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ليبيا

العثور على جثة منصور الكيخيا في طرابلس

ال تزال التحقيقات سارية في واشنطن في قضية الهجوم على
القنصلية األميركية في بنغازي في  11ايلول املاضي ،حيث
ستدلي وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بشهادتها أمام
الكونغرس الشهر املقبل
أعلنت وزارة الخارجية األميركية ونائبة
جمهورية أن ال��وزي��رة ه��ي�لاري كلينتون
س���ت���دل���ي ب���ش���ه���ادت���ه���ا أم�������ام ال���ك���ون���غ���رس
ُخ�لال جلسات استماع ف��ي ك��ان��ون األول
املقبل ،مخصصة للهجوم على القنصلية
االم���ي���رك���ي���ة ف����ي ب���ن���غ���ازي ف����ي  11اي���ل���ول
ُ
املاضي ،فيما كشف أمس أن الجثة التي
ُع���ث���ر ع��ل��ي��ه��ا أخ���ي���رًا ف���ي أح����د امل���ن���ازل في
العاصمة الليبية طرابلس تعود ألخيه
منصور الكيخيا ،املعارض الليبي الذي
اختطفته أجهزة النظام السابق من مصر
.1991
وأكد الكيخيا في تصريح نقله عنه موقع
«أج�����واء ال���ب�ل�اد» أم���س أن ن��ت��ائ��ج تحليل

ال��ح��م��ض ال��ن��ووي كشفت أن ه���ذه الجثة
ت��ع��ود إل��ى أخ��ي��ه م��ن��ص��ور .وأش���ار إل��ى أن
تقارير الطبيب الشرعي املبدئية بينت
أن سبب وف���اة منصور ليست طبيعية،
بعكس م��ا أدل��ى ب��ه رئيس االستخبارات
في النظام السابق ،املعتقل حاليًا عبدالله
السنوسي ،من معلومات.
وك������ان ي��ع��ت��ق��د أن ه�����ذه ال���ج���ث���ة ال���ت���ي أق���ر
السنوسي بوجودها في ذلك املنزل تعود
إل���ى اإلم�����ام م��وس��ى ال���ص���در ،ال����ذي ت��ؤك��د
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ن��ش��رت أن���ه اخ��ت��ف��ى مع
رفيقيه في ليبيا في شهر آب عام .1978
ف�������ي غ������ض������ون ذل�����������ك ،ع���������رض م����س����ؤول����و
اس��ت��خ��ب��ارات أم��ي��رك��ي��ة أم����ام أع���ض���اء في
ال���ك���ون���غ���رس األم����ي����رك����ي ف��ي��ل��م��ًا ح��ق��ي��ق��ي��ًا
ل���ل���ه���ج���وم ع���ل���ى ال���ب���ع���ث���ة ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي الليبية،
وناقشوا التسلسل الزمني لألحداث في
مجادالت كانت حامية في بعض األحيان
في جلسة مغلقة.
واس���ت���م���ع���ت ل��ج��ن��ت��ا االس����ت����خ����ب����ارات ف��ي

م��ج��ل��س��ي ال���ن���واب وال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي�ين
أول من أم��س ،إلى مسؤولي استخبارات
وم�����س�����ؤول��ي��ن ف������ي م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات
االتحادي (أف بي آي) ووزارة الخارجية
بشأن األحداث التي وقعت يوم  11أيلول.
وأم��������س أدل��������ى امل�����دي�����ر ال����س����اب����ق ل���وك���ال���ة
االستخبارات املركزية األميركية ،ديفيد
ب�����ت�����راي�����وس ،ب����ش����ه����ادت����ه ب�����ش�����أن ه���ج���وم
بنغازي أمام لجنتي االستخبارات.
ال����ى ذل�����ك ،ق���ال���ت رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
الخارجية في مجلس النواب ذي الغالبية
ال���ج���م���ه���وري���ة ،اي���ل���ي���ان���ا روس ل��ي��ت��ي��ن��ن،
خ�لال جلسة االستماع أم��س ،ان «وزي��رة
ال���خ���ارج���ي���ة ت��ع��ه��دت االدالء ب��ش��ه��ادت��ه��ا
ام��ام لجنتنا ولجنة ال��ش��ؤون الخارجية
ف���ي م��ج��ل��س ال���ش���ي���وخ ف���ي ش����أن ال��ت��ق��ري��ر
(ح���ول التحقيق ال���ذي اج��رت��ه الخارجية
االم��ي��رك��ي��ة) ال����ذي ي��ف��ت��رض االن��ت��ه��اء من
اع����داده ب��ح��ل��ول مطلع او اواس����ط ك��ان��ون
االول».
(أ ف ب ،يو بي آي)

