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 أنقرةـ  أ.ش.أ: أكد وزير الداخلية 
التركي بشير اتاالي أن بالده هي 

األكثر أمنا في أوروبا.
  ونقلت صحيفة «صباح» اليومية 
عن أتاالي قولـــه إن هناك العديد 
من القضايا التي لم حتل واألمور 
الغامضة التي يسعى اجلهاز األمني 

لفك رموزها.
  واضاف أن قوات األمن أحرزت 
تقدما كبيرا في كفاحها ضد اجلرمية 
املنظمـــة والتصدي لها وأن تركيا 
املبذولة  أصبحت نتيجة اجلهود 
لتعزيز األمن هي الدول األكثر أمنا 

في أوروبا.

 عواصم ـ د.ب.أ: عرض الرئيس 
اإلسرائيلي شــــيمون بيريز تقدمي 
الدعم مــــن بالده للــــدول العربية 
املجاورة في ظل التغييرات اجلذرية 
التي تشهدها. وفي أعقاب لقائه أمس 
بالقدس احملتلة مع هانيلوره كرافت، 
رئيسة حكومة والية شمال الراين 

وســــتفاليا، أكبر والية أملانية من 
حيث عدد الســــكان، قال بيريز إن 
هذا الدعم يتمثل في مساعدات تقنية 
وعملية. وأضاف الرئيس اإلسرائيلي: 
«نستطيع أن نســــاعدهم على أن 
يساعدوا أنفسهم بأنفسهم، وعلينا 

دعم الشعوب وليس احلكام». 

 بيريز يعرض دعم الدول العربية لمواجهة التغييرات  وزير الداخلية التركي يؤكد أن بالده هي األكثر أمناً في أوروبا 

 االنتفاضات الشعبية تفرض على الغرب نظرة جديدة إلى العالم العربي 
 بيروتـ  أ.ف.پ: يرى خبراء ان االنتفاضات 
وحركات االحتجاج في العالم العربي ستدفع 
الدول الغربية الى محاكاة املنطقة بنظرة جديدة 
تتبنى تطلعات الشعوب الى التغيير واحلريات، 
بديال عن دعم انظمة متسلطة او غض الطرف 

عنها حلفظ املصالح.
  ويقول خطار ابو دياب اخلبير في الشؤون 
السياسية واالستاذ في جامعة باريس ١١ لوكالة 
فرانس برس «نحن امام انهيار نظام قدمي في 
العالم العربي وبلورة نظام جديد قد يستغرق 
أسابيع أو أشهرا او سنوات، لكن هذا التسونامي 
الدميوقراطي الذي انطلق من سيدي بو زيد في 

تونس لن يتوقف عند حدود معينة».
  ويضيف ان «الشباب العربي الذي نزل الى 
الشــــارع فرض على الديبلوماسيات الغربية 
عدم اعتبار األنظمة قدرا نهائيا، وعدم اعطاء 
االولوية للمصالــــح االقتصادية والنفعية بل 

االستماع الى الشعوب واملعارضات».

  ويوضح ان «الهاجس بالنسبة الى الواليات 
املتحدة والدول االوروبية في عالقاتها مع الدول 
العربية كان االســــتقرار السيما بعد احداث ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ وبروز خطر االرهاب الذي اعطى 

صدقية للمخاوف الغربية».
  ويقول مدير مركز كارنيغيـ  الشرق االوسط 
للدراسات بول سالم ان «االنظمة العربية اقنعت 
الغربيني بان التطرف االسالمي هو البديل اذا 

رحلت هي، لكن تبني ان هذا غير صحيح».
  ويتابــــع «دخل االســــالميون الثورات بعد 
انطالقها لكنها ليســــت ثوراتهم ال تنظيما وال 

شعارات، وهم مدركون لذلك».
ان االســــالميني «سيطروا خالل    ويضيف 
الســــنوات الثالثني االخيرة على الوعي العام 
بشعاراتهم الدينية، لكن تبني ان الشعب يريد 
امورا اخرى: يريد احلرية واحلداثة، يريد التنوع 

