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واش��نطن � أ.ف.پ: تقدم الس��يناتور االميركي النافذ 
روب��رت مينينديز مبش��روع قرار ف��ي الكونغرس الدانة 
الهجوم الذي استهدف كنيسة لالقباط يوم رأس السنة في 

االسكندرية في مصر.
كما عبر الس��يناتور الدميوقراطي ع��ن امله في اجراء 
اصالحات دميوقراطية واس��عة في مصر تبدأ »بانتخابات 

رئاسية حرة وعادلة في وقت الحق من هذا العام«.
ويدع��و النص الذي تقدم ب��ه مينينديز الثالثاء املاضي 
وارس��ل الى جلنة الش��ؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ 
ام��س االول الى »اجراء حتقيق كامل في التفجير ومالحقة 

مرتكبي هذا العمل الدنيء مبوجب القانون«.
وكان اكث��ر من 20 قبطي��ا مصري��ا قتل��وا في تفجير 
امام كنيس����ة القديسي��ن باالسكندرية ليلة رأس السنة، 
واعلن وزير الداخلية املصري حبيب العادلي قبل يومني ان 
هذا االعتداء من تدبير وتنفيذ جماعة جيش االسالم في غزة 

ولكن هذا التنظيم نفى متاما اي عالقة له بالتفجير.
ويدعو القرار الذي يأمل مينينديز في اقراره االسبوع 
املقبل، الرئيس املصري حسني مبارك وحكومته الى »تعزيز 
ام��ن الطائفة القبطية املس��يحية« وضمان »احلرية الدينية 

واملساواة في املعاملة بني كل الناس في مصر«.
ويلق����ى مينيندي��ز العض��و ف��ي جلنة الش��ؤون 
اخلارجي��ة في مجلس الش��يوخ التي تتمت��ع بنفوذ كبير، 
دعم ع��دد كبير من الدميوقراطي��ني وبعض اجلمهوريني، 
ويفترض ان تقر اللجنة النص قبل ان يوافق عليه مجلس 

الشيوخ باكمله.
وق��ال مينينديز ف��ي بيانه »آمل ان تدفع هذه املأس��اة 
الرئيس املصري الى معاجلة الفروق القانونية واالجتماعية 

التي يواجهها االقباط في مصر«.

بي��روت � رويترز: قال جالل يعقوب نائب وزير املالية 
اليمني من صنعاء ان اإلصالحات اجلريئة هي وحدها التي 
ميكن أن تهدئ ما وصفها بأنها عاصفة كاملة من املش��اكل 
االقتصادية والسياسية بعدما خرجت احتجاجات على حكم 

الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح.
وقال يعقوب في مقابلة عبر الهاتف ان الناس لديها مطالب 
عادلة في كل مكان في اليمن لكن السياس��يني من اجلانبني 

يستغلونهم لألسف.
وأضاف ان احلكومة يجب أن تستمع إلى الناس وتطبق 
إصالح��ات كبيرة تعطي ثقة في أنها س��تفعل الصواب من 
أجلهم وليس من أجل الزعماء السياس��يني وأن األمر يبدأ 

بتحسني اإلدارة احلكومية.
وقال ش��هود ان 10 آالف متظاهر على األقل احتش��دوا 
في جامعة صنعاء وجتمع 6 آالف آخرون في أماكن أخرى 
بالعاصمة في مظاهرات س��لمية نظمه��ا حتالف املعارضة 

في اليمن.
وهذه هي أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في 
اليمن وألهمتها مظاهرات مماثلة في تونس أدت إلى اإلطاحة 
بالرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي هذا الشهر 

وأخرى في مصر وغيرها.
وقال يعقوب إن النقاش حول التعديالت الدستورية ونظام 
التصويت ليس مهما بنفس قدر الوظائف والطعام والتعليم 

وخدمات مثل املاء والكهرباء بالنسبة لليمنيني العاديني.
وق��ال إن احلزب احلاكم يتمت��ع بأغلبية برملانية منذ 7 
س��نوات وإنه كان ينبغي أن يس��تخدمها لدفع التنمية إلى 
األمام. وأضاف ان اليمني��ني لديهم خطط لكنهم يفتقرون 

إلى التنفيذ اجلاد.
وأعرب يعقوب عن ثقته في أن الرئيس اليمني هو الوحيد 

القادر على احلفاظ على استقرار اليمن.

