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 عواصمـ  يو.بي.آي: قالت صحيفة «هآرتس» امس إن حركة فتح 
شكلت جلنة حتقيق في مصادر ثروة القيادي فيها محمد دحالن وفي 
معلومات حول تشكيله ميليشيا مسلحة وذلك في أعقاب االشتباه 

بأنه سيحاول اإلطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
  واضافت الصحيفة أن اللجنة املركزية حلركة فتح شكلت جلنة 
حتقيق مؤلفة من أبو ماهر غنيم وعزام األحمد وعثمان أبو غربية 

للتحقيق في مصادر ثروة دحالن.

  وقال مقربون مـــن دحالن لـ «هآرتـــس» إن غاية اللجنة ليس 
التحقيق في مصدر الثروة وإمنا البحث في جذور املواجهة والتوتر 

بني دحالن وعباس.
  ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن أجهزة األمن 
التابعة للســـلطة الفلسطينية حققت مؤخرا مع نشطاء في حركة 
فتح وباألساس من شمال الضفة الغربية بشبهة أن دحالن جندهم 

من أجل تشكيل ميليشيا مسلحة تعمل حتت قيادته. 

 «هآرتس»: «فتح» تشكل لجنة تحقيق في مصادر ثروة دحالن وتشكيله ميليشيا

 أسانج يعد من مقر إقامته الجبرية بمواجهة حملة التشهير وأستراليا توقف مالحقته

 بعد «التحرير».. هل سيتحول العراق إلى دولة إسالمية؟

 أحدث التسريبات: أميركا عرقلت محاوالت سورية الحصول على مكونات األسلحة الكيماوية

" "

عن الوثائق أن الشركتني الهنديتني 
اللتني حجبت هويتيهما «يعتقد 
أنهما تلقتا زيارات من املؤسسة 
السورية في األشهر الثالثة املاضية 
ورمبــــا كانتا قريبتــــني من عقد 

صفقات معها».
  وذكرت الوثائق «نود أن نحيط 
احلكومة الهندية بهذه املعلومات 
العامة  التزاماتهــــا  مــــن  انطالقا 
بوصفها دولــــة طرف في اتفاقية 
األسلحة الكيماوية والتي متلي على 
الدول املوقعة عدم تقدمي مساعدة 
ألي دولة لتطوير أسلحة كيماوية 
حتت أي ظــــرف من الظروف كما 
أن الواليات املتحــــدة اعربت عن 
اعتقادها بأن الهند تعد شــــريكا 
قويا فــــي قضايا منع االنتشــــار 
النووي ولذلك فإننا نســــعى إلى 
مســــاعدتها في التحقيق في هذا 
النشاط واتخاذ جميع اخلطوات 
الالزمة ملنع الشركات الهندية من 
توفير معدات األسلحة الكيماوية 

واجلرثومية إلى سورية».
  الى ذلك اعربت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون لرئيس 
اذربيجان إلهام علييف عن اسفها 
التي نشرها موقع  للتســــريبات 
ويكيليكس لبرقيات ديبلوماسية 
اميركية ســــرية وصفــــت احداها 
الرئيس االذري بزعيم مافيا، كما 

اعلنت وزارتها امس االول.

ترتدي تنورة قصيرة او قميص 
نصف كم او تضع املكياج سيتم 

اعتبارها غائبة في ذلك اليوم».
  وقال مدرس في املعهد طلب هو 
اآلخر عدم ذكر اسمه ان مجموعة 
جاءت الى املعهد قبل ايام «وامرت» 
بإزالة التماثيل املنتشرة في باحة 
املعهد. وقال «قالوا لنا ارفعوا هذه 
التماثيل بحجة ان قسما منها عراة 
وحرام وضــــع مثل هذه التماثيل 

بهذه الوضعية».
  هذه االجراءات هي التي دفعت 
املئــــات من العراقيــــني من التيار 
الليبرالــــي للتظاهر قبل اكثر من 
اسبوع في شارع املتنبي احد اهم 
شوارع العاصمة احتجاجا على ما 
يجري. ورفع املتظاهرون الفتات 
ووصفوا قــــرار مجلس احملافظة 
واجراءاته بانها «متخلفة وظالمية 
حتاول اعادة العراق الى الوراء» 
وهو ما دفع رئيس مجلس محافظة 
بغداد كامل الزيدي الى وصف هؤالء 
املتظاهرين في تعليقات تلفزيونية 
بأنهم «نفر من املأجورين» يحاولون 

