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 املنامة: أعلن رسميا في البحرين امس عن فتح باب الترشيح لالنتخابات 
النيابية التي ستجرى في 23 اكتوبر املقبل، حسبما اعلنت وكالة انباء البحرين. 
وأعلنت اللجنة التنفيذية النتخابات 2010 فتح باب الترشيح رسميا لعضوية 
مجلس النواب اعتبارا من امس املوافق 12 سبتمبر وحتى اخلميس 16 سبتمبر، 
وفق الوكالة. ويشترط في املرشح أن يكون بحريني اجلنسية ومتمتعا بجميع 
حقوقه املدنية والسياسية ومدرجا في جداول الناخبني للدائرة التي سيترشح 
فيها واال تقل سنه يوم االنتخاب عن 30 سنة كاملة واجادة اللغة العربية قراءة 

وكتابة. ومن املقرر ان يقترع الناخبون البحرينيون النتخاب اربعني عضوا 
في مجلس النواب الذي يشكل الغرفة الثانية في املجلس الوطني )البرملان( 
واربعني عضوا في خمسة مجالس بلدية في محافظات البحرين اخلمس. ويتكون 
املجلس الوطني )البرملان( من مجلس النواب املنتخب )40 عضوا( ومجلس 
الشورى املعني )40 عضوا(. وأعلنت جميع القوى السياسية في البحرين أنها 
ستشارك في هذه االنتخابات باستثناء جمعية العمل اإلسالمي وهي جمعية 

شيعية اعلنت في أغسطس املاضي أنها لن تشارك في االنتخابات.

فتح باب الترشيح لالنتخابات النيابية في البحرين 

الناخبون األتراك صوتوا على التعديالت الدستورية.. اختبارًا لشعبية أردوغان
الحزب الحاكم واالتحاد األوروبي يؤيدانه..والمعارضة ترفضه بشدة

.. وعبداهلل غول يصوت على التعديالت أيضا  )رويترز( )أ.پ( رجب طيب أردوغان يدلي بصوته أمس في االستفتاء على التعديالت الدستورية  

البلدية العام املاضي )%39(.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية 
أن هذا االصالح الذي يتجه نحو 
مزيد من الدميوقراطية، سيكون 
مكسبا لترشيح تركيا الى االحتاد 
االوروبي ال���ذي تعارضه بلدان 
املانيا  كبيرة في االحت���اد مثل 

وفرنسا.
وق���د قس���مت احلملة حول 
هذا االستفتاء االتراك، وترافقت 
مع هجمات بني اردوغان وابرز 
منافسيه كمال كيليجدار اوغلو 
رئي���س ح���زب س���ي.اتش.بي 
العلماني، ودولت بهجلي رئيس 
تي���ار القوميني الذي���ن لوحوا 
بشبح »الديكتاتورية العلمانية« 
في تركيا حي���ث يتحدثون عن 
تعديات عل���ى حرية الصحافة 
وعمليات تنصت غير قانونية 

على االتصاالت الهاتفية.
وتوجه ال���ى احلكومة ايضا 
انتق���ادات بس���بب سياس���تها 
اخلارجية م���ع اتهامها بتقريب 
تركيا العضو في حلف ش���مال 
االطلس���ي، من ايران وجيرانها 
العرب، وباالختالف مع اسرائيل 

حليفها السابق.

التركي ال يأمتنون اردوغان على 
دستورهم.

وعل���ى الرغم م���ن اختالف 
التفسيرات حول تقادم الوقائع 
ام ال، ف���إن رف���ع احلصانة عن 
العسكريني منفذي انقالب 1980، 
هو اح���دى اكثر النقاط التي مت 
التوافق عليها، في املشروع الذي 
يتضمن اعادة النظر في 26 مادة 
باالجمال في الدستور الذي كتبه 

االنقالبيون في 1982.
وفي 2008، جنا حزب العدالة 
والتنمية في اللحظة االخيرة من 
قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة 
معادية للعلمانية. وس���اهمت 
احملاكم ايضا في عرقلة كثير من 
االصالحات، كإلغاء منع احلجاب 

في اجلامعات. 
ويقول احملللون انه في حال 
صوت الناخبون ضد الدستور، 
سينعش ذلك املعارضة وميدها 

