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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 

(أ.ف.پ)   أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى استقباله ملكة هولندا 

 الرئيس العراقي جالل طالباني 

 كنبيراـ  يو.بي.آي: قال وزير اخلارجية االسترالي 
كيفن رود أمس ان بالده بدأت مفاوضات مع اإلمارات 
بشأن شروط اتفاق ثنائي لالستخدام السلمي للطاقة 
النووية ميهد الطريق أمـــام مبيعات يورانيوم إلى 

أبوظبي.
  ونقلت وســـائل إعالم أسترالية عن رود قوله ان 
املفاوضات ســـتأخذ الوقت الضروري للوصول إلى 

االتفاق املناسب إال أنه أضاف «نعتقد ان أسس مثل 
هذا االتفاق أصبحت جاهزة».

  وأوضح ان االتفاق اجلديد سيفتح سوقا جديدا 
ومهما ملنتجـــي اليورانيوم األســـترالي. وقال رود 
ان اإلمارات التي وقعت على اتفاقية منع االنتشـــار 
النووي تتبنى مقاربة مسؤولة في مجال إنتاج الطاقة 

النووية. 

 أستراليا واإلمارات تبدآن مفاوضات لشراء اليورانيوم

(رويترز)   وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل متحدثا للصحافيني 

 أكد أن الموقف من الحظر الجوي على ليبيا يعود للجامعة العربية

 في شريط ڤيديو قدمه المقبور لرامسفيلد

 الفيصل يؤكد أن سبيل التغيير بالحوار ال المظاهرات: 
سنقطع أي إصبع يمتد إلى المملكة

 المجندات السوريات يأكلن رأس األفعى

 تركمان وعرب يطالبون البرلمان باستجواب طالباني 
لوصفه كركوك بـ «قدس كردستان»

 واشنطنـ  أ.ف.پ: عرض وزير الدفاع االميركي السابق 
على موقعه على االنترنت تســـجيل ڤيديو غريبا قدمه 
له املقبور صدام حســـني تظهر فيه جنديات ســـوريات 
يقطعن رؤوس ثعابني بأسنانهن وجنودا يطعنون جراء 

حتى املوت.
  وقال رامسفيلد انه تلقى هذا الشريط من املقبور كهدية 
في ختام مهمة قام بها في ١٩٨٣ في الشـــرق األوسط في 

عهد ادارة رونالد ريغان.
  وكتب رامسفيلد على موقعه على االنترنت «اوراق 
رامسفيلد » (ذي رامسفيلد بيبرز.. رامسفيلد.كوم) ان 
«هذه الهدايا مدهشـــة احيانا، لكـــن تلك الهدية حتديدا 

صدمتني».
  واضاف ان «صدام حسني أعطاني هذا الشريط الذي تبلغ 

مدته ٣ دقائق لكشف الفظائع املفترضة للسوريني».
  وأوضح انه «في التسجيل باألبيض واألسود الرديء 
النوعية يظهر شابات سوريات يقطعن رؤوس ثعابني 

بأسنانهن وشبان سوريني يطعنون جراء».

  ويقوم وزير الدفاع االميركي السابق حاليا بالترويج 
لكتاب مذكراته «معروف ومجهول» (نوون اند آنوون) 
الذي يتحدث فيه عن مســـيرته الطويلـــة في اإلدارات 
اجلمهورية من رئاسة ريتشـــارد نيكسون الى جورج 

بوش االبن.
  ووضع رامســـفيلد التسجيل على موقعه مع حتذير 
«لذوي املشـــاعر احلساســـة»، وقال مكتبه عبر موقع 
تويتر ان «رسالة صدام كانت واضحة: النظام السوري 

وحشي».
  واضاف «مع ان األدلة لم تكن مقنعة، اال انه يصعب 

إنكار خالصة العرض».
  ونشـــر رامسفيلد على موقعه على االنترنت حوالي 
ألفي وثيقة حول نشاطاته العامة يظهر في العديد منها 
في صورة ايجابية مثل الوثائق التي يبدو فيه منصتا 
لتساؤالت عسكريني، مما يتناقض مع تصريحاته العلنية 