والدميوقراطية».
  ففي «ثورة الياسمني» في تونس و«ثورة ٢٥ 

يناير» املصرية وفي كل االحتجاجات التي تعم 
العالم العربي، حترك الشارع احملبط واملهمش 
والساعي الى احلقوق بدفع من شبان وشابات 
منفتحني على التقنيات احلديثة ورافضني للفساد 

ومطالبني بفرص عمل وباحلريات.
  ويأخذ الكثير من الناشــــطني واملثقفني في 
الدول الغربية على حكوماتهم سوء تقديرها 
السيما في االسابيع االولى لالنتفاضات، للتغيير 
الذي يشق طريقه في الدول العربية، وترددها 
او تأخرها في تأييد مطالب الشعوب خوفا على 

عالقاتها املميزة مع قادة هذه الدول.
  وتوضح اخلبيرة في شؤون الشرق االوسط 
أنياس لوفالوا صاحبة كتاب «الشرق االوسط، 
دليل االستعمال»، لفرانس برس ان التحركات 
الشــــعبية العربية «احدثت مفاجأة قوية على 
مستوى احلكومات الغربية التي كانت تنظر الى 
العالم العربي من خالل عدستني: مكافحة التطرف 

االسالمي ومكافحة الهجرة غير القانونية».

  وترى ان هذه النظرة «حجبت الرؤية عن 
قادة الغرب الذين حصروا حوارهم مع املسؤولني 
السياسيني لضبط الهجرة والتطرف ولم يلمسوا 
التغيير احلاصل فــــي املجتمعات على الضفة 

اجلنوبية للمتوسط، السيما بني الشباب».
  واذا كانت عواصم مثل واشنطن وباريس 
اســــتدركت ارباك االســــابيع االولى واتخذت 
مواقف اكثر حزما جلهة رفض العنف واملطالبة 
باالستماع الى صوت الشعب، وصوال الى دعوة 
القادة وآخرهم العقيد الليبي معمر القذافي، الى 
الرحيل، فان عالقاتها مع الدميوقراطيات الناشئة 
في مرحلة ما بعد الثورات التزال غير واضحة. 
وتقول لوفالوا «يجب ان يقبل الغرب حقيقة 
ان هذا العالم تغير وان محادثيه التقليديني لم 
يعودوا مقبولني ومحترمني في مجتمعاتهم».

  وتضيــــف «بالتالي البد من اقامة حوار مع 
محادثني جدد ومع املجتمع املدني، والعمل معهم 
بجدية من اجل اعادة الثقة املفقودة وحتقيق 

تبادل متوازن مع شركاء حقيقيني».
  وهي ترى ان «املشكلة اآلن تكمن في معرفة 

من هم هؤالء احملاورون اجلدد».
  واثار محللون احتمال وصول االسالميني الى 
السلطة في دول مارست القمع لعقود طويلة 
ضدهم اال ان كثيرين يعتبرون ان النزعة الى 
الدميوقراطية ستجرف في طريقها كل تطرف. 
ويقول سالم «تبني ان الشعب اوسع بكثير من 
التيار االســــالمي، ولو ان هذا االخير هو اكبر 
تيــــار منظم واكبر كتلة منفــــردة في املرحلة 
احلالية، وسيجد له مكانا من دون شك في اي 
انتخابات دميوقراطية مقبلة بحجم محدد. غير 
ان هذه الثورات هي أفول ملرحلة صعود االسالم 

السياسي. لقد سبقه الزمن والشعب».
  ويشير سالم الى ان من اهم االعتبارات التي 
سيبني عليها الغرب في املرحلة املقبلة سياسته 
سيكون املوقف من اسرائيليو النفط واحلفاظ 
على مصالح الشــــركات االوروبية واالميركية 

العاملة في الدول النفطية.
  ويقول «موضوع النفط مهم، لكن املوضوع 
االسرائيلي في مصر اهم من النفط الليبي مثال. 
ففي مصر، ستكون واشنطن محبذة الي نظام 

ال يكسر معاهدة السالم مع اسرائيل».
  ويشدد خطار ابو دياب من جهته على ضرورة 
ان يتعاطى الغرب في املرحلة املقبلة مع الدول 
العربية على قاعدة املساواة والعدالة السيما 

فيما يتعلق بالصراع العربي ـ االسرائيلي.
  ويقول «ثبت ان كل هذه الثورات واالنتفاضات 
غير ايديولوجية وتسعى فقط الى الكرامة كما 

الى احلرية واخلبز والعدالة االجتماعية».
  ويضيف «اال ان مدى صالبة التحوالت يكمن 
ايضا في انتاج مشهد اقليمي جديد اكثر استقرارا 
وعدالة ومن ضمنه اقامة الدولة الفلسطينية 
القابلة للحياة». ورأى ان «ذلك سينزع الكثير 
من الصواعق املســــتقبلية حيال هذا الشــــرق 

االوسط املتفجر». 