مشروع قرار في الكونغرس إلدانة 
الهجوم على كنيسة القديسين 

مسؤول حكومي يمني: اإلصالحات 
وحدها يمكن أن تنقذ اليمن

كندا تقبض على بلحسن الطرابلسي

انقطاع خدمات اإلنترنت والرسائل النصية القصيرة 

اقتصاديون يقدرون األموال المنهوبة من تونس بـ 12 مليار دوالر

نشطاء اإلنترنت في مصر.. قوة ال يستهان بها

مصطفى الفقي: أطالب الحكومة باالستقالة واالستجابة للمحتجين
السكرتير السابق للرئيس ورئيس »الشؤون الخارجية« بـ »الشورى« أكد أن الشعب لن يصدق إال مبارك

»العربية«: معلومات عن تهريب رجال أعمال مصريين أموالهم إلى الخارج
دبيـ  العربية: بدأت التداعيات االقتصادية لالحتجاجات الشعبية في 
مصر بالظهور في وتيرة سريعة، فبعد أن فقدت البورصة املصرية نحو 
70 مليار جنيه )12 مليار دوالر( في آخر جلستني، سرت معلومات عن 
تهريب رجال أعمال أموالهم إلى اخلارج، من جهة ثانية، أكد مصرفيون 
زيادة حجم سحوبات في حجم الودائع من جميع البنوك في مصر منذ 
بدايات االعتصامات، محذرين في الوقت نفسه من التعرض إلى أزمة 

تعثر مصرفية في حال استمرار االحتجاجات.
وقال اإلعالمي املصري عماد أديب إن عددا من رجال األعمال هربوا 

أموالهم خارج البالد، عقب املظاهرات التي اندلعت الثالثاء املاضي.
وأضـــاف أن التنمية االقتصادية فـــي مصر قامت على يد 72% من 
القطاع اخلاص، مشيرا إلى أنه في حال تطور املوقف فإن بعض رجال 

األعمال سيهربون إلى اخلارج.
وأكـــد أديب، في حوار تلفزيوني بثته قناة »درمي«، أن املقال الذي 
كتبـــه أحمد عز، وقال فيه، حســـب أرقامه وإحصاءاته، إن الشـــعب 
حتســـنت أوضاعه، مشـــكوك في صحته، إذ ال تعكس األرقام أوضاع 
الطبقات الشـــعبية، 40% من املصريني ميثلـــون الطبقة الدنيا، وهنا 
نحتاج إلى متحيص ونظر لكيفية وصول عائد حتسن االقتصاد على 

اجلماهير.
من جهة ثانية، حذر مصرفيون من تداعيات األحداث اجلارية على 
أداء االقتصاد املصري والبنوك في مصر، مؤكدين أن استمرار األوضاع 
كما هي من شـــأنه أن يؤدي إلى تراجع حجم االســـتثمار األجنبي في 
مصر، وزيادة الدين العام الداخلي، وتعرض الســـوق في مصر حلالة 

من الكساد، وارتفاع حجم التضخم.
وأكد املصرفيون زيادة حجم سحوبات في حجم الودائع من جميع 
البنوك في مصر خالل الثالثة األيام املاضية ومع بدايات االعتصامات، 

وأن البنوك تبحث اآلن عن آلية جتنبها التأثر باألوضاع احلالية.
وتوقع املصرفيون، في تصريحات نشـــرتها صحيفة »الشـــعب« 
املصرية، ظهور حالة جديدة من التعثر داخل البنوك إذا استمرت حالة 
االحتقان احلالية، حيث سيدفع استمرار تلك األحداث إلى تباطؤ النمو، 

وتراجع نسب االستثمار.
وتباينت آراء املصرفيني حول شائعات هروب رجال األعمال بودائعهم 
داخل البنوك املصرية، حيث رأى البعض أن اســـتمرار األوضاع من 
شـــأنه حتويل بعض رجال األعمال ألموالهم من البنوك املصرية إلى 
بنـــوك خارجية في مناطق أكثر اســـتقرارا، واجتـــاه بعض املودعني 
الصغار إلى سحب ودائعهم من البنوك، مبا يؤثر على أداء البنوك في 

