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اإلفراج عن رئيس وزراء كرواتيا السابق بكفالةعربية وعالمية
زغرب ـ د.ب.أ: أفرجت السلطات القضائية الكرواتية أمس األول عن رئيس الوزراء الكرواتي السابق إيفو سانادر 
بكفالة قدرها 12.4 كونا كرواتية )2.1 مليون دوالر( بعد عام كامل على خلفية اتهامه في قضايا فساد.

وكان محامو رئيس الوزراء السابق سانادر )58 عاما( في استقباله بعد االفراج عنه. وفي 9 ديسمبر قضت احملكمة 
الدستورية بعدم وجود اساس حلرمان سانادر من اطالق سراحه بكفالة. وقال سانادر، الرجل القوي سابقا في صياغة 
السياسة الكرواتية، بعد خروجه: »أشعر بالسعادة ألنني سألتقي أسرتي ثانية بعد عام كامل من الغياب عنها«. كان 
سانادر اضطر إلى االستقالة في يوليو 2009 بعد ستة أعوام تقريبا من توليه منصب رئيس الوزراء دون إبداء أسباب 
وبصورة مفاجئة متاما كما استقال أيضا من منصبه كرئيس للحزب احملافظ احلاكم آنذاك »إتش دي زد«.

املشاركون رفعوا الفتات كتب عليها »سنة والشعب يريد فمتى السلطة تستجيب«

آالف التونسيني يحتفلون بذكرى الثورة في سيدي بوزيد
عواصمـ  وكاالت: احتشد آالف 
التونسيني، بينهم الرئيس املنصف 
املرزوقي، أمس في مدينة سيدي 
بوزيد )وسط غربي( الحياء ذكرى 
مرور عام على اندالع الشرارة االولى 
للثورة التونسية التي انطلقت من 
هذه املدينة لتطيح بنظام الرئيس 
املخلوع زيــــن العابدين بن علي 
وتهز اركان االســــتبداد في العالم 
العربي. ومنــــذ فجر أمس جتمع 
عدد غفير من التونسيني القادمني 
من مختلف املدن التونسية ومن 
اخلارج ملشاركة أهالي سيدي بوزيد 
املدينة التي همشت طويال وتضم 
100 الف نسمة احتفاالتهم بذكرى 
البوعزيزي  الشــــاب محمد  إقدام 
البائــــع املتجول في 17 ديســــمبر 
2010 على حرق جســــده امام مقر 
الواليــــة احتجاجا علــــى اهانته 
وصفعه من قبل موظفة ملنعه من 
ايصال شكواه الى املسؤولني في 
املنطقة اثر مصادرة بضاعته التي 
كان يبيعها على عربته بحجة عدم 

امتالك التراخيص الالزمة.
وتوفي البوعزيزي في 4 يناير 

2011 متأثرا بجراحه.
اليائســــة  واشــــعلت حركته 
ثورة شعبية ال سابق لها اطاحت 
في 14 ينايــــر املاضي بنظام زين 
العابدين بن علي وأشعلت فتيل 
الربيع العربي الذي اطاح بأربعة 

من القادة العرب حتى اآلن.
افتتاح  فــــي  املرزوقي  وقــــال 
انشــــطة املهرجان الــــذي حضره 
نشطاء سياسيون وممثلون عن 
املجتمــــع املدني ونقابيون »اتيت 
اليوم )امس( القول لكم شكرا ألن 
هذه االرض ارض ســــيدي بوزيد 
واملناطق املجــــاورة عانت لعقود 
طويلة من االحتقار، لكنها ارجعت 
الكرامة لتونس ولشــــعبها شكرا 
ألنكم كنتم الشرارة التي اشعلت 

الثورة وحتدت احلدود«.
واضاف »هذا شكر معنوي لكن 

وحال امتــــام املرزوقي كلمته 
تعالت الشعارات منادية »بحق 
التشــــغيل واحلريــــة والكرامة 
الوطنية«. ورفعت في »ســــاحة 
الشهيد محمد البوعزيزي« وسط 
املدينة صورة البوعزيزي والعلم 
التونسي وصور لشهداء »ثورة 

الكرامة واحلرية«.
التونسية  الناشــــطة  وقالت 
صبريــــن عماري »اشــــعر بفخر 
كبير هذا اليوم )امس( اني ارى 
حولي شــــبانا حتدوا بصدورهم 
العارية االمن التونسي قبل عام 
من اجــــل الدفاع عن قيم احلرية 
والكرامة«. ومت باملناسبة تدشني 
نصب تذكاري ميثل عربة تناثرت 
العلم  الكراسي ويعلوها  حولها 
التونسي في لوحة رخامية كتب 
عليها »تونس فوق كل اعتبار«.

