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تبليس����ي � د.ب.أ: رح����ب الرئيس اجلورجي 
ميخائيل ساكاشفيلي امس بالتعديالت التي ادخلت 
على دستور البالد والتي تنقل بعض صالحيات 

رئيس البالد الى رئيس الوزراء.
ورأى مراقبون ان التعديالت تصب في صالح 
ساكاش����فيلي، الذي يعتقدون انه سيرشح نفسه 
لرئاس����ة الوزراء عندما تنتهي فترته الرئاسية، 

خالل 3 سنوات. ويدخل التعديل الدستوري اجلديد 
حيز التنفيذ مع االنتخابات الرئاسية املقبلة عام 

.2013
وقال ساكاش����فيلي ان التوصيات التي قدمتها 
»جلنة البندقية«، الهيئة االستشارية ملجلس أوروبا، 
قد اخذت جميعها تقريبا في احلسبان. وقد وافق 
البرمل����ان اجلورجي على التعديالت الدس����تورية 

اول من امس بأغلبي����ة 112 صوتا مقابل رفض 5 
اصوات. وتقلص التعديالت اجلديدة بصورة كبيرة 
صالحيات رئيس البالد، وتنقلها الى رئيس الوزراء 
واحلكومة، على سبيل املثال، ميكن لرئيس الوزراء 
في ظل هذه التعديالت تعيني، واقالة الوزرا، كما 
س����يكون دور رئيس البالد شرفيا الى حد بعيد، 

مثل منصب الرئيس في املانيا.

تعديل الدستور في جورجيا يقلص صالحيات الرئيس

هل يخسر أوباما القوة الشبابية الداعمة في االنتخابات النصفية؟
بنسلڤانيا � د.ب.أ: قبل عامني فقط، 
ظهرت حشود من الطالب في مسيرات 
في أنحاء البالد يرددون »نعم، نستطيع« 
دعما ملس���عى باراك أوباما للفوز في 

انتخابات الرئاسة األميركية.
وه���ذا العام، أظه���رت إحصائيات 
ملنظمة »روك ذي فوت«، املعنية بالدفاع 
عن حق الشباب في التصويت، أن %58 
فقط من الناخبني الذين تتراوح أعمارهم 
بني 18 عاما و29 عام���ا يتابعون هذه 
الشباب  االنتخابات. ويقول 59% من 
إنهم ينظرون بنظرة شك وريبة جتاه 

السياسة.
وإزاء إمكاني���ة تس���ليم انتخابات 
الكونغرس احملورية في الثاني من الشهر 
املقبل، الس���يطرة للحزب اجلمهوري 
املعارض، فقد كثير من هؤالء الناخبني 
الشباب إميانهم بالرئيس وسط اقتصاد 
متذبذب وتراجع االهتمام السياسي بني 
الناخبني الش���باب اضافة الى ارتفاع 

نسب البطالة.
ففي عام 2008، نالوا بعض االس���تحقاق لوضع أوباما في البيت 
األبيض،  والرئيس يبذل قص���ارى جهده جلذبهم مرة أخرى، ففي 
األسابيع األخيرة أقام الرئيس منتدى في قاعة البلدية بث مباشرة على 
قناة »إم تي ڤي« إلى جانب تنظيم مسيرات في جامعة ويسكونسن 

وجامعة جورج واشنطن.
وقال للطالب في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة األميركية »إذا 
كنتم قد ش���عرمت باإلثارة في عام 2008، فإن هذا كان بداية الرحلة. 

وهذه ليست نهاية الرحلة«.
لكن السؤال يظل قائما، هل هناك من مستمع؟ اجلواب رمبا يأتي 
من الطالب أنفس���هم حيث قالت أديس���ون هانت )20 عاما(، طالبة 
الرياضيات من بوسطن وتدرس في جامعة فيالنوفا خارج فيالدلفيا، 

»ألكون صريحة، يدلي )أوباما( بتصريحات طوال الوقت«.
وذكرت ان الطالب منش���غلون في عوامله���م اخلاصة ويهتمون 
بصورة أقل مما كان عليه الوضع في االنتخابات الرئاس���ية في عام 
2008، وأضافت أن »كثيرا من الطالب كانوا يدعمون »ترشيح أوباما 
للرئاس���ة«، لكن األمور كانت غير مستقرة على نحو كبير في ذلك 

احلني«.