مبزيد من املصداقية.
وقد سجل حزب رئيس الوزراء 
فوزا كبيرا في االنتخابات العامة 
االخي���رة التي اجريت في 2007 
)46.6% من االصوات(، لكنه اظهر 
مؤشرات تراجع في االنتخابات 

على تعديالته سيؤمن متريرها 
وإقراره���ا لكن ذل���ك في املقابل 
سيحرج احلكومة ايضا ويظهر 
أن ش���ريحة كبيرة من الشعب 

التعديالت املتنازع عليها.
وطبقا للمراقبني السياسيني، 
فإن حصول حزب العدالة والتنمية 
على نس���بة 53% من املؤيدين 

طويلة اس���تثنائية في تركيا، 
وأظهر آخر استطالع للرأي أن 
53% م���ن األتراك س���يصوتون 
باملوافقة وأن 46% سيعارضون 

القضاء ويعرض للخطر فصل 
السلطات.

ويتول���ى ح���زب اردوغان 
الس���لطة منذ 2002، وهي فترة 

وتؤك���د املعارضة العلمانية 
ان هذا االصالح يهدد اس���تقالل 
القضاء ويعرض للخطر فصل 
الس���لطات وترى ان التصويت 
الدستورية  التعديالت  ملصلحة 
س���يتيح وص���ول مقربني من 
حزب العدالة والتنمية الى ارفع 
هيئتني قضائيتني مما س���يتيح 
احكام السيطرة على القضاء قبل 

االنتخابات النيابية في 2011.
ويحصل االس���تفتاء بعد 30 
عاما بالتمام والكمال على انقالب 
عس���كري هو الثالث في تاريخ 
تركيا بع���د انقالبي 1960 و1971 
وقد وعد حزب العدالة والتنمية 
)احلاك���م( باالنتهاء من وصاية 
العسكريني على احلياة السياسية 
ويعد هذا االستفتاء اختبارا كبيرا 
الذي يدعم  اردوغان  لش���عبية 
حزبه اصالح���ات ليبرالية لكن 
العلماني���ني يتهمونه بأن لديه 

تطلعات اسالمية.
من جانبه، اعتبر االستفتاء 
من قبل احلزب احلاكم واالحتاد 
االوروب���ي خطوة ف���ي االجتاه 
الصحي���ح، فيما ترى املعارضة 
أن هذا االصالح يهدد اس���تقالل 

� وكاالت: في حلظة  أنق���رة 
الناخبون  تاريخي���ة، ص���وت 
االتراك امس في استفتاء حول 
تعديالت دس���تورية جوهرية 
تعزز إجازتها س���لطة حكومة 
رجب طيب اردوغان ذات امليول 
االسالمية، كما ان رفضها يعيد 
املعارضة العلمانية الى الواجهة 
من جديد، وفي حني تشير اخر 
استطالعات الرأي الى ان غالبية 
بس���يطة من االتراك سيعطون 
اصواتهم لصال���ح االصالحات 
فان استطالعات سابقة اشارت 
الى ان الفارق ضئيل مما يعني 
ان فوز أي من الطرفني قد يكون 

ممكنا.
واالصالح املقترح الذي اعتبره 
االحتاد االوروب���ي »خطوة في 
االجت���اه الصحي���ح«، يحد من 
العس���كري  القضاء  صالحيات 
ويعدل، ملصلحة السلطة، تشكيل 
هيئت���ني قضائيت���ني تعتبران 
حصن���ني للعلمانية وخصمني 
شرس���ني للحكوم���ة: احملكمة 
القضاء  الدس���تورية ومجلس 
االعلى الذي يعنى بتعيني القضاة 

واملدعني العامني.

اسطنبول � أ.ف.پ: تشمل مراجعة الدستور املطروحة لالستفتاء 
الذي دعي اليه الناخبون االتراك 26 تعديال متنوعا س����تحد من 
صالحيات الس����لطة القضائية واجليش اللذي����ن يعدان معقلني 

للعلمانية في النزاع مع احلكومة االسالمية احملافظة.
وينص التعديل الدس����توري على رفع ع����دد اعضاء احملمكة 
الدستورية من 11 الى 17، ثالثة منهم يعينهم البرملان الذي يهيمن 
عليه حزب العدالة والتنمية )منبثق عن التيار االسالمي( احلاكم 