مصر، وعلى ربحيتها.
بينما استند الفريق اآلخر إلى أن ودائع العمالء مضمونة من قبل 
البنك املركزي املصري، وأن البنوك لن تتأثر، وأن حتويل رجال األعمال 
ألموالهم للبنوك اخلارجية، ليس بجديد، خاصة أن ما يزيد على عمليات 
التشـــغيل لدى رجال األعمال يحولونه إلى بنوك خارجية، ودائما ما 

يستثمرون األموال التي يقترضونها من البنوك.
من جانبه، قال اخلبيـــر املصرفي بأحد البنوك األجنبية في مصر 
هشام إبراهيم إن جزء كبيرا من رجال األعمال رمبا يستعدون للرحيل، 
وحتريك جزء كبير من ودائعهم للبنوك في اخلارج، أما العمالء العاديون 

فإن جزءا ميكن أن يسحب وآخر يحتفظ بودائعه لدى البنوك.
وأكـــد إبراهيم أن البنوك ال متتلك أي حلول توجيها من التأثر مبا 
يحدث، متوقعا أن يشـــهد االقتصاد حالة من االنكماش مبا يؤثر على 
أداء البنوك ويدفع مبزيد من التعثر داخلها، ويؤثر بشكل ملحوظ على 
ربحية البنوك، وزيادة حجم الســـحوبات من البنوك، مطالبا الدولة 
بضرورة تهدئة الشارع واالستجابة ملطالب اجلماهير. فيما رأى اخلبير 
املصرفي بأحد البنوك احلكومية نزيه أبو محمد، أن البنوك في مصر 
تعد محركا أساسيا لالقتصاد الدولة، وأن األحداث اجلارية من شأنها 
اهتزاز قوى العرض والطلب، مبا يؤثر على زيادة معدالت التضخم.

وقال أبومحمد إن ما يشاع حول هروب رجال األعمال بودائعهم من 
البنوك في مصر لبنوك خارجية ليست بجديدة، حيث إن ما يزيد على 
حجم تشـــغيل رجال األعمال يتوجهون به للخارج، حتى في أوضاع 

االستقرار السياسي حتسبا ألي أحداث طارئة.

مصرفيون يحذرون من تعثر البنوك مع تزايد السحوبات

القاهــــرة - وكاالت: في لهجة 
غير مســــبوقة، خاطب السكرتير 
السابق للرئيس املصري للمعلومات 
الوطني  والقيــــادي في احلــــزب 
ورئيــــس الشــــؤون اخلارجيــــة 
القومي مبجلس الشورى  واألمن 
البرملان(،  الثانية من  )الشــــعبة 
الرئيس مبارك  الفقــــي  مصطفى 
قائال إنه حانــــت اللحظة لتخرج 
إلى الشعب وتعلن عن إصالحات، 
وأن الشعب لن يصدق أحدا إال أنت 
شخصيا، فأنت رجل صاحب تاريخ 

وكنت قائدا للقــــوات اجلوية في 
حرب أكتوبر، وقائدا ملعركة طابا 
السياسية، باإلضافة إلى كثير من 
اإلجنازات، كما أنك الشخص الوحيد 

املنتخب اآلن. 
وطالب الفقــــي الرئيس مبارك 
باالستجابة ملطالب الشعب قائال 
إن هــــذا ال يقلــــل أبدا مــــن هيبة 
الدولــــة، واصفا احلكومة احلالية 
بأنها حكومة غير مسيســــة، وأن 
»إدارة األوطان ليســــت مثل إدارة 

الشركات«.

