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الواليات المتحدة

«داعش» تحسم الجدل :أنصارنا هاجموا كاليفورنيا
الــوفــد السياسية تــؤكــد أن االئـتــاف
دائمًا ما يفشل».
وتظل «كتلة يناير» ـ إن جاز التعبير
ـ ـ حــائــرة داخ ــل ال ـبــرملــان ،فــا يتعدى
ع ــدد م ــن ف ـ ــازوا م ــن م ــؤي ــدي أصــابــع
اليد الــواحــدة ،وهــي اآلن تسعى إلى
تـشـكـيــل كـتـلــة بــرملــان ـيــة لـلـتــأثـيــر في
عدد من القوانني .وكان النائب هيثم
الـ ـح ــري ــري ،ق ــد أج ـ ــرى اتـ ـص ــاالت في
وقت سابق ،بكل من الدكتور محمد
أب ــو ال ـغ ــار (رئ ـي ــس ال ـح ــزب امل ـصــري
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي االج ـت ـم ــاع ــي) وع ــدد
م ــن ن ــواب ح ــزب ــه ،وح ــزب «الـتـحــالــف
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ل ـت ـش ـك ـيــل هـ ـ ــذه ال ـك ـت ـلــة
«املؤمنة بمطالب الشعب» .وأضــاف
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن ال ـك ـت ـل ــة «س ـت ـت ـق ــارب
م ــع املـسـتـقـلــن لـلـتـنـسـيــق مـعـهــم في
القضايا التي تتعلق بهموم الناس،
منبهًا إلى ما فعلته «في حب مصر»،
أي ضمها عددًا من النواب السابقني
لـ«الحزب الوطني».
أما في سيناء (زيــاد سالمة) ،فما إن
انتهت عملية الفرز في شمال سيناء،
حتى تعالت الصرخات واالستغاثات
من مؤيدي املرشح رمضان سرحان
في الدائرة الثالثة (قسما بئر العبد
ورمانة) ،بعد هجوم املرشح الخاسر
س ـل ـي ـمــان ال ــزم ـل ــوط ع ـل ـيــه ،ب ــرغ ــم أن
املــرش ـحــن أب ـنــاء عـمــومــة وينتميان
إلـ ــى ق ـب ـي ـلــة واحـ ـ ـ ــدة .وظ ـه ــر أن ه ــذه
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات س ـت ـس ـب ــب خ ـص ــوم ــة
م ــن الـصـعــب أن تـنـتـهــي ســريـعــا بني
ع ــائ ــات ال ـق ـب ـي ـلــة الـ ــواحـ ــدة ف ــي بـئــر
الـ ـعـ ـب ــد ،أو بـ ــن م ــرشـ ـح ــي ع ــائ ــات
الـ ـع ــري ــش وم ــرشـ ـح ــي ال ـص ـع ـي ــد فــي
املدينة نفسها ،بعد فوز «العرايشية»
باكتساح أمام «الصعايدة» املقيمني
في شمال سيناء.
إل ــى ذلـ ــك ،رأى م ــراق ـبــون أن النسبة
التي حصدتها امل ــرأة بما يـعــادل 80
مقعدًا نسبة إيجابية ،وفيها مؤشر
جيد على استيعاب املواطن املصري
تمثيل امرأة نيابة عنه في البرملان.