من جانبها، قالت منوبية والدة 
البوعزيزي وسط تدافع  محمد 
الذين جتمعوا على  احلاضرين 
طول شـــارع محمد البوعزيزي 
الرئيســـي في قلب املدينة وقد 
بدا عليها التأثر »هذه مناســـبة 
لشكر كل شهداء تونس وجرحاها 
الذين قدموا صدورهم عارية امام 
االمـــن من اجل حيـــاة كرمية«، 
واضافت »كل تونسي من شمال 
البـــالد الى جنوبهـــا هو محمد 

البوعزيزي«.
ودعت احلكومة اجلديدة التي 
من املتوقع االعالن عن تشكيلتها 
غدا »الى ايالء هذه املنطقة التي 
عانت لسنوات طويلة من االهمال، 
االهتمام الالزم وعدم نسيان حقوق 
الشــــهداء الذين ضحوا من اجل 

تونس اجلديدة«.
ورفعت الفتــــات كتب عليها 
»سنة والشعب يريد فمتى السلطة 
تســــتجيب« و»الدستور الذي ال 
يضمــــن حقوقنا في التشــــغيل 
ال يلزمنــــا« و»نريــــد تونس بال 

ظاملني«.

وتابع »نريد ان تلتحقوا بركب 
املناطق االخرى والنهوض بالبنية 
التحتية. سنحقق ذلك بإذن اهلل 
ومن هنا الى سنة سنتقابل من اجل 

تقييم وعودنا وأعمالنا«.

ايضا علينا اعــــادة االعتبار لهذه 
املنطقة املهمشة ودرونا كمؤسسات 
اعــــادة ايضا فرحــــة احلياة التي 
سرقها منكم الطاغية«، في اشارة 

الى فترة حكم بن علي.

)أ.ف.پ( مجسم لعربة البوعزيزي دشن أمس في سيدي بوزيد 

أنباء عن رغبة رئيس املجلس االنتقالي في التقاعد

األمم املتحدة والغرب يرفعون التجميد 
عن نحو 40 مليار دوالر من األموال الليبية 

عواصمـ  وكاالت: أعلنت واشنطن أمس األول 
عن رفع معظم العقوبات التي كانت تفرضها على 
ليبيا السيما التي كانت تستهدف املصرف املركزي 
بعــــد أن صوت مجلس األمــــن الدولي على رفع 
عقوباته عن ليبيا. وأصدر البيت األبيض بيانا قال 
فيه إنه توصل إلى قرار رفع العقوبات بالتشاور 
مع احلكومة الليبية. وأضاف أن القرار »يفك جتميد 
كل األصول احلكومية وأصول املصرف املركزي 
التي تخضع للســــلطة األميركية مع استثناءات 
محدودة«. غير أن البيان أشار إلى أن أصول عائلة 
الزعيم معمر القذافــــي وأفراد آخرين في نظامه 

واملوجودة في الواليات املتحدة التزال مجمدة.
وكان مجلس األمن الدولي صوت أمس األول 
لصالح فك جتميد أصول املصرف املركزي الليبي 
واملصرف الليبي اخلارجي اللذين كانا يخضعان 
لسيطرة القذافي. وقال البيت األبيض إن اإلجراءات 
التي اتخذها وإجراءات مجلس األمن »ســــتمكن 
احلكومة الليبية من الولوج إلى كافة أصولها حول 
العالم وستساعد احلكومة اجلديدة باإلشراف على 
عملية االنتقال في البالد وإعادة البناء بطريقة 
مســــؤولة«. وبعيد قرار مجلــــس األمن، اعلنت 
واشنطن انها ستفرج عن اكثر من ثالثني مليار 
دوالر من أموال البنك املركزي الليبي وفرعه البنك 
الليبي األجنبي. كما اعلنت بريطانيا انها ستفرج 

عن أكثر من عشرة مليارات دوالر.
وكان مصطفى عبداجلليــــل رئيس املجلس 
الوطني االنتقالي الليبي قال أمس األول ان »كل 
ما يريده الشعب الليبي من املجتمع الدولي هو 