منذ 2002.
وسيتمكن املواطنون من اللجوء الى هذه احملكمة ملسائل تتعلق 

بحقوق االنسان بعد استنفاد جميع االجراءات القضائية.
وس����يكون بإمكان احملكمة ايضا، ان مت تبني النص، محاكمة 
رئيس هيئة اركان اجليش وكبار قادته االربعة بصفتها احملكمة 
العليا. ومجلس القضاء االعل����ى املكلف بتعيني وترقية القضاة 
واملدعني العامني س����يرتفع عدد اعضائه من 7 الى 22 عضوا لكن 
وزير العدل سيحتفظ مبقعده املثير للجدل داخل هذه املؤسسة 

وكذلك امني عام الوزارة.
وينص التعديل اجلديد للقانون االساسي الذي يعود الى العام 

1982 واملوروث عن العس����كريني اثر االنقالب العسكري في 1980 
والذي جرى تعديله مرات عدة، ايضا على محاكمة جنود في زمن 

السلم بتهمة محاولة االنقالب.
وينص ايضا على ان العسكريني الذين يسرحون من اجليش 
خصوصا بتهمة االنتماء الى التيار االس����المي، س����يتمكنون من 

تقدمي طعون.
واخيرا يجيز النص محاكمة قادة االنقالب العسكري الذي نفذ 

في 12 سبتمبر 1980.
لكن ثمة شكوكا في هذا اخلصوص اذ يرى بعض احلقوقيني 

انه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤالء االنقالبيني.
الى ذلك ينزع النص من املؤسسة القضائية الوحيدة احتكار 
القرار بحل االحزاب السياس����ية. وكاد حزب العدالة والتنمية ان 
يتعرض للحظر في 2008 بتهمة املس����اس مببدأ العلمانية، لكن 
احملكمة الدستورية قررت في نهاية املطاف حرمانه من جزء من 
اعاناته العامة. ومينح التعديل حقوقا جديدة للموظفني منها اجراء 
مفاوضات جماعية ولكن ليس ح����ق االضراب، كما يعد بحماية 

املسنني واملساواة بني اجلنسني وكذلك حماية االطفال.

التعديل الدستوري في االستفتاء  يحّد من صالحيات السلطة القضائية 

»العفو الدولية«: 30 ألف معتقل بوتين: أستطيع الحكم حتى 120 عامًا
في العراق دون محاكمات

فتح: تصريحات خامنئي 
عن المفاوضات مزايدات رخيصة

230 صحافيًا قتلوا في العراق منذ عام 2003 

عواص����م � وكاالت: قال رئيس الوزراء الروس����ي 
فالدميير بوتني مازح����ا إن بإمكانه ونظيره االيطالي 
سيلفيو برلسكوني ان يبقيا في منصبيهما حتى يبلغا 

من العمر 120 عاما.
وكان بوت����ني يرد بقوله ه����ذا على عرض تقدم به 
برلسكوني للمساعدة في متويل البحوث املتخصصة 
في اطالة العمر، وذلك أثناء لقاء غير رسمي جمع بني 
الزعيمني في روسيا، اال ان برلسكوني علق على نكتة 
بوتني قائال إنه من العسير االستمرار في وظيفة شاقة 
كالزعامة لفترة طويلة، مضيفا أنه لم يتمتع بإجازة 
ولو ليوم واحد منذ سنة تقريبا. وقال برلسكوني إن 
املعهد الذي ينوي املساهمة في متويله سيبحث في سبل 
إطالة عمر البشر الى 120 سنة، اال انه اضاف ضاحكا 
بأنه »قد أخبر بأن الزعماء سيعمرون أكثر من ذلك«. 
ورد عليه بوتني: »هل يعني ذلك اننا سنكون رؤساء 
حكومات حتى نبلغ ال� 120؟« اال ان برلسكوني أجابه 
بأن ذلك من غي����ر احملتمل ألن مهمة رئيس احلكومة 
ش����اقة جدا. ومضى رئيس احلكومة االيطالية قائال: 
»ل����ن تصدقني اذا قلت لك انني لم أمتتع بإجازة ولو 
ليوم واحد هذه الس����نة«، مش����يرا الى ان بوتني هو 
اآلخر لم يكن لديه الوقت الكافي للراحة في األسابيع 
األخيرة - مما حدا ببوتني الى القول إنه سينسق مع 

ضيفه االيطالي الحقا حول موضوع »التمتع بإجازة 
مشتركة لبضعة أيام«.