ويش���عر كثير من الط���الب الذين 
يتجولون داخل مباني اجلامعة التي 
تع���ج ب� 10 آالف طال���ب في ضواحي 
فيالدلفي���ا أن زمالءهم لن يش���اركوا 

ببساطة في االنتخابات.
فق���د قالت كيلي م���اك نيل، طالبة 
متري���ض س���تصوت للم���رة األولى 
هذا العام، إن »معظم الناس ليس���ت 
لديهم فك���رة عما يح���دث. وال يعلم 
املهتمون بالسياسية كافة املعلومات 

األساسية«.
وأضافت، خالل دراستها مع زميلة لها 
وسط الفصول الدراسية، أن الضجيج 
الذي صاحب حملة أوباما االنتخابية في 

عام 2008 جذب الناخبني الشباب.
وأشارت ماك نيل أنه »ال تستهدف 
احلمالت االنتخابية للكونغرس فئتنا 
العمرية.. رمبا لس���نا من جمهورهم 

األساسي«.
هذا وينظم أعضاء نوادي احلزب 
الدميوقراط���ي واحل���زب اجلمهوري 
مس���يرات للترويج حلزبيهما، وتطوع بعض الطالب للمشاركة في 
حمالت انتخابية محلية، وفقا ملا يقوله الطالب، لكن يبدو أن معظمهم 
مهتم باقتراب موعد اختبارات منتصف الفصل الدراس���ي أكثر من 

االهتمام بانتخابات التجديد النصفي.
املناخ مختلف متاما عن االنتخابات الرئاسية، والتي جذبت قطاعا 
عريض���ا من جمهور الناخبني بصورة أكبر من مجرد التصويت في 

انتخابات الكونغرس،  والتي جتري كل عامني.
ويس���تعيد جوزيف مارتينز )20 عاما(، طالب علوم االقتصاد، 
ذكريات انتخابات عام 2008، قائال إن »كثيرا من الناس كانوا يضعون 
أزرارا وملصقات على أجهزة الكمبيوتر احملمولة اخلاصة بهم حتمل 

شعارات«.
ويصف مارتينز وجود اهتمام سياسي »أقل قطعا« بهذه االنتخابات 

بني زمالئه.
رمبا يكون هذا جزئيا نظرا ألن الطالب مسجلون للتصويت في 
مس���قط رؤوس���هم، وليس في املدن التي توجد بها جامعاتهم التي 
يدرس���ون بها، األمر ال���ذي يتركهم منفصلني فعلي���ا عن انتخابات 

الكونغرس واالنتخابات احمللية التي قد تساعد في زيادة اإلقبال.

باراك أوباما

)أ.ف.پ( جندي إسرائيلي يحرس شجرة زيتون قطعها مستوطنون متطرفون خالل املواجهات في الضفة الغربية أمس  

هيلين توماس تخرج عن صمتها وترفض التراجع: 
مشاعري لم تتغير إزاء االعتداءات اإلسرائيلية 

عواصم � وكاالت: خرجت املراس����لة السابقة في 
البيت األبيض هيلني توماس عن صمتها أخيرا بعد 
أن »ملست عصبا« عبر تعليقاتها على إسرائيل التي 
أدت إل����ى تقاعدها. إال أنها أك����دت أن ما قالته »هو 
متاما ما أؤمن به«، ولو أن ذلك عنى نهاية مسيرتها 
املهنية. وكانت توماس )90 عاما(، املنحدرة من أب 
لبناني، واملراس����لة األش����هر في البيت األبيض، قد 
دفعت لالستقالة من عملها كمعلقة خلدمة »هيرست« 
اإلخبارية في يونيو املاضي، بعدما متكن حاخام من 
تصويرها أمام البيت األبيض وهي تدعو اإلسرائيليني 
إلى اخلروج من فلسطني. كما اضطرت للتنازل عن 
مقعدها الواقع في الصف األمامي في قاعة الصحافة 
في البيت األبيض، والذي شغلته منذ والية ايزنهاور، 
واستمرت فيه على امتداد عهود تسعة رؤساء الحقني. 