ان يحاول تســــريع عملية اإلفراج عن ارصدتنا 
حتى نتمكن مــــن دفع رواتب املوظفني والعودة 

الى احلياة الطبيعية«.
إلى ذلك قال مسؤول رفيع املستوى في املجلس 
الوطني االنتقالي الليبي لـ »الشرق األوسط« ان 
املستشار مصطفى عبداجلليل، رئيس املجلس، 
ال يعتــــزم تقدمي االســــتقالة مــــن منصبه، على 
الرغم من املطالبات التي رفعها منظمو املظاهرة 
الشعبية احلاشدة ضده في مدينة بنغازي املقر 
السابق للمجلس ومعقل الثوار، على مدى اليومني 
املاضيــــني. وأوضح املســــؤول ـ الذي طلب عدم 
تعريفه ـ في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية 
طرابلس، أن عبداجلليل رمبا يكون ممتعضا من 
بعض الهتافات التي مســــت شخصه واشتملت 
على انتقادات شــــخصية له بعبارات غير الئقة، 
لكنه شــــدد في املقابل على أنه )أي عبداجلليل( 
يعتقد أن الوقت ليس مناســــبا لإلقدام على هذه 
اخلطوة. ورفع آالف املتظاهرين الفتات ورددوا 
هتافات تطالب عبداجلليل باالستقالة مع نائبه 
عبداحلفيظ غوقــــة، وبتطهير املجلس من فلول 
نظام العقيد الراحــــل معمر القذافي، كما طالبوا 
باإلعالن عن هوية جميع أعضاء املجلس االنتقالي 
وكشوف ذمتهم املالية. وحتدثت مصادر في املجلس 
االنتقالي عن اجتماع عاجل عقده بعض أعضاء 
املجلس مع املستشار عبداجلليل في محاولة إلثنائه 
عن قراره بالتقاعد وتقدمي االستقالة، مشيرة إلى 
اعتزام املجلس استبعاد عدد من الشخصيات التي 

يعتقد أنها محسوبة على نظام القذافي.

جلنة مينية عسكرية تبدأ إزالة احلواجز في صنعاء
 وحتذيرات من حتول اليمن إلى صومال جديدة

صنعــــاءـ  كونــــا: أكد مبعوث 
السكرتير العام لألمم املتحدة الى 
اليمن جمال بــــن عمر ان الوضع 
السياسي في اليمن يتطور ويتقدم 
بشكل ايجابي، موضحا في الوقت 
ذاته وجود عقبات يجب التغلب 
عليها بعقالنية وتغليب لغة احلوار 

والتفاهم والتوافق.
وقال بــــن عمر في تصريحات 
العاصمة  صحافية لدى مغادرته 
اليمنية صنعاء امس »هناك تطور 
مهم في الوضع السياسي اآلن مت 
خالله توقيع اآللية لتنفيذ مبادرة 
الوفاق  اخلليج وتشكيل حكومة 
الوطنــــي وهناك تاريــــخ محدد 
النتخابات الرئاسة املبكرة باالضافة 
الى تشكيل جلنة الشؤون العسكرية 

التي بدأت تصدر قرارات«.
وفي هذه األجواء بدأت جلنة 
إعادة  امــــس  عســــكرية مينيــــة 
الوضع الى طبيعته في العاصمة 
صنعاء عبر إزالــــة نقاط املراقبة 
واحلواجز التي أقيمت خالل اشهر 
من االحتجاجات ضد الرئيس علي 
عبداهلل صالح. وقال مراسل لوكالة 
فرانس برس ان جرافات شوهدت 
وهي تزيل أكياسا من الرمل شكلت 
دشما حول مقر مركز للمخابرات 
قريب من صالح، بإشراف اعضاء 
اللجنة املشــــتركة التي شــــكلتها 
احلكومة بقيادة املعارضة. وقال 
ضابط في وحدة عسكرية في شارع 
الستني »تلقينا أوامر باالنسحاب 
من املنطقة بناء على تعليمات من 

اللجنة العسكرية«.
العســــكرية  اللجنة  وكانــــت 
اليمنية التي يرأسها نائب الرئيس 
عبد ربه منصور هادي قررت إنهاء 
املظاهر املسلحة في البالد اعتبارا 

من السبت وفي غضون أسبوع.
وتشمل هذه اإلجراءات عودة 
الثكنات  الــــى  القوات املســــلحة 