زعزعة املجتمع العراقي.
  وقال صبار الســــاعدي عضو 
مجلس محافظــــة بغداد ورئيس 
اللجنة القانونية فيه «اي تصرف 
من شأنه خدش احلياء غير مسموح 
به. وكل شيء يتنافى مع االخالق 
العامة غير مسموح به سواء كان 

سيركا او غيره».
  واضاف ان االحداث التي شهدتها 
بغداد وغيرها من احملافظات «وإن 

(العاصفة الورقية) تدعو انصار 
ويكيليكس الى طبع شعار او رمز 
او اي شيء ظاهر او قوي» إلظهاره 
اليوم في محطات الوقود ومحطات 

القطار او اي مكان عام آخر.
  وعن أحدث التسريبات ذكرت 
وثائــــق ديبلوماســــية أميركية 
سرية نشــــرها موقع ويكيليكس 

  اجــــراءات بعــــض مجالــــس 
احملافظات رافقتها ايضا خطوات 
اخرى ملجموعــــات منظمة ال احد 
يعرف انتماءاتها كانت ترغم الناس 

على اتباع ما تراه هي مناسبا.
  وقالت ســــهام الزبيــــدي (٤٠ 
عاما) وهي صاحبة محل لتصفيف 
الشعر ان اشخاصا «كانوا يرتدون 
البــــدالت» ارغموها قبل ايام على 
غلق محلها في بغداد ملدة شهرين 
حلني االنتهاء من مراســــم إحياء 

الشيعة لذكرى عاشوراء.
  وأضافــــت بعصبيــــة «هــــذه 
دكتاتورية جديــــدة. انا ال اعرف 
من هم وخفت ان اســــألهم. هؤالء 
يريدون ان يحولــــوا العراق الى 
دولة اسالمية متشددة. وهذا ليس 
عدال الن العراق فيه تعددية وتنوع 
ديني. هذه افكار مستوردة وليست 

١١ يناير. وحذر جوليان أساجن من 
ان حريته املســــتعادة وان كانت 
مشــــروطة ستسمح بتسريع بث 
التسريبات التي التزال تنشر على 
املوقع. وقال مساء اخلميس املاضي 
«اآلن وقد عدت لقيادة سفينتنا، 

سيتواصل عملنا بشكل أسرع».
  وفي سياق متصل، وعد قراصنة 

هيمنت على املشــــهد السياســــي 
في العراق بعــــد العام ٢٠٠٣. هم 
يحاولون فرض مفهوم االســــالم 

املتشدد وكما يفهمونه هم».
  قرار مجلس محافظة بغداد لم 
يكن الوحيد في هذا االطار بل انه 
تزامن مع قــــرارات اخرى مماثلة 
منها قيام الســــلطات في محافظة 
اوامر  البصرة اجلنوبية باصدار 
الشهر املاضي بغلق سيرك اجنبي 
كان االول من نوعه الذي تستضيفه 

احملافظة منذ عقود.
ايام معدودة    وحدث ذلك بعد 
من افتتاحه. الســــلطات قالت ان 
قرار الغلق كان بســــبب فعاليات 
«تخــــدش احليــــاء» وانــــه يقدم 
فقرات تتعارض مع «الذوق العام 

والشريعة االسالمية».
  وفــــي محافظة بابل اجلنوبية 

أن الواليــــات املتحدة عملت على 
عرقلة محاوالت سورية احلصول 
على مكونات األسلحة الكيماوية 
بعد حصولها على معلومات تشير 
إلى أن مؤسسة في سورية حتاول 
احلصول على مكونات هذه األسلحة 