حينذاك.
  وانتهت املســـيرة السياسية لرامسفيلد الذي عايش 

اعتداءات تنظيم القاعدة على الواليات املتحدة واحلرب 
االميركية االنتقامية في افغانســـتان والغزو االميركي 
للعراق، مع استقالته القسرية في ٢٠٠٦ بسبب الفوضى 

في العراق.
  في سياق آخر، أطلق في سورية امس مشروع «برملان 
الشباب» الذي ستشرف عليه وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، بدعم من السفارة البريطانية وتعاون من جمعية 

«سيا» الشبابية.
  وقال بيان أرسلته جمعية «سيا» لوكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ) إن «املشروع يهدف إلى تأمني مساحة أمام الشباب 
لعرض أفكارهم حول مجمـــل التحديات التي تواجههم 
كالتعليم والعمل وقضايا البيئة والتنمية وكيفية التعامل 
معها وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة واإليجابية في 
احلياة العامـــة ومجاالت العمل التطوعي واألهلي وإلى 
تعميق مفاهيم املواطنة واالنتماء لدى الشـــباب وفتح 
قنوات للحوار املباشر بني الشباب وصانعي القرار وهي 

أول جتربة من نوعها في البالد». 

 عواصم ـ إيــــالف: دعا تركمان وعــــرب مدينة كركوك 
العراقيــــة الشــــمالية الغنية بالنفط مجلــــس النواب إلى 
استدعاء الرئيس العراقي جالل طالباني واستجوابه حول 
تصريحات اعتبر فيها املدينة قدسا إلقليم كردستان، متهمة 
إياه باســــتعالل مشكلتها لتهدئة الشــــارع الكردي، الذي 

يتظاهر ضد حكومته. 
  فيما اعلنت احلكومــــة العراقية موافقتها على خارطة 
طريق الصالحات سياســــية وإداريــــة وخدمية وملكافحة 
البطالة، بينمــــا توقفت منظومة الكهرباء في عموم البالد 

امس االول وامس.
  فقد اتهمت اجلبهة التركمانية العراقية الرئيس طالباني 
وفي محاولة لتهدئة الشارع الكردي في مدينة السليمانية 
الشمالية مقر االحتاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس 
طالباني، «والذي يشهد مظاهرات تطالب باإلصالح والقضاء 
على الفساد في إقليم كردستان، الواقع في الشمال العراقي، 
بلعب طالباني على وتر كركوك لكسب عواطف هذا الشارع 
الذي لم يعد يسكت ألجل وهم مت تصنيعه أساسا لتضليله 
وأسموه «عودة كركوك إلى حضن اإلقليم» وقالت اجلبهة 
ان طالباني تناسي أنه رئيس جمهورية العراق، وأنه أقسم 
على أن يصون وحدة العراق، وأن يكون رئيسا للعراقيني 
كلهم من دون اســــتثناء، لكنه ها هو يصف في كلمته في 
الســــليمانية كركوك بأنها «قدس كردستان» و«إنه «يجب 
أال ننســــى أن هناك مناطق لم تعد حتى اآلن إلى أحضان 
اإلقليم مثــــل كركوك قدس كردســــتان ونحن بحاجة إلى 

النضال املشترك».
  واضافت اجلبهة في تصريح مكتوب للناطق االعالمي 
باســــمها انه «إذ تضخ إدارة اربيل بامليليشــــيات الكردية 

املسلحة إلى كركوك حتت ذرائع غير منطقية، وإذ حتاول 
هذه اإلدارة تضليل الشــــارع الكــــردي إعالميا فإن رئيس 
جمهورية العراق، الذي اختير لدورة ثانية، ثمنا لصفقات 
مصالح بــــني الكتل واألحزاب يكمل هذا التضليل ويطالب 
األكراد بنضال مشــــترك ألن (كركوك بحاجــــة إلى اتفاق 

استراتيجي بينهم) على حد قوله». 
  وطالبت مجلس النواب باســــتدعاء الرئيس طالباني 
ليشرح ألعضائه معنى أن تكون كركوك «قدس كردستان»، 
ودعته الى العمل على تعديل الدســــتور «الذي يعمق في 
حاله احلاضر احملاصصة والتقسيم. وشددت على ضرورة 

وضع الكتل واألحزاب مصاحلها الضيقة جانبا وأن تعمل 
من أجل مصلحة العراق» كما قالت.