من جهة ثانية قال بوتني امس ان روسيا وإيطاليا 
قادرتان على إعادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 
مستوى ما قبل األزمة. ونقلت وكالة األنباء الروسية 
»نوفوستي« عن بوتني قوله أثناء لقائه رئيس الوزراء 
اإليطالي سيلفيو برلسكوني املوجود حاليا في روسيا 
في زيارة عمل قصيرة، إنه مس����رور بس����رعة تنمية 
املب����ادالت التجارية بني البلدي����ن حاليا والتي وصل 
حجمه����ا إلى 52.9 مليار دوالر عام 2008 قبل هبوطه 
إلى 32.9 مليار دوالر العام املاضي حتت تأثير األزمة 
املالية االقتصادية في العالم. وأش����ار بوتني بارتياح 
إلى الديناميكية العالية في تنفيذ مش����اريع التعاون 
الروس����ي اإليطالي الكبرى في قطاع الطاقة وصناعة 
الطائرات واإللكترونيات وغيرها من مجاالت استخدام 

التكنولوجيات احلديثة العالية.
واستقبل بوتني برلسكوني في مقر إقامته في نوفو 
أوغاريوفو بضواحي موسكو، بعد مشاركة الثاني إلى 
جانب الرئيس دميتري مدڤيديڤ في املنتدى السياسي 
العاملي الذي انعقد اخلمي����س واجلمعة املاضيني في 
مدينة ياروس����الفل الروس����ية بحضور أكثر من 500 

باحث سياسي من مختلف بلدان العالم.

بغداد � أ.ف.پ: اعلنت منظمة العفو الدولية امس 
ان ما اليقل عن ثالثني الف معتقل يقبعون في السجون 
العراقية دون محاكمات مشيرة الى احتمال تعرضهم 
ل� »التعذيب او سوء املعاملة«. واوضحت املنظمة التي 
تعنى بالدفاع عن حقوق االنس����ان ومقرها لندن، ان 
»التقديرات تؤكد وجود ثالثني الف معتقل في العراق 
دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول 
اعدادهم«. وافاد التقرير بأن »حوالى عشرة آالف من 
هؤالء سلمتهم الواليات املتحدة الى العراقيني في االونة 
االخيرة مع انتهاء املهمة القتالية« جلنودها مشيرة الى 
احتمال »تعرضهم لالساءة وانتهاك حقوقهم«. وندد 
ب����� »التوقيف غير القانون����ي والتعذيب واالعتقاالت 
التعس����فية التي قد متتد لسنوات في بعض احلاالت 
دون توجي����ه اتهام او املثول امام القضاء«. واش����ار 
التقرير وهو بعنوان »نظام جديد واالس����اءة ذاتها« 
الى احتجاز اشخاص في »معتقالت سرية للحصول 
على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضال عن االختفاء 
القس����ري«. وقال مالكولم س����مارت مدير املنظمة في 
الشرق االوس����ط وشمال افريقيا ان »االجهزة االمنية 
العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق املتعتقلني بشكل 
منهجي ومت السماح لها بذلك مع االفالت من العقاب«. 
واكدت املنظمة وفاة عدد من املعتقلني اثناء احتجازهم 
نتيجة التعذيب او املعاملة السيئة من جانب احملققني 
او حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن اسماء 
املعتقلني لديهم. واشارت الى ان »رياض محمد صالح 
العقابي )54 عاما( وهو متزوج ولديه اوالد، توفي اثناء 
اعتقاله في 12 او 13 فبراير املاضي نتيجة نزيف داخلي 
ناجم عن تعرضه للضرب بقسوة خالل االستجواب 

ما ادى الى تكسير ضلوعه واصابة الكبد«.
وتابع التقرير ان »العقابي، من وحدات النخبة في 