من شركتني هنديتني.
  ونقلت صحيفة الغارديان امس 

عراقية». واضافت «ميكن تقول لي 
كيف سأعيش خالل هذين الشهرين 
انا وعائلتي؟ انا مطلوب مني ان 
اوفر راتبا لعامالت يعملن عندي 
وان ادفع ايجار احملل. كيف سأوفر 
كل هذا؟ وما عالقة الدين والشعائر 
الدينية بغلق محل للتصفيف؟» 
واشتكت طالبة من معهد الفنون 
اجلميلة في بغداد من قيام بعض 
مسؤولي املعهد مبنع الطالبات من 
ارتداء املالبس القصيرة او حتى 

ارتداء قمصان بنصف كم.
  وقالــــت طالبــــة اشــــترطت 
عدم ذكر اســــمها خوفــــا: ان احد 
املســــؤولني «وضع عالمة X بقلم 
املاجيك االسود» على قدم احدى 
زميالتها ألنها كانت ترتدي تنورة 

قصيرة.
  وأضافت «يهددوننا.. اي طالبة 

معلوماتية من مجموعة انونيمس 
التي شنت سابقا هجمات على ڤيزا 
وماستركارد بأن تطلق اليوم حملة 
لدعم مؤســــس موقع ويكيليكس 

جوليان أساجن.
  وجاء في رســــالة نشرت على 
صفحــــة مجموعة انونيمس على 
موقع تويتر ان «عملية بيبرستورم 

امرت السلطات احمللية في شهر 
ســــبتمبر منظمــــي مهرجان بابل 
الدولي والــــذي اعتادت احملافظة 
على استضافته لســــنني طويلة 
بإنهاء املهرجان بعد فترة قصيرة 
مــــن افتتاحه ألنه يتضمن فقرات 

راقصة.
النعيمي احمللل    وقال حــــازم 
السياسي «ما يجري هو اجراءات 
ملسار طبيعي عندما تسيطر احزاب 

دينية على السلطة».
  واضاف «دائما االحزاب الدينية 
تبدأ بطروحات حتاول من خاللها 
كسب الناس البسطاء. لكن ما ان 
تسيطر على السلطة وتتمكن من 
القرار حتى تبدأ باتخاذ اجراءات 
لتصل الى ما وصلــــت اليه دول 
اخرى في ايران او افغانستان على 

سبيل املثال».

متت ادانتي في الواليات املتحدة، لذا 
فهناك العديد من دواعي القلق الن 
يتم تسليمي الى الواليات املتحدة. 
وارتفعت أصوات في واشنطن تؤيد 
مالحقة مؤسس موقع ويكيليكس 
بتهمة «التجسس»، في وقت اليزال 
املوقع ينشر مئات االف البرقيات 
الديبلوماسية املربكة جدا للواليات 
املتحدة. واكدت متحدثة باســــم 
القضاء االميركي وجود «حتقيق 

جار حول ويكيليكس».
  وفي استراليا، اشارت الشرطة 
والقضاء امس الى انهما لن يالحقا 
جوليان أساجن، النه لم ينتهك ايا 
من القوانني اخلاضعة لصالحيتها 
عندما نشر برقيات ديبلوماسية 
اميركية، رغم تصريحات لرئيسة 
الوزراء جوليا غيــــالرد وصفت 
فيها مؤخرا انشــــطة ويكيليكس 
بأنها «غير مسؤولة بتاتا» وغير 

قانونية.
  وبعد اعتقاله في الســــابع من 
ديسمبر في لندن بناء على مذكرة 
توقيف اوروبية اصدرتها السويد، 
حظي أساجن بإطالق سراح مشروط 
امس االول من جانب احملكمة العليا 
في لندن بانتظار اجراءات تسليمه 
الى الســــويد. وقد تستغرق هذه 
العملية اشهرا عدة بسبب احتمال 
تقدمي طعون عدة. وسيتم حتديد 
موعد للمحاكمة في هذا امللف في 

املتشدد والذي يخشون ان يدفع 
بالعراق في نهاية املطاف الن يكون 
دولة اسالمية على منط ايران او 