وحمل مصطفى الفقي، بشــــدة 
على احلكومة املصرية، وطالبها 
بتقدمي استقالتها، قائال في حوار مع 
التلفزيون الرسمي املصري إنه كان 
يتوقع من رئيس الوزراء الدكتور 
أحمد نظيف أن يقدم اســــتقالته 
للرئيس مبــــارك، ويقول له »لقد 
أوليتنا الثقة، ولكن يبدو أننا لم 

نكن على مستوى هذه الثقة«. 
وأعرب عن استغرابه من خروج 
مسؤول في احلكومة ليقول في هذه 
الظروف »إن تعيني اخلريجني ليس 

من مســــؤوليتنا«، مبديا دهشته 
أيضا من إعــــالن رئيس احلكومة 
أن بيان وزارة الداخلية يعبر عن 
حكومته، متسائال »هل أصبحت 

احلكومة مبثابة مديرية أمن؟«.
كما حمــــل الفقي بشــــكل غير 
مباشر على أمني التنظيم في احلزب 
الوطني أحمد عز، وقال إنه لم يكن 
من الصواب أن يســــيطر احلزب 
الوطني على معظم مقاعد مجلس 
الشــــعب في االنتخابات األخيرة، 
مشيرا إلى أنه كان من األفضل أن 

يحصل على نسبة ال تتجاوز %70، 
وأضاف: عندما لم يعد هناك مجال 
للتعبير عن الرأي اآلخر حتت القبة، 
أصبح البديل هو الشارع على نحو 

ما نراه اآلن.
كما طالب الدولة باحترام الطعون 
انتخابات مجلس  التي قدمت بشأن 
إنه شخصيا تعرض  الشعب، وقال 
لطعون في انتخابات مجلس الشعب 
قبل املاضية، ولو ثبت أن هناك تزويرا 
لكان قد أعلن انسحابه، ولكن ترك األمر 
للقضــــاء الذي أثبت أن هناك أخطاء 

عادية شابت عملية االنتخابات.
وفي أول اعتراف من مسؤول 
في احلزب الوطني قال الفقي، إنه 
شاهد شبابا يخرج ألول مرة في 
املظاهرات، مما يعني أن ليس هناك 

أياد خارجية وراءهم. 
وقال إنه من الطبيعي أن يشارك 
في املظاهــــرات بعــــض املنتمني 
لإلخوان أو اجلهات األخرى، لكن 
هذا ال ينفي أن معظم املشاركني في 
املظاهرات خرجوا بشــــكل عفوي 

تعبيرا عن مشاكل يعانونها.

عواصـــم ـ وكاالت: طالـــب هيثم مناع، 
املتحدث باسم اللجنة العربية حلقوق االنسان، 
وهـــي من املنظمات الثالث التي تقدمت الى 
القضاء الفرنسي بدعوى مشتركة لتجميد 
اموال الرئيس املخلـــوع بن علي ومن كان 
يدور في فلكه، بوجوب عدم جتميد االرصدة 
جتميدا سياسيا، وإمنا ان تعزز اي قرارات 
تتخذ في هذا االجتاه مبساطر قضائية تفاديا 

ألي ابتزاز سياسي في املستقبل.
وأشـــار مناع في حديث إليالف إلى أنه 
قبل مغادرتي باريس كنت في صلب التحرك 
القضائي الذي قمنا به عشية سفري لتونس، 
فاللجنة العربية حلقوق االنسان ومنظمة 
الشفافية الدولية ومنظمة شيربا لها سوابق 
في امليدان، اذ استطاعت جتميد اموال عامة 
مســـروقة من هنا لم يكن امام املدعي العام 
الفرنسي إال أن يفتح التحقيق أو يعلن سرقة 
املال العام للشعب التونسي من قبل فرنسا 
والبلدان األوروبية، األمر الذي يشكل فضيحة 

اخالقية وسياسية.
وقال مناع ان طريق القضاء األوروبي معبد 
باالتفاقيات الثنائية واملواثيق األوروبية التي 
تسمح بعبور احلدود الفرنسية بسهولة كلما 
احتاج األمر. املهم تعزيز القائمة الســـوداء 
التي اعددناها مبعلومات دقيقة وصحيحة 
حول تبييض االموال وســـرقة املال العام 

والفساد.
ونقل مناع عن خبراء اقتصاديني تقديرهم 

ما نهبته عصابة السراق بنحو 12 مليار دوالر 
وهناك ارقام اخرى اقل أو أكثر.