 إيران تستعد إلطالق صاروخ «باحث٤» الفضائي وإنتاج غواصات ثقيلة 
 نجاة وزير الطاقة المقرب من نجاد من سحب الثقة بفارق صوت واحد 

 طهـــران ـ وكاالت: أكدت ايـــران أمس عزمها 
اطالق صاروخ (كاوشكر ٤) لالبحاث الى الفضاء 
قريبا في مهمة الختبار االنظمة التحتية وسالمة 
ادائه قبل ارسال كائنات حية الى الفضاء العام 

املقبل.
  وقال رئيس منظمة الفضاء االيرانية حميد 
فاضلي لوكالة االنباء االيرانية (ارنا) ان «ايران 
تطلق قريبا صاروخ (كاوشكر ٤) اي (الباحث 
٤) الـــذي ال يحمل اي كائن حي الى الفضاء في 
خطوه الختبار االنظمة التحتية وسالمة ادائه 
قبل قيامها بارســـال كائنـــات حية الى الفضاء 

العام املقبل».
  واضاف انه «في حال كانت نتائج اطالق هذا 
الصاروخ قبل انتهاء الســـنة االيرانية احلالية 
(املنتهيـــة في ٢١ مارس اجلاري) ايجابية فاننا 
سنطلق صاروخا مماثال الى الفضاء خالل العام 

املقبل يحمل كائنات حية».
  واوضح فاضلـــي ان «منظمته تبذل جهودا 
جبارة في املرحلة الراهنة بهدف ازاله العقبات 
التي تعترض ســـبيل اطالق صواريخ االبحاث 

اخلاصة بارسال الكائنات احلية الى الفضاء».
  واشـــار الـــى ان «البحـــوث والتحضيرات 
املتعلقة بارســـال رواد الى الفضاء جتري على 

قدم وساق».
  في شأن إيراني آخر، تفادى الرئيس محمود 
أحمـــدي جناد فقدان وزير ثـــان من املقربني له 
في شهرين أمس بعدما جنا وزير الطاقة ماجد 
نامجو بفارق صوت واحد من اقتراع بســـحب 

الثقة في البرملان.
  واقترع ١٠١ من اعضـــاء البرملان الذي اطاح 
بوزير النقل في حكومة أحمدي جناد في فبراير 
لصالح سحب الثقة من الوزير بينما رفض ١٠٢ 
شـــخص سحب الثقة. وشارك في االقتراع ٢٠٩ 

اعضاء.
  ومن شأن بقاء نامجو أن ينقذ احمدي جناد 
من هزمية مماثلة ملا مني به في الشهر املاضي 
في مساءلة برملانية وصفها بانها «غير مشروعة» 

واظهرت االنقسامات بني البرملان واحلكومة.
  ولم يحضر احمدي جناد جلسة سحب الثقة 
من وزير النقل حميد بهبهاني ولكنه حضر جلسة 
أمس وابلغ النواب تقديره الهتمامهم بشـــؤون 

البالد وحثهم على االبقاء على نامجو.
  وقال ما قاله النـــواب «اثناء النقاش» يظهر 
مدى حرصهم على شـــؤون البالد.. لكن آمل ان 

يبقى السيد نامجو في منصبه.
  وحتدث النائب يوســـف جنفـــي مؤيدا عزل 
الوزير ملا قال انه «سوء ادارة من جانبه وافتقار 

الى برنامج ملموس».
  ويشرف وزير الطاقة في ايران على شبكات 
الكهرباء وامليـــاه ال قطاعات النفط والغاز ذات 
االهمية احليوية والتـــي تقع حتت اختصاص 