افغانستان.
  املعترضون على تلك األحداث 
من رجال ونساء والذين احتشدوا 
في ساحة الفردوس بوسط بغداد 
رفعوا الفتات كتب عليها شــــعار 
رئيسي واحد هو «احلريات اوال» 
في اشارة تعبر عن قلقهم املتزايد 
ازاء ما قد ينتــــج عنه من «خنق 
للحريات» في بلد لم يتقن ابناؤه 
بعد ممارسة احلرية رغم األحداث 
التي أعقبت الغزو عام ٢٠٠٣ وما 
تاله من اسقاط نظام احلكم الفردي 
وهو ما فتح الباب على مصراعيه 
امامهم ملمارسة حريات كثيرة كانوا 

يفتقدونها.
  وقال الصحافي قاســــم محمد 
مجيد الذي شارك في جتمع ساحة 
الفردوس «جئنا هنا ال لنعترض 
على غلق محل للخمور او غلق ناد 
ليلي. املوضوع اكبر من هذا بكثير. 
ما نخشــــاه هو ان هذا التضييق 
ســــيكون جزءا من تضييق اكبر 
باجتاه خنق احلريات او انه مقدمة 
لقرارات مستقبلية اخطر ستنتهي 
بجعل االنسان العراقي يعيش حالة 
من اخلوف شبيهة بتلك التي كنا 

نعيشها قبل العام ٢٠٠٣».
  واضاف «ما يجري في احلقيقة 
هو مخطــــط يهدف الى اســــلمة 
املجتمع لكن ليس مبفهوم االسالم 
وإمنا مبفهوم االحزاب الدينية التي 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: قال الرئيس 
االميركي باراك اوباما امس األول 
ان احلرب في افغانستان تسير 
«كما هو مخطط لها» اال انه حذر 
من ان املكاســـب التي حتققت 
بفضل اســـتراتيجيته لزيادة 
عديد القوات االميركية في البلد 
املضطرب «هشـــة» وميكن اال 

تدوم.
التقييم  اوباما عن    وكشف 
الذي طال انتظاره للحرب في 
افغانستان وقال ان التقدم يكفي 
للسماح للقوات االميركية بالبدء 
في «االنسحاب املسؤول» من 
ذلك البلـــد في يوليو رغم انه 
مـــن املرجح ان يكـــون حجم 
ذلك االنسحاب محدودا. ورغم 
حتذيراته مـــن ان احلرب في 
افغانستان التزال «مهمة صعبة 
للغايـــة» اال ان اوباما قال ان 
العمليات االميركية املتواصلة 
وضعت مزيدا من الضغوط على 
تنظيم القاعدة اكثر من اي وقت 
مضى. وقال ان تنظيم القاعدة 
«مختبئ» وأصبح يجد صعوبة 
في جتنيـــد وتدريب العناصر 

والتخطيط لهجمات.
  اال انـــه نبه الى ان «هزمية 
القاعـــدة ستســـتغرق وقتا، 

والتنظيم مازال عدوا صلبا ال 
الرحمة ومصمما على  يعرف 

مهاجمة بالدنا».
  وأكد اوباما ان االستراتيجية 
اعلنها قبل عام  التي  اجلديدة 
دفعت باكستان الى ادراك التهديد 
الذي متثله الشبكات املتطرفة 
املنتشـــرة في مناطق احلدود 

اجلبلية مع افغانستان.
  وقـــال اوبامـــا ان الواليات 
املتحـــدة «ترحـــب» بجهـــود 
باكســـتان ضـــد املتطرفـــني 
اإلسالميني مبا في ذلك العمليات 
الهجومية التي شنتها في مناطق 
التي يغيب  القبائل احلدودية 

عنها القانون.
  واضاف «ولكـــن التقدم لم 
الكافية،  يكن سريعا بالدرجة 
ولذلك سنواصل تأكيدنا للقادة 
الباكستانيني بوجوب التصدي 
للمالذات اآلمنة لإلرهابيني داخل 

احلدود الباكستانية».
  وجـــاء في املراجعـــة التي 
القومي  أعدها مجلس االمـــن 
على مدى شهرين، ان التقدم في 
افغانستان يتجلى في املكاسب 
التي حققتها القوات االفغانية 
واألجنبية ضد معاقل طالبان 

في قندهار وهلمند.