  من جهته، دعا التجمــــع اجلمهوري العراقي (العربي) 
الرئيس طالباني الى التراجع عن تصريحاته التي عد فيها 
كركوك «قدس األكراد». وأكدت األمانة العامة للتجمع في 
بيان لها امس االول ان كركوك مدينة عراقية، ومن حصة 
العراقيني جميعا، وهي العراق املصغر بجميع أطيافه املتآخية 
مــــن العرب والتركمان واألكراد والكلدوآشــــور والصابئة 

وااليزيديني.
   واضاف التجمع «ان رئيس اجلمهورية هو رمز وطني 
وممثل لكل العراقيني وموقعه الرسمي هذا ال يسمح له بأن 
يكون منحازا إلى قوميته ومتعصبا لها، ســــيما ان جالل 
طالباني معروف بحنكته السياسية وخبرته الطويلة من 
اجل عراق دميوقراطي آمن يرفل بخيراته وينعم بثرواته 

التي هي ملك لكل العراقيني من دون تفاضل أو متييز».
   ودعــــا التجمع الرئيــــس طالباني إلــــى التراجع عن 
تصريحاتــــه، والتأكيد على ان كركوك مدينة ليســــت من 
حصــــة احد، وامنا حصــــة كل العراقيني من الشــــمال الى 
اجلنوب، وان يبقى ممثال لكل العراقيني، كي ال يندموا على 

اعادة انتخابه كما قال. 
  من جانبها دعــــت القائمة العراقية بزعامة اياد عالوي 
السياســــيني إلى االعتدال في التصريحات بشأن محافظة 
كركوك والتوافق بني املكونات العراقية للتوصل إلى احللول 
الالزمة إلنهاء األزمة فيها. وقال النائب زهير إن محافظتي 
كركوك ونينــــوى للجميع، ونرفض وجود عبارة املناطق 
املتنازع عليها، ألننا داخل العراق، ولســــنا متنازعني مع 

دولة جارة. 

 الريـــاض ـ وكاالت: أكد وزير 
اخلارجيـــة الســـعودي االميـــر 
ســـعود الفيصل أمس أن احلوار 
ال االحتجاجات هو أفضل سبيل 
من اجل التغيير في اململكة العربية 
الســـعودية وأضاف ان الرياض 
رفضت اي تدخل اجنبي في شؤون 
البالد الداخلية، وان االحتجاجات 
لن حتقق اإلصالح، كما ان «رجال 
الديـــن حرمـــوا املظاهـــرات في 

اململكة».
  وقال في مؤمتر صحافي مبقر 
وزارة اخلارجيـــة مبنطقة مكة 
املكرمة «أفضل وسيلة للوصول 
ملا يريده املواطن هو عن طريق 
احلوار» سواء كان هذا في املنطقة 
الشرقية او الغربية أو اجلنوبية 

او الشمالية.
  وتابـــع الفيصل «ان االصالح 
والنصيحة ال يكونا باملظاهرات 
واالساليب التي تثير الفنت وتفرق 

اجلماعات».
  وحّذر الفيصل االجانب وطالبهم 
باالبتعاد عن الشـــؤون الداخلية 
للسعودية وذكر ان التغيير يتحقق 
من خالل مواطني اململكة وليس من 
خالل اصابع اجنبية ال حتتاجها 
الســـعودية. وقال «سنقطع أي 
أصبع ميتد إلى اململكة»، مشددًا 
على رفض بالده القاطع ألي تدخل 
في شـــؤونها الداخلية بأي شكل 
من األشـــكال وأيا كان مصدره، 
واملزايدة على حرص قيادتها على 
مصالح الوطن واملواطنني واحترام 
حقوقهم أو التعدي على الثوابت 
والقيم اإلســـالمية احلنيفة التي 
تستند إليها قوانني وأنظمة اململكة 
مبا في ذلك األنظمة التي تؤسس 
مبادئ املجتمع املدني والهادفة إلى 

