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قرار جديد يسمح باستهداف زعماء التنظيمات المسلحة

طهران تدعو واشنطن إلى التخلي عن الحرب

ترامب يأمر بتوسيع جهود مكافحة

إيران :لن نتراجع ...والحصار سيكسر

اإلرهاب في العالم
ّ
وقع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
�أول من �أم�س� ،أمر ًا تنفيذيا جديدا يهدف
�إلى تو�سيع جهود مكافحة الإرهاب،
ح��ي��ث �سي�سمح ل��ل��والي��ات املتحدة
با�ستهداف زعماء التنظيمات الإرهابية
دون احلاجة �إلى ربطهم بن�شاط حمدد،
وذلك تزامنا مع �إعالن وزارتي اخلارجية
واخلزانة عقوبات جديدة �ضد قيادات
يف  12تنظيما �إرهابيا ،وهو ما ي�أتي
يف ليلة الذكرى الـ 18لهجمات احلادي
ع�رش من �سبتمرب يف نيويورك.
وق���ال ت��رام��ب يف البيان امل�صاحب
للأمر التنفيذي �إن «امل�ؤ�س�سات املالية
الأجنبية تدرك �أنها تخاطر بالتعر�ض
للعقوبات �إذا �أجرت �أو قامت بت�سهيل
حتويالت مالية للإرهابيني امل�صنفني
«على القائمة ال�سوداء» �أو مع ممويل
الإرهاب».
و�أو�ضح وزيرا اخلارجية مايك بومبيو
واخلزانة �ستيفني منوت�شني ،تفا�صيل
الأم����ر التنفيذي خ�ل�ال ت�رصيحات
�صحافية يف البيت الأبي�ض؛ حيث �أعلن
منوت�شني عقوبات على �أك�ثر من 20
زعيما يف  11تنظيما وكيانا �إرهابيا
يت�ضمنون اجلماعات املرتبطة بالتنظيم
الإرهابي واحلر�س الثوري الإيراين ،كما �أعلن بومبيو عن
ت�صنيف � 12شخ�صا جديدا على قوائم الإرهاب الأمريكية.
وقال منوت�شني �إن الأمر التنفيذي اجلديد من �ش�أنه تعزيز
ق��درة ال��والي��ات املتحدة على حتديد ومعاقبة وردع
الإرهابيني حول العامل ،كما يمُ ّكن احلكومة الأمريكية
من ا�ستهداف زعماء اجلماعات الإرهابية ب�شكل �أف�ضل،
ويزودها باملزيد من الأدوات ملالحقة الأفراد امل�شاركني
ويفعل العقوبات الثانوية على
يف التدريبات الإرهابية،
ّ
امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية التي تتعامل مع امل�صنفني
على قوائم الإرهاب.
ولفت منوت�شني �إل��ى �أن �إدارة ترامب و�ضعت �أك�ثر من
� 230شخ�صا وكيانا خالل عام  2018على قوائم الإرهاب
الأمريكية ،وهو ما يعد �أكرب �إدراج للإرهابيني على القوائم
خالل عام واحد منذ  15عاما ،م�ؤكدا �أن وزارة اخلزانة
تعزز جهودها للحيلولة دون دخول الإرهابيني �إلى النظام

• دونالد ترامب

املايل الأمريكي.
من جانبه� ،أ�شار بومبيو �إلى �أن الأمر التنفيذي اجلديد يعد
�أكرب حتديث ل�سلطات فر�ض العقوبات �ضد الإرهاب منذ
�سبتمرب 2001؛ نظرا لأنه يو�سع �سلطات احلكومة الأمريكية
ب�شكل كبري ال�ستهداف الإرهابيني ومموليهم ،مو�ضحا
�أن الأمر التنفيذي ُي�صلح �أمرا تنفيذيا �سابقا؛ حيث يتيح
لوزارتي اخلزانة واخلارجية ا�ستهداف زعماء التنظيمات
الإرهابية والكيانات املرتبطة بهم دون احلاجة لربطهم
ب�أعمال �أو �أن�شطة حمددة.
وق��ال بومبيو �إن وزارة اخلارجية ا�ستخدمت يف احلال
�سلطات الأمر التنفيذي اجلديد حيث تعلن عن و�ضع 12
زعيما �إرهابيا على قوائم الإره��اب ،بينهم اع�ضاء بفرع
التنظيم الإرهابي يف الفلبني وغرب �إفريقيا وحركة طالبان
يف باك�ستان ،م�ضيفا �أن��ه مت كذلك ت�صنيف فرع تنظيم
القاعدة يف �سوريا ككيان �إرهابي عاملي.