واملسلحني القبليني الى قراهم.
وإزاء املخاوف من جتدد هذه 
االشتباكات واملشاكل األخرى التي 
يعاني منها اليمن حذرت صحيفة 
»الرياض« السعودية من تفشى 
الفقــــر واألوضاع املأســــاوية في 
اليمن مما قد يحولها إلى »صومال 
أخرى« تهدد أمن وسالمة املنطقة 
بأســــرها. وقالــــت الصحيفة في 

العار  افتتاحية عددها امس »من 
أن يأتي تقرير منظمتني إنسانيتني 
»أوكسفام« و»اإلغاثة اإلسالمية« 
ليعكس صــــورة الفقر في اليمن 
الذي تعدى رقم 75% بجوار بلدان 
عربية خليجية غنية وعالم آخر 

يدلل كالبه أكثر من البشر«.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليمن 
دخل مدار العواصف منذ زمن بعيد، 
مشيرة إلى أن حقيقة الفقر قدمية 
مقابل شــــح في اإلمكانات وتزايد 
سكاني كبير واضطرابات نشأت 

لهذه األسباب.
وقالــــت الصحيفة: لقد دفعت 
دول اخلليــــج معونــــات متعددة 
لكنها كانت تذهب إما إلى أعضاء 
الســــلطة أو رؤساء القبائل وهي 

مشكلة مازال اليمن يعاني منها، 
غير أنه توجد سياســــات ترتهن 
اإلشراف على أي عطايا وإيصالها 
إلى الشعب كمشاريع حيوية ودون 

قبول احلجج القدمية.
وأوضحت الصحيفة أن الوضع 
الراهن الذي كشف أن أسرا تعتاش 
علــــى اخلبز والشــــاي وأخرى ال 
تتناول أي وجبــــة إال بعد 3 أيام 
واضطر بعضها إلخراج أبنائهم من 
املدارس للبحث عن قوت يومهم، 
قضية حتتاج إلى عالج سريع حتى 
ال يصل اليمن إلى صومال أخرى، 
وقالت الصحيفة »هي واجبات البد 
من اإلســــراع بها ألن أي تراخ في 
إنقاذ جوعى اليمن إحراج للدول 

املجاورة«.

 مدڤيديڤ ألوباما: رأيك حول االنتخابات ليست له »أي أهمية«!
بوتني يواجه أسوأ تدن لشعبيته ويخسر 10 نقاط في أقل من شهر

عواصمـ  وكاالت: كشف استطالع 
للرأي أجراه املركز الروسي لدراسة 
الرأي العام النقاب عن أسوأ تدن 
للشــــعبية يواجه رئيس الوزراء 
فالدميير بوتني منذ توليه مناصب 
قيادية في موسكو بداية من توليه 
الرئاسة في الفترة بني 2000 و2008 

ثم رئيس احلكومة حتى اآلن.
ونقلت وكالة أنباء »نوفوستي« 
الروسية عن االستطالع الذي أجري 
على مدار يومي 10 و11 من الشهر 
اجلاري، ونشرت نتائجه أمس األول 
أن 51% ممن شــــملهم االستطالع، 
أبدوا ارتياحهم لألسلوب الذي يدير 
به بوتني شؤون منـــصبه، مقارنة 
بـ 61% في استطالع أجري يومي )28 
و29 شهر نوفمبر(املاضي، و%68 

عن شهر يناير املاضي.
وأبرز االستطالع مدى االستياء 
والفتور اجلماهيري جتاه بوتني 
)59 عاما(، فيما يعــــد هو العدة 
الرئاســــة في  انتخابات  خلوض 
شــــهر مارس القادم، حيث يعتبر 
األوفر حظا للفوز بها، لكن ليس 
بالسهولة التي كانت متوقعة منذ 
شــــهر حســــبما أفاد االستطالع، 
الذي أشار إلى احتمال عدم فوزه 
في اجلولة األولى من االنتخابات 

البرملانية التي جــــرت في الرابع 
من شهر ديسمبر اجلاري وأسفرت 
عن تراجع األغلبية التي كان حزب 
»روسيا املوحدة« يحظى بها في 
مجلس الدوما )من 315 مقعدا من 
أصل 450 في املجلس السابق إلى 
238 مقعــــدا في املجلس اجلديد(، 
والتي قال املعارضون إنها زورت 
حلساب حزب »روسيا املوحدة« 
احلاكم. فيما قال بعض احملتجني 
أيضا أنهم ضاقــــوا ذرعا برئيس 