لم تستطع الواليات
المتحدة أن تسير في فرضية
«اإلرهاب» ،في تحقيقات
هجوم كاليفورنيا ،إالبعدما
خرج «داعش» ،ببيان تبنى به
العملية
ح ـس ــم ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ال ـت ـك ـ ّـه ـن ــات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة حـ ـ ـ ــول دوافـ ـ ـ ـ ـ ــع إعـ ـ ـت ـ ــداء
كاليفورنيا األخـيــر ،األربـعــاء املاضي
بإعالنه املسؤولية عنها ،فــي خطوة
مهدت الطريق على ما يبدو للسلطات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة لـ ـت ــأكـ ـي ــد حـ ـ ـ ــدوث «ع ـم ــل
إرهـ ــابـ ــي» ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ال ـفــرض ـيــات
ت ـتــأرجــح بـيـنــه وب ــن فــرض ـيــة الـعـمــل
الجرمي.
وأعـ ـلـ ـن ــت وكـ ــالـ ــة «أع ـ ـ ـمـ ـ ــاق» ،امل ـق ـ ّـرب ــة
م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ،أن «اث ـن ــن م ــن أن ـصــار
داعــش هاجما مركزًا في مدينة سان
ب ــرن ــان ــدي ـن ــو ،ف ــي والي ـ ــة كــالـيـفــورنـيــا
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة» .وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــان «أن
املـهــاجـمــن أطـلـقــا ال ـنــار داخ ــل املــركــز،
والذا بعدها بالفرار ،قبل أن ُيقتال في
وق ــت الح ــق بـعــد ت ـبــادل إلط ــاق الـنــار
مع الشرطة األميركية التي طاردتهما
لعدة ساعات» .وعقب تبني التنظيم
ل ـل ـع ـم ـل ـيــة ،دع ـ ــا ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
بـ ــاراك أوب ــام ــا ،فــريـقــه لــأمــن الـقــومــي
إلــى إجتماع في مكتبه الرئاسي ،في
البيت األبيض.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة قــد
أع ـل ـنــت مـقـتــل م ـن ـفــذي اإلعـ ـت ــداء سيد
رض ــوان ف ــاروق ( 28عــامــا) ،وزوجـتــه
تشفني مــالــك ( 27عــامــا) ،مــن األصــول
الباكستانية ،بعد مواجهة استمرت
خـ ـم ــس سـ ـ ــاعـ ـ ــات .وأودى اإلعـ ـ ـت ـ ــداء
بحياة  14شخصًا وأصاب  21آخرين
بجروح ،خالل حفل بمركز للخدمات
اإلجتماعية في كاليفورنيا.
وخـ ــرج مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي
األمـ ـي ــرك ــي «أف .ب ـ ــي .آي» ،بـتـقـيـيــم
م ـف ــاده ب ــأن «حـ ــادث إط ــاق ال ـن ــار في
كــال ـي ـفــورن ـيــا ع ـمــل إره ــاب ــي ،ألن ــه ذو
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تـخـطـيــط مـكـثــف ف ــي ال ـه ـج ــوم» .وق ــال
مساعد مدير املكتب ،ديفيد بوديتش،
«ص ـ ـ ـ ــادرن ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف امل ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة،
ونواصل إستخالص البيانات منها،
وبالتالي نأمل أن تقودنا البصمات
الرقمية التي تركها هذان الشخصان
إلـ ــى م ـع ــرف ــة دواف ـع ـه ـم ــا وهـ ــو م ــا يــع
دليال مهما جدا».
وت ـضــاربــت الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة،
ي ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـبـ ـي ــل تـ ـبـ ـن ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
العملية ،إذ نقلت شبكة «س ــي.إن.إن»
عن ثالثة مسؤولني أميركيني قولهم
إن «تاشفني مالك أعلنت الوالء لزعيم
«داعـ ـ ـ ــش» ،أبـ ــو ب ـكــر الـ ـبـ ـغ ــدادي ،عـبــر
حسابها على الفيسبوك ،ولكن باسم
مختلف» ،فــي وقــت ،نقلت وكــالــة فيه
ـدر فــي الحكومة
«رويـ ـت ــرز» ،عــن م ـصـ ٍ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ــول ــه إن «املـ ـحـ ـقـ ـق ــن لــم
ي ـتــوص ـلــوا إل ــى دل ـيــل ع ـلــى أن داع ــش
كــان يـعــرف الــزوجــن املشتبه بـهـمــا...
وأنــه ال دليل مــن منزلهما ينبئ بأي
ص ـل ــة ي ـع ـتــد ب ـه ــا ب ـم ـن ـظ ـمــة إره ــاب ـي ــة
أجنبية».
وقـ ّـدم «مكتب التحقيقات اإلتحادي»،
ت ـق ــري ـرًا يـ ــوم أم ـ ــس ،لـلـبـيــت األب ـي ــض،
ب ـشــأن الـتـحـقـيــق ال ــذي ُي ـجــريــه ،وقــال
املـتـحــدث جــوش إيــرنـســت ،إن «مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات اإلت ـ ـ ـحـ ـ ــادي يـ ـق ــود ه ــذا
التحقيق بسبب إحتمال أن يكون هذا