  واســـتبعد الفيصل أن يكون 
خلف هذه الثورات مطامع خارجية 
للتدخل في الدول العربية مشيرا 
إلى أن كل بلد له ظروفه اخلاصة 
وأن األشياء ال تتحرك إال بتدخل 
خارجي ولكن ما يحدث له مزيج 
من عـــدة عوامل وليـــس عامال 

واحدا.
  وحول موقـــف دول مجلس 
التعـــاون من إقـــرار أو املطالبة 
بفرض حظر جـــوي على ليبيا، 
أوضـــح الفيصل أنـــه مت تأجيل 
إصـــدار بيان ختامي عن اجتماع 
املجلس الوزاري لوزراء اخلارجية 
العربية حتى  في دولة اإلمارات 
يتســـنى له االتصـــال باجلامعة 
العربية ملعرفة ما إذا كانت هناك 
إمكانية اتخاذ قرار داخل املجلس 

الوزاري للجامعة أم ال؟
  وأشـــار إلى أنه متت املوافقة 
على عقد اجتماع اجلامعة العربية 
يوم السبت املقبل، مشيرا إلى أن 
املوضوع سيكون مطروحا هناك، 
والفتا إلى أن املجلس كان غرضه 
من التعاطي مع هذا املوضوع هو 
وقف النزيف واحلرص على وحدة 
اراضي ليبيا واستقاللها وليس له 

أي غرض آخر.
  وأفاد بأن املوضوع سيطرح 
علـــى مجلس اجلامعـــة لوضع 
خيارات لكيفية الوصول إلى هذا 
الهدف وهو حماية الليبيني ووقف 

نزيف الدم.
  وحول اجلهود الدولية لفرض 
احلظر اجلوي فوق ليبيا قال «انه 
العربية اتخاذ  يعود للجامعـــة 
موقف من مســـألة فرض احلظر 

اجلوي». 

حماية املجتمع واحلفاظ على أمنه 
الفرقة  واستقراره وسالمته من 

والفنت.
   وأشار إلى أن هذا هو ما نصت 
عليه تعاليم الشريعة اإلسالمية 
الغـــراء وأكدت عليـــه البيانات 
الصادرة عـــن كل من هيئة كبار 

العلماء ومفتي عام اململكة.
  وقال الفيصل إن هذه البيانات 
«شـــددت علـــى ضـــرورة لزوم 
مصلحة املجتمع وعلى أن اإلصالح 
والنصيحة ال يكون باملظاهرات 
والوسائل واألساليب التي تثير 
الفنت وتفرق اجلماعات وحرمت 
مبوجبـــه املظاهـــرات ملخالفتها 
األنظمة املعمول بها والتي ترتكز 
على الكتاب والسنة»، مشددا على 
ضـــرورة أن يكون هـــذا املوقف 

واضحا.
  وأضاف الفيصل «باب رئيس 
الدولة مفتوح ويلتقي املواطنني 
يوميا وأبواب املســـؤولني كافة 
مشرعة لتلقي مطالب وشكاوى 
املواطنني»، وأضاف «لن نقبل أي 
تدخل خارجي من أي طرف صغيرا 
كان أو كبيرا وعندما نشعر بذلك 

سننهيه».
  وردا على ســـؤال عما وصف 
باجلفاء بني الســـعودية وأميركا 
قال الفيصل إن «كان هناك جفاء 
فهو ليس من طرفنا» مشددا على 
«حرص اململكة على عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية ألميركا وإذا 
قوبل هذا التوجه بنفس احلرص 
فعال من الطرف اآلخر أتوقع أنه لن 
يكون هناك أي تغيير في العالقات 

السعودية األميركية».
  وردا علـــى ســـؤال عن طلب 
الواليات املتحـــدة االميركية من 
اململكة التدخل ملســـاعدة الثوار 
بالسالح نفى األمير سعود الفيصل 
طلب الواليات املتحدة من الرياض 
تزويد الثوار الليبيني باألسلحة 
وقـــال إن هذا غيـــر صحيح وال 

يتخيل حدوثه.
  وعـــن الرؤية الســـعودية ملا 
يحدث في الوطن العربي من ثورات 
ومطالب بالتغيير قال الفيصل «إن 
الدول العربية عددها ٢٢ وما يحدث 
في ٥ دول ال ميكن تعميمه على 
أنه ظاهرة بدأت تعم الكل» مشيرا 
إلى «أن كل بلد له خصوصياته 
وال ميكـــن اجلمع بني ظروف كل 

بلد».

