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العالم

اليمن

مجزرتان في تعز والحديدة...
وهادي يرفض خطة ولد الشيخ

بعد ثالثة أسابيع من مجزرة الصالة الكبرى في صنعاء ،التي القت
غضبًا عالميًاّ ،
سجل طيران التحالف السعودي مجزرتين ،أول من أمس،
بين تعز والحديدة ،حيث استهدف سجن مديرية الزيدية
صنعاء ــ رشيد الحداد
ـت ب ــدا ف ـيــه امل ـس ــار الـسـيــاســي
ف ــي ًوقـ ـ ٍ
قابال للتوقف من جديد ،بعد ترحيب
ّ
ط ــرف بـمـقـتــرح األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـحــل
ورف ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ــه ،س ـ ّـج ــل
التحالف الـسـعــودي مـجــازر متتالية
غربي البالد ،حيث استهدف أكثر من
سجن يمني ،ما أودى بحياة العشرات
ٍ
من السجناء.
ّ
وبـ ـع ــدم ــا ت ـس ــل ـم ــا مـ ـقـ ـت ــرح امل ـب ـع ــوث
الــدولــي إسماعيل ولــد الـشـيــخ ،رحب
حركة «أنـصــار الـلــه» وحــزب «املؤتمر
الشعبي ال ـعــام» ،يــوم أمــس ،بخريطة

رأت حكومة هادي
أن مبادرة ولد الشيخ تصب في
مصلحة الطرف اآلخر
ّ
ال ـ ـح ـ ــل ،وقـ ـ ـ ــاال إن ـ ـهـ ــا ت ـش ـك ــل أرضـ ـي ــة
قــابـلــة للنقاش بــرغــم احـتــوائـهــا على
«اخ ـت ــاالت جــوهــريــة» .وج ــاء تعليق
الـ ـحـ ـلـ ـيـ ـف ــن ،غ ـ ـ ـ ــداة إع ـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس
املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي،
وحـ ـك ــومـ ـت ــه ،رفـ ـضـ ـه ــا «ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـم ــرج ـع ـي ــات وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
الــدولـيــة وتـصـ ّـب فــي مصلحة الطرف
اآلخ ـ ــر» .وأش ـ ــارا إل ــى أن تـلــك األف ـكــار

ال ـت ــي اح ـت ــوت ـه ــا ال ـخ ــري ـط ــة األم ـم ـي ــة،
هــي «أرض ـي ــة لـلـنـقــاش خ ــال املــرحـلــة
الـ ـق ــادم ــة الـ ـت ــي ي ـع ـت ــزم ول ـ ــد ال ـش ـيــخ
تــدشـيـنـهــا خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع ،بــدءًا
بـمـجـيـئــه إل ــى الـعــاصـمــة صـنـعــاء من
ج ــدي ــد خ ــال األي ـ ــام ال ـق ــادم ــة ،حسب
طلبه» ،دون تحديد موعد الزيارة.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،ارت ـ ـ ـكـ ـ ــب طـ ـي ــران
«التحالف» خالل الساعات املاضية،
م ـ ـج ـ ــزرت ـ ــن بـ ـ ـح ـ ــق ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ف ــي
م ـحــاف ـظ ـتــي ت ـعــز والـ ـح ــدي ــدة ،فبعد
سـ ــاعـ ــات مـ ــن ق ـت ــل  17ش ـخ ـص ــا مــن
امل ــدن ـي ــن ،مـعـظـمـهــم ن ـس ــاء وأط ـف ــال
وإص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة سـ ـبـ ـع ــة آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،جـ ـ ــراء
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ث ـ ــاث مـ ـ ـن ـ ــازل ب ـ ـغـ ــارات
ع ـ ــدة اس ـت ـه ــدف ــت مـ ـن ــازل امل ــواط ـن ــن
فــي منطقتي ال ـشــرف والـبـطـيـنــة في
مديرية الصلو محافظة تعز ،ارتكبت
طـ ـي ــران «الـ ـتـ ـح ــال ــف» مـ ـج ــزرة بـحــق
عشرات السجناء في مديرية الزيدية
م ـحــاف ـظــة الـ ـح ــدي ــدة .ووف ـ ــق مـصــدر
مـحـلــي ،اس ـت ـهــدف ط ـي ــران الـتـحــالــف
سجن مديرية الزيدية غربي البالد
بثالث غارات مباشرة مساء السبت،
أدت إلــى مقتل  60سجينًا وإصــابــة
 38بإصابات مختلفة .ووفق السلطة
املحلية في محافظة الحديدة ،عرقل
التحليق املستمر لطيران «التحالف»
فوق املكان املستهدف عملية انتشال
ال ـض ـحــايــا .ووف ــق الـسـلـطــة املـحـلـيــة،
اسـ ـتـ ـه ــدف قـ ـص ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان مـبـنــى

إستهدف التحالف السعودي سلسلة سجون منذ بدء الحرب (أ ف ب)