وزارة النفط.
  واضاف جنفي مستبقا اي اتهام بأن البرملان 
يحاول تقويض احلكومة «اذا استخدم النواب 
ادواتهم االشـــرافية القانونية فإن هذا ال يعني 

معارضتهم العضاء احلكومة».
  كان احمدي جناد قال في فبراير ان االطاحة 
بوزير النقل التـــي اعقبت حادث حتطم طائرة 
كانت غير قانونية، وقال: سأحتدث الى الشعب 

االيراني بشأن اداء اجلهاز التشريعي.
  من جانبه، اكد معاون شؤون االكتفاء في القوات 
البحرية االيرانية للجيش االيراني، في اطار حديثه 
عن تصنيع غواصات من النوع اخلفيف بشـــكل 
كبير، ان العامني املقبلني سيشهدان نزول الغواصة 

الثقيلة ذات وزن ٥٠٠ طن الى اخلدمة.
  وفي حديث له مع وكالة انباء «فارس»، اشار 
االميرال اميري الى تصنيع الزوارق التي تطلق 
الصواريـــخ حني انزلت الى ميـــاه بحر اخلزر، 
مؤكدا ان هذا النوع من الزوارق يتم استخدامه 

في املياه اجلنوبية اليران ايضا.
  وعن اهم ما يتميز به الزورق القتالي اجلديد، 
ذكر االميرال انه يعد االحدث من معداته واالسلحة 
التي يحملها، فهو مجهز مبدفع من عيار ٧٦ ملم 
وهو نوع حديث جدا عما يستخدم اآلن ما يدعو 
الى الرضا في مجال االكتفاء الذاتي اذ ميكننا القول 
ان جميع االحتياجات ميكن تأمينها اآلن داخل 
ايران من خالل اجلهود التي يبذلها املتخصصون 

في هذا املجال.
  واضاف اميري ان انتاج الغواصات اخلفيفة 
وصل مرحلـــة متقدمة، اذ نقوم بتصنيع اعداد 
كبيرة منها مبا يضاف الى قدراتنا حتت سطح 

املاء. 

(وكالة مهر)   وزير الدفاع العميد أحمد وحيدي يزيح الستار عن املدافع اإليرانية «هايتزر ١٥٥ ملم» ذاتية احلركة في منظمة الصناعات الدفاعية  

 عالم أميركي: إسرائيل وواشنطن مسؤولتان عن ڤيروس «ستاكسنت» 
ــرائيل   كاليفورنياـ  ايالف: اس
والواليات املتحدة هما املسؤولتان 
ــنت»  عن ابتداع ڤيروس «ستاكس
ــي من اجل تعطيل عمل  االلكترون

منشآت ايران النووية.
ــم االميركي  ــا اعلنه العال   هذا م
ــر «الترفيه  رالف راغنر امام مؤمت
ــم التكنولوجي» املعروف  والتصمي
اختصارا باالحرف الالتينية TED او 

«تيد» في لونغ بيتش، كاليفورنيا.

ــي.   ونقلت فضائية «بي.بي.س
ــم  ــن العال ــة ع ــوز» االخباري ني
ــك في ان  ــي قوله: «ال ش االميرك
اخلارجية  ــتخبارات  االس ــاز  جه
يقف خلف  (املوساد)  االسرائيلية 
هذه البرمجية، لكنه ليس الوحيد، 
ــبب تطور هذه التكنولوجيا  وبس
ــي ان تكون  ــن الطبيع ــح م يصب
ــدة هي هذه اجلهة  الواليات املتح

االخرى».