وقالت توماس في مقابلة إلذاعة محلية في والية أوهايو استمرت 35 
دقيقة األس����بوع املاضي »يبدو أنني خرجت عن الس����كة، إذ ال ميكنك 
انتقاد إس����رائيل في هذا البلد واالس����تمرار«. وكان اإلعالمي س����كوت 
س����بيرز قد أجرى املقابلة وسجلها األسبوع املاضي من منزل توماس 
في واش����نطن. وبقيت توماس بعيدة ع����ن األضواء منذ تلك احلادثة. 
وتق����ول »كان األمر صعبا للغاية في األس����بوعيني األولني، ثم متكنت 
من اخلروج من غيبوبتي«. وكان احلاخام ديڤيد نسينوف، الذي يدير 
موقعا الكترونيا اس����مه »رابي اليف دوت كوم«، قد ذكر أنه تقدم من 
توماس بعدما شارك في إحياء يوم التراث اليهودي في البيت األبيض 
في السابع والعشرين من مايو املاضي، وسألها إذا كان لديها ما تقوله 
لإلسرائيلبني، فأجابته توماس قائلة »قل لهم أن يخرجوا من فلسطني.. 
وتذكر أن هؤالء الناس يعيش����ون حتت االحتالل واألرض لهم. ليست 
أملانيا، وليس����ت پولندا«. وملا س����ألها إلى أين يذهب اإلس����رائيليون، 
قالت »يجب أن يعودوا إلى ديارهم«. فس����ألها »أين ديارهم؟« أجابت 

»پولندا، أملانيا، والواليات املتحدة وكل مكان آخر«. 
أما في مقابلتها األخيرة، فقد قالت توماس انها أبلغت 
احلاخام »متاما ما أفكر فيه«. وقال س����بيرز خالل 
املقابلة ان بعض األخبار التي تناولت احلدث لم تأت 
على سيرة إشارتها إلى الواليات املتحدة، مبا أوحى 
بأنه����ا كانت تتحدث عن احلرب العاملية الثانية. إال 
أنها قالت »انا لم أكن أحتدث عن أوش����فيتز أو أي 
شيء آخر. لقد شوهوا تعليقاتي وهو أمر يحتاجون 
اليه على ما يبدو لغاياتهم الترويجية، وإال لتساءل 
الناس عن سبب اس����تمرارهم في االحتفاظ بأرض 
فلسطني«. وشرحت أنه فور إذاعة تعليقاتها، بدأت 
تتلق����ى اتصاالت هاتفية »فقلت لنفس����ي ان نهاية 
حياتي املهنية قد حلت«. وذكرت توماس أنها أصدرت 
اعتذارا ألن الناس غضبوا وألنها اعتقدت أنها جرحت 
الناس. أضافت »في الوقت ذاته، لم تتغير مش����اعري إزاء االعتداءات 
والقسوة اإلسرائيلية«. وملا سئلت عما إذا كانت معادية للسامية قالت 
ان تلك التهمة هي »كالم فارغ«، مشيرة إلى أنها تريد للناس أن يتذكروا 
»نزاهتي وصدقي وإميان����ي بالصحافة احلقة«، مؤكدة أنها ترغب في 
استئناف العمل. وقال س����بيرز ان توماس وافقت على منحه املقابلة 
بسبب الصداقة التي منت بني االثنني خالل املقابالت السابقة التي أجراها 
معها لإلذاعة.  وتطرقت املقابلة للنساء في السياسة احمللية األميركية. 
ووصف����ت توماس وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بأنها 
»من الصقور« مضيفة »كنت أعتقد أنه سيكون لدى النساء من الساسة 
قدر أكب����ر من التعاطف والليبرالية«. أما فيم����ا يتعلق بحاكمة والية 
أريزونا السابقة واملرش����حة اجلمهورية ملنصب نائبة الرئيس سارة 
بالني، فاعتبرت توماس أنها متلك من الطموح ما ميكنها من الترش����ح 
ملنصب الرئاسة »وس����تكون تلك مصيبة قومية«، واصفة بالني بأنها 

»محافظة، ورجعية وغير معقولة«.

بعدما أجبرت على االستقالة لمطالبتها بعودة اإلسرائيليين إلى ديارهم 

هيلني توماس

محللون فلسطينيون يبشرون بانتفاضة ثالثة »مدنية معولمة« 
� أ.ف.پ: رأى أكادميي����ون ومحلل����ون  رام اهلل 
فلس����طينيون مؤش����رات على قرب اندالع انتفاضة 
فلسطينية جديدة، لكنها في رأيهم انتفاضة تختلف 
عن س����ابقتيها كونها »انتفاضة مدنية معوملة«، بعد 
تعثر اجلولة األخيرة من املفاوضات املباش����رة بني 