الرئاسية القادمة. وأشارت نتائج 
استطالع »املركز الروسي لدراسة 
الرأي العام«، إلــــى احتمال تقدم 
بوتني في انتخابات الرئاسة بواقع 
42% من أصوات جمهور الناخبني، 
مقابل 11% لغينــــادي زيوغانوف 
الروسي  زعيم احلزب الشيوعي 
في اجلولة األولى. وجاء استطالع 
الرأي عقب تظاهر عشرات اآلالف 
من الروس الســــبت قبل املاضي، 
للدعــــوة إلى إعــــادة االنتخابات 

الوزراء الروسي.
السياسيون  وأعرب احملللون 
الروس عــــن اعتقادهم بأن بوتني 
أغضب الكثيرين من الروس عندما 
كشف النقاب عن خطة جتري خالل 
العام املقبل، لتبادل املناصب بينه 

وبني الرئيس دميتري مدڤيديڤ
من جانــــب آخر، قــــال البيت 
األبيض ان الرئيس األميركي باراك 
الروسي  أوباما ناقش مع نظيره 
التي  التقارير  دميتري مدڤيديڤ 

أشارت الى »عيوب« باالنتخابات 
التشريعية الروسية األخيرة ورحب 
التحقيق  بإعالن مدڤيديڤ عزمه 
مبزاعم وقوع انتهاكات. وأوضح 
املتحدث باســــم البيــــت األبيض 
غاي كارني امس األول ان أوباما 
أجرى اتصاال مبدڤيديڤ لتهنئته 
بانضمام روسيا الى منظمة التجارة 
العاملية وقال ان الرئيسني »ناقشا 
االنتخابات األخيرة واملظاهرات التي 
تلتها في روسيا«. في املقابل، أعلن 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
أنه رد على نظيره االميركي بأن 
رأيه بشأن االنتخابات التشريعية 
التي جرت ليست له »أي اهمية« 

بالنسبة ملوسكو.
وقال مدڤيديڤ امام مسؤولي 
حزب »روســــيا املوحدة« احلاكم 
في معــــرض حديثه عن االتصال 
الهاتفــــي الذي جــــرى بينه وبني 
نظيــــره االميركــــي »بالطبع كان 
علي ان اقول له شيئا: ميكنكم ان 
تعتبروا انتخاباتنا كيفما شئتم، 
هذا شأنكم، ولكن بصراحة نحن 

ال نوليه أي اهمية«.
واضاف بحسب ما نقلت عنه 
وكالة انترفاكس لالنباء »نحن بلد 

كبير وقوي ويتمتع بالسيادة«.

فرنسا تطلق أقمارًا صناعية للتجسس على منت صاروخ روسي
كورو ـ رويترز: قال مسؤولون فضائيون انه 

مت في ساعة متأخرة من مساء امس األول إطالق 
ثاني صاروخ سويوز روسي الصنع من جيانا 
الفرنسية حامال ستة أقمار صناعية للتجسس.

وأطلق الصاروخ فجر أمس من منصة إطالق في 
مركز اإلطالق التابع لوكالة الفضاء األوروبية قرب 

كورو في جيانا الفرنسية على الساحل الشمالي 
الشرقي ألميركا اجلنوبية.

وبعد نحو ساعة من إطالق الصاروخ انفصلت 

خمسة من األقمار الصناعية عن الصاروخ، على 
ان يتم انفصال القمر السادس الحقا. ولهذه 

األقمار استخدامات مدنية ايضا.
وهذه ثاني مرة يتم فيها اطالق صاروخ سويوز 

من خارج قواعده السوفيتية السابقة.
وكان اول صاروخ سويوز يطلق من جيانا 

الفرنسية قد وضع اول قمرين صناعيني لبرنامج 
جاليليو لتحديد املواقع من خالل األقمار الصناعية 

في أكتوبر املاضي.

