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موسى يدعو إلى االتعاظ
دعا األمني العام لجامعة الدول العربية ،عمرو
م��وس��ى (ال �ص��ورة) ،أم��سُ ،ال��دول العربية إلى
أن تعي درس تونس التي أطيح رئيسها في
«ثورة الياسمني» احتجاجًا على غالء األسعار
والقمع.
وق ��ال م��وس��ى« :علينا أن ن�ت��اب��ع ع��ن ق��رب ما
ي�ح��دث ف��ي ت��ون��س .ون��أم��ل أن ينتهي املطاف
بالشعب ه�ن��اك إل��ى ب�ن��اء النظام ال��ذي يريده.
وم� � ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن هناك
درسًا ،وأن هناك رسالة مما
حدث في تونس».
وأت ��ى تعليق م��وس��ى خالل
حديثه إل��ى الصحافيني في
ال�ق�م��ة االق �ت �ص��ادي��ة العربية
ف� ��ي م �ن �ت �ج��ع ش � ��رم الشيخ
املصري على البحر األحمر.
ورأى أن «امل�ج�ت�م��ع العربي
فيه الكثير من بنية عناصر
م �م��اث �ل��ة وف� �ع ��ل ورد فعل،
وبالتالي ال يمكننا أن ّ
نعد
تونس حادثة منعزلة».
من جهته ،دع��ا األم�ين العام
لألمم املتحدة ب��ان كي مون
إل� ��ى ع � ��ودة س��ري �ع��ة لألمن
والنظام في تونس.
وق ��ال« :يتعني على الشعب التونسي تعزيز
ث �ق��اف��ة االع � �ت � ��دال ال �س �ي��اس��ي امل� �ت� �ج ��ذرة في
البالد».
وق��ال« :أدع��و الحكومة واألط��راف إلى اإلرساء
ال�ك��ام��ل لحكم ال �ق��ان��ون» .ك��ذل��ك دع��ا املجتمع
ال ��دول ��ي إل ��ى دع ��م ج �ه��ود إرس� ��اء االستقرار
في تونس ،مشيرًا إل��ى أن ال�ح��وار «مهم لحل
املشاكل سلميًا وللحؤول دون وقوع أي عنف
إضافي».
وأك ��د مستشار ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ملكافحة
اإلرهاب ،جون برينان ،في العاصمة الجزائرية،

ليلى «سرقت» الذهب!

أن واش �ن �ط��ن م �س �ت �ع��دة مل �س��اع��دة الحكومة
التونسية على تنظيم انتخابات حرة تعكس
إرادة الشعب.
وقال« :نحن نحيي شجاعة الشعب التونسي
وك��رام �ت��ه .ون�ح��ن ن�ح��ث ال�ف��رق��اء جميعًا على
الحفاظ على الهدوء وتفادي العنف».
أوروب�ي��ًا ،ع��رض االت�ح��اد األوروب��ي مساعدته
ال�ف��وري��ة على ت��ون��س إلج ��راء انتخابات حرة،
ب �ه��دف إرس � ��اء االستقرار.
وق � ��ال � ��ت امل � �ت � �ح� ��دث� ��ة باسم
وزي� � ��رة خ��ارج �ي��ة االتحاد،
م��اي��ا ك��وس�ي�ي��ان�س�ي�ت��ش ،إن
األوروب� � �ي �ي��ن ي �ع �م �ل��ون على
مجموعة اق�ت��راح��ات تهدف
إلى دعم السلطات التونسية
الجديدة ،وبينها خيار تعزيز
العالقات الثنائية في املجال
التجاري والسياسي.
ّ
وم��ث�ل��ت ال�س�ف��ارة الفرنسية
في تونس خلية أزمة لتقديم
املساعدة على مدار الساعة
إلى الفرنسيني املقيمني في
تونس.
وق��ال السفير الفرنسي في
تونس بيار مينا« :يعمل فريق من  15شخصًا
ب�ل�ا ان �ق �ط��اع ع�ل��ى ت�ق��دي��م ك��ل ال�ن�ص��ائ��ح التي
يحتاج إليها الفرنسيون ف��ورًا» ،مضيفًا أنه
«مدرك للمشاكل التي يالقونها ومخاوفهم».
ووج��ه السفير ن � ً
�داء للمتطوعني م��ن الجالية
الفرنسية في تونس.
وقال« :نالقي صعوبات في تجنيد مسؤولي
م�ن��اط��ق ،وإذا ك��ان ه�ن��اك أن ��اس ي��رغ�ب��ون في
القيام بهذا ال��دور فإنهم م��دع��وون إل��ى تقديم
أنفسهم وهم مرحب بهم».
(أ ف ب ،يو بي آي،
رويترز)