السلطة وإسرائيل.
وقال جورج جقمان رئيس مؤسسة مواطن لدراسة 
الدميوقراطية خالل مؤمتر في رام اهلل بالضفة الغربية 
ح����ول امكانية اندالع انتفاضة جديدة يش����ارك فيه 
عشرات األكادمييني واحلقوقيني ان »هناك مؤشرات 
على انتفاضة فلسطينية ثالثة تختلف عن االنتفاضتني 
الس����ابقتني« في 1987 و2000. واضاف ان املؤشرات 
احمللية واإلقليمية والدولية تشير الى انتفاضة ميكن 
وصفها بأنها »انتفاضة مدنية معوملة«. وأعطى جقمان 
أمثلة على مؤشرات هذه االنتفاضة وابرزها »املظاهرات 
الشعبية والدولية التي جتري جنب اجلدار الفاصل 
الذي تبنيه اسرائيل في اراضي الضفة الغربية، حروب 
االنترنت فيما يخص الصراع، متابعات قضايا دولية ضد 
اسرائيل، ومنها تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل 
بارتكاب جرائم حرب خالل العدوان االسرائيلي على 
قطاع غزة اواخر 2008 وأوائل 2009 والتي أس����فرت 

عن مقتل 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا«.
واضاف جقمان، الذي يعمل ايضا مدرسا في جامعة 
بيرزيت، ان من بني املؤشرات ايضا »احلمالت الدولية 
ملقاطعة اسرائيل، ومنها املقاطعة األكادميية والدعوة 

الى سحب االستثمارات األجنبية من اسرائيل«.
ولفت الى ان »هذه املؤشرات تؤكد اننا في خضم 
انتفاضة فلسطينية من نوع جديد، لكن ما يعوق رؤية 
هذه االنتفاضة بوضوح هو انها ليست محصورة في 
األراضي الفلسطينية فقط، بل في مختلف أنحاء العالم«، 
متسائال »هل ستكون السلطة الوطنية الفلسطينية 

عقبة أمام هذه االنتفاضة ام سندا لها؟«.

بدوره قال احمللل السياسي واحملاضر في جامعة 
بيرزيت سميح ش����بيب لوكالة فرانس برس »هناك 
مؤشرات اذا جمعناها مع بعضها البعض نلحظ اننا 
بالفعل اليوم امام مؤشر نحو انتفاضة مدنية معوملة«.  
واضاف »هناك متلمل دولي من اسرائيل، وهناك مثال 
سفن شريان احلياة الدولية التي وصلت والتي حاولت 
الوصول الى غزة، وايضا الدعوات التي تطلق في مختلف 
انحاء العالم ملقاطعة اس����رائيل.. هذه كلها مؤشرات، 

لكنها لم ترتق بعد الى وصفها انتفاضة«.
وبحس����ب شبيب فإن هذه املؤشرات »بحاجة الى 
تأطير من قبل املؤسسة السياسية الفلسطينية، وان 
تستنهض منظمة التحرير الفلسطينية جلان التضامن 
الدولية لتفعيل هذه االنتفاضة«، مشددا على وجود 
»مؤشرات على انتفاضة مدنية مختلفة لكنها بحاجة 

إلى تأطير ومؤسسة لتصل الى النجاح«.
حيث دعا اكادمييون وسياسيون الرئيس الفلسطيني 
محمود عب����اس الى فتح حوار »غي����ر تقليدي« مع 
املؤسس����ات الفلس����طينية، ملواجهة »حالة اجلمود 

السياسي احلالية«.
وطالب املفوض العام للهيئة املس����تقلة حلقوق 
اإلنسان الفلسطينية ممدوح العكر الرئيس الفلسطيني 
ب� »فتح حوار وطني من نوع آخر، حوار يبدأ من منابر 

اجلامعات الفلسطينية«.
بدوره وجه احمللل السياسي هاني املصري رسالة 
الى عباس حتت عنوان »نصيحة للرئيس«، دعاه فيها 

الى »مصارحة الشعب«.
وقال املصري في رسالته التي نشرها أمس ان »طريق 
املفاوضات الثنائية املباشرة وصل الى حائط مسدود 
وأنت اآلن ايها الرئيس في حيرة شديدة. فأنت جتد 
من الصعب مواصلة الطريق نفسه الذي جرب 20 عاما 
دون جناح، كما جتد من الصعب االرتداد عنه، فآثرت 

االنتظار حتى يقضي اهلل امرا كان مفعوال«.