هجومًا إرهابيًا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن ق ـ ــائ ـ ــد ش ـ ــرط ـ ــة سـ ــان
ب ــرن ــاردي ـن ــو ،جـ ــارود بـ ــورجـ ــوان ،في
مؤتمر صحافي أن «عمليات التفتيش
في منزل فاروق أدت إلى العثور على
وح ــدات تـخــزيــن إلـكـتــرونـيــة وأج ـهــزة
كمبيوتر وهواتف محمولة» .وأضاف
«كــانــا يخزنان فــي منزلهما أكـثــر من
 1700ط ـل ـقــة وأكـ ـث ــر م ــن ع ـشــر قـنــابــل
أنبوبية».
وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ـق ـل ــت عــن
مسؤولني حكوميني قولهم إن «فاروق
تواصل مع متطرفني إسالميني ،عبر
شـبـكــات الـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي» ،كما
أشـ ـ ــارت ق ـن ــاة «س ـ ــي .إن .إن» إلـ ــى أن

عاد منفذ العملية
إلى الواليات المتحدة
مع زوجته ،أخيرًا ،من
السعودية

ف ـ ــاروق «كـ ــان ع ـلــى ات ـص ــال م ــع أف ــراد
ي ـش ـت ـب ــه بـ ـع ــا ّقـ ـتـ ـه ــم ب ـ ـ ــاإلره ـ ـ ــاب فــي
الـ ـخ ــارج ،ول ـكــنــه ت ـشــدد ب ـعــد إق ـتــرانــه
بمالك في السعودية ،العام املاضي».
فــي امل ـقــابــل ،أوض ــح ع ــدد مــن مـعــارف
ف ـ ــاروق ،أن ــه «ل ــم ي ـبـ ِـد إش ـ ــارات تـشــدد
ب ــل ك ــان يـعـيــش ال ـح ـلــم األم ـيــركــي مع
زوجـتــه وطفلتهما» .وأش ــار آخــر إلى
أن ف ــاروق إرت ــاد مسجد «دار العلوم
اإلسالمية» ،حيث «كــان يصلي هناك
مرتني أو ثالث مرات أسبوعيًا ،لكن لم
يره أحد منذ حوالى ثالثة أسابيع».
وعـ ــاد فـ ــاروق إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
م ــع زوج ـ ـتـ ــه ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ــن ال ـس ـعــوديــة
بعد تأديتهما مناسك الـحــج .وقالت
السفارة السعودية ،في واشنطن ،إن
فــاروق ً «زار السعودية صيف ،»2014
مضيفة أنها «ال تمتلك سجالت تشير
إلى أن زوجته مواطنة سعودية».
وقـ ـ ّـدمـ ــت إس ـ ــام آب ـ ــاد م ـع ـل ــوم ــات عــن
زوجة فاروق ،ونقلت وكالة «رويترز»،
عن مسؤولني باكستانيني ،إن «مالك
انتقلت للسعودية من باكستان قبل
حوالي  25عامًا ،لكنها عادت لبالدها
لتدرس الصيدلة» .وأضاف املسؤوالن
أن «مالك سكنت في منطقة لياة ،في
إقليم البنجاب».
ومنذ اإلعالن عن الحادثة ،نظم مجلس
«الـ ـع ــاق ــات اإلس ــامـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة»،
مؤتمرًا صحافيًا لزعماء املسلمني في
لوس أنجليس ،بحضور شقيق زوجة
فاروق إلدانة اإلعتداء ،خشية تصاعد
موجة العنف والتمييز ضد الجالية
املسلمة في الواليات املتحدة .ونقلت
وكالة «رويـتــرز» عن املدير التنفيذي
في املجلس ،حسام عيلوش ،قوله إن
«املسلمني يقفون جنبًا إلى جنب مع
مواطنينا األميركيني في نبذ أي فهم
مـغـلــوط ي ــراد بــه تـبــريــر أي تـصــرفــات
مريضة للعنف».
وفـتـحــت الـحــادثــة بــاب الـتـســاؤل لــدى
شــرائــح املـجـتـمــع األم ـيــركــي عــن كثرة
إقتناء السالح في الــواليــات املتحدة،
إذ ع ـث ــرت ال ـشــرطــة ف ــي واليـ ــة س ــاوث
كــارول ـي ـنــا ،ع ـلــى م ـنــزل ي ـح ـتــوي على
أكثر من  5000بندقية.
(رويترز ،أ ف ب)