إيران
مرة جديدة يصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متهمًا ايران بمضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي
وصوال الى صنع قنبلة
لديها ،لتخلص الى ان هذه الزيادة من شأنها تنشيط عمليات التخصيب
ً

طهران لمضاعفة التخصيب في فوردو
أف����اد ت��ق��ري��ر ج��دي��د ل��ل��وك��ال��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة ،ب����أن اي����ران
مستعدة ملضاعفة تخصيب اليورانيوم بدرجة كبيرة في منشأة
تحت األرض ق��رب مدينة ق��م جنوبي ط��ه��ران ،بعد ان انتهت من
اقامة جميع أجهزة الطرد املركزي الالزمة لذلك في تطور قد يزيد
من قلق الغرب بشأن اغراض طهران النووية.
وقالت الوكالة ،إن هناك الفني و 784جهاز طرد مركزي حاليًا في
ف����وردو ،لكن ع��دد اج��ه��زة ال��ط��رد ال��ت��ي ه��ي قيد االن��ت��اج ل��م يسجل
زيادة .وكررت الوكالة الذرية في تقريرها انه بسبب عدم التعاون
الكافي من جانب ايران ،فانها ما زالت «عاجزة ..عن الجزم بأن كل
املواد النووية في ايران (تستخدم) الغراض سلمية».
ك��ذل��ك ،اتهمت السلطات االي��ران��ي��ة بتقويض عملها على صعيد
التحقق داخل موقع بارشني العسكري قرب طهران ،والذي طلبت
ال��وك��ال��ة زي��ارت��ه م��ن��ذ ع���ام .وق��ال��ت ال��وك��ال��ة «ب��ال��ن��ظ��ر ال���ى األنشطة
امللحوظة التي تواصل اي��ران القيام بها ف��ي ..بارشني ،فقد تم في
شكل جدي تقويض قدرة الوكالة على اج��راء عملية تحقق فاعلة
حني يتم السماح لها بزيارة املكان» .من جهة ثانية ،قال التلفزيون
الرسمي اإليراني ،أمس ،إن وزارة االستخبارات االيرانية اعتقلت
أشخاصًا خططوا لهجمات بالقنابل بدعم من وكاالت استخبارات
غربية وإسرائيلية في إقليم خوزستان املنتج للنفط.

ما قل
ودل
أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون
الشرق األوسط وشمال افريقيا،
ألستير بيرت ،أمس ،أحداث العنف
األخيرة في البحرين ،ودعا إلى تقدم
سلمي في البالد.
وقال بيرت إنه «تحدث إلى وزير
الخارجية البحريني الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة ،وناقش معه
أعمال العنف األخيرة املتزايدة»،
والتي اعتبر أنها «تبعث على القلق
العميق ولن تؤدي إال إلى تقويض
آفاق املصالحة واالستقرار على املدى
الطويل في البحرين».
(يو بي آي)

تظاهرة نسائية من أجل فلسطني في
طهران (أ ف ب)

