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اخلرطومـ  أ.ش.أ: أعلنت حركة العدل واملساواة مبادرة جديدة فيما 
يتعلق مبباحثات السالم بشأن دارفور، وقررت الدخول في مباحثات 
مباشــــرة مع الوفد احلكومي املفاوض فــــي الدوحة. وقال القيادي في 
احلركة أبوبكر حامد، فــــي تصريحات للصحافيني، إن رئيس احلركة 
خليل ابراهيم، ســــيتوجه الى الدوحة «لترفيع» الوفد املفاوض، ودعا 
احلكومة الى ارســــال رئيس اجلمهورية أو نائبه علي عثمان طه الى 
الدوحة للتوصل الى حل نهائي وعادل ملشــــكلة دارفور. وتوجه امس 

د.غازي صالح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور 
الى الدوحة للوقوف على اخلطوات اجلارية وما مت التوصل اليه حول 
الوثيقة النهائية لســــالم دارفور.  وتعقد الوساطة املشتركة لقاء مع 
جميع األطراف لطرح الوثيقة النهائية للسالم بعد تلقيها ردي احلكومة 
وحركة التحرير والعدالة. وقال د.أمني حسن عمر رئيس الوفد احلكومي 
املفاوض في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن الوفد 

احلكومي في انتظار ما تخرج به الوساطة وفقا لردود األطراف.

«العدل والمساواة» تدخل مباشرة في مباحثات حول دارفور

تونس: الغنوشي يستقيل من رئاسة الحكومة
والمبزع يعّين الباجي السبسي خلفًا له 

سقوط ٥ قتلى وعديد من الجرحى.. و«الداخلية»: فقدان أسلحة وذخيرة من مراكز ومديريات أمن

السلطان قابوس يزور صحار
 ويأمر بتوظيف ٥٠ ألف ُعماني

أمر  باإلفراج عن جميع معتقلي المواجهات فيها

وفاة نجم الدين أربكان 
رئيس أول حكومة تركية إسالمية

السلطان قابوس بن سعيد

جنم الدين اربكان

مســــقط ـ د.ب.أ: قالت مصادر رسمية عمانية ان 
السلطات افرجت عن جميع املعتقلني وعددهم ٤١ شابا 
على خلفية االعتصامات التي شهدتها والية صحار 
العمانية امس بناء على امر من السلطان قابوس بن 
ســــعيد ســــلطان عمان الذي قالت مصادر انه توجه 
شخصيا الى والية صحار. وفي الوقت الذي اعتصم 
فيه اعضاء مجلس الشورى داخل مبنى املجلس قالت 
مصادر رســــمية من القصر ان السلطان قابوس أمر 
بتوظيف ٥٠ ألف عماني بشكل عاجل، واوقف العمل 
مبرسوم التشكيل الوزاري احملدود الذي اثار حفيظة 
املعتصمني واملثقفني الذين اصدروا بيانا طالبوا فيه 
بتغيير موسع للحكومة. من جهتها، وفي تعليقها على 
احداث صحار قالت وكالة االنباء العمانية الرسمية ان 
مجموعة مخربة بدأت التخريب منذ فجر امس االول 
وحتى امس في والية صحار وادت الى تعطيل حركة 
السير من والى والية صحار حيث قامت هذه املجموعة 
بقطع الشارع الرئيسي في الوالية ومنع املواطنني من 
الذهاب الى اعمالهم. واضافت الوكالة في ثاني خبر 
تبثه عن االحداث في صحار خالل يومني ان املجموعة 
قامت باحراق عدد من السيارات احلكومية واخلاصة 
وناقلــــة نفط وتدمير عدد مــــن املمتلكات احلكومية 
واخلاصة بينها منزل والى صحار واحراق مركز تابع 
للشرطة في والية صحار واالعتداء على بعض اعضاء 
مجلس الشــــورى. وواصلت الوكالة نقال عن مصدر 
امني ان افراد الشرطة حاولوا احتواء املوقف منذ يوم 