أبت ليلى الطرابلسي (الصورة) ،زوجة الرئيس
ال �ت��ون �س��ي امل �خ �ل��وع زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن ب��ن علي،
الفرار من البالد خالية الوفاض .ورغم األموال
ّ
املهربة الكثيرة لها ولعائلتها ،واستثماراتها
في الخارج ،راجت أنباء أمس أنها سحبت من
املصرف املركزي  1.5طن من الذهب.
املعلومات مستقاة م��ن مالحقة استخبارية
ف��رن �س �ي��ة ن�ق�ل�ت�ه��ا ص�ح�ي�ف��ة «ل ��وم ��ون ��د» رغم
ن �ف��ي م �ص��در ف��ي املصرف
املركزي.
امل � � � �ص� � � ��در ف� � � ��ي املصرف
امل��رك��زي ق��ال «إن احتياطي
ال� � � ��ذه� � � ��ب ل � � � � ��دى املصرف
املركزي التونسي لم يلمس
في األيام األخيرة» .وأضاف
«كذلك االحتياطي من العملة
االجنبية لم يلمس هو اآلخر
وبالدنا لديها قواعد صارمة
ف��ي ه��ذا امل �ج��ال» ،م��ؤك �دًا أن
ح��اك��م ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي «لم
يستقبل في األي��ام األخيرة
ليلى (ال�ط��راب�ل�س��ي) وال بن
علي».
«األي��ام األخ�ي��رة» ه��ي عبارة
ج��ام�ع��ة تستحق ال�ت��وق��ف ع�ن��ده��ا ف��ي النفي.
فكل ما في األمر أن ليلى لم تأخذ شيئًا خالل
«األيام األخيرة» ،وحاكم املصرف لم يلتق بها
«خالل األيام األخيرة» .لكن ماذا عن «األيام ما
قبل األخيرة».
ّ
تتحدث
ربما رواي��ة االستخبارات الفرنسية
عن «هذه األيام» .إذ أوردت صحيفة «لوموند»
أن «قصر اإلليزيه يشتبه في أن عائلة بن علي
ه��رب��ت م��ن ت��ون��س وم�ع�ه��ا ط��ن ون �ص��ف طن
م��ن ال��ذه��ب» .وأض��اف��ت أن الرئاسة الفرنسية
«ت �س �ت �ن��د ال � ��ى ت� �ق ��اط ��ع م� �ع� �ل ��وم ��ات ألجهزة
االس�ت�خ�ب��ارات الفرنسية» ال�ت��ي «تسعى إلى

م�ع��رف��ة ك�ي��ف ان�ت�ه��ى ي��وم الجمعة  14كانون
ال �ث��ان��ي ال ��ذي ش�ه��د رح �ي��ل ال��رئ � ًي��س وعائلته
وس �ق��وط ن�ظ��ام��ه» .وذك� ��رت ،ن�ق�لا ع��ن أجهزة
االستخبارات الفرنسية ،أن ليلى الطرابلسي
«زارت البنك املركزي ألخذ سبائك الذهب» ،من
دون تحديد موعد الزيارة ،علمًا بأن الحديث
عن فرار ليلى بن علي بدأ قبل نحو أسبوع.
املصادر الفرنسية أكملت روايتها بأن حاكم
البنك املركزي رفض تسليم
ليلى ما تريد في بادئ األمر،
فاتصلت بزوجها بن علي،
الذي رفض األمر أيضًا ،قبل
أن ي��واف��ق الح �ق��ًا ،ويضغط
على حاكم املصرف املركزي
ل�ت�س�ل�ي��م ال ��ذه ��ب إل ��ى ليلى،
ال�ت��ي ت� ّ
�وج�ه��ت إث��ر ذل��ك جوًا
ال��ى دب��ي ،بحسب معلومات
فرنسية ،قبل أن تتجه الى
جدة .وقال مسؤول فرنسي
«ي� �ب ��دو أن زوج � ��ة ب ��ن علي
غ� � � ��ادرت وم� �ع� �ه ��ا الذهب».
ونقلت «لوموند» عن مصدر
قوله إنها استولت على «1,5
طن من الذهب ،ما يوازي 45
مليون يورو ( 60مليون دوالر)».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت وزي��رة االق�ت�ص��اد الفرنسية
ك��ري �س �ت�ين الغ � ��ارد أن األرص � � ��دة التونسية
امل�ش�ب��وه��ة ف��ي امل �ص��ارف ال�ف� ُ�رن�س�ي��ة تخضع
«مل��راق�ب��ة خ��اص��ة» لكنها ل��م «ت�ج� ّ�م��د» ألن ذلك
يقتضي قرارًا قضائيًا أو دوليًا.
وفي تصريح إلذاعة «أوروبا  ،»1قالت الغارد
إن الحكومة طلبت من هيئة «تراكفني» ملكافحة
ت �ح��وي�لات ال��رس��ام �ي��ل امل �ش �ب��وه��ة «ممارسة
مراقبة خاصة» والقيام «بتعطيل إداري» لتلك
األرصدة إذا اقتضى األمر.
(األخبار ،أ ف ب)