وزارة االستخبارات االيرانية
اعتقلت أشخاصًا خططوا
لهجمات بالقنابل

ونقل موقع التلفزيون عن وزارة االستخبارات قولها «تم تحديد
ع�����دد م����ن ال���ع���ن���اص���ر اإلره����اب����ي����ة ال���ت���ي ت��رب��ط��ه��ا ص��ل��ات ب��أج��ه��زة
اس��ت��خ��ب��اري��ة أج��ن��ب��ي��ة خ��ل�ال األي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة واع��ت��ق��ل��وا
وب��ح��وزت��ه��م ك��م��ي��ة ك��ب��ي��رة م��ن امل��ت��ف��ج��رات وامل�����واد واألش���ي���اء التي
أرسلت من دولة في منطقة الخليج الفارسي .سعت هذه العناصر
ال��ت��ي تقودها أج��ه��زة استخبارية غربية صهيونية إل��ى ارت��ك��اب
أع��م��ال تخريب أخ���رى ت��م اح��ب��اط��ه��ا» .وق���ال ال��ب��ي��ان ،إن املعتقلني..
خططوا لنسف أجزاء من البنية التحتية للطاقة في خوزستان.
ُ
وق���ت���ل خ��م��س��ة ع��ل��م��اء وأس����ات����ذة ج��ام��ع��ات إي���ران���ي�ي�ن أو ت��ع��رض��وا
لهجمات منذ عام  2010في حوادث يعتقد أنها استهدفت البرنامج
النووي االي��ران��ي .واتهمت إي��ران في املاضي وك��االت استخبارات
غربية وجهاز االستخبارات االسرائيلي (املوساد) بشن هجمات
على علمائها النوويني.
وحكم على عشرة إيرانيني عرب باإلعدام في تموز من عام 2006
في األحواز عاصمة إقليم خوزستان في سلسلة تفجيرات.
وي��ق��ول نشطاء إن السلطات اإلي��ران��ي��ة ت�لاح��ق األح��وازي�ين بشكل
متزايد ،مشيرين ال��ى ان سكان خوزستان من العرب يتعرضون
للتفرقة في التوظيف واإلسكان والحقوق املدنية والسياسية.
(رويترز ،يو بي آي)

ّ
مستعدون لـ«حوار سياسي»
مالي :االسالميون والطوارق
اع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة ان���ص���ار ال���دي���ن وال��ح��رك��ة
الوطنية لتحرير ازواد (متمردو الطوارق)،
أمس ،استعدادهما لـ«حوار سياسي» مع
ال��س��ل��ط��ات امل���ال���ي���ة ،ف���ي ح�ي�ن أع��ل��ن رئ��ي��س
ال������وزراء امل���ال���ي ال��ش��ي��خ م��ودي��ب��و دي�����ارا أن
ال��ع��م��ل ال��ع��س��ك��ري «الس����ت����ع����ادة» ال��ش��م��ال
س���ي���ج���ري «ق����ري����ب����ًا ج��������دًا» .وك����ش����ف وزي����ر
ال��خ��ارج��ي��ة البوركيني جبريل باسوليه،
ع���ن ت��أك��ي��د ال��ح��رك��ت�ين امل��س��ي��ط��رت�ين على
شمال مالي خالل لقائهم رئيس بوركينا
ف����اس����و ب���ل���ي���ز ك�����وم�����ب�����اوري ،وس����ي����ط غ���رب
افريقيا في واغادوغو ،عن «استعدادهما
للبدء بعملية حوار سياسي تحت اشراف
وساطة املجموعة االقتصادية لدول غرب
افريقيا اليجاد حل تفاوضي دائم وعادل
ل�لأزم��ة» .ب��دوره ،اك��د كومباوري للوفدين
اللذين اجريا محادثاتهما الرسمية االولى
منذ اشهر ،أنه ينوي «تحديد جدول زمني
للمشاورات ومحادثات السالم» ،وسيدعو
ال���رئ���ي���س ال��ب��ورك��ي��ن��ي «م���ن���دوب���ي ال���دول���ة
املالية واملجموعات التي تعيش في شمال
مالي إلى عقد لقاءات تمهيدية «اليجاد»

م����ن����اخ م�����ن ال���ث���ق���ة وال����ت����ه����دئ����ة» .وأض������اف
كومباوري في االعالن «يفترض أن تشجع
ه����ذه امل�����ش�����اورات ع��ل��ى ال���ف���ور ع��ل��ى ح��ري��ة
تنقل االش��خ��اص وال��ب��ض��ائ��ع واستئناف
االنشطة االجتماعية واالقتصادية وعودة
املهجرين واحترام الحريات االساسية».
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى ،اع����رب����ت ان����ص����ار ال���دي���ن
وال���ح���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة ع����ن «االم��������ل» ف����ي أن
يتعهد ال��ج��ي��ش امل��ال��ي «وق����ف ك��ل اش��ك��ال
األعمال العسكرية ضد املدنيني».
باملقابل ،كشف رئيس الوزراء املالي الشيخ
موديبو دي���ارا لوكالة «ف��ران��س ب���رس» أن
العمل العسكري «الستعادة» شمال مالي
س��ي��ج��ري «ق��ري��ب��ًا ج����دًا» ،م��وض��ح��ًا أن ق��رار
االم�����م امل���ت���ح���دة ف���ي ه����ذا ال���ش���أن س��ي��ص��در
«خ�ل�ال اس��ب��وع» .وق���ال دي���ارا على هامش
منتدى دولي في طنجة شمال املغرب «ال
استطيع كشف تفاصيل استراتيجيتنا
العسكرية» .وردًا على س��ؤال ح��ول ال��دول
ال��ت��ي س��ت��ش��ارك ف��ي ه���ذا ال��ت��دخ��ل ،اوض��ح
دي���ارا أن باماكو ل��ن تعرف «الئ��ح��ة ال��دول
امل��س��اه��م��ة اال ب��ع��د ت��ب��ن��ي ال���ق���رار ف��ي االم��م