أنقرة ـ وكاالت: توفي رئيس 
حزب السعادة جنم الدين اربكان 
رئيس أول حكومة اســــالمية في 
تركيا والذي لعب دور املرشــــد 
لرئيس الوزراء احلالي رجب طيب 

اردوغان، أمس عن ٨٤ عاما.
وصــــرح مســــاعده اوغوزن 
اســــيلترك لقنــــاة «ان.تي.في» 
التلفزيونية «لقــــد فقدت تركيا 

احدى اهم شخصياتها».
ونقل اربكان الذي كان يترأس 
الى املستشفى  حزب «السعادة» 
في انقرة في مطلع يناير الصابته 

بالتهاب، بحسب «ان تي في».
أربــــكان قيادة حزب  وتولى 
السعادة في سبتمبر املاضي بعد 
صراع مع تيار التجديد باحلزب 
انتهــــى بتقدمي رئيــــس احلزب 
الســــابق نعمــــان كورتوملوش 
استقالته من منصبه، وتأسيس 
حزب جديد باسم صوت الشعب.. 
ويعد حزب السعادة أحد حزبني 
خرجا من عباءة حزب الفضيلة 
آخر أحزاب أربكان، والذي أغلق 
عــــام ٢٠٠٠.. ومت فرض التجميد 
على النشــــاط السياسي الربكان 
ملدة ٥ سنوات، منذ ذلك التاريخ 
ومت احلكم عليه بالسجن لنحو ٤ 
سنوات، أما احلزب الثاني فجمع 
تيار التجديد واإلصالح في حزب 
الفضيلــــة، وهو حــــزب العدالة 
والتنمية الذي أسســــه أردوغان 
مع الرئيس التركي عبداهللا غول 
ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة 
احلالي، رئيس البرملان األســــبق 
بولنت أرجن وانضم إليه مجموعة 
من شباب النظرة القومية (ميللي 
جوروش) وظهر جنم احلزب بقوة 
وتسيد الساحة السياسة منذ عام 

٢٠٠٢ وحتى يومنا هذا.

امس غير ان هذه املجموعة قامت مبهاجمة الشرطة 
مما ادى الى وقــــوع اصابات بني افرادها وقد اضطر 
افراد الشــــرطة الى الدفاع عن انفسهم وادى ذلك الى 
وقوع اصابات بني هذه املجموعة. ولم تذكر الوكالة 
العمانية ما اذا كانــــت هناك وفيات، فيما اكد مصدر 
طبي ان هناك حالتي وفاة احداهما لشــــخص يدعى 
عبداهللا الغمالسي من والية صحم املالصقة لصحار 

فيما لم يذكر املصدر اسم املتوفى الثاني.

واربكان هو أبرز زعماء تيار 
اإلســــالم السياســــي فــــي تركيا 
وأخطر من حتدى قواعد العلمانية 
الكمالية املتشــــددة التي حكمت 
بالده منذ أواســــط عشــــرينيات 

القرن املاضي.
نشأ أربكان الذي كان قد أدخل 
إلى أحد املستشــــفيات في أنقرة 
منذ حوالي شــــهرين للعالج من 
آالم متكــــررة في الســــاقني، في 
كنف الطريقة النقشبندية برعاية 
شيخها محمد زاهد كوتكو، وأنشأ 
عام ١٩٧٠ بدعم من حتالف طريقته 
مع احلركة النورسية حزب «النظام 
الوطني» الــــذي كان أول تنظيم 
سياسي ذا هوية إسالمية تعرفه 
الدولة التركية احلديثة منذ زوال 

اخلالفة عام ١٩٢٤.
وبدأ أربكان حياته السياسية 
بعد تخرجه في كلية الهندســــة 
وأصبح رئيســــا الحتاد النقابات 
التجارية ثــــم انتخب عضوا في 
مجلس النواب عن مدينة كونيا 
«وسط األناضول»، لكنه منع من 

