن��دري��ة ه� ��دى رؤوف أن ع � ��ددًا من
امل�ن�ظ�م��ات ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ع�ل��ى ت�ص��اري��ح
ل�ي�س��ت ل��دي�ه��ا خ �ب��رة وق� ��درة ع�ل��ى تنفيذ
عملية امل��راق�ب��ة بشكل حقوقي محترف،
وف��ي الوقت نفسه أهملت اللجنة العليا
لإلنتخابات إعطاء التصاريح أو أخطأت
بشكل ي�ك��اد أن يتحول ال��ى ك��ارث��ة خالل
اإلستفتاء.

عربيات
دوليات
كوبا :الظهور األول لفيديل
كاسترو منذ  9أشهر
ظهر زعيم الثورة الكوبية فيدل
كاسترو (الصورة) ،مساء
االربعاء الول مرة امام املأل
بمناسبة افتتاح معرض للرسم.
وكتبت صحيفة «غرانما»
الرسمية أن «القائد فيدل كاسترو

( 87سنة) الذي تنحى عن
الحكم في  ،2006حضر مساء
االربعاء افتتاح «مختبر الفن
في روميرييو» للرسام كتشو»
بينما نشر موقع «كوباديباتي»
الرسمي صورة فيدل كاسترو
وهو يتناقش مع الرسام.
(أ ف ب)

العام األخير آلشتون
سيكون العام الحالي األخير
لوزيرة خارجية االتحاد االوروبي
البريطانية كاثرين آشتون في
منصبها ،ألن املفوضية االوروبية
بمجملها مدعوة إلى تبديل
أعضائها وسيجري اختيار احد
املفوضني الـ 27الجدد ليكون خلفًا
لها .كذلك تستعد املؤسسات
االوروبية بمجملها من برملان
ومفوضية ومجلس لتبديل
قادتها بحلول نهاية العام.
وسيغادر رئيس املفوضية
االوروبية منذ  ،2004املحافظ
البرتغالي جوزيه مانويل باروزو،
منصبه على رأس السلطة
التنفيذية االوروبية في 31
تشرين االول.
كذلك سيترتب على رؤساء الدول
والحكومات االوروبية التوافق
باالجماع على خلف لرئيس
مجلس اوروبا البلجيكي هيرمان
فان رومبوي ،الذي ينهي واليته
الثانية في  30تشرين الثاني.
وبالنسبة إلى البرملان االوروبي،
سيقوم مواطنو االتحاد بانتخاب
نوابهم الـ 750بني  22و 25ايار،
على أن ينتخب البرملان الجديد
رئيسه خالل دورته األولى في
تموز.
(أ ف ب)

أفغانستان :اإلفراج عن 72
سجينًا من طالبان
أعلنت الرئاسة االفغانية أمس أنها
ستفرج قريبًا عن  72من مقاتلي
حركة «طالبان» املوجودين في
سجن «باغرام» على الرغم من
االحتجاجات من الواليات املتحدة
من أنهم قد يستأنفون القتال.
وأوضحت الرئاسة أن القرار الذي
اتخذ خالل اجتماع رفيع املستوى
ترأسه الرئيس حميد كرزاي ،جاء
ً
على اثر درس ملفات  88معتقال
من قبل السلطات االفغانية ،فيما
سيبقى في السجن ستة عشر
سجينًا تتوافر في حقهم «ادلة»
حول خطورتهم.
(أ ف ب)