وطالب بتشكيل مؤسسة أوروبية محدودة 
الزمان واملوضـــوع إلدارة هذه االموال الى 
حني قيام حكومة تونسية يختارها برملان 
منتخب عندها تكون االموال في عهدة مؤسسة 
ماليـــة مكونة من خبراء قانون واقتصاد ال 
من سياسيني، ومن السهل بعدها ليس فقط 
حتويل االموال بل ومستحقات استثمارها 
خالل فترة االنتقال داخل تونس واالجراءات 

القضائية خارجها.
في سياق مواز أفادت تقارير إخبارية أمس 
باعتقال بلحسن الطرابلسي الشقيق األكبر 
لليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن على في كندا، على 
ما ذكرت قناة »اجلزيرة« الفضائية، وذلك 
بعد ان طالبت تونس رسميا عبر سفارتها 
في كندا اعتقال بلحسن حيث فر مع عدد من 

اقرباء ليلى الطرابلسي قبل نحو اسبوع.
في غضون ذلك، أبقى التعديل الوزاري 
الذي طالب به املتظاهرون التونسيون منذ 
إعالن احلكومـــة املؤقتة، علـــى رأس هذه 
احلكومة محمد الغنوشـــي، وأطاح بوزراء 
الدفـــاع والداخلية واخلارجيـــة، الذين مت 
تعيينهم في عهد الرئيس التونسي املخلوع 

زين العابدين بن علي.
وقد أدى 6 وزراء من أعضاء حكومة الوحدة 
الوطنية املؤقتة اجلدد اليمني أمام الرئيس 

التونسي املؤقت فؤاد املبزع.
وحضر رئيس احلكومة محمد الغنوشي 
مراسم استكمال اداء اليمني لوزراء حكومته 
اجلدد بعد التعديل الوزراي الذي مت امس.

وشمل أداء اليمني وزير الداخلية فرحات 
الراجحي ووزيرة الصحة حبيبة الزاهي بن 
رمضان ووزير الشؤون االجتماعية محمد 
الناصر ووزير الفالحة والبيئة مختار اجلاللي 
ووزير التكوين املهني والتشـــغيل سعيد 
العابدي ووزير دولـــة مكلف باالصالحات 

االقتصادية واالجتماعية.
وقبل ذلك، قال الغنوشي )69 عاما( في 
خطـــاب تلفزيوني توجه به إلى الشـــعب 
التونسي إنه »بقي وزيرا أول )رئيس وزراء( 
وانه مت تعيني عبدالكرمي الزبيدي وزيرا للدفاع 
خلفا لرضا قريرة، وفرحات الراجحي وزيرا 
للداخلية خلفا ألحمد قريعة، وأحمد ونيس 
وزيـــرا للخارجية خلفا لكمال مرجان الذي 

استقال من احلكومة مساء أمس األول.
وقد حظيت اخلطوة بدعم االحتاد العام 
التونسي للشغل وقد تساعد على نزع فتيل 
احتجاجات ألهمت شعوبا في منطقة الشرق 
األوسط. وبعد أن قام بتالوة القائمة الكاملة 
ألعضاء احلكومـــة أوضح الوزير األول في 
تصريح تلفزيوني أن اســـتقراء التشكيلة 
اجلديـــدة يفيد باإلبقاء على تســـع حقائب 
مقابل جتديـــد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة 

السابقة.

القاهرة ـ رويترز: كان نشطاء اإلنترنت 
نقادا الذعني حلكم الرئيس املصري حسني 
مبارك من خالل الشـــبكة العنكبوتية لكن 
االحتجاجات التي لم يســـبق لها مثيل التي 
شـــهدتها مصر هذا األســـبوع أظهرت أنهم 
أصبحوا معارضني ال يستهان بهم على أرض 

الواقع ايضا.
استخدم النشطاء موقعي فيسبوك وتويتر 
وغيرهما من مواقع التواصل االجتماعي حلشد 
املؤيدين على اإلنترنت وتنسيق االحتجاجات 
وتبادل اخلبرات بشأن كيفية تفادي االعتقال 

والتعامل مع الغاز املسيل للدموع.
وتعطلت خدمات اإلنترنت والرســـائل 
القصيرة في انحاء البالد بعد منتصف ليل 
امس االول. وقال مشتركون في خدمات شبكات 
التليفـــون احملمول إن اخلدمة توقفت متاما 
تقريبا امس. وتنفـــي احلكومة انها عطلت 