بوتفليقة يدافع عن إصالحاته
واملعارضة تعتبرها تكريسًا لسلطة الدولة

»الغارديان«: الثورات العربية أوجدت صوتًا 
جليل من الشباب أطلق عليه »جيل تائه«

»واشنطن بوست«: انتفاضات الشرق األوسط 
أثبتت أنها لم تكن ربيعًا على املنطقة

اجلزائــــر ـ وكاالت: خرج الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة عن الصمت هذا االســــبوع 
ليدافع عن اصالحاته السياســــية التي تعرضت 
النتقادات شديدة من املعارضة بل ومن قسم من 
حتالفه فــــي البرملان. وقال بوتفليقة في خطاب 
االربعاء املاضي: »ال ريــــب في ان العالم يعرف 
حتــــوالت كبرى وان االمة العربية واالســــالمية 
تعيش مخاضا عســــيرا وان اجلزائر كجزء من 
هذا العالم الفسيح بطبيعة احلال تؤثر وتتأثر 
مبا يجري حولها من احداث وتطورات«. واضاف 
الرئيس اجلزائري »ونحن في مبادرتنا الى تلك 
االصالحات وتوسيعنا لدائرة النقاش نهدف إلى 
ادخال تغييرات على املنظومة التشريعية املقننة 
للحياة السياسية من اجل حتقيق قفزة جديدة 
تتمثل في جتذير املسار الدميوقراطي ودعم التوازن 
بني السلطات وضمان احلريات الفردية واجلماعية 
وحقوق االنسان«. لكن هذه االصالحات كانت على 
العكس موضع نقد باعتبارها وسيلة لتعزيز سلطة 
الدولة. وباالضافة الى قانون جديد لالعالم صادق 
البرملان اجلزائري على قانون لالحزاب رأى فيه 
البعض وسيلة للتضييق على حركة املعارضة 
ولقطع الطريق امام اي والدة جديدة جلبهة االنقاذ 

االسالمية احملظورة منذ 1992.
على صعيد مواز، قالت قناة تلفزيونية فضائية 
تتخذ من اململكة املتحدة مقرا ولها صلة باجلبهة 
االسالمية لالنقاذ احملظورة في اجلزائر انها بدأت 
البث الى شمال افريقيا اول من امس بهدف امداد 
املشــــاهدين مبا تصفهــــا بالتغطيــــة االخبارية 

املوضوعية واآلراء املتنوعة.
وقناة »املغاربية« هي ثاني خدمة تلفزيونية 
ذات صالت باجلبهة االسالمية لالنقاذ املتشددة 
في اجلزائر تبدأ البث من اخلارج خالل اشهر بعد 
ان استلهم االسالميون اجلزائريون النجاح الذي 
حققته االحزاب االسالمية في دول اخرى بشمال 
افريقيــــا في اعقاب الربيع العربي ويرغبون في 

احداث تغيير سياسي ببلدهم.
وقالت »املغاربية« في بيان انها تهدف الى مد 
جســــور التواصل بني شعوب املنطقة املغاربية 
وتساهم في تكريس حق املواطنني في الوصول 
الى املعلومة الصحيحة ومتابعة خدمة اعالمية 
تعتمد الرصانة واملوضوعية، وتؤسس ألن تكون 
فضاء لتواصل شعوب املنطقة يطلعون من خالله 
على واقعهم احلقيقي ويطلون منه على العالم 

وتنوع ثقافاته. 

لنـــدنـ  أ.ش.أ: كتبت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة أمس في ذكرى مـــرور عام على 
اندالع أحداث الربيع العربي أن ثورات هذا العام 
أوجدت صوتا جليل من الشـــباب أطلق عليه 
»جيل تائـــه« غير مدرك حلقيقة األوضاع في 
بالده. وأوضحت الصحيفةـ  في سياق تعليق 
أوردته على موقعها على شبكة االنترنتـ  أنه 
على الرغم من أن كل ثورة أو انتفاضة شهدها 
العام احلالي جاءت نتيجة ظروفها وأسبابها 
اخلاصة اال أنها جميعها أتت لتعبر عن صيحة 
جماعية جليل كامل من الشباب استشعر أنه 
في مواجهة مســـتقبل أسوأ بكثير عما واجهه 
اآلباء. ورأت الصحيفـــة البريطانية أن ثورة 
شباب الوطن العربي أضحت ثورة عاملية فبعد 

انطالق الشرارة األولى ألحداث الربيع العربي 
من تونس بعد أن أشعل الشاب التونسي محمد 
بوعزيزي النيران في نفسه أخذت األحداث في 
االنتشار على نطاق منطقة البحر املتوسط لتعبر 
الـــى كل من مصر وليبيا وما بعد ذلك الى كل 
من اليونان واسبانيا وجتتاح عواصم أوروبية 
عدة فيما بعد. اال أن الصحيفة استبعدت من 
جانبها أن يكون »احلرمان املادي« أو الظروف 
االقتصادية السيئة هي األسباب الكامنة وراء 
مترد جيل من الشباب، معتبرة أن الرغبة في 
التعبير عن مخاوف عميقة ازاء ما ســـيحمله 
املســـتقبل لهم هي الدافع األبـــرز وراء اندالع 
أقوى الثورات الشبابية منذ ستينيات القرن 

املاضي.

ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
في افتتاحية عددها الصادر امس انه قبل عام 
أشـــعل محمد بوعزيزي، بائـــع الفاكهة الذي 
بات رمزا لالنتفاضات العربية النار في نفسه 
معلنا بذلك بـــدء »الربيع العربي«، غير ان ما 
حدث طوال العام أثبت ان الثورات العربية ال 
تســـتحق ان توصف بـ »الربيع«، السيما بعد 
العنف الذي تخللها. ومضت االفتتاحية تقول 
ان التغيـــرات الدميوقراطيـــة التي وقعت في 
أجزاء العالم املختلفة منذ الثمانينيات اتسمت 
بالسلمية، غير ان األحداث في تونس ومصر 
وليبيا وســـورية واليمن هيمن عليها مشاهد 
القتل الدموية، بعدما قرر معمر القذافي وبشار 
األسد وعلي عبداهلل صالح ان يقاتلوا بدال من 
االستسالم، ورغم ان القذافي قتل، ونظام األسد 
وصالح في طريقهما الى السقوط، اال ان سقوط 
آالف القتلى أضفى نوعا من عدم التيقن بشأن 

املستقبل، فال أحد يعلم متى وكيف سيتوقف 
القتل وهل ستكون هناك تسوية من عدمه. أما 
االختالف الثاني عن الثـــورات الدميوقراطية 
األخرى فتتمثل في االحتمـــاالت االقتصادية 
القامتة للدول احملررة السيما ان مصر والدول 
العربية األخرى متيل نحو نظام من شأنه منع 
االستثمار األجنبي والتجارة، فضال عن انهم أغلب 
الظن لن يتلقوا مساعدات غربية مثل تلك التي 
ساعدت الدميوقراطيات الوليدة في الثمانينيات 
والتسعينيات. ومع ذلك، ليبيا ستزدهر بالنفط، 
أما باقي الدول العربية فرصتها التزال كامنة 

في الوظائف التي لم يعثر عليها بعد.
وأضافت االفتتاحية ان حتديث الشرق األوسط 
أثبـــت مدى صعوبته، غير ان هذه الفوضى ال 
ينبغي ان تكون سببا في الندم على الثورات 
او دعم اجليوش املصرية والسورية الستعادة 

النظام بالقوة.

الغنوشي يتهم جهات صهيونية بتلفيق تصريحاته 
حول  زوال املمالك العربية

عواصم ـ د.ب.أ ـ يو.بي.آي: نفى زعيم حزب 
النهضة التونسي راشد الغنوشي بشدة التصريحات 
املنسوبة إليه والتي نشرها معهد واشنطن وتناقلتها 

وسائل اإلعالم عن املمالك العربية وأنها ستشهد 
ثورات تطيح بها. وقال الغنوشي لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية الصادرة امس »هذه التصريحات 

ملفقة استهدفت اإلساءة إلى عالقاتنا مع الواليات 
املتحدة والدول الغربية والعربية، وخاصة دول 

اخلليج«. وأضاف الغنوشي »نحن ال نسعى إال للخير 

للمملكة )العربية السعودية( وسياستنا هي ضد مبدأ 
التدخل في شؤون الدول األخرى«. واتهم الغنوشي 
»جهات صهيونية« في مركز واشنطن بتلفيق هذه 

التصريحات، وقال: »حضرت ندوة واتفقنا على أنها 
ال تكون للنشر، وملا نشروها احتججنا على املوضوع 

فاعتذروا، ولكنهم حرفوا املضمون، وهذا من باب 
العمل على اإلساءة إلى عالقاتنا الدولية«. وأوضح 
الشيخ الغنوشي أن ما نشره مركز واشنطن »أثار 
موضوع عالقاتنا بالواليات املتحدة، وأننا ضدها«.
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