 عواصمـ  وكاالت: في قصر ريفي 
فخم في منطقة سافولك شرق لندن 
والذي وضع في تصرفه من جانب 
احد مؤيديه، بدأ مؤســــس موقع 
ويكيليكس جوليان أساجن، نظام 
احلرية املشروطة الذي قد يستمر 
اشــــهرا بانتظار نتائج اجراءات 
التسليم التي تقدمت بها السويد 
ضده. وقال أساجن لدى وصوله الى 
مكان إقامته اجلبرية «انها حملة 
تشهير ناجحة جدا وغير مبررة 
إطالقا، وشعوري بأن هناك عددا 
من املصالح املختلفة، شــــخصية 
ووطنية ودولية، تتأجج كلها من 
هذا املسار وتشجع عليه»، متوقعا 

حصول تطور جديد في امللف.
  وتابع أساجن: أعلمني احملامون 
الذيــــن يوكلون عني بأن محاولة 
جديدة من التشــــهير ترتبط بهذا 

التحقيق ستحصل في وقت ما.
  وصباح امس، اجتاح عشرات 
املصورين والصحافيني هذا املسكن 
املعزول في الريف املغطى بالثلوج، 
وذلك فــــي أمل انتزاع تصريحات 

من أساجن.
  وكان أساجن قال في وقت سابق 
لدى مغادرته احملكمة العليا في لندن 
التي افرجت عنه امس االول «لقد 
تناهت الى مسامعنا اشاعة نقلها 
محام فــــي الواليات املتحدة وهي 
اشاعة غير مؤكدة اال انها تفيد بأنه 

 بغــــداد ـ رويترز: 
لــــم يكن جتمــــع ثلة 
من مثقفي العراق في 
إحدى ساحات وسط 
العاصمة بغداد بداية 
األســــبوع اجلــــاري 
لالحتجاج على قرارات 
حكومية اتخذت مؤخرا 
بإغالق محالت اخلمور والنوادي 
الليلية بقدر مــــا كان تعبيرا عن 
مخاوف بــــدأت تتنامى كثيرا في 
الشارع العراقي إزاء تصاعد وتيرة 
إجراءات فسرها كثيرون على أنها 
تسعى باجتاه حتويل العراق ألن 

يكون دولة إسالمية.
  وكان مجلس محافظة بغداد قد 
اصدر بداية الشهر اجلاري اوامر 
بتفعيل قرارات حكومية اتخذت 
العام املاضي بغلق محالت اخلمور 
والنوادي الليلية والترفيهية حتت 
ذريعة انها تتنافي وتتعارض مع 

الذوق العام «وتخدش احلياء».
  تفعيل قرارات احلظر وما رافقها 
من اجراءات في بغداد تزامنت مع 
خطوات اخرى في اماكن متفرقة 
من العراق سجلت مبجملها مؤشرا 
كبيرا لدى من يحسبون انفسهم 
مدافعني عن احلريات الشخصية 
وعن حرية التعبير ويقولون ان 
احلكومة املركزية تغض الطرف 

عما يجري.
  واعتبــــر هؤالء املثقفون ان ما 
يجري توجه رسمي للدولة العراقية 
في التحول نحو ما يسمى باإلسالم 

جاءت متزامنة لكني اؤكد انها غير 
متفق عليها».

  وانبرى العديد من رجال الدين 
للدفاع عن قرار مجلس محافظة 
بغداد مطالبني احلكومة املركزية 
باتخاذ كل ما من شــــأنه «احلفاظ 

على هوية العراق االسالمية».
  وطالب رجل الدين صدر الدين 
القبنجي وهو من املجلس االعلى 
العراقــــي املعترضني  االســــالمي 
باحترام هويــــة العراق وقال في 
خطبــــة اجلمعة مبدينــــة النجف 
اجلنوبية إن على تلك املجموعات 
والكتــــل أن تتعــــرف على هوية 
الدستور  العراق اإلسالمية «وان 
يقول ان العراق يقوم على أساس 
الهوية اإلسالمية». واضاف «الدولة 
مسؤولة عن تطبيق القانون والدفاع 