املشاركة في احلكومات املختلفة 
بسبب نشاطه املعادي للعلمانية، 
وكان تأسيس حزبه أول اختراق 
العلمانية  القــــوى  جدي لرفض 

املهيمنة له.
لــــم يصمــــد حــــزب (النظام 
الوطني) سوى ٩ أشهر حتى مت 
حله بقــــرار قضائي من احملكمة 
إنذار من قائد  الدســــتورية بعد 
اجليش محسن باتور، فقام أربكان 
بدعم من التحالف ذاته بتأسيس 
حزب السالمة الوطني عام ١٩٧٢، 
وأفلت هذه املرة من غضب اجليش 
ليشــــارك في االنتخابات العامة 
ويفوز بـــــ ٥٠ مقعدا كانت كافية 
له ليشارك في مطلع عام ١٩٧٤ في 
حكومة ائتالفية مع حزب الشعب 
اجلمهوري الذي أسسه أتاتورك 

ليرعى املبادئ العلمانية.
وتولــــى اربكان منصب نائب 
الوزراء وشــــارك رئيس  رئيس 
احلكومــــة بولنــــت أجاويد في 
اتخاذ قــــرار التدخل في قبرص 

عام ١٩٧٤.

دمشق: ما يريده الغرب من العرب
هو ثرواتهم ونفطهم بالتحديد

المنامة تؤكد استمرار الحوار مع جميع األطياف
واستقالة نواب «الوفاق» رسميًا من المجلس

المالكي يمهل وزراءه ١٠٠ يوم
لتحسين أدائهم ويهددهم بالعزل

قالت املتحدثة الرسمية لهيئة شؤون االعالم 
البحرينية ميسون سبكار أمس ان التعديل الوزاري 
الذي مت اخيرا هدف الى حتسني اخلدمات الرئيسية 
في عدد من الوزارات املهمة في مملكة البحرين.

واضافت سبكار في مؤمتر صحافي ان التعديالت 
شملت وزارات االسكان والصحة والعمل وشؤون 
مجلس الوزراء اضافة الى ضم مسؤولية املياه 
والكهرباء الى النفط والغاز لتصبح وزارة الطاقة. 
وأوضحــــت ان العاهل البحرينــــي امر في وقت 
ســــابق بتخفيض فوائــــد احلكومة على قروض 
االســــكان بنسبة ٢٥٪ وهو ما يعادل ١٢٧ مليون 
دينار بحريني، مضيفة ان عدد االسر املستفيدة 

من القرار يصل الى ٣٥ الف اسرة.
واشارت الى ان وزارة الصحة تعتبر ميزانيتها 
من اكبر ميزانيات الوزارات التي تصل الى ٢٣٠ 
مليون دينار، مضيفة ان املرحلة املقبلة ستتضمن 

فتح السوق احمللي للمزيد من االستثمارات اخلاصة 
في هذا املجال. واكدت مجددا أن احلوار الوطني 
ســــيتناول جميع القضايا التي تطرحها جميع 
االطــــراف، موضحة ان املباحثات بني ولي العهد 
البحرينــــي مع ممثلني عن املجتمــــع البحريني 
مســــتمرة وســــيتم خاللها حتقيق تقدم ايجابي 

لبدء احلوار.
إلى ذلك، تقدم نواب كتلة الوفاق الشــــيعية 
البحرينية وعددهم ١٨ أمس رسميا باستقاالتهم 
من البرملان، حسبما اعلن بيان صادر عن الكتلة 

تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وجاء في البيان «انطالقا من صيانة دم الشهداء 
وما اقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب 
والــــذود عن حرياته، ووفاء لناخبينا الذين امنا 
انتخبونــــا اال لذلك، فإننا لم نعــــد معنيني بهذا 

املجلس».