 جلسة مباحثات بين أمير قطر وملكة هولندا 

 وزير الداخلية ينفي أي إجراءات لتجنيس الفلسطينيين

  شباب أردنيون طالبوا بحّل البرلمان 
ورددوا: «نائب نائب زنقة زنقة»

 تونس: حّل التجمع الدستوري الديموقراطي 
  بعد ٦٠ عامًا من اإلطباق على الحكم

 الدوحة - وكاالت: أجرى الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أمير قطر جلسة مباحثات مع امللكة بياتريس 

ملكة هولندا في الدوحة أمس.
   وفـــي ختام اللقاء تبادل الشـــيخ حمد وملكة 
هولندا األوســـمة حيث قلدها «قالدة االستقالل» 
فيما تسلم سموه وســـام «غراند كروس»، وأقام 
أمير قطر مأدبة غداء تكرميا مللكة هولندا والوفد 
املرافـــق، وحضر اللقاء الشـــيخ متيم بن حمد آل 

ثاني ولي العهد.
  كمـــا حضره الشـــيخ حمد بن جاســـم رئيس 

مجلـــس الوزراء ووزيـــر اخلارجية وعبداهللا بن 
حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس 

الديوان األميري.
  وحضر اللقاء من اجلانب الهولندي سمو األمير 
وليم الكسندر أمير اوراجن ولي عهد مملكة هولندا 
وحرمه األميرة ماكسيما وعدد من أصحاب السعادة 

أعضاء الوفد الرسمي املرافق جلاللة امللكة.
  وكانت امللكة بياتريس قد وصلت إلى الدوحة 
ظهر أمس قادمة من عمان في زيارة رسمية للبالد 

تستغرق ثالثة أيام.  

 عمان ـ وكاالت: نفذ العشرات من شباب حملة 
«مقاطعون من أجل التغيير» مساء اول من امس 
اعتصاما أمام مقر مجلس النواب األردني بالعاصمة 

«عمان» مرددين شعارات تطالب بحل البرملان.
  ورفـــع املعتصمون األعـــالم األردنية والفتات 
تندد مبوقف عضو املجلس النائب «محمد الكوز» 
وأخرى حتمل مطالبات بقانون انتخاب عصري، 
وترفض قانون الصوت الواحد وإجراء انتخابات 

برملانية مبكرة.
  وكانت حملة «مقاطعون من أجل التغيير» دعت 
إلى االعتصام تأكيـــدا على مطالبها بضرورة حل 
املجلس واحتجاجا على تصريحات النائب «محمد 
الكوز» التي وصف فيها من يشـــارك باملسيرات 
السلمية املطالبة باإلصالحات السياسية واالقتصادية 

في األردن بأنه «نذل وحقير».
  وقال املعتصمون في بيان أصدروه عقب االنتهاء 
من االعتصام إن األجهزة األمنية شكلت حاجزا بني 

املعتصمني واملجلس.
  وردد املشاركون في االعتصام هتافات عديدة 
منها «مجلس نواب يا دكان.. بعت الشعب باملجان» 
و«ال بخيت وال ســـمير.. جينا نطالب بالتغيير» 
وكذلـــك «نائب نائب زنقة زنقة.. مجلس نواب يا 

كمنجة».
  وأوضح بيان املعتصمني ان النائب جميل النمري 
حاول محاورة املعتصمني إال انهم رفضوا التحدث 
اليه مؤكديـــن انهم لم يأتوا حملـــاورة النواب أو 
اللقـــاء بهم وان هذا املجلس فاقد لشـــرعيته وقد 
لفظه الشـــعب عندما أسقط حكومة الرفاعي التي 
حظيت بثقة مطلقة من البرملان، مؤكدين ان النائب 
الكوز قام بشتم الشعب ولم يقم رئيس البرملان أو 

أي مـــن النواب بإيقافه بل ان بعض النواب قاموا 
بتحيته على كالمه.