عن الهوية اإلسالمية».
  وكان املئات من اتباع رجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر قد تظاهروا 
يوم اجلمعة تأييدا لدعوة اطلقها 
الصدر إلظهار التأييد لقرار مجلس 

محافظة بغداد.
  وقال الصدر في بيان له وهو 
يحث اتباعه على التظاهر «الدين 
يســــتصرخكم والوطن يناديكم 
واحلوزة تأمركــــم باخلروج من 
اجــــل دعم غلق البــــارات ومحال 
بيع اخلمور والوقوف ضد مريدي 
الفساد والسكر واالدمان  انتشار 
جلــــر العــــراق للجهل والفســــق 
والفجور لتكون مجتمعاتنا منحلة 

كانحالل الغرب».

 فشل مخطط الغتيال رئيس صحوة العراق بواسطة حاسوب محمول

 أصغر مستشاري أوباما عن ٢٠١١: انقالب في إيران ودمج جيشي فرنسا وبريطانيا 

 الرماديـ  أ.ف.پ: متكنت السلطات العراقية من افشال مخطط 
ــة  ــدة الغتيال رئيس صحوة العراق احمد ابو ريش لتنظيم القاع

بواسطة حاسوب محمول يقدم له كهدية.
ــر صحوة العراق الذي  ــال ابراهيم ناجي مدير اعالم مؤمت   وق
ــة لـ «فرانس برس» ان «مكتب مكافحة االرهاب  يتزعمه ابو ريش
في االنبار اعتقل قبل يومني ثالثة من قيادات تنظيم القاعدة بينهم 

مساعد والي االنبار في دولة العراق االسالمية في الفلوجة».
ــاعديه اعترف للمحققني بوجود مخطط    واضاف ان «احد مس
لتنظيم القاعدة الستهداف ابوريشة عن طريق طرد مفخخ عبارة 

عن حاسوب محمول يقدم كهدية له اثناء مقابلته».
ــارة مجموعة من  ــى ان «املخطط ينفذ من خالل زي ــار ال   واش

االشخاص بصفة رجال اعمال قادمني لالستثمار في االنبار».
ــة ان «هذه امر طبيعي ان اكون هدفا في    بدوره، قال ابو ريش

كل وقت».
  واضاف «انا لست مستغربا من اساليب تنظيم القاعدة، ولديهم 

اساليب كثيرة لكن نحن لهم باملرصاد».
ــادة مؤمتر صحوة العراق  ــة في عام ٢٠٠٧ قي   وتولى ابو ريش

الذي اسسه شقيقه عبدالستار. 

ــاري الرئيس  ــنطن ـ ايالف: وضع «بارغ خانا»، اصغر مستش  واش
االميركي باراك اوباما في حملته االنتخابية الرئاسية تصورا للوضع الذي 
ــنوات، ورأى ان  قد يكون عليه العالم خالل العام املقبل وما يعقبه من س
ايران قد تشهد انقالبا، مستبعدا قيام دولة فلسطينية، في وقت تقوم دولة 

كردية في العراق، وتتحد فيه الكوريتان، ويصعد جنم الصني.
ــياق مقابلة صحافية، ان العالم خالل العام    وقال خانا (٣٣ عاما) في س
اجلديد، سيشهد تطورات غير مسبوقة، ورمبا كان التطلع اليها في املاضي 
ــن يؤمنون بالتطير  ــت من اولئك الذي ــرب من اخليال، واضاف: «لس ض
ــية واالقتصادية،  ــل، ولكن واقع احلال ونظريات التحليل السياس والدج

تعطينا امكانية ميكن من خاللها قراءة املستقبل القريب».
ــتقبل في العام اجلديد  ــرى خانا انطالقا من حتليالته ان ايران س   وي
على انقالب من الداخل، إذ ان تعارض املصالح بني القوى الدينية احملافظة 
ونظيرتها العلمانية متمثلة في اجليل اجلديد ستتعارض، ورمبا مهد الى ذلك 
ـ وفقا العتقاد خانا ـ عدد من الهزات التي شهدتها ايران منذ االنتخابات 
ــتقود تلك الهزات الى تغيير في ميزان القوى  ــية في طهران، وس الرئاس
داخل هذا البلد، غير ان خانا رأى ان هناك العديد من عالمات االستفهام 
ــد احلكم االيراني، ولكنه  ــيطر على مقالي التي حتيط بالقوى التي ستس
ــي الوقت ذاته انه من الواضح ان تولد قوة اخرى مناهضة للنظام  قال ف