امل��ت��ح��دة» .وف���ي اط���ار التحضير للتدخل
ال��ع��س��ك��ري ،أظ��ه��رت خطط أن اإلع����داد ألي
هجوم بدعم أجنبي الستعادة السيطرة
على شمال مالي سيستغرق ستة اشهر
ع���ل���ى األق�������ل وه������و ت���أخ���ي���ر ي���ت���ن���اق���ض م��ع
توقعات الكثيرين في مالي .وتحدد وثيقة
خ��ط��ط اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا وك���ال���ة «روي����ت����رز»
ت����ع����رف ب����اس����م «امل����ف����ه����وم االس���ت���رات���ي���ج���ي
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات»  180ي���وم���ًا م���ن وق����ت ص���دور
ال��ت��ف��وي��ض ل��ن��ش��ر ال���ق���وات وإع�����ادة ت��دري��ب
وت���س���ل���ي���ح ال���ج���ي���ش امل����ال����ي ال�������ذي ي��ع��ان��ي
وض���ع���ًا ص��ع��ب��ًا م��ن��ذ االن����ق��ل�اب ال��ع��س��ك��ري
في آذار وم��ا أعقبه من سيطرة املتمردين
على الشمال .وتظهر الخطط أن عمليات
استعادة السيطرة على الشمال من املتوقع
أن تستمر  120يومًا وسيحتاج األمر إلى
ثالثة اشهر أخرى إلرساء االستقرار.
وتقدر الخطة التي أعدتها ايكواس وأقرها
االت��ح��اد االف��ري��ق��ي ،أن ه��ن��اك م��ا ب�ين 2500
و 3000مقاتل متشدد بني اإلسالميني في
مالي جاءوا من افريقيا واوروبا وآسيا.
(أ ف ب ،رويترز)