تقرير

بروكسل تفرض اتفاقية التبادل الحر مع كندا
بـ ّعــد سـبــع سـنــوات مــن املـفــاوضــات،
وقع رئيس الوزراء الكندي ،جاسنت
تـ ـ ــرودو ،وق ـ ــادة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
اتـفــاقـيــة الـتـبــادل الـحــر فــي حـفــل في
بــروك ـســل ،وس ــط مـعــارضــة مــن قبل
املجتمع املدني.
ووق ـ ـ ـ ـ ــع االتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وال ـت ـج ــاري ــة ال ـشــام ـلــة ب ــن االت ـح ــاد
األوروبي وكندا (سيتا) ،التي كانت
على وشك أن تنهار بسبب معارضة
منطقة والــونـيــا البلجيكية ،كــل من
ت ــرودو ورئـيــس االت ـحــاد األوروب ــي،
دونــالــد تــوســك ،ورئ ـيــس املفوضية
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ج ـ ــان-كـ ـ ـل ـ ــود ي ــونـ ـك ــر،
ورئيس الوزراء السلوفاكي ،روبرت
فيكو.
وت ـب ـن ــت الـ ـ ــدول ال ـ ـ ــ 28األعـ ـض ــاء فــي
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،مـســاء الجمعة،
م ـج ـمــوعــة ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي تـشـكــل
االتفاقية التي ستلغي أكثر من 99
في املئة من الرسوم الجمركية التي
تعوق حاليًا الـتـبــادل الـتـجــاري بني
االتحاد وكندا.
وجــاء ذلــك بعدما تراجعت والونيا
عـ ـ ــن م ـ ـعـ ــارض ـ ـت ـ ـهـ ــا آللـ ـ ـي ـ ــة تـ ـس ــوي ــة
الـنــزاعــات بــن الــدولــة واملستثمرين
الـتــي نصت عليها االتـفــاقـيــة ،وذلــك
إثـ ــر ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـس ــوي ــة تـقـضــي
ب ـت ـعــديــل ب ـع ــض ال ـص ـف ـح ــات .وق ــال
رئيس حكومة والونيا إنه سيكون
ه ـنــاك «ات ـفــاق ـيــة م ـص ـح ـحــة ...تـكــون

ً
أكـثــر ع ــدال مــن االتـفــاقـيــة الـســابـقــة».
ُ
وينظر إلــى االتفاقية الكندية على
أنـ ـه ــا ن ـق ـط ــة ان ـ ـطـ ــاق الت ـ ـفـ ــاق أك ـبــر
ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي م ــع ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ُيـ ـ ـع ـ ــرف بـ ــاسـ ــم مـ ـع ــاه ــدة
ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار عـبــر املحيط

األطلسي والتي تعرضت النتقادات
واس ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ح ــال ــت دون
التوقيع عليها.
وتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــر اآلالف فـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ــدن
أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا وب ــولـ ـن ــدا
وإسـبــانـيــا ،رفـضــا التـفــاقــي الـتـبــادل

تظاهر اآلالف رفضًا لالتفاقيتين مع كندا والواليات المتحدة (أ ف ب)

الـحــر مــع كـنــدا وال ــوالي ــات املـتـحــدة.
وأش ـ ـ ـ ــار ت ـ ـحـ ــرك «أت ـ ـ ـ ـ ــاك» (امل ـن ـظ ـم ــة
املـنــاهـضــة لـلـعــوملــة) ،فــي ب ـيــان ،إلــى
ّ
أن «عـلــى الـحـكــومــات األوروب ـي ــة أن
تصغي اليوم إلى رفض الشعوب».
ك ــذل ــك تـ ـظ ــاه ــرت نـ ـق ــاب ــات ع ـمــال ـيــة

ومنظمات بيئية وجمعيات لحماية
حقوق املستهلك أمام مقر املفوضية
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ،م ـن ــددة
بـ «ديكتاتورية الـشــركــات» .ورفعت
الـ ــاف ـ ـتـ ــات املـ ـن ــاهـ ـض ــة ل ــات ـف ــاق ـي ــة،
وم ــن ضـمـنـهــا الف ـت ــة عـلـيـهــا ع ـبــارة
«أح ـ ــب ك ـن ــدا ول ـك ـن ـنــي ض ــد سـيـتــا»
و«املواطنون قبل الشركات املتعددة
الجنسيات».
ُ َّ
وفـ ـيـ ـم ــا كـ ــانـ ــت االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ت ـ ــوق ـ ــع،
حــاول املتظاهرون اخـتــراق حواجز
الشرطة والسياج األمني أمام مبنى
املـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة ،م ــا ّأدى إلــى
وقــوع اشتباكات عنيفة مــع حــراس
األم ــن .وانـتـشــرت صــور على مواقع
التواصل للشرطة وهي تعتقل عددًا
من املتظاهرين.
ّ
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـس ـل ــوف ــاك ــي ،روبـ ـ ــرت ف ـي ـكــو ،ال ــذي
ت ـ ـتـ ــولـ ــى بـ ـ ـ ـ ــاده رئـ ـ ــاسـ ـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبي ،أن «نص االتفاقية حديث
وتقدمي ويفتح الباب لفرص جديدة
ويحمي املـصــالــح املهمة فــي الوقت
نفسه» ،إذ بات في وسع املؤسسات
األوروب ـ ـيـ ــة ال ــوص ــول إل ــى األسـ ــواق
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـك ـ ـنـ ــديـ ــة .وأوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوا هــي
الشريك الثاني عشر لبروكسل على
صعيد االستيراد ( %1،6من واردات
االت ـحــاد األوروب ـ ــي) ،والـثــالــث عشر
الـ ــذي يـعـنــى ب ــالـ ـص ــادرات (،)%2،0
كـ ـم ــا ت ـف ـي ــد األرقـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ن ـشــرهــا