االيراني بقيادة احمدي جناد. 
  وفيما يتعلق بامللف النووي االيراني قال الباحث االميركي «الصغير»: 
«ال اعلم ما اذا كانت ايران ستنتقل الى نقطة الالعودة اخلاصة ببرنامجها 
النووي، ولكنني على قناعة بأن الغرب سينجح بنسبة ٥٠٪ في كبح جماحها 
ــووي، وليس من الواضح ايضا كيفية التوفيق في تلك اخلطوة، وهل  الن
ستكون عن طريق العمل العسكري ام عبر احللول الديبلوماسية». مشيرا 
ــائك، السيما ان  ــيحدث في هذا امللف الش الى انه من الصعب توقع ما س

التطورات التي ستطرأ عليه قد تستغرق ما ال يقل عن ٥ سنوات.
  أما فيما يخص مستقبل الواليات املتحدة كدولة عظمى، فاعتبر خانا 
ــنوات، غير  ــتظل محتفظة مبكانتها تلك لعدة س ــات املتحدة س ان الوالي
انها لن تستطيع في الوقت ذاته مواصلة احتكار هذه الوضعية مبفردها، 
وقال: «ارى صعودا لقوى اخرى غير الواليات املتحدة، ورمبا ستنافسها 
في هذا املوقع الصني باإلضافة الى الكتلة االوروبية»، واضاف: انني على 
ــع متقدم خالل القرن الواحد  ــتتمكن من اقتناص موق ثقة بأن اوروبا س
والعشرين، انها استقت العبرة من جتربة املاضي، ففي اعقاب األزمة املالية 
العاملية، باتت العديد من الدول على قناعة بأنه ال مناص من تعزيز مكانة 
ــكل عام، وباإلضافة الى القوة  ــك االوروبي ومعه اقتصاد اوروبا بش البن
ــتحصل اوروبا على القوة السياسية التي تتناغم الى حد  االقتصادية فس

كبير مع صعود مستويات اوروبا االقتصادية.
ــا ان تتآلف دولتان مثل  ــع ـ وفق تقديرات ـ خان ــا انه من املتوق   كم
ــيهما  ــه من احملتمل ان ينضم جيش ــكريا، إذ ان ــا عس بريطانيا وفرنس
ليصبحا جيشا واحدا، كما سيصبح اليورو قويا، مما يحدو بدول عديدة 
الى محاولة االنضمام لالحتاد االوروبي، لذلك ستكون اوروبا اكثر توفيقا 

من غيرها، بحسب خانا. 
  ولم يتجاهل الباحث االميركي بارغ خانا ملف الكوريتني، حينما اشار 
ــمالية واجلنوبية يقفان على اعتاب املصاحلة، رغم  الى ان الكوريتني الش
ــاف: «اعتقد ان الكوريتني  ــبت بينهما، واض ــرات االخيرة التي نش التوت
سيتحدان خالل العقد املقبل، وان بوادر هذا االحتاد ستظهر العام املقبل، 
عندما يتم تصفية معظم اخلالفات بني اجلانبني، إذ ستعرب كل من سيئول 
وبيونغ يانغ عن سأمهما القتال الدائر بينهما منذ سنوات طويلة وتقرران 
املصاحلة، ومن املرجح ان تقود الصني هذه املصاحلة لتصبح الكوريتني 

متحدتني مثل أملانيا».