عقب إعالن استعدادها الستئناف المحادثات النووية

كوريا الشمالية اختبرت راجمة
صواريخ عمالقة

ذكرت وكالة الأنباء املركزية الكورية �أن الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون� ،أ��شرف على اختبار راجمة
�صواريخ عمالقة متعددة الفوهات �أول من �أم�س.
وذكر م�س�ؤولون كوريون جنوبيون �أن كوريا ال�شمالية
�أطلقت جمموعة جديدة من ال�صواريخ الق�صرية املدى
�أم�س الأول ،وذلك بعد �ساعات فقط من �إبداء بيونغ يانغ
ا�ستعدادها ال�ستئناف املحادثات املتعرثة ب�ش�أن نزع
�أ�سلحتها النووية مع الواليات املتحدة.
على �صعيد مت�صل ،ر�أت وكالة �أنباء يونهاب الكورية
اجلنوبية� ،أم�س� ،أن �إقالة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب مل�ست�شاره يف الأمن القومي جون بولتون الذي
يعترب من �أبرز ال�صقور يف الإدارة الأمريكية �أمنا ُيلقي
بتداعياته على املحادثات النووية بني الواليات
املتحدة وكوريا ال�شمالية.
وقالت الوكالة� ،إن��ه من املتوقع �أن ترحب كوريا

ال�شمالية ب�إقالة بولتون؛ �إذ انها كانت تندد به ب�شدة
يف املا�ضي حيث هاجمته يف مايو وو�صفته ب�أنه متع�صب
للحرب وكان خمطئا يف ا�ستنتاجه.
وكان بولتون يبدي تركيز ًا كبري ًا على ق�ضايا ال�رشق
الأو�سط منذ انهيار قمة هانوي بني ترامب والزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون ،و�أولى اهتماما �أقل
بق�ضية كوريا ال�شمالية ،ما يلمح ب�أن �إقالته �سيكون
لها ت�أثري حمدود على املحادثات النووية بني وا�شنطن
وبيونغ يانغ التي �سيتم ا�ستئنافها يف �أواخ��ر ال�شهر
احلايل.
و�أفاد م�صدر دبلوما�سي كوري جنوبي �أم�س� ،أنه علم ب�أن
بولتون قرر عدم التدخل يف �سيا�سات كوريا ال�شمالية
منذ قمة هانوي ،التي جمعت الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون يف
فرباير املا�ضي.

تعليق االحتجاجات في هونغ كونغ

بمناسبة ذكرى هجمات سبتمبر

• هونغ كونغ ت�شهد ا�ضطرابات �سيا�سية ب�سبب توا�صل االحتجاجات

�ألغى نا�شطون يف هونغ كونغ االحتجاجات �أم�س ،مبنا�سبة ذكرى
هجمات � 11سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة ون��ددوا بتقرير
ن�رشته �صحيفة ر�سمية �صينية قال �إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمل
«�إرهابي �ضخم» يف املدينة.
وجتتاح االحتجاجات التي ي�شوبها العنف �أحيانا هونغ كونغ منذ
�شهور و�أ�شعلها غ�ضب ب�ش�أن م�رشوع قانون لرتحيل املتهمني يف
ق�ضايا جنائية �إلى ال�صني ملحاكمتهم ،ثم ات�سع نطاق االحتجاجات
وحتول �إلى دعوات مطالبة بالدميقراطية وب�أن يرفع احلزب ال�شيوعي
احلاكم يف بكني يده عن املدينة.
وقالت �صحيفة ت�شاينا ديلي ال�صادرة يف هونغ كونغ على �صفحتها
على موقع في�سبوك �أم�س الأول «املتع�صبون املناه�ضون للحكومة
يخططون لهجمات �إرهابية كبرية ت�شمل تفجري خطوط �أنابيب غاز يف
هونغ كونغ يوم � 11سبتمرب» .و�أرفقت ال�صحيفة مع تقريرها �صورة
للهجمات على برجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك.
وا�ستكملت ال�صحيفة «املعلومات امل�رسبة جزء من ا�سرتاتيجية
ي�ضعها املحتجون املتطرفون يف غرف الدرد�شة اخلا�صة بهم على
الإنرتنت».
وقال حمتج يدعى مايكل « 24عاما» تعليقا على من�شور �صحيفة
ت�شاينا ديلي «ل�سنا يف حاجة حتى لتحري احلقائق ملعرفة �أن هذا
نب�أ كاذب».
وقال املحتجون يف بيان «�سيتم تعليق كافة �أ�شكال االحتجاج يف
هونغ كونغ يوم � 11سبتمرب كنوع من الت�ضامن �ضد الإرهاب ،ي�ستثنى
من ذلك الغناء والهتافات».