ــلطت  ــر ان االضواء س   ويذك
ــنت في  ــى ستاكس ــرة عل اول م
يوليو ٢٠١٠ وان اكثر من ٦٠٪ من 
االعطاب التي تسببت فيها وقعت 

داخل ايران.
ــنت» هو  ــر ان «ستاكس   ويذك
ــة  معروف ــة  خبيث ــة  برمجي اول 
الغرض منها تعطيل عمل املصانع 
ــي  ــاء ومصاف الكهرب ــات  ومحط
ــآت  ــن املنش ــا م ــط وغيره النف

ــة  العالي ــة  الصناعي ــبكات  والش
ــة والعاملة طبيعيا،  احلماية االمني

بأجهزة الكمبيوتر.
ــات  الڤيروس ــت  كان ــا    وبينم
عمل  لتعطيل  ــدف  ته ــة  التقليدي
ــرقة  س او  ــر  الكمبيوت ــزة  اجه
ــنت  ستاكس ــإن  ف ــه،  محتويات
ــي عالم  ــة كبرى ف ــل انعطاف ميث

التكنولوجيا اخلبيثة.
  ففي تقرير ملؤسسة مكافحة 

ــة  االلكـتروني ــات  الڤــيـروس
لبرمجيات  املنتجة  «سيمانتيك» 
«نورتون» ان تطور التكنولوجيا 
الالزمة لصنع ستاكسنت تتطلب 
عمل فريق من خمسة الى عشرة 
من خبراء البرمجيات فترة ستة 
ــال كتابة  ــة الكم ــهر متصل اش
الڤيروس  ــع هذا  اوامره، فبوس
تعطيل عمل الطاردات في مفاعل 

نووي مثال. 

 برلماني روسي: الثورات ستنقل العرب لتاريخ جديد 

 استطالع: ماري لوبان تتقدم على ساركوزي

 موســـكو وكاالت: أكد برملاني روسي بارز 
على ان «الثورات ســـتنقل العالم العربي الى 
تاريخ جديد»، ونقلت وكالة انباء «نوفوستي» 
الروسية أمس عن ميخائيل مارجيلوف رئيس 
جلنة الشـــؤون الدولية في مجلس الفيدرالية 
(الشـــيوخ) الروسي قوله إن الثورات ستنقل 
العالم العربي إلى تاريخ جديد. غير انه اعرب 
في تصريحاته مبوســـكو عن شعوره بأن ما 
يحدث في ليبيا بدأ يتحول الى حرب أهلية ألن 
كل ثورة-على حد قوله ـ ميكن أن تتحول إلى 
حرب أهليـــة إن لم تتمكن تلك الثورة من حل 

جميع املشكالت الناجمة عن تغيير النظام بني 
عشية وضحاها.

  واضاف مارجيلوف قائال: سبق ان حدث هذا 
األمر في روســـيا بعد ثـــورة ١٩١٧، كما حدث في 

بلدان مختلفة.
  واردف البرملاني الروســـي قائـــال: «أعتقد أن 
أي قرار تدخل في ليبيا تتخذه أميركا املتورطة 
أصال في حربني كبيرتني في العالم اإلسالمي في 
أفغانستان والعراق سيتسبب في تشويه كبير 
لصورة الرئيس األميركي باراك أوباما ولن يكون 

مثل هذا القرار حكيما». 

  ومع تدني شــــعبيته إلى مستوى قياسي أطلق 
ساركوزي نقاشا وطنيا حول دور االسالم في املجتمع 
الفرنسي تقول جهات قياس استطالعات الرأي إنه 

يأتي في إطار خطة إلضعاف لوبان.
  وقد زادت شــــعبية لوبان منــــذ أن تولت زعامة 
حزب اجلبهة الوطنية من والدها جان ماري في يناير 

وشبهت املسلمني بأنهم «قوة احتالل» في فرنسا. 

 باريــــس ـ وكاالت: أظهر اســــتطالع للرأي أمس 
االول أن ماري لوبان زعيمة حزب اجلبهة الوطنية 
اليميني املتطرف ستهزم الرئيس نيكوال ساركوزي 
في اجلولة االولى من االنتخابات الرئاسية في العام 

القادم.
  وقد علقت لوبان في مؤمتر صحافي بشمال فرنسا 
«هذا االستطالع يجعلني أعتقد أن نيكوال ساركوزي 

سيخسر هذه االنتخابات الرئاسية».
  واظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة «هاريس 
انتر اكتف» ونشر على موقع صحيفة لو باريزيان 
اليوميــــة حصول لوبان على ٢٣٪ من االصوات في 
اجلولة االولى من االنتخابات التي جترى على مرحلتني 
مقابــــل ٢١٪ للرئيس ســــاركوزي الذين ينتمي الى 

ميني الوسط.
  ولم يعلن ساركوزي ما إذا كان سيرشح نفسه 
العادة انتخابه لكن حزبه ورئيس الوزراء فرانسوا 
فيون يروجون له باعتباره اخليار الطبيعي للترشيح 

في االنتخابات.