فنزويال

االنتخابات البرلمانية :استفتاء على الهوية
كاراكاس ـ علي فرحات
يدلي الفنزويليون غدًا بأصواتهم في االنتخابات
البرملانية التي حشد لها اليساريون واملعارضة
كل طاقاتهم للفوز فيها .إنتخابات ستكون محطة
مفصلية في تاريخ البالد ،وسترسم معالم املراحل
املقبلة ،في ظل تغير املشهد في الجارتني ،البرازيل
واألرجنتني.
إستعادت العاصمة الفنزويلية ،كاراكاس ،هدوءها
الـنـسـبــي بـعــد أســابـيــع مــن املــواج ـهــات السياسية
ال ـ ـحـ ــادة بـ ــن مـ ـع ــارض ــة ح ــامل ــة ب ــال ـت ـق ــاط فــرصــة
اإلخفاقات اإلقتصادية لحكومة الرئيس نيكوالس
مـ ـ ــادورو ،وال ـت ـيــار الـبــولـيـفــاري ال ــواس ــع ال ــذي عبأ
مـنــاصــريــه لــ«مـلـحـمــة» االنـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة غـدًا
األح ــد .معركة يصفها املــراقـبــون بالضارية ،وقد
تكون الحاسمة في رسم الهوية الفنزويلية.
إس ـت ـع ــارت امل ـع ــارض ــة ال ـع ــدة اإلن ـت ـخــاب ـيــة لليمني
األرجنتيني ،فأوقفت الحديث في السياسة وأوغلت
في رفع شعارات اإلنقاذ اإلقتصادي .وتبدو هذه
الشعارات مغرية جدًا ،في ظل ما تشهده فنزويال
من أزمة غذائية تحاول الحكومة السيطرة عليها،
في وقت تسعى فيه «مافيا اإلقتصاد» إلى تعميق