اعترب م�ست�شار الرئي�س الإيراين ح�سام
الدين �آ�شنا� ،إقالة م�ست�شار الأمن
القومي الأمريكي جون بولتون ،من
قبل ترامب دليلاً على ف�شل �سيا�سة
ف��ر���ض ال�ضغوط الق�صوى م��ن قبل
وا�شنطن على طهران.
جاء ذلك يف تغريدة كتبها رئي�س مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية بالرئا�سة
الإيرانية �آ�شنا ،يف �صفحته ال�شخ�صية
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
«تويرت» ،ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء
الإيرانية «�إرنا».
وق��ال �آ�شنا�« :إن دف��ع بولتون �إلى
ً
حدثا فقط
الهام�ش ومن ثم �شطبه لي�س
بل دليلاً
قاطعا على ف�شل ا�سرتاتيجية
ً
ف��ر���ض ال�ضغوط الق�صوى م��ن قبل
�أمريكا يف مواجهة املقاومة البناءة
الق�صوى من قبل اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية».
و�أ���ض��اف« :ال ي�ساوركم ال�شك ب�أننا
ق��ادرون على غ��دارة �سلوك الواليات
املتحدة الأمريكية جتاه �إي��ران ولن
�سيك�رس».
نرتاجع �أب ًدا .ح�صار �إيران ُ
كان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
قد �أقال ،بولتون من من�صبه ،ب�سبب
خالفات بينهما ب�ش�أن �سيا�سة التفاو�ض
مع حركة طالبان ،بح�سب «بلومربغ».
على �صعيد مت�صل ،قال وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو �أول من �أم�س،
�إن الرئي�س دونالد ترامب قد يجتمع

,,

بومبيو:
الرئيس ترامب
قد يجتمع
مع روحاني
من دون
شروط مسبقة

• ح�سن روحاين

«دون ��شروط م�سبقة» م��ع الرئي�س
الإي��راين ح�سن روحاين خالل اجتماع
الأمم املتحدة املقبل.
و�أدل���ى بومبيو بهذه الت�رصيحات
خالل م�ؤمتر �صحايف لك�شف النقاب
عن عقوبات جديدة ت�ستهدف جماعات
منها احلر�س الثوري الإيراين.
وعندما �سئل بومبيو عن �إمكانية عقد
لقاء يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة

هذا ال�شهر ،كرر تعليقات �أدل��ى بها
ترامب يوم االثنني قائال «هو م�ستعد
للقاء دون �رشوط م�سبقة».
ومتار�س �إدارة ترامب ما ت�صفه بحملة
«ال�ضغوط الق�صوى» للحد من الأن�شطة
الإيرانية الرامية �إلى تطوير �أ�سلحة
نووية ،من خالل �إجراءات دبلوما�سية
واقت�صادية مثل العقوبات.
على جانب �آخر ،قال الرئي�س الإيراين

ح�سن روح����اين� ،أم�����س� ،إن ب�لاده
�سوف تخطو خطوة جديدة لتقلي�ص
التزاماتها باالتفاق النووي �إذا لزم
ريا �إلى �أن طهران �ستلتزم
الأم��ر ،م�ش ً
باتفاق «� ،»2015إذا التزمت الأطراف
الأخرى.
و�أ�ضاف ،على الأمريكان �أن يدركوا �أن
احلرب لي�ست يف �صاحلهم ،داع ًيا �إلى
تخلي وا�شنطن عن احلرب.

سواء تم التوصل إلى اتفاق أم ال

جونسون يتعهد باستغالل تعليق البرلمان
لخروج بريطانيا من «األوروبي»
تعهد رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س
جون�سون� ،أول من �أم�س ،با�ستغالل
تعليقه لعمل الربملان ال��ذي ي�ستمر
� 5أ�سابيع ل�ضمان خ��روج بريطانيا
من االحتاد الأوروب��ي كما هو مقرر يف
� 31أكتوبر املقبل� ،سواء مت التو�صل
التفاق �أم ال.
وق����ال ج��ون�����س��ون ل��ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة
الربيطانية «بي بي �سي»�« :أعتقد �أن
هناك �أع��دا ًدا كبرية من النا�س يف هذا
املكان يرغبون ح ًقا يف حتقيق هذا،
وهذا ي�شمل ال�شعب الربيطاين ولكن
�أي�ضا يف بروك�سل و�أ�صدقاءنا و�رشكاءنا
يف �أنحاء االحتاد الأوروبي».
قدما
وتابع�« :إنهم يريدوننا �أن من�ضي ً
يف هذا ..لقد ت�أخر هذا لثالثة �أعوام
منذ ت�صويت الربيطانيني ل�صالح
اخلروج من االحتاد.
و�صوت نواب املعار�ضة يف وقت مت�أخر
�أول من �أم�����س� ،ضد دع��وة جون�سون
لإج��راء انتخابات مبكرة ،وذل��ك قبل
فرتة ق�صرية من تعليق عمل الربملان
حتى يوم � 14أكتوبر املقبل.
وحثت جمموعة من النواب من خمتلف
الأحزاب جون�سون ،على الدفع �صوب
التو�صل التفاق مع بروك�سل ،يف ظل
خم��اوف من �أن��ه قد يتجاهل قانونا