بهدوء
نهاية وبداية
ناهض حتر
ال �ج �م �ع��ة ،ال �ت �ظ��اه��رات ال�غ��اض�ب��ة
ت � �ع� � ّ�م األردن ك � �ل� ��ه .ف � ��ي وس ��ط
ع �م��ان ،ي�ش�ت�ب��ك ال� ��درك م��ع آالف
املتظاهرين املتجهني إلى الديوان
امللكي ،مرددين الشعار الغائب،
س��اب�ق��ًا ،ع��ن ال �ح��راك األردن � ��ي« :
الشعب يريد إسقاط النظام» .منذ
ليل ال�ث�لاث��اء ،واج�ه��ت التجمعات
الجماهيرية العفوية ق��رار زي��ادة
أس � �ع � ��ار امل� �ش� �ت� �ق ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة،
ب��إع�لان�ه��ا التصعيد السياسي؛
ن�ف��د ص�ب� ّ�ره��ا امل�س�ت�م� ّ�ر لسنتني
م� ��ن ال �ت �ع ��ق��ل ال ��وط� �ن ��ي ال �ب��اح��ث
ع ��ن ح ��ل ت ��واف �ق ��ي الس �ت �ئ �ص��ال
ال�ف�س��اد وم��راج�ع��ة الخصخصة
واستعادة القطاع العام .هل فاتت
الفرصة اآلن؟
لليوم ال��راب��ع ،ال ت��زال الجماهير
الغاضبة في حالة هجوم شامل:
م ��ا ال ُي �ح �ص��ى م ��ن امل �ظ��اه��رات
واالعتصامات في املدن واألرياف
والبوادي ،وأيضًا :في املخيمات.
ّ
فلسطينيو
للمرة األول��ىُ ،يشغل
األردن بأولوية التغيير الداخلي
ّ
غربي النهر ،حتى
على أولويات
ف��ي ع��ز ال �ع��دوان على غ��زة( .هل
تأردنوا؟)
ل �ك��ن م �ش �ه��د االن � �ف �ل�ات األم �ن��ي
يثير التساؤالت بشأن احتماالت
الفوضى .ففي الـ 48ساعة األولى
م��ن ال �ه� ّ�ب��ة ،وق� ��ع ،ح �س��ب ت�ق��ري��ر
ل�لأم��ن ال �ع ��ام 100 ،خ ��رق ف��ادح
باستخدام األسلحة واملولوتوف
لقطع الطرق وإح��راق مؤسسات
ال � ّ�دول ��ة .م��ا يكشفه ال�ت�ق��ري��ر هو
ً
أق � ��ل م �م��ا ح ��دث ف� �ع�ل�ا .ل ��م ي ��أت،
ً
م � �ث �ل�ا ،ع �ل ��ى ش� � ��روع م�ي�ل�ي�ش�ي��ا
ع� �ش ��ائ ��ري ��ة ف � ��ي إن� � �ش � ��اء م��رب��ع
أم� �ن ��ي ف� ��ي «ن � ��اع � ��ور» ف� ��ي ري��ف
ال �ع��اص �م��ة .وه ��ي ظ ��اه ��رة ق��اب�ل��ة
للتكرار واالنتشار؛ فاألردنيون،
حتى أول�ئ��ك «اإلي�ل�ي��ت» ف��ي غرب
ع� �م ��ان ،ي �ن �ت �ظ �م��ون ف ��ي ع�ش��ائ��ر
ل�ه��ا م�ع��اق��ل ري�ف�ي��ة ،ح�ي��ث توجد
ن��وى مليليشيات محلية شديدة
ال �ت �ع �ق �ي ��د ف � ��ي ت��رك �ي �ب �ت �ه��ا م��ن
ق �ب �ض��اي��ات وم �ت �ع �ط �ل�ين وذوي
سوابق إل��خ وسلفيني جهاديني.
وتحظى ،غالبًا ،برعاية عشائرية
أو سياسية.
ّ
واج� � ��ه ح ��ك ��ام ال� �ب� �ل ��د ،ال �ص��دم��ة،
ك�م�س�ت�ش��رق�ين؛ ل��م ي�ت��وق�ع��وا ردّ
الفعل على قرارات مالية صدرت
ع ��ن ع �ق �ل �ي��ة م �ح��اس �ب� ّ�ي��ة م�ق�ف�ل��ة
ع �ل��ى ف �ه��م األزم� � ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة األردن� � � �ي � � ��ة .وح�ي�ن
انفجرتّ ،
صدقوا قناة «الجزيرة»،
ف �ن��اش��دوا « اإلخ� ��وان املسلمني»
ت �ه��دئ �ت �ه��ا ،م �ق��دم�ي�ن ل �ه��م ه��دي��ة
مجانية .ف�ه��ؤالء ـ�ـ ك�س��واه��م من
التيارات السياسية و«الوجهاء»
إلخ ــ أصبحوا ،لدى انطالق الهبة
الجماهيرية ،خ��ارج امل�ي��دان الذي
يخضع لـ«الجماهير» وقياداتها
املحلية .وهي كسرت ،منذ اللحظة
األول � � ��ى الق �ت �ح��ام �ه��ا ال �س �ي��اس��ة،
قواعد اللعبة ،وتتجه إلى تأسيس
قواعد اشتباك جديدة مع النظام
ومعارضيه وحلفائه وخصومه
معًا .ولذلك ،بدا إعالن « اإلخوان».
ع ��ن ح ��ل ق��ائ��م ع �ل��ى « اإلص �ل�اح
ال �س �ي��اس��ي» و«ت��وس �ي��ع ال�ع�م�ل�ي��ة
ً
ال �س �ي��اس �ي��ة» ن ��اف�ل�ا ،ع�ق�ي�م��ًا ،بال
معنى :الصيغة األردن �ي��ة القائمة
ان �ت �ه��ت .وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن امل��آل
امل��ؤق��ت ل�لأح��داث ال��راه�ن��ة ،ي��واج��ه
ال�ب�ل��د م �س��اري��ن؛ أول �ه �م��ا م� ّ
�رج��ح،
وهو الفوضى والعنف .وثانيهما
م � �م � �ك ��ن ،وه � � ��و ال � �ح � ��ل ال ��وط� �ن ��ي
االجتماعي في إطار دولة جديدة.
وأتابع يوم االثنني.