بغداد ـ وكاالت:  اســـتنفرت مظاهرات الغضب 
احلاشـــدة التي شهدها العراق يوم اجلمعة املاضي 
وخلفت قتلى وجرحى، احلكومة العراقية ودفعتها 
التخاذ العديـــد من اإلجـــراءات المتصاص النقمة 
الشـــعبية، فقد عقد مجلس الوزراء العراقي امس 
اجتماعا طارئا لبحث اجراء اصالحات ادارية وتسريع 
وتفعيل عمل الوزارات واحملافظني في شؤون اخلدمات 
واالستجابة ملطالب احملتجني. وقد أمهل رئيس الوزراء 
نوري املالكي فترة ال تتجاوز ١٠٠ يوم للوزارات من 
اجل حتسني ادائها، اثر موجة التظاهرات في البالد 

للمطالبة باخلدمات والعمل ومكافحة الفساد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب املالكي انه «حدد 
فترة ١٠٠ يوم يجري بعدهـــا تقييم عمل احلكومة 
والوزارات كل على حـــدة ومعرفة مدى جناحها او 
فشـــلها في تأدية العمل املناط بها «تبدأ من تاريخ 
أمس». وأكد املالكي «انه سيتم إجراء تغييرات على 

ضوء النتيجة التي سينتهي اليها التقييم».
وكان مصدر مطلع في احلكومة العراقية كشف لـ 
«كونا» ان املالكي سيقوم بتغيير عدد من املسؤولني 
واحملافظني التابعني حلزبه (حزب الدعوة االسالمية). 

وفي اول خطوة اعلن سلمان الزركاني محافظ بابل 
املنتمي حلزب الدعوة انه قدم استقالته رسميا الى 
مجلس احملافظة على خلفية التظاهرات واالعتصامات 

التي شهدتها احملافظة يوم اجلمعة املاضي.
وقال الزركاني في مؤمتر صحافي أمس في مبنى 
احملافظة انه يتمنـــى من مجلس احملافظة ان يقبل 
استقالته وانه يعتقد ان التظاهر حق ألبناء املنطقة 
وانه سيســـتمر في اداء مهامه حلني موافقة مجلس 
احملافظة على طلب استقالته. وأكدت مصادر سياسية 
ان الزركاني قدم استقالته بناء على طلب من رئيس 

الوزراء العراقي نوري املالكي.
وسبق الزركاني في تقدمي استقالته محافظ البصرة 
شلتاغ عبود الذي اعلن استقالته مع خروج املتظاهرين 
في املدينة الغنية بالنفط مطالبني باقالته. بدوره، 
قرر البرملـــان العراقي متديد فتـــرة تواجد أعضاء 
مجلس النواب في احملافظـــات حتى يوم ٥ مارس 
املقبل وذلك إلتاحة الفرصة الكاملة أمامهم لالتصال 
باملواطنني والتعرف علـــى احتياجاتهم ومطالبهم 
وتقدمي التقرير اخلاص بذلـــك الى مجلس النواب 

في السادس منه.

دمشقـ  وكاالت: قالت صحيفة «الثورة» السورية 
الناطقة باسم احلزب احلاكم أن األحداث اجلارية في 
ليبيا وفي املنطقة كشفت املستور بشأن عالقة الغرب 
مع العرب، ودللت على ذلك بصمت الغرب طوال األيام 
األولى لهذه األحداث، حتى وصلت األمور إلى النفط 
ووقف ضخه فانتفض الغرب واستنفر مجلس أمنه 
التابع لألمم املتحدة وتوعد بالويل والثبور، ومت إعداد 
العدة لتنفيذ اخلطط البديلة املسبقة املعدة خصيصا 

ملثل هذه احلاالت.
وأضافت: إن أحــــداث ليبيا إضافة إلى التطورات 
اجلارية في بعض البلدان العربية كشفت الكثير من 
خفايا السياســــات الغربية واألميركية بشكل خاص 
جتاه املنطقة العربية، وأن ما يريده الغرب من العرب 
هو ثرواتهم ونفطهم بالتحديد، وانه ال مانع عنده أن 