• بوري�س جون�سون

جديدا مينع االن�سحاب دون اتفاق .
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ،ح��ث ن��واب
م�ؤيدون للخروج جون�سون على جتاهل
القانون.
وق��ال جون�سون« :نحن نعمل بجهد
كبري للتو�صل �إلى اتفاق� ،أعتقد �أننا
�سنتو�صل �إل��ى اتفاق ،ولكن �إذا كان
الأمر �رضوريا للغاية� ،سنخرج بدون

اتفاق».
وات��ه��م جريميي ك��ورب��ن زعيم حزب
العمال املعار�ض جون�سون بـ«التهرب
من التدقيق فيما يقوم به» من خالل
تعليق عمل الربملان.
وق���ال ك��ورب��ن يف م ��ؤمت��ر النقابات
العمالية «�إنه يريد الرتتيب ملواجهة
ب�ش�أن اخل��روج ب��دون اتفاق ي�ستطيع

�إعادة تقدميها كمعركة بني الربملان
وال�شعب».
وقال �ستيفن كينوك ،ينتمى ملجموعة
نواب من عدة �أحزاب يطلق عليها «نواب
من �أجل التو�صل التفاق» �إنهم يريدون
ً
«اتفاقا نفع ًيا يعتقدون �أنه ميكن �أن
يحظى ب�أغلبية يف الربملان ،و�أن يبد�أ
�أي�ضا يف �إعادة توحيد بالدنا املنق�سمة
ب�شدة».
�إل��ى ذل��ك ،ق�ضت حمكمة ا�سكتلندية،
يف اململكة املتحدة ب�أن قرار رئي�س
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون،
بتعليق �أعمال الربملان الربيطاين من
منت�صف �سبتمرب وحتى الرابع ع�رش من
متاما.
�أكتوبر املقبل غري قانوين
ً
ي ��أت��ي ه��ذا يف ال��وق��ت ال���ذي ا�شتعل
فيه الربملان الربيطاين ب�سبب قرار
جون�سون تعليق ال�برمل��ان ،حيث
رف�ضت رم��وز املعار�ضة الربيطانية
القرار لأنه �سيقو�ض من �صالحيتها من
�أجل ارجاء وت�أخري خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي بدون اتفاق ،وهو
الأمر الذي �أكد جون�سون على القيام
به ،حيث قال �إنه �سيوافق على �إجراء
انتخابات مبكرة يف حالة املوافقة
اجلماعية على خ��روج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي بدون اتفاق.

الصين تدعو إلى المساعدة في تحسين الوضع األمني بكابول

القوات األفغانية تستعيد السيطرة على «بدخشان»
�أعلن املتحدث با�سم وزارة الدفاع
الأفغانية فواد �أمان �أن القوات الأفغانية
وعد ًدا من �أفراد قوات االنتفا�ضة العامة
متكنوا ام�س ،من ا�ستعادة ال�سيطرة
على مقاطعة «ك���وران وم��وجن��ان» يف
�إقليم «بدخ�شان» الواقع �شمال �رشق
البالد.
وقال �أمان ح�سبما ذكرت قناة «طلوع»
الأفغانية �إن حركة «طالبان» تكبدت
خ�سائر فادحة يف العملية التي نفذتها
قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية
ريا �إلى
وقوات االنتفا�ضة العامة ،م�ش ً
�أنه مت تنفيذ عملية ا�ستعادة ال�سيطرة
على املقاطعة بدعم من قائد قوات
االنتفا�ضة العامة «عبد امللك».
من جهة �أخ��رى ،دعا مندوب ال�صني
ال��دائ��م ل��دى الأم���م املتحدة ت�شانغ
ج��ون �إل��ى م�ساعدة �أفغان�ستان على
حت�سني و�ضعها الأمني قبل االنتخابات
الرئا�سية التي �ستجرى يف وقت الحق