اجليش سابقا، مت اعتقاله اواخر سبتمبر 2009 ووضع 
في احد معتقالت املنطقة اخلضراء قبل نقله الى سجن 
مطار املثنى«. واكد ان »عائلته تسلمت جثته بعد عدة 
اس����ابيع ونصت ش����هادة الوفاة على ان سبب املوت 
كان توقف القلب«. يذك����ر ان نحو 400 معتقل كانوا 
في السجن الس����ري في مطار املثنى قبل الكشف عن 
وج����وده في ابريل املاضي. واوضح التقرير ان »عددا 
من الذين كانوا في هذا املعتقل اكدوا ملنظمة العفو ان 
اعتقالهم كان بناء على معلومات خاطئة من املخبرين 
السريني«. وتابع ان »التعذيب ممارسة شائعة بغية 
احلصول على اعترافات تكون جاهزة مسبقا في بعض 
احلاالت فيوقع عليها املوقوف والعصبة في عينيه دون 
ان يتمكن من قراءتها )...( الستخدامها كدليل وحيد 

ضده في محاكمة قد تؤدي الى عقوبة االعدام«.
واشار الى ان »مئات من السجناء حكم عليهم باالعدام 
اثر ادانتهم بناء عل����ى اعترافات يقولون انها خاطئة 
وقعوا عليها بسبب التعذيب«. ويعدد التقرير »اساليب 
التعذيب التي تش����مل الض����رب بالعصي والكيبالت، 
وصدمات كهربائية في اماكن حساس����ة من اجلس����د، 
وتكس����ير القدمني، ونزع االظافر، واستخدام املقدح 
لثقب االعضاء فضال عن التعذيب النفسي مثل التهديد 
باالغتصاب«. الى ذلك، يشير التقرير الى حاالت اعتقال 
مديدة لدى جهاز االمن )آسايش( في اقليم كردستان. 
ويتطرق ال����ى حالة »وليد يونس احم����د )52 عاما( 
وهو اب لثالثة اوالد اعتقلته قوة من االسايش بشكل 
تعس����في من دون توجيه اي اتهام منذ عشر سنوات 
ف����ي فبراير العام 2000 في اربيل«. وتؤكد املنظمة ان 
»احمد، بحس����ب معلوماتنا هو الوحيد الذي يقضي 
اطول مدة دون محاكمة )...( وقد متكنت عائلته بعد 

ثالث سنوات من توقيفه من زيارته«.  رام اهلل � وكاالت: وصف متحدث باس����م اللجنة 
املركزية حلركة فتح تصريحات مرشد النظام اإليراني 
عل����ي خامنئي في خطبة عيد الفطر التي قال فيها إن 
املفاوضات املباشرة تغطية على جرائم اسرائيل بأنها 
مزايدات رخيصة على نضال الش����عب الفلس����طيني 
وقيادته. وقال املتحدث في تصريح له مس����اء امس 
االول: إن هذه األقوال تفضح الرغبة العميقة للنظام 
اإليراني ومرش����ده في مصادرة القضية الفلسطينية 
ونضال ش����عبنا وتضحياته ووضعها حتت تصرف 
األطماع اإلقليمية اإليرانية ونزعتها التوسعية على 
حس����اب مصالح أمتنا وأرضنا العربية. وأضاف: إن 
الشعب الفلس����طيني الذي خاض نضاله على امتداد 
نحو خمسة عقود وقدم آالف الشهداء واألسرى بقيادة 
منظمة التحرير الفلس����طينية ال يحتاج وال يس����مح 

بوصاية خامنئي وغيره على نضال شعبنا ومشروعنا 
الوطني وقرارنا الوطني املس����تقل.كما أننا سنواصل 
النض����ال في كافة الس����احات وامليادين حتى حتقيق 
أهداف شعبنا في احلرية واالستقالل، وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع: إن لشعب فلسطني قيادة شرعية منتخبة 
ومعتمدة بعش����رات الس����نني من الكفاح الوطني ولم 
تغتصب هذه الشرعية. وطالب املتحدث باسم جلنة 
فتح املركزية »مرشد نظام الولي الفقيه اإليراني بالكف 
عن التدخل في الش����أن الفلس����طيني«، مؤكدا أن دعم 
القضية الفلسطينية وشعبها يقتضي تقدمي الدعم غير 
املشروط للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ونضاله 
العادل واملشروع والتوقف عن بث الفتنة والفرقة بني 

أبنائه وتعميق االنقسام في صفوفه.