يذهبوا إلى اجلحيم مادامت مصاحله مؤمنة.
 ونبهت الصحيفة في تعليقها على األحداث التي 
تشهدها املنطقة العربية حتت عنوان «كشف املستور» 
األشقاء في ليبيا بأن يضعوا في حساباتهم تلك األمور 
وهم يتحركون إلحداث ما يصبون إليه من إصالح، 

محذرة من أن املسألة في غاية اخلطورة عندما يحرك 
الغرب مجلس األمن نحو املنطقة ونحو الدول النفطية 
بالذات حتى يصبح من املمكن توقع إسالة الدماء كي 

يعاد ضخ النفط بالشروط الغربية.
 وتابعــــت: ان ما يدعو إلــــى التفاؤل واألمل فيما 
يجري على الســــاحة العربية الواسعة هو أنه إرادة 
شعبية، مؤكدة أن اإلرادة الشعبية ال تخطئ مطلقا 
ألنها تقوم على حسابات دقيقة، وعلى إحساس وطني 
عال، وإدراك عميق ملتطلبات احلاضر واملستقبل وطنيا 
وقوميا.  واعتبرت الصحيفة أن الدميوقراطية التي 
يقول الغرب إنه يشــــتهيها للعــــرب كالم فارغ، وأن 
حديثه عن األمن والســــالم واالســــتقرار في املنطقة 
شــــيء وما يفعله شيء آخر تفوح منه رائحة النفط 
والنهب والصهيونية.  وتساءلت «الثورة»، إن لم يكن 
األمر كذلك فبماذا يفسر هؤالء وعلى رأسهم الواليات 
املتحدة غزو العراق عسكريا واحتالله وتدمير بنيته 
التحتية، ومباذا يفسرون انحيازهم إلسرائيل وهي 
القوة التي حتتل أرضا عربية وتتســــبب في انعدام 

األمن واالستقرار في املنطقة؟

حركة حماس تزداد قوة 
دون أن تطلق رصاصة واحدة

عواصــــمـ  رويترز: يرى مراقبون أن 
االضطرابــــات التي غيرت العالم العربي 
خارج قطاع غزة عززت من مكانة حركة 
حماس داخل القطاع الذي حتكمه ودعمت 
موقفها في مواجهة السلطة الفلسطينية 

التي لها الغلبة في الضفة الغربية.
فقد استقبلت سقوط الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك بسعادة بالغة إذ 
احست ان رحيله سيضعف من قبضة اسرائيل على 
القطاع الفقير والتي شلت اقتصاده وحاصرت سكانه 
منذ خمس سنوات. كما حرم خروج مبارك كال من 
اسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
من اقرب حليف عربي مما تركهما معرضني للخطر 

فجأة في منطقة سريعة التغير.
وقــــال فوزي برهوم املتحدث باســــم حماس إن 
احلكومة املصرية اجلديدة لن تقبل بتضييق اخلناق 
على غزة وســــتكون هناك نهاية للحصار ولعزلة 
حماس. واضــــاف ان االمر سيســــتغرق وقتا لكن 
املستقبل يبدو مشرقا. وفازت حماس التي ال تعترف 
بإسرائيل بانتخابات في االراضي الفلسطينية عام 
٢٠٠٦ وسيطرت على قطاع غزة بعد ١٨ شهرا عقب 

حرب اهلية وجيزة مع حلفاء عباس.
ومنذ ذلك احلني جنت حماس من هجوم عسكري 
اسرائيلي بدأ بعد تكرار الهجمات الصاروخية العابرة 
للحدود وجاهدت للتغلب على احلصار اخلانق الذي 
ترك ٨٠ ٪ من سكان القطاع البالغ عددهم ١٫٥ مليون 

يعتمدون على املعونات.
ومن القوى املتوقع ان تلعب دورا كبيرا في مصر 
اجلديدة جماعة االخوان املسلمني القوية ذات العالقات 