أغصان زيتون.. ورصاصات دعوا منظمة التحرير لتفعيلها
في موسم الحصاد بالضفة الغربية

بورين � الضفة الغربية � رويترز: ال توجد صلة عادة بني البنادق 
النصف آلية وحصاد الزيتون لكن في الضفة الغربية تقع مصادمات 

بني املستوطنني اليهود واملزارعني الفلسطينيني كل عام.
وأمس األول كان أول أيام موس����م احلصاد الرس����مي حيث هرب 
فلسطينيون مكلفون بجمع احملصول فزعني حني أطلقت عدة رصاصات 
وظهر 3 أو 4 مستوطنني يهود يحملون بنادق يجرون ويقبعون بني 
أشجار الزيتون. واستدعيت القوات اإلسرائيلية املتأهبة ملثل هذا الصدام 
إلى مستوطنة الون موريه بعدما أطلقت أعيرة نارية قرب املستوطنة 

الواقعة شرقي نابلس في األراضي التي حتتلها إسرائيل.
وسردت روايات متباينة من جانب الفلسطينيني واملستوطنني وتبادال 
االتهامات بشأن من هو البادئ بأعمال العنف. ولم ترد أنباء عن وقوع 
إصابات فيما ألقي القبض على فلسطيني. وقال جيرشون ميسيكا من 
مجلس مستوطني السامرة »كل عام في موسم حصاد الزيتون يأتي 
نشطاء يساريون متطرفون من إس����رائيل والعالم ويحاولون إثارة 
اس����تفزازات وصراعات لتشويه اسم إسرائيل«. وذكر ان نشطاء من 

خارج املنطقة أثاروا مشاكل وان الفلسطينيني هاجموا مستوطنا.
لكن الفلس����طينيني يقولون ان املستوطنني أبعدوهم من البستان 
وهم يطلقون الرصاص في اله����واء. وعلى مقياس ريختر للحوادث 
في الضفة الغربية فإن هذه احلادثة مجرد هزة بسيطة. ولكن وقوع 
أعمال عنف مميتة خطر كامن في هذا املوسم حني يجمع فلسطينيون 
الزيتون من بساتني يعتقد مستوطنون يهود انها قريبة من منازلهم 
أكثر من الالزم مما يقوض ش����عورهم باألمن. ومن املعتاد ان تش����هد 
أس����ابيع احلصاد رش����قا باحلجارة ومعارك بااليدي وحرق أشجار 
وإطالق رصاص لدرجة تدفع اجليش ووحدات الشرطة اإلسرائيلية 
لالستعداد لهذه الفترة بش����كل خاص. وذكر تقرير ملنظمة أوكسفام 
اخليرية صدر في القدس أمس األول »هجمات املستوطنني وحترشهم 
بزارعي الزيتون أمر شائع« ويتزايد وقت احلصاد. ويوجد أكثر من 
100 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث يعيش نصف 
مليون يهودي بجوار 2.5 مليون فلسطيني. وال تقبل إسرائيل بحكم 
محكمة دولية بعدم شرعية املستوطنات رغم انها تعتبر مساكن أقامها 

يهود متطرفون في مواقع استيطانية غير مشروعة.
ويقاوم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مطالب فلسطينية 
وضغطا أميركيا لتمديد قرار جتميد جزئي ألنشطة االستيطان انتهى 

مفعوله في 26 سبتمبر بعد ان مت العمل به على مدار 10 اشهر.

فريق »پنتاغوني« لبحث عواقب نشر 400 ألف وثيقة سرية
 واشنطن � أ.ف.پ: كلفت وزارة الدفاع االميركية )الپنتاغون( 120 
شخصا بإجراء تقييم للعواقب احملتملة لنشر حوالي 400 الف وثيقة 
س����رية تتعلق باحلرب في العراق على موقع ويكيليكس االلكتروني 

ابتداء من غدا االثنني، كما ذكرت الصحافة االميركية.
واستعدادا لنشر هذه الوثائق، أعدت وزارة الدفاع قبل أسابيع فريقا 
أوكلت اليه مهمة التدقيق في احملفوظات العس����كرية »وتقدير التأثير 
احملتمل« لنش����ر هذه الوثائق، كما قال الكولونيل ديڤيد البان املتحدث 