األزمــة واستثمارها كرافعة إنتخابية للمعارضة،
التي يخصص لها الخارج وامتداداته الداخلية كل
إمكانات املواجهة.
وأنشأت الواليات املتحدة األميركية غرفة عمليات
ملساندة املعارضة ،فال يكاد يمر يوم دون أن يدلي
املـتـحــدثــون بــاســم اإلدارة األمـيــركـيــة بتصريحات
ت ــدي ــن ال ـح ـكــومــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة .ووص ـ ــف الــرئ ـيــس
مـ ــادورو ه ــذا األم ــر بــاإلب ـتــزاز الـعـلـنــي ال ــذي يضع
الشعب الفنزويلي بني خياري انتخاب املعارضة أو
التجويع .وترافق هذا الضغط مع مساندة إقليمية،
تـمـثـلــت ب ــإع ــان الــرئ ـيــس األرج ـن ـت ـي ـنــي املـنـتـخــب،
ماوريسيو ماكري ،نيته العمل على طرد فنزويال
«اإلش ـت ــراك ـي ــة» م ــن مـنـظـمــة «م ــرك ــوس ــور» (تكتل
ً
إقتصادي يضم دوال عــدة في أميركا الالتينية).
وب ـعــد أيـ ــام م ــن ه ــذا اإلعـ ـ ــان ،وف ــي تــوق ـيــت حــرج
ومشبوه جدا ،قرر رئيس البرملان البرازيلي املوافقة
على طلب املعارضة تحويل ملف إقــالــة الرئيسة،
ديـلـمــا روس ـي ــف ،إل ــى أروقـ ــة املـجـلــس الـتـشــريـعــي
البرازيلي .أمــا الحزب اإلشتراكي املوحد الحاكم،
بقيادة مادورو ،فينظر إلى املشهد بواقعية حذرة.
فـهــو يعلم أن جبهة املـعــارضــة بــاتــت تستند إلــى
الكثير مــن أوراق الـضـغــط ،ولـكــن ثمة رصـيــد في

ّ
جعبة اليساريني يمكنهم مــن الــوقــوف بقوة أمــام
الزحف «اإلمبريالي» ،بحسب وصفهم .فاملشهد
الداخلي يستند إلى ثورة آمن بها شعب فنزويال،
وبــات قائدها الــراحــل ،هوغو شافيز« ،أيقونة» ما
زالت تعيش في وجدانهم.
«لـ ـ ــن أس ـت ـس ـل ــم تـ ـح ــت أي ظـ ـ ـ ــرف ،وأع ـ ـ ـ ــرف أن ـن ــا
س ـن ـن ـت ـصــر» ،قـ ــال مـ ـ ـ ــادورو ،مـعـلـنــا أنـ ــه ف ــي حــال
هزيمته االنتخابية« ،سأذهب إلى الشوارع للنضال

مع شعبي ،كما فعلت دائمًا ،وسننتقل إلى مرحلة
جديدة من الثورة» ،إذ ال يرغب الفقراء في العودة
إلــى مــا قبل عهد تشافيز ،حيث كــانــوا مهمشني
يـسـكـنــون ال ـع ـشــوائ ـيــات ،وك ــان ــت م ـحـ ّـرمــة عليهم
إدارات الدولة .هنا الناس يقفون في طوابير التموين
وهم يتحدثون عن مساندة قائدهم وثورتهم ،التي
أغدقت عليهم البرامج اإلجتماعية ،وأسكنتهم في
شقق وسط املدن؛ وهم ال يصدقون أن الثورة التي
ّ
حدت من فقرهم ،وجعلت نسبته األدنى في أميركا
الجنوبية ،هي املسؤولة عن تجويعهم اليوم .
كباش ثقيل بني أبناء الثورة ومعارضة تتخاصم
على كل شيء ،وتتوحد على مقارعة إرث الزعيم
تـشــافـيــز .وعـلـيــه ،ف ــإن النتيجة اإلنـتـخــابـيــة مساء
الـ ـس ــادس م ــن ك ــان ــون األول س ـت ـكــون مـصـيــريــة
بالنسبة إلــى فنزويال وحلفائها .ففنزويال كانت
فاتحة عهد اليسار في أميركا الالتينية ،ومخزون
الثورة ضد التبعية والهيمنة اإلقتصادية للواليات
امل ـتـ ـح ــدة؛ وه ـن ــا ي ـك ـمــن س ــر ال ـت ـح ـش ـيــد ال ــداخ ـل ــي
والخارجي.
بــالـتــأكـيــد ،لــن تـكــون النتيجة اإلنـتـخــابـيــة كاسحة
ألي من الطرفني ،لكنها ستكون حاسمة في رسم
الهوية الالتينية لعقود مقبلة.