الوثيقة للغاية مع حماس وتؤيد فتح احلدود.
وفي حني يتنامــــي التفاؤل في غزة يخبو االمل 
في الضفة الغربيــــة. فاالمال بأن يتمكن عباس من 
التوصل التفاق ســــالم دائم بددها رفض اسرائيل 
وقف البناء االســــتيطاني كما اضعــــف تنامي قوة 
حماس جهود السلطة الفلسطينية النهاء االنقسام 

بني الفصائل الفلسطينية.
ورفضت حماس عرضا هذا الشــــهر للدخول في 
حكومة وحدة كما رفضت دعوة عباس الجراء انتخابات 
قائلة انه يتعني على السلطة الفلسطينية التوقف 
اوال عن جميع اشــــكال التعاون مع اســــرائيل وان 
تطلق ســــراح املئات من انصار حماس احملتجزين 

في سجون الضفة الغربية.

استقالة وزيرة الخارجية الفرنسية
وتعيين آالن جوبيه خلفًا لها 

اثر الجدل حول عطلة قضتها مؤخرا في تونس

باريــــسـ  وكاالت: قدمــــت 
الفرنســــية  وزيرة اخلارجية 
اليو ماري استقالتها  ميشيل 
في رسالة الى الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي امس عقب 
سلسلة من االخطاء املتعلقة 

بالثورة في تونس.
وفيما قالت اليو ماري في 
رســــالتها التي اطلعت عليها 
رويترز «اطلــــب منكم قبول 
اســــتقالتي»، أعلن ساركوزي 
أمــــس تعيــــني آالن  مســــاء 
جوبيــــه خلفا لها فــــي وزارة 

اخلارجية.
هذه االستقالة جاءت رغم 
التي  اليــــو ماري  تصريحات 
قالت امام صحافيني في الكويت 
حيث شــــاركت في احتفاالت 
الكويت «كما ترون،  استقالل 
ان عملــــي كوزيرة للخارجية 
يسير بنسبة ١٠٠٪». واضافت 
«أرفض التعليق على اشاعات 

باريسية».
ويتخــــذ هــــذا التنحي في 
الواقع شكل العزل بعد ان قرر 
الرئيس الفرنسي خالل اليومني 
املاضيني بحسب اعضاء بارزين 
في االكثرية التخلي عن وزيرة 
خارجيته اثر اسابيع من اجلدل 
حول عطلة قضتها مؤخرا في 
تونس برفقة شريكها باتريك 
اولييه وهــــو ايضا وزير في 
احلكومة يتولى مهام العالقات 
مع البرملان. وتعرضت ميشال 
اليو ماري لهجمات املعارضة 
بعد الكشف عن اتصال بينها 
وبني الرئيس التونسي املخلوع 
زيــــن العابدين بــــن علي في 
خضــــم الثورة وعــــن صفقة

بــــني اهلهــــا وصاحــــب عمل 
تونسي.

وافادت صحيفة «لو كانار 
انشينيه» الساخرة التي كشفت 
اوال معلومــــات حول عطالت 
الوزيرة الفرنسية في تونس، 
ان برنار ماري وزوجته (٩٤ 
و٩٢ عاما على التوالي) اللذين 
رافقتهما الوزيرة الفرنسية في 
اواخر ٢٠١٠ الى تونس، اشتريا 
حصصا من صديقهم التونسي 
عزيز ميــــالد وجنله كرمي في 

شركة اكرام للعقارات.
ومتــــت الصفقــــة فــــي ٣٠ 
ديســــمبر في مدينــــة طبرق 
الساحلية في شمال غرب تونس 
حيث وصلــــت عائلة الوزيرة 
على منت طائرة ميالد اخلاصة 
وهو «صديــــق قدمي» للعائلة 
مت لقاؤه «بالصدفة» في مطار 
تونس، بحسب التصريحات 
االولى للوزيــــرة ومحيطها. 
واكدت اليو ماري انها ال تتدخل 

في شؤون اهلها «اخلاصة».