باسم وزارة الدفاع االميركية.
ويتخوف الپنتاغون من ان تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بهجمات 
ضد التحال����ف والقوات األمنية العراقية واملدنيني والبنى التحتية في 
البالد، كما اوضح الكولونيل، مش����يرا ال����ى ان وزارة الدفاع ال تعرف 

بالتحديد عدد الوثائق التي ستنشر.
وقد تس����ربت الوثائق من قاعدة معلومات في العراق حتتوي على 
»وثائق مهمة وتقارير اعدتها وحدات ميدانية وتقارير تكتيكية وامور 

من هذا النوع«، كما قال الكولونيل.
ودعا الكولونيل الب����ان موقع ويكيليكس الى إع����ادة الوثائق الى 

»صاحبها الشرعي« أي اجليش االميركي.
واضاف »نعتقد ان ويكيليكس وآخرين ال يتمتعون باخلبرة الضرورية. 
فال يكفي فقط ش����طب األس����ماء التي ميكن لنشرها ان يعرض للخطر 
جنودا او متعاونني مع اجليش االميركي. ثمة امور اخرى في الوثائق 

ليست اسماء لكنها تنطوي ايضا على مخاطر«.
وقد ذاع صيت موقع ويكليكس الذي أنشئ في 2006 اثر إقدامه في 
أواخر يوليو على نش����ر 77 الف وثيقة سرية ومفصلة عن احلرب في 

افغانستان، مما اثار غضب وزارة الدفاع األميركية.
وسينشر املوقع قريبا 15 الف وثيقة اخرى عن أفغانستان.

وفيما يتعلق بنشر الوثائق عن العراق، يفترض ان يستند ويكيليكس 
الى وسائل اإلعالم نفسها التي استند اليها في عمليات النشر السابقة، 
اي نيويورك تاميز والغارديان البريطانية ودر شبيغل االملانية، وهي 
صحف يفترض ان تنشر مقاالتها بطريقة متزامنة، كما تفيد معلومات 

مجلة نيوزويك.
وقد اثار نشر اعداد هائلة من محفوظات وزارة الدفاع االميركية في 
يوليو حول احلرب في افغانستان عاصفة اعالمية وفجر غضب االدارة 

التي قالت ان هذا التصرف يعرض للخطر حياة اجلنود االميركيني.
وألقت تلك الوثائق مزيدا من األضواء على احلرب، ومعلومات عن 

الضحايا املدنيني والصالت املفترضة بني باكستان واملتمردين.
ولم يكشف موقع ويكيليس مصدر الوثائق التابعة لوزارة الدفاع 
االميركية، لكن الش����كوك حتوم حول اجلندي االميركي برادلي مانينغ 

املسجون اآلن في احد السجون العسكرية االميركية.
وقد اعتقل في مايو بعدما نقل الى ويكليكس ايضا ش����ريط ڤيديو 

عن خطأ اميركي لدى تنفيذ مهمة في العراق.
وتوج����ه اليه منذ ذلك احلني تهمة نقل معلومات دفاعية الى مصدر 

غير مرخص له.
ويواجه موقع ويكيليكس صعوبات منذ بعض الوقت. فمؤسس����ه 
جوليان اس����انغ يخضع لتحقيق قضائي على اثر اتهامات وجهت اليه 
بارتكابه اعتداءات جنسية في السويد. وقال لصحيفة الغارديان البريطانية 
ان مجموعة مانيبوكرز للمدفوعات عبر االنترنت والتي يس����تخدمها 
جلمع الهبات، أغلقت حس����اب املوقع في أغس����طس بعد نشره وثائق 
حول افغانستان. واملوقع خارج اخلدمة منذ 29 سبتمبر كونه يخضع 
ل� »عملية صيانة مبرمجة« مسبقا، لكنه يعد مستخدميه ب� »العودة في 

اقرب وقت ممكن«، كما يقول اإلعالن الذي يظهر في صفحة الدخول.