من ال�شهر احلايل.
وق��ال مندوب ال�صني يف كلمة خالل
اجتماع ملجل�س الأمن ب�ش�أن �أفغان�ستان
نقلتها و�سائل �إع�ل�ام �صينية �أم�س
�إنه ينبغي للمجتمع ال��دويل �أن يقدم
الدعم لإج���راء انتخابات �سل�سلة يف
�أفغان�ستان ،م ��ؤك��دا �أن بكني تقدر
العمل واجلهود التي تبذلها �أفغان�ستان
للتح�ضري لالنتخابات.
و�أ����ض���اف �أن ال�����ص�ين ت���أم��ل �إج���راء
االنتخابات بطريقة منظمة من �أجل
احل��ف��اظ على اال���س��ت��ق��رار ال�سيا�سي
واالجتماعي يف �أفغان�ستان ،داعيا جميع
الف�صائل ال�سيا�سية يف �أفغان�ستان �إلى
تعزيز الوحدة وحل اخلالفات ب�ش�أن
االنتخابات من خالل احلوار.
ومن املقرر �إجراء االنتخابات الرئا�سية
يف �أفغان�ستان يف � 28سبتمرب احلايل،
وهي االنتخابات الرابعة من نوعها منذ
عام .2001

مقتل عدد من الجنود النيجيريين
في كمين إرهابي
�أعلنت م�صادر �أمنية يف نيجرييا
مقتل عدد من اجلنود النيجرييني
يف كمني ن�صبه م�سلحون ا�ستهدف
قافلة ع�سكرية �شمال �رشق البالد.
وقالت م�صادر حملية �أن م�سلحني
م��ن التنظيم الإره��اب��ي يف غرب
�إفريقيا املن�شق عن حركة «بوكو
ح��رام» �أطلقوا النار على قافلة
ع�سكرية �أثناء توجهها �إلى مدينة
«جودومبايل» يف والي��ة «بورنو»
�شمال �رشق نيجرييا ،ما �أ�سفر عن

مقتل عدد من اجلنود.
من جانبه ،تبنى التنظيم يف غرب
�إفريقيا هذا الهجوم ،م�ؤك ًدا �أن
عنا�رصه �أوقعوا ع�رشات اجلنود
النيجرييني بني قتيل وجريح.
وبدوره� ،أكد م�صدر �أمني نيجريي
�أن قوات الأمن خ�رست العديد من
�أفرادها وال�سيارات والأ�سلحة يف
الهجوم ال��ذي �شنه الإرهابيون،
ووفقًا مل�صدر �أمني �آخر ف�إن عدد
ال�ضحايا «�ضخم».

• قوات الأمن الأفغانية يف �إقليم بدخ�شان بعد حتريره

الكاميرون :إطالق «حوار وطني»
لحل األزمة االنفصالية
�أعلن رئي�س الكامريون بول بيا عزمه �إطالق «حوار
وطني كبري» يف نهاية �سبتمرب احلايل ،وذلك للتو�صل
�إلى حل للأزمة االنف�صالية التي ت�شهدها املناطق
الناطقة بالإنكليزية يف البالد.
وذكرت و�سائل �إعالم� ،أن الرئي�س بيا 86 -عاما والذي
يحكم البالد منذ  37عاما �أعلن عقد ت�شاور وطني
�ضخم يف نهاية ال�شهر احلايل حول النزاع املميت بني
اجلماعات االنف�صالية للأقلية الناطقة بالإنكليزية
وقوات حفظ النظام يف غرب البالد.
وق��ال الرئي�س الكامريوين يف خطاب بثته الإذاعة
املحلية والتلفزيون الوطني �إنه قرر �إطالق «حوار

وطني �ضخم» يف نهاية ال�شهر احلايل� ،سيمكن احلكومة
من درا�سة طرق وو�سائل اال�ستجابة للتطلعات العميقة
للمواطنني يف ال�شمال الغربي واجلنوب الغربي،
و�أي�ضا جلميع ابناء الكامريون.
و�أو�ضح الرئي�س بيا �أن رئي�س الوزراء «جوزيف ديون
نغوتي» �سري�أ�س هذا احل��وار الذي �سيجمع �أطياف
املجتمع املختلفة ،مبا يف ذلك ممثلي قوات الدفاع
والأمن وممثلني عن اجلماعات امل�سلحة ..م�شريا �إلى
�أن رئي�س احلكومة �سيقوم ب�إجراء «م�شاورات وا�سعة»،
كما �سري�سل وفودا خالل الأيام القليلة املقبلة لعقد
لقاءات مع ال�شتات.