 باريس � وكاالت: قالت منظمة »مراسلون بال حدود« 
املعنية بالدفاع عن حرية الصحافة حول العالم إن 230 
صحافيا وعامال في مجال اإلعالم لقوا حتفهم في العراق 
منذ بداية احلرب هناك عام 2003. وأضافت املنظمة في 
تقرير نقل تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( مقتطفات منه امس ان محصلة القتلى تتضمن 

عددا من املراس����لني األجانب، إال أن األغلبية العظمى 
من الصحافيني املستهدفني كانوا من العراقيني الذين 
يواصلون عملهم على الرغم من املخاطر التي يواجهونها. 
وكانت اللجنة الدولية حلماية الصحافيني قد أشارت 
في تقرير لها مؤخرا إل����ى أن العراق يأتي في مقدمة 

دول العالم التي يستهدف فيها اإلعالميون.

طالبان: األميركيون بخطر في كل مكان 
بعد 9 أعوام من الحرب في أفغانستان

قندهار � أ.ف.پ: منذ احلادي عشر من سبتمبر 2001، 
راكمت الواليات املتحدة اخليارات الس���يئة التي تدفعها 
بسرعة نحو الهزمية في افغانستان، وباتت صورتها كدولة 
»اجتي���اح« تعرض للخطر حياة كل االميركيني في انحاء 

العالم، بحسب املتمردين في حركة طالبان.
ووضعت قيادة حركة التمرد االفغانية التي لم تتوقف 
عن زيادة س���يطرتها في الس���نوات االخيرة امام القوات 
الغربية، احلصيلة االميركية للس���نوات التسع املاضية 

على طريقتها.
واعتبرت ان ه���ذه احلصيلة كارثي���ة كما هو متوقع 
بالنس���بة الى عدوها األول، محرك التحالف العس���كري 
الدولي الذي اجتاح افغانس���تان بعد بضعة أس���ابيع من 
اعتداءات احلادي عشر من س���بتمبر 2001 ملعاقبة نظام 
طالبان على دعمه لتنظيم القاعدة، وليس من وجهة النظر 

العسكرية فحسب.
وعل���ى هذا الصعي���د، يكرر بيان »امارة افغانس���تان 
اإلسالمية«، اسم نظام طالبان السابق )1996-2001(، على 
غرار ما اقر به زعيمه املال عمر األربعاء املاضي، ان الواليات 

املتحدة محكومة بالهزمية على االراضي االفغانية.
وقال البيان الذي صدر في قندهار: »بعد 9 سنوات على 
11 سبتمبر، وبعدما جربوا كل احللول العسكرية املمكنة في 

افغانستان، خسروا كل فرصة إلحالل السالم فيها«.
وعلى رغم ارسال تعزيزات غربية بصورة منتظمة في 
السنوات األخيرة، بينها 30 ألف جندي اميركي بقرار من 
الرئيس باراك اوباما، فان حركة مترد طالبان تكثفت بشكل 
كبير منذ 3 أعوام لتتوسع الى كل أراضي البالد تقريبا.

وقال بيان طالبان ان »التحال���ف الدولي الذي ضمته 
)الواليات املتحدة( اليها ف���ي البداية،  يدرك اآلن حقيقة 
الوضع وبدأ بس���حب قواته من افغانستان للتخلص من 

هذه املشكلة«.
واضاف انه »لم يعد أمام الواليات املتحدة« محرك الغزو 
»غير القانوني« و»الهزائم« العس���كرية »بعد اآلن سوى 
خيار واحد هو سحب قواتها من أفغانستان دون شروط 
مسبقة«، بدال من ان تدفن نفسها في حرب باهظة الكلفة 

تضعف أفغانستان واميركا معا.
وأكدت طالبان ان السياسة التي تنتهجها الواليات املتحدة 
منذ 9 أعوام ال تسفر س���وى عن ضحايا في افغانستان، 
وتهدد حياة كل املواطنني االميركيني الذين بات ينظر اليهم 

في كل مكان على انهم »غزاة«.
وقالت أيضا »ان تكون أميركيا بات خطرا لكل شخص 
ف���ي كل مناطق العالم. وقد انتزع ذلك من األمة االميركية 
نعمة العيش حياة هانئة في بالدها. وباتت منازلهم ومدنهم 
ومكاتبهم ومطاراتهم وقواعدهم العسكرية، ساحات قتال لهم. 

ولم يعد في وسعهم الشعور باألمان في أي مكان«..