 بكين تعترف باالستياء الشعبي: ثورتا تونس ومصر سياسة شارع 
 اعتقال صحافيين حاولوا تغطية تجمعات شنغهاي 

(أ.پ)   تواجد أمني كثيف قرب مركز وانغ فو جينغ التجاري في بكني حتسبا لدعوات التظاهرات أمس 

ـ وكاالت: بعد اعتراف   بكــــني 
رئيــــس وزرائها ويــــن جيا باو 
بوجود اســــتياء شــــعبي مرتبط 
اساسا بارتفاع معدالت التضخم، 
كثفت الصني مساعيها ودعايتها 
ضد نداءات من مجهولني دعت إلى 
مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة. 
وقد قالت وسائل اإلعالم الصينية 
احلكومية ومسؤولون إن ما شهدته 
تونس ومصر وليبيا مؤخرا من 
حركات «سياسة الشارع» ال ميكن 

أن ينجح في الصني.
  وفي افتتاحيتها، حثت صحيفة 
«بكني يوث ديلي» الشعب الصيني 
على «حماية االستقرار» من أشخاص 
داخل وخارج البالد «يستخدمون 
وسائل متنوعة للتحريض على 
سياسة الشارع». وقالت الصحيفة 
عــــن هــــؤالء الذين يدعــــون إلى 
«مظاهرات الياسمني» في الصني: 
«إنهم يستغلون اإلنترنت الختالق 
ونشر األنباء الزائفة، والتحريض 
على التجمعات غير املشــــروعة، 
بهدف جلب فوضى الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا إلى الصني».
  وكانت صحيفة «بكني ديلي» 
قد نشرت مقاال مشابها أمس االول، 
كما أطلق مسؤول محلي في بكني 
الرسالة ذاتها في مؤمتر صحافي 
أنباء الصني  أمس. ونقلت وكالة 
اجلديدة «شينخوا» عن واجن هوي، 
مديــــر إدارة املعلومات في بكني، 

القول إن من يستخدمون اإلنترنت 
للتحريــــض علــــى االحتجاجات، 
يحاولون «ممارســــة مــــا يعرف 

بسياسة الشارع».
  وقال: «ولكن املتعقلني ميكنهم 
أن يدركوا أنهــــم يختارون املكان 
اخلاطئ،  مثل هذه األحداث لن تقع 
في بكني». رغم ذلك، جتمع عشرات 
األشخاص أمس في شنغهاي في 

أنفسهم ضمن جمهور من حوالي 
٤٠٠ شخص جتمعوا عند السينما 
حسبما ذكر جانيس فوجيوكاس 
مراســــل مجلة شــــتيرن األملانية 
األنبــــاء األملانية (د.ب.أ)  لوكالة 
عبر الهاتف.وقــــال صحافيان إن 
الشرطة في شنغهاي ألقت القبض 
على ١٥ صحافيا أجنبيا على األقل 
كانوا يحاولون تغطية املظاهرات 

موقع االحتجاجات األسبوعية ضد 
احلكومة فيما أحاط بهم املئات من 

الشرطة بالزي الرسمي واملدني.
أملانــــي  صحافــــي    وقــــال 
ومســــتخدمون ملوقع تويتر إنهم 
يعتقــــدون أن مــــا ال يقل عن ١٠٠ 
شخص حضروا االحتجاج السلبي 
أمام سينما السالم في شنغهاي.

  وكان احملتجون الذين لم يعرفوا 

املناهضــــة للحكومــــة التي تقام 
أسبوعيا.

  وأضاف الصحافيان إن الشرطة 
احتجزتهما في منتصف اليوم خارج 
مقر «بيس سينما» في شنغهاى 
حيث دعا منظمون ال تعرف هويتهم 
على شــــبكة اإلنترنت إلى تنظيم 
مظاهرات «ياسمني» أسبوعيا كل 
أحد ابتداء من ٢٠ فبراير املاضي. 

 ماري لوبان 