 وتارا يتوعد بإسقاط غباغبو
  وحمام دم يتهدد أبيدجان

الرغم  أ.ف.پ: على  ـ   أبيدجان 
من فشل املسيرة التي قادها اول 
من امس، قام معسكر احلسن وتارا 
بشن هجوم جديد امس على مبنى 
التلفزيون احلكومي ومقر احلكومة 
فــــي ابيدجان للســــيطرة عليهما 
الرئيس لوران  واسقاط ســــلطة 
غباغبو، ما يهدد بحصول حمام دم 
في ساحل العاج خالل االيام املقبلة. 
وعمد املوالون لوتارا، الذي يتنازع 
رئاسة ســــاحل العاج مع غباغبو 
اثر االنتخابات الرئاســــية املثيرة 
للجدل التي جرت في ٢٨ نوفمبر، 
الى رص صفوفهم في الوقت الذي 
تقف فيه البالد، التي تعيش شبه 
حرب اهلية منذ االنقالب العسكري 
الفاشل في ٢٠٠٢، على حافة الهاوية 
مجددا. وشهدت ابيدجان اول من 
امس مواجهات مسلحة، في حني الح 
في داخل البالد خطر انبعاث احلرب 
بني املتمردين السابقني من حركة 
«القوات اجلديدة»، التي تسيطر منذ 
ثماني سنوات على شمال البالد، 

والقوات املوالية لغباغبو.
  وفي العاصمة االقتصادية للبالد، 
نزل اآلالف من انصار وتارا، املعترف 
به رئيسا من قبل املجتمع الدولي 
كله تقريبا، في مسيرة حاولوا ان 

يخترقوا بواسطتها مبنى االذاعة 
والتلفزيون احلكوميني.

  لكن قوات االمن املوالية للرئيس 
املنتهية واليته منعت املتظاهرين 
مــــن الوصول الــــى هــــذا املبنى 
االســــتراتيجي، وقد بلغ بها االمر 
حد اطالق الرصاص احلي عليهم 
ملنعهم من حتقيق هدفهم، ما اسفر 
عن مقتل ما بني ٩ و٣٠ شــــخصا، 
تبعا الختالف املصادر، اضافة الى 
اصابة ٨٠ شخصا على االقل بجراح. 
وعجزت احلكومة التي شكلها وتارا 
واملتحصنة في فندق الغولف عن 
الذي نصبت  الفندق  اخلروج من 
قربه القــــوات املواليــــة لغباغبو 
حاجزا لم ينجح مسلحو «القوات 
اجلديدة» فــــي ازالته، وذلك على 
الرغم من تبادل اطالق النيران الذي 
جرى بينهم وبني عناصر احلاجز 
واسفر عن مقتل عنصرين من حركة 
التمرد السابقة. وفي داخل البالد 
ازدادت االوضاع توترا وتعقيدا، 
اذ ســــجلت معارك بني مســــلحي 
«القوات اجلديدة» والقوات املوالية 
لغباغبو في تييبيسو (وسط)، اال 
ان املتمردين السابقني لم ينجحوا 
كذلك من الوصول الى ياموسوكرو، 

العاصمة السياسية للبالد. 

 أوباما: هزيمة «القاعدة» ستستغرق وقتاً  وحرب أفغانستان التزال صعبة 

 أخت أوباما 
  ترحب بالتسريبات 

 هايدلبرغـ  د.ب.أ: رحبت 
ــس األميركي  ــت الرئي أخ
باراك أوباما غير الشقيقة 
بنشر وثائق سرية أميركية 
ــع ويكيليكس.  ــر موق عب
ــا في  ــا أوبام ــت أوم وقال
ــة هايدلبرغ اول من  مدين
ــن املقبول القيام  امس «م
بهذا». وأضافت أوباما التي 
تعمل منذ تسعينيات القرن 
املاضي صحافية حرة في 
أملانيا «حرية الصحافة مهمة 
للغاية»، وقالت «ويكيليكس 
لديه املعلومات، لكن السؤال 
هو ما الذي سيحدث بهذه 
ــات؟ هل ميكن أن  املعلوم
تؤثر بشكل جيد أم سيئ؟». 
ــا عن أملها  وأعربت أوبام
ــل املوضوعي  ــي التعام ف
ــع األخبار التي يتداولها  م
اإلعالم وقالت «يتعلق األمر 
ــدث ورد الفعل  عادة باحل
ــألة  ــغال مبس دون االنش
ــي ميكن القيام  األمور الت

بها بوجه أفضل». 
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