تركيا أمام مأزق الدرع المضادة للصواريخ
أنق���رة � أ.ف.پ: جت���د تركيا 
نفس���ها في مأزق إذ يتعني عليها 
ان تبت في مسألة مشاركتها في 
مشروع حلف شمال األطلسي للدرع 
املضادة للصواريخ فيما هي تطبق 
سياسة »االبتعاد عن املشاكل« مع 
جيرانها، السيما منهم ايران التي 
تستهدفها هذه املنظومة ويتهمها 
الغرب بالس���عي لصنع السالح 

النووي.
والتقى وزراء اخلارجية والدفاع 
التركيان واألميركيان اخلميس في 
بروكسل على هامش اجتماع حول 
التوجهات الكبرى حللف األطلسي 

)ناتو(.
وكانت مسألة انضمام تركيا الى 
مشروع الدرع األوروبية املضادة 
للصواريخ محور املناقشات، كما 
ذك���رت الصحاف���ة التركية التي 
أوضح���ت ان أنقرة تتمس���ك ب� 

»حتفظاتها«.
وفي أنقرة، رفض وزير الدفاع 
التركي وجدي غونول هذا التعبير، 
معربا عن ارتياحه »للمفاوضات« 
في إطار حلف األطلسي حول هذا 

الذي ميكن ان  الكبير  املش���روع 
يصبح علمانيا في عام 2015.

وقال نظيره األميركي روبرت 
غيت���س من جهته في بروكس���ل 
في تصريح نش���رته وكالة أنباء 
األناضول، »ال منارس ضغوطا على 
األتراك. ونحن نواصل النقاش«.

وهذه املنظومة الدفاعية التي 
كانت في األصل مشروعا أميركيا 
تبناها حلف األطلسي بهدف إقناع 
بعض البلدان املتحفظة عليها، مثل 

تركيا، باالنضمام إليها.
لكن أنقرة تستمر في اإلعراب 
عن ريبتها، وهي تتخوف من ان 
تؤدي املنظومة لدى تطبيقها الى 
تدهور عالقاتها مع كل من موسكو 
وطهران، وهي عالقات شهدت تطورا 
كبيرا في السنوات االخيرة، كما 

يقول املتخصصون.
ويتعني على أنقرة ان تسارع 
الى بت املس���ألة ألن األمني العام 
حللف ش���مال األطلس���ي اندرس 
فوغ راسموس���ن يأمل في وضع 
اللمسات االخيرة على هذه املسألة 
خالل قمة حلف األطلسي املقررة 

في 19 و20 نوفمبر في لشبونة. 
ورفض رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان ممارسة اي ضغط 
عل���ى بالده. وقال امس األول »لم 
يقدموا لنا طلبا في هذا الش���أن، 
وبالتالي ليس مطروحا ان نواجه 
أم���را واقعا« في لش���بونة. وقال 
سنان أوغان من مركز توركسام 
للبح���وث في أنق���رة »انه مأزق 
لتركيا. فمن جهة تطبق سياسة 
صداقة مع جيرانه���ا، ومن جهة 
اخرى تنشر أسلحة تستهدفهم«. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، 
قال ديبلوماسي تركي طلب التكتم 
على هويت���ه ان »تركيا لم تتخذ 
قرارها بعد، فثمة مش���اكل تقنية 
يتعني جتاوزها«، مؤكدا ان أنقرة 
تبحث عن الوسائل التي تخولها 
التقليل من تأثير »مش���اركتها« 
في املشروع السيما على طهران، 
بعدما تراجعت معارضة روسيا 
لهذه املنظومة. وقال مصدر تركي 
ان أنقرة تطالب بأن حتمي الدرع 
مجمل األراض���ي التركية وليس 
فقط املناط���ق القريبة من ايران 

واجلمهوريات السوفييتية السابقة، 
وانها تعارض ان تستهدف الدرع 

بلدا معينا وبالتالي ايران.
واعتبر الباحث اوغان ان حكومة 
اردوغان االسالمية احملافظة التي 
انها تنتهج سياسة  يش���تبه في 
االبتع���اد عن الغ���رب، »مضطرة 
التخاذ قرار صعب« س���يكون في 
نهاية املطاف ايجابيا على األرجح. 
واض���اف ان »قول ال لن يؤدي اال 
الى تأكيد الفكرة القائلة بأن تركيا 
تبتعد في الواقع عن الغرب«. فرفض 
أنقرة التصويت على العقوبات التي 
فرضتها األمم املتحدة على ايران، 
وخالفها مع إسرائيل بعد قضية 
أس���طول احلرية الذي كان ينقل 
مساعدات إنسانية الى قطاع غزة، 
زادا من هواجس الواليات املتحدة، 
حليفها في حلف األطلس���ي. وما 
يزيد املعادلة دقة بالنسبة ألنقرة 
واقع ان واشنطن هي حليف ثمني 
في احلرب التي يش���نها اجليش 
التركي ضد متمردي حزب العمال 
الكردستاني، كما كتب دنيز زيريك 

في صحيفة راديكال.