  في سياق آخر، نفى نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية األردني سعد الســـرور وجود إجراءات 

تستهدف جتنيس الفلسطينيني.
  وأكد السرور، في تصريح صحافي أمس على 
حماية حقوق املواطنني الفلســـطينيني والتصدي 
للسياسات اخلارجية التي تهدف إلى تفريغ األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
  وقال «إن هنـــاك أصواتا تتحدث عن جتنيس 
للفلســـطينيني وهذا كالم غير صحيح ونحن لم 
جننس أي فلســـطيني وما نقوم به هو استبدال 
بطاقات ألســـباب متعددة منها التصويب حلاالت 
تتعلق باألطفال أو لعاملني في اخلارج أو ملن خرج 

عن طريق مطار «اللد»، 
  مشددا على أن االستبدال يضمن تصويب بعض 
احلاالت ومنها مثال ســـحب الرقم الوطني نتيجة 
تفســـير خاطئ للقرار الذي مت االســـتناد إليه أو 
أشخاص لم يقوموا بإجراءات أدت إلى سحب الرقم 

الوطني.
  وكان السرور قد أشار خالل لقائه أمس األول 
رئيس وأعضاء جلنة فلســـطني مبجلس النواب 
األردني للبحث في موضوع سحب األرقام الوطنية 
إلـــى أن عدد الذين فقـــدوا أرقامهم الوطنية ليس 
باآلالف كما يشاع، واحلاالت التي تستدعي التصويب 

ليست باحلجم الذي يتم احلديث عنه.
  وأوضح أن التجنيس له إجراءاته التي يحددها 
قانون اجلنســـية، مؤكدا أن حق املواطنة مصون 
ومحفوظ بنص الدســـتور وال يجوز املساس به 

بأي شكل من اإلشكال. 

 تونسـ  أ.ف.پ: أعلنت محكمة البداية في تونس 
أمس حل التجمع الدستوري الدميوقراطي، حزب 
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي بعد أكثر 
من ســـتة عقود من احلكم، ما أثار فرحا عارما في 

القاعة حسب مراسل وكالة «فرانس برس».
   وجاء في احلكم ان «محكمة البداية في تونس 
قررت حل التجمع الدستوري الدميوقراطي وتصفية 
ممتلكاته وأمواله» عن طريق وزارة املالية، ومنعت 
ترشـــح أي شـــخص عن احلزب في االنتخابات 

املقبلة. 
   وفور إعـــالن احلكم ضجت القاعة التي كانت 
تضم مئات األشـــخاص بتصفيق حاد بينما علت 
هتافات «التجمع الدستوري الدميوقراطي ارحل» 

و«تونس حرة».
   وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا بأعالم 
تونسية إلى احلشد الذي راح يكبر خارج املبنى، 
وكانت احملكمة بدأت األسبوع املاضي دراسة الدعوى 

األخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية.
   وفي بداية اجللسة، طالب محامي الوزارة فوزي 
بن مراد «بحل التجمع الدســـتوري الدميوقراطي 

ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البالد التي حصل 
عليها بنهب أموال الشعب».

   وكانت نشاطات واجتماعات احلزب الذي يبلغ 
عدد أعضائه حوالي مليوني شـــخص في تونس 
البالغ عدد سكانها عشرة ماليني نسمة، علقت في 

السادس من فبراير.
   ومنذ فرار بن علي، تواصلت املظاهرات للمطالبة 
بحل احلزب الذي أصبـــح رمز الدولة األمنية في 

حكم بن علي الذي استمر ٢٣ عاما.
   وبعد ســـتة أيام من ســـقوط النظام، أعلنت 
احلكومة االنتقالية السابقة برئاسة راشد الغنوشي 
في ٢٠ يناير ان الدولة ستصادر «املمتلكات املنقولة 
وغير املنقولة» للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.

   وكان مقر احلزب في وسط العاصمة التونسية 
احد األهداف الرمزية للثورة التي أطاحت بالنظام 

ورئيسه.
   وأســـس زين العابدين بن علي في ٢٧ فبراير 
١٩٨٨ التجمع الدستوري الدميوقراطي على أنقاض 
حزب الدستور اجلديد الذي قاد البالد الى االستقالل 

برئاسة احلبيب بورقيبة. 