ميشيل اليو ماري

اري
خبـ
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محمد الغنوشي يعلن تقدمي استقالته على الهواء مباشرة

تونس ـ وكاالت: أعلن رئيس الوزراء التونســـي املؤقت 
محمد الغنوشي استقالته من منصبه واتهم ما وصفها بقوى 
خفية «بالسعي إلى إفشال الثورة» التي حققتها تونس منذ ١٤ 
يناير املاضي. وقال الغنوشي خالل مؤمتر صحافي امس إنه 
أتخذ قرار االستقالة من منصبه بعد تفكير عميق وبالتشاور 
مع أفراد عائلته لذلك فإنه يعلن هذه االستقالة وهو مرتاح 
الضمير ألنه «ليس مستعدا ليكون شخصا يتخذ قرارات أو 
إجراءات تتسبب في سقوط ضحايا». وشهدت تونس خالل 
األيام الثالثة املاضية أعمال عنف وصدامات بني املتظاهرين 
وقوات األمن نتج عنها سقوط ٥ قتلى والعديد من اجلرحى إلى 
جانب حرق وتخريب العديد من املؤسسات العامة واملمتلكات 
اخلاصة. وتابع قائال «استقالتي ليست هروبا من املسؤولية 
بل ألفسح املجال لغيري رمبا يستطيع توفير أفضل الشروط 
إلجناح الثورة وحتقيق أهدافها. وتســـاءل الغنوشي «ملاذا 
كل هذا التركيز على احلكومة املؤقتة التي يرأسها وملاذا هذا 
التحامل عليها وملاذا حتولت مسألة إسقاط حكومته إلى هدف 
أساســـي من أهداف الثورة». واتهم في هذا السياق البعض 
من وسائل اإلعالم بالتركيز عليه وعلى حكومته بشكل غير 
مبرر متناســـية بذلك مصلحة البالد واعتبر أن اســـتقالته 
هي «في خدمـــة الثورة وتونس ومســـتقبلها». وأعرب في 
املقابل عن أمله في أن تســـاعد استقالته من رئاسة الوزراء 
في توفير مناخ جديد فـــي البالد ودعا ما وصفها بالغالبية 
الصامتـــة إلى التحرك كي ال تفرض األقلية موقفها. من جهة 
أخرى اتهم محمد الغنوشي الذي يرأس احلكومة التونسية 
املؤقتة منذ فرار الرئيس املخلوع بن علي في الرابع عشر من 
الشهر املاضي ما وصفها بـ «قوى خفية» بالسعي إلى إفشال 

فؤاد املبزع سيعلن في نهاية األسبوع اجلاري «خارطة طريق 
بشأن االنتخابات املقبلة». 

ولم متض ساعات قليلة على استقالة الغنوشي حتى أعلن 
الرئيس االنتقالي فؤاد املبزع تعيني الوزير السابق الباجي 

قائد السبسي رئيسا جديدا للحكومة االنتقالية.
وفي وقت سابق من امس جلأت قوات األمن التونسي إلى 
إطالق الرصاص والقنابل املسيلة للدموع لليوم الثالث على 
التوالي لتفريق مئات املتظاهرين الذين جتمعوا في شـــارع 
احلبيب بورقيبة بوســـط تونس العاصمة. وبدأت التظاهرة 
في حدود الســـاعة احلادية عشـــرة بالتوقيت احمللي عندما 
جتمع املئات من الشباب أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإسقاط 
احلكومة املؤقتة. ورفع املتظاهرون شعارات منها «يا غنوشي 
يا عميل هز دبشك واستقيل» و«تونس حرة والغنوشي على 
برة» و«الشعب يريد إسقاط احلكومة» و«أوفياء أوفياء لدماء 
الشهداء» و«وزارة الداخلية وزارة إرهابية». الى ذلك، كشفت 
وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته امس عن «فقدان 
أسلحة وذخيرة» خالل «أحداث نهب وحرق» طالت في املدة 
األخيرة مراكز ومديريات تابعة جلهازي األمن واحلرس الوطنيني. 
ودعت الوزارة في البيان الذي بثته وكالة األنباء التونســـية 
«املواطنني الذين يعثرون على هذه األسلحة إلى تسليمها إلى 
أقرب مركز أمن أو ثكنة عســـكرية». وداهم مشاغبون خالل 
األيام الثالثة األخيـــرة مراكز أمن وحرس في كل من تونس 
العاصمة ومدينة القصرين (شمال غرب) وأحرقوها. ويعتقد 
على نطاق واسع أن املشاغبني وأغلبهم من املراهقني مأجورون 
من حزب التجمع الدســـتوري الدميوقراطي احلاكم في عهد 

الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي.

الثورة التي حققتها بالده من دون أن يحدد أسماء أو ماهية 
هذه القوى. وأشـــار إلى أنه على الرغم من اإلرباك والتشتت 
استطاعت احلكومة املؤقتة التي كان يرأسها حتقيق العديد 
من مطالب املجموعة الوطنية منها إعالن العفو العام ومتكني 
كل القـــوى من احلصول على تراخيـــص ألحزابها. وأضاف 
أن ثورة تونس فتحت «صفحـــة جديدة في إطار املصاحلة 
الوطنية في مناخ جديد من احلرية والدميوقراطية في البالد» 
وأن حكومته استطاعت خالل هذه الفترة الوجيزة معاجلة 
جملة من اإلشكاليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. وأكد في هذا السياق أن الرئيس التونسي املؤقت 

خاتمي يطلب اإلفراج عن موسوي وكروبي 
طهرانـ  أ.ف.پ: طلب الرئيس االيراني السابق محمد خامتي االفراج 
عن زعيمي املعارضة اإلصالحية مير حسني موسوي ومهدي كروبي 
املوضوعني في االقامة اجلبرية حسب ما اعلن موقعه الشخصي أمس 
األول. وسأل خامتي مجموعة اســـاتذة جامعيني ورجال دين «ملاذا 
يوضع اشخاص مثل موسوي وكروبي وزوجتيهما الذين لديهم ماض 
مجيد في الثورة واجلمهورية االسالمية والذين ال يشك في اخالصهم 

للثورة واجلمهورية االسالمية في االقامة اجلبرية؟».
وقال خامتي «هذا العمل يسمح الشخاص هم ضد النظام (االسالمي) 
وال يريدون اخلير اليران ان يستفيدوا ويستغلوا مشاعر الشباب». 
واضاف «آمل انه مع اقتراب السنة االيرانية اجلديدة (التي تبدأ في 
مارس) سنرى نهاية نظام االقامة اجلبرية والقيود واالفراج عن املعتقلني 

وايجاد مناخ آمن وحر يكون فيه تصويت الناس حاسما».
وهـــي املرة االولى التـــي يطلب فيها خامتي الـــذي اطلق حركة 
االصالحات في ايران بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية في ١٩٩٧ االفراج 
عن موسوي وكروبي. وتولى خامتي رئاسة اجلمهورية االسالمية 
لواليتـــني متعاقبتني بني عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٥ قبل ان يتولى الرئيس 
احلالي محمود احمدي جناد هذا املنصب. اال ان الرئيس السابق علي 
اكبر هاشمي رفســـنجاني الذي دعم بصورة غير مباشرة موسوي 
في االنتخابات الرئاسية في يونيو ٢٠٠٩ وفاز فيها الرئيس محمود 
احمدي جناد ادان تظاهرة املعارضة في ١٤ فبراير. ونقلت وكالة األنباء 
االيرانية العمالية عن رفسنجاني قوله «ان واجب النظام والشعب 
واضح: يجب التحرك ضد األفراد واملجموعات املعادية احملدودة العدد 
والتي تسعى إلى أضعاف النظام». وكروبي وزوجته ورئيس الوزراء 
السابق مير حســـني موسوي وزوجته في االقامة اجلبرية دون اي 

اتصال مع العالم اخلارجي منذ االسبوع املاضي.