شبكات االتصاالت.
وفي ظل إحبـــاط الكثيرين لضعف دور 

األحزاب املعارضة جلأ الكثير من الشبان الى 
الفضاء اإللكتروني بوصفه واحدا من القنوات 

القليلة املتاحة للتنفيس عن غضبهم.
وقال احمللل السياسي نبيل عبد الفتاح إن 
النظام لم يستجب للدعوات املتكررة لإلصالح 
لكن األجيال اجلديدة اســـتطاعت من خالل 
الفضاء االفتراضي كسر هذا الصمت والتحرك 

الى الشوارع.
وقـــال أحمد ماهر احد نشـــطاء حركة 6 
ابريل التي تنشط على االنترنت منذ بضع 
سنوات »بالتأكيد جنح نشطاء الفيس بوك في 
نقل دعوتهم من العالم االفتراضي إلى أرض 
الواقع. أصبحت املظاهرات في كل مكان دون 

اي تنظيم من جماعات بعينها«.
وقال احمللل السياســـي ضياء رشـــوان 
لرويترز »هذا جنـــاح منقطع النظير بدون 
ادنى شك. هذا جناح لشباب مصر. اختاروا 
وسيلة للتواصل فيما بينهم وهي االنترنت. 
ويحاولون منذ اربع سنوات حتويل الدعوات 

الى ارض الواقع... وجنحوا«.
والنشـــطاء ليســـوا منتقدي احلكومة 
التقليديني الذين يظهرون انتماءات دينية او 
اي اجتاهات أخرى سوى الدعوة الى التغيير 
السياسي. فقد ظلت جماعة االخوان املسلمني 
ذات القاعدة الشعبية العريضة على هامش 
املظاهرات في العديد من املناطق ولم تقر بها. 
كما أن أحزاب املعارضة املصرية املســـجلة 
ضعيفـــة. وقال عمرو حمـــزاوي احمللل في 
معهد كارنيغي للسالم بالشرق األوسط »كان 
هذا مزيجا جديدا من الشبان الذين احتشدوا 

أساسا باستخدام تكنولوجيا اإلنترنت«.
وقال صالح عبد املقصـــود وكيل نقابة 
الصحافيني املصريني وعضو جماعة االخوان 
املسلمني »جتاوب النشـــطاء من خالل هذا 
الوسيط )االنترنت( في وقت قياسي بدون 
تضييق أمني مثلما كان يحدث مع الوسائل 
االخـــرى.. وهذا جعل مهمة األجهزة األمنية 

صعبة وأضعف قدرتها على السيطرة«.

د.مصطفى الفقي 

)ا.ف.پ(قوات مكافحة الشغب املصرية تفرق املتظاهرين بخراطيم املياه في القاهرة

بيــــروتـ  إيالف: من الصعب اليوم جتاهل الدينامية اجلديدة 
التي متر بها الدول العربية منها تونس ومصر وحتى لبنان، رغم 
ان ديناميــــة مصر وتونس تختلف عن الدينامية التي ظهرت في 
لبنان وقادت إلى انقالب سياسي على مستوى السلطة، فهي في 
لبنان دينامية حتركها أحزاب وتيارات ضمن شــــرخ سياسي له 
طابع مذهبي وتديرها قوى إقليمية في صراع إقليمي ودولي، أما 
في تونس ومصر وسواهما، فإنها دينامية يحركها شباب وطبقة 
وســــطى حتت عنوان اخلالص من احلكم السلطوي وبناء دولة 
دميوقراطية تضمن العدالة االجتماعية والتنافس السياسي وحقوق 