عدوى اإلحراق تنتشر في مصر والجزائر وموريتانيا ...واحتجاجات الغالء تصل إلى الهند
ّ
تحولت ظاهرة إحراق النفس احتجاجًا
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م إل ��ى م��وض��ة في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ب��ات��ت خ��ال �ي��ة م ��ن أي
عفوية ،وذلك تقليدًا للشهيد التونسي
م �ح �م��د ب ��وع ��زي ��زي ال � ��ذي أح � ��رق نفسه
دف ��اع ��ًا ع ��ن ل �ق �م��ة ع �ي �ش��ه ،ف��أل �ه��م باقي
ّ
الشعب الثورة ضد النظام.
ف �ف��ي م� �ص ��ر ،وأم � � ��ام م �ج �ل��س الشعب،
ص� ّ�ب رج��ل البنزين على نفسه وأشعل
النار قبل أن تتدخل الشرطة إلطفائها،
ُ
ون �ق��ل ال��رج��ل ف��ي س � ّي��ارة إس �ع��اف إلى
أح��د املستشفيات .وأك ��دت وك��ال��ة أنباء
ال� �ش ��رق األوس � � ��ط امل �ص ��ري ��ة أن الرجل
ي��دع��ى ع�ب��ده عبد املنعم ،وه��و صاحب
مطعم في مدينة القنطرة في محافظة
اإلسماعيلية ،أقدم على إشعال النار في
نفسه احتجاجًا على عدم صرف حصة
الخبز الخاصة بمطعمه.
وس � ��ارع ال �ح��زب ال��وط �ن��ي ال �ح��اك��م إلى
النسحاب األحداث
احتواء أي احتمال
ّ
ال �ت��ون �س �ي��ة ع �ل��ى م �ص ��ر ،وأك� � ��د حرص
الرئيس حسني مبارك على عدم تحميل
ال �ف �ئ��ات ال�ف�ق�ي��رة م��ن ال�ش�ع��ب أع �ب��اء أو
ف��رض ض��رائ��ب ج��دي��دة ع�ل�ي�ه��ا ،مشيرًا
إل��ى أن «ال��رئ�ي��س ي��ؤك��د دائ�م��ًا انحيازه
للفقراء والبسطاء ،وسعيه إلى ضمان
ع ��دال ��ة ت ��وزي ��ع ث �م��ار ال �ن �م��و والتنمية
ّ
واملهمشني».
لتصل للفقراء
وح� � � ��اول رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة الوطنية
ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر ،م�ح�م��د ال �ب��رادع��ي ،استغالل
هذه األحداث داعيًا النظام املصري إلى
ّ
سلمي للسلطة في البالد
تنفيذ انتقال
ّ
لتجنب وقوع اضطرابات على غرار ما
ح��دث ف��ي ت��ون��س .وق��ال إن «العنف في
تونس اآلن ليس سببه ثورة الشعب بل
هو رد فعل على القمع».
ف��ي ال�ج��زائ��ر أي�ض��ًا ،ذك��رت الصحف أن

أرب �ع ��ة ج��زائ��ري�ي�ن ع �ل��ى األق� ��ل أشعلوا
ال�ن��ار ف��ي أنفسهم خ�لال األي ��ام القليلة
املاضية .وأش��ارت مصادر رسمية إلى
أن اثنني قتال وأصيب العشرات بجروح
القليلة
خالل أعمال شغب في األسابيع
ّ
املاضية ،فخفضت الجزائر تكلفة السكر
وزيت الطهو.
إحراق النفس انسحب على موريتانيا،
حيث أض��رم رجل النار بنفسه بالقرب
من املقر الرئاسي في نواكشوط تعبيرًا
ع ��ن «اس �ت �ي��ائ��ه» م ��ن ال �ن �ظ��ام وتدهور
األوض� � ��اع امل�ع�ي�ش�ي��ة وغ� �ي ��اب التوازن
داخل البلد.
وراهنت بعض الشخصيات السياسية
ع �ل ��ى ام � �ت � ��داد أح� � � ��داث ت ��ون ��س إليها،