اإلنسان. ما هو مصير هذه الديناميات في الدول العربية؟
ويعتبر املنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان 
احملامي معن بشور ان أوجه الشبه بني ما يجري في تونس ومصر 
تتلخص بوجود مشتركات عدة بني التحركات الشعبية اجلارية 
في تونس ومصر وعدد من الدول العربية، وميكن تصنيف هذه 
املشــــتركات بالعناوين التالية. أوال: ان هذه التحركات تكشف ان 
املنطقة بشكل عام قد بدأت تدخل في مرحلة جديدة عنوانها التغيير. 
ثانيا: ان التغيير هذه املرة لن يأتي على شكل انقالبات عسكرية 
او تبدالت من داخل النظام وامنا من خالل انتفاضات شعبية هي 
عفوية في البداية، كما انها مفاجأة لألنظمة كما للمعارضة احلزبية 
ذاته. ثالثا: ان هذا التغيير الشعبي املتصاعد كما ونوعا في أكثر 
من بلد عربي، بات يستخدم أدوات ووسائل وآليات جديدة، فبعد 
ان جنح نظام القمع العربي في خنق احلريات، ومنع التجمعات، 
وتفكيك األحزاب، وجتويف النقابات، ومصادرة مؤسسات املجتمع، 
ابتكر الشباب في هذه الدول وسائل تواصل وتضامن جديدة تعبر 
عن نفسها باالســــتفادة من منجزات ما يسمى بثورة املعلومات. 
رابعا: بات من الواضح ان الدول الغربية التي طاملا ســــاندت هذه 
األنظمة القائمة، والتي بدورها كانت تخضع عمليا إلمالءات هذا 
اخلارج الغربي، قد بدأت تسحب يدها بطريقة او بأخرى من هذه 
األنظمة، ولعل تصريح وزير الدفاع الفرنسي الذي يتهم النظام 
فــــي مصر بانه غير دميوقراطي، هــــو أكثر املواقف داللة على ان 
احلكومة الفرنسية تخلت عن نظام كان من اشد األنظمة صداقة 
لها وعالقة بها. خامسا: ان املشترك في األنظمة التي تواجه هذه 
التحركات الشــــعبية، هو انها خاضعة عموما وبدرجة او أخرى 

إلى ثالثية تقوم على االستبداد والفساد والتبعية.
ولدى سؤاله: حتدثت عن دور للدول الكبرى اذ نالحظ اليوم 
انها تقوم بتزكية هذه التحركات الشــــعبية، فما هو دورها اليوم 
في هذا اخلصوص؟ يجيب:« اعتقد ان املوقف الذي نسمعه اليوم 
من العواصم األميركية والغربية يعبر عن امور عدة معا. أولها: 
شعور هذه الدول بضرورة مســــايرة املزاج الشعبي في املنطقة 
بعدما قامت لعقود طويلة بدعم أنظمة االستبداد في وجه شعوبها. 
ثانيا: حتاول من خالل تدخلها كما رأينا في تونس بشكل خاص، 
ان حترف مسار هذه التحركات عن وجهتها احلقيقية، وان تضع 
لها ســــقفا معينا عنوانه تغيير في رأس النظام ال في مضمونه 
وسياسته احلقيقة. ثالثا: تريد ان تنسجم ظاهريا على األقل مع 
دعاواها لالنحياز إلى الدميوقراطية واإلصالح الذي حتدثت عنه 

طويال.
وبســــؤاله: هل ميكن القول اليوم انه من وراء هذه التحركات 
اصبح الشعب ميلك قرار التغيير في الدول العربية؟ أجاب بشور: 
من السابق ألوانه احلديث عن شعب ميتلك قواعد التغيير، ولكن 
بالتأكيد ان ما يجري في الدول العربية يشــــير الى ان املنطقة قد 
دخلت في مســــار التغيير وان هذا التغيير يتم ولو على مراحل 
على يد الشعوب، فالشــــعب اليوم فرض نفسه في املعادلة بعد 
إهمال طويل لدوره لرأيه وملؤسساته، فإما تغيير في النظام كحد 

أقصى، وإما تغيير في السياسات كحد أدنى.
الى ماذا ستوصل هذه التحركات؟ يقول بشور انها ستوصل 
الى وطن عربي جديد وإلى عالقات جديدة داخل الدول العربية بني 
احلاكم واملواطن، والى موقع جديد للعرب في اخلارطة الدولية، 

ال يكون فيها العرب مجرد خاضعني إلمالءات اخلارج.

قد تؤدي إلى موقع جديد للعرب في الخارطة الدولية

ديناميات حديثة في الدول العربية
أوجه الشبه وأهدافها