فالزعيم اإلسالمي السوداني املعارض
ح�س��ن ال �ت��راب��ي رأى أن ق �ي��ام انتفاضة
ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي ال� � �س � ��ودان ع �ل��ى غ� � ��رار ما
ّ
«مرجح» ،مضيفًا
حصل في تونس أمر

يقرر منح كل
أمير الكويت ّ
مواطن مبلغ ألف دينار ،أي ما
يعادل  3600دوالر
ّ
أن ان�ت�ف��اض��ة م�م��اث�ل��ة ي�م�ك��ن أن تجنب
وق ��وع «ح� ّ�م��ام دم» ف��ي ال �س ��ودان الذي
يتجه جنوبه نحو االنفصال.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ق � ّ�رر أم �ي��ر ال �ك��وي��ت صباح

تظاهرة في الهند احتجاجًا على تضخم األسعار أمس (دبتيندو دوتا ــ أ ف ب)

الصباح ،ملناسبة مرور
األحمد الجابر
ّ
خمسة أع��وام على توليه اإلم��ارة ،منح
كل فرد كويتي في أول من شهر شباط
املقبل ،مبلغ أل��ف دي�ن��ار كويتي ،أي ما
ي �ع��ادل  3600دوالر أم �ي��رك��ي .ونسبت
وكالة األنباء الكويتية «كونا» إلى وزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء روضان
ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال ��روض ��انُ ،ق��ول��ه إن أمير
ال�ك��وي��ت «أم��ر أي�ض��ًا ب��أن ت�ص��رف املواد
التموينية باملجان للكويتيني وغيرهم
م��ن ح��ام�ل��ي ال�ب�ط��اق��ة التموينية ،طيلة
الفترة املمتدة من األول من شباط املقبل
وحتى نهاية شهر آذار من عام .»2012
في ليبيا ب��دا الوضع مختلفًا ،فبعدما
وافق الزعيم الليبي معمر القذافي على

اقتحام شباب ًال يملكون سكنًا ملشاريع
سكنية ،محاوال امتصاص أي انتفاضة
محتملة ،قالت قناة «الجزيرة» إن عدة
مدن ليبية شهدت تجمعات وتظاهرات
اقتحام وح��دات سكنية مخصصة لهم
واالستيالء عليها من مواطنني آخرين.
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ةّ ،
رح� � �ب � ��ت الصحف
املغربية بسقوط الرئيس التونسي زين
العابدين بن علي تحت ضغط الشارع،
داع� �ي ��ة ق � ��ادة امل� �غ ��رب ال �ع��رب��ي والعالم
العربي إلى استخالص العبر.
ث ��ورة ب�ل�غ��ة ع��رب�ي��ة وص ��ل ص��داه��ا إلى
امل �ع ��ارض ��ة ال ��روس � ّ�ي ��ة ،ف ��أش ��اد الزعيم
ال��روس��ي امل�ع��ارض ب��وري��س نيمتسوف
بنموذج إطاحة نظام الرئيس املخلوع
زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ،ف��ي ال�ب�ل��د ال ��ذي «يشبه
روسيا كثيرًا» ،وذل��ك غ��داة اإلف��راج عنه
ب�ع��د  15ي��وم��ًا س�ج�ن��ًا .وق ��ال «النموذج
التونسي جدير باالهتمام ،تونس بلد
بعيد ،مسلم ،أف��ري�ق��ي ،لكنه بلد يشبه
روس �ي��ا ك �ث �ي �رًا» ،مضيفًا «ل�ن��اح�ي��ة أفق
مرحلة حكم الرئيس فالديمير بوتني،
أرى أن النموذج التونسي يحمل َ
عبرًا».
ّ
وإل � ��ى ال �ه �ن ��د ،ن ��ظ ��م أه� ��م ح �ل �ي��ف داعم
ل�ل�ائ �ت�ل�اف ال �ح��اك��م اح �ت �ج��اج��ات على
ارت � �ف ��اع أس� �ع ��ار م � ��واد ال � �غ� ��ذاء .وخرج
اآلالف ف ��ي م �س �ي��رة ف ��ي م��دي �ن��ة كلكتا
(ش��رق ال �ب�لاد) ،معقل ح��زب ترينامول
احتجاجًا على تضخم أس�ع��ار الغذاء.
وك�ت��ب ع�ل��ى الف�ت��ة ع�م�لاق��ة ف��ي التجمع
الحاشد الذي نظمه حزب «ترينامول»
الذي يأمل إسقاط الحكومة الشيوعية
في غرب البنغال في االنتخابات املقررة
ف��ي أي��ار امل�ق�ب��ل ،وي��رى ارت�ف��اع االسعار
م �ص��در ت �ه��دي��د م�ح�ت�م��ل ل �ف��رص��ه« ،لن
نقبل ارتفاع األسعار الجنوني».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

