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الع���ام للحركة  صرح األمني 
الدس���تورية االسالمية )حدس( 
د.ناصر الصانع بأن احلركة تابعت 
عن كثب األح���داث األخيرة في 
تونس الش���قيقة والتي اسفرت 
عن جناح ثورة الشعب التونسي 
الذي قدم الكثير من التضحيات 
والشهداء في التصدي لنظام قمعي 
حتى جنح في حتقيق اولى خطوات 
التغيير برحيل زين العابدين بن 

علي عن البالد.
وتبارك احلركة الدس���تورية 
التونسي  االس���المية للش���عب 
الشقيق حترره التاريخي والشجاع 

من هذا النظام القمعي الذي كبت حريته وحرمه من ابس���ط حقوقه 
املشروعة على مدار ثالث وعشرين سنة مرت على تونس رفعت فيها 
يافطات النجاح االقتصادي على واقع غابت عنه احلريات وشهد مآسي 
االعتداءات على حقوق االنسان عالوة على نهب مقدرات الشعب وانتشار 

الفساد بكل صوره واشكاله في معظم مؤسسات الدولة.
واضاف الصانع: ونقدم حتية اجالل واكبار إلرادة الشعب التونسي 
التي ال تقهر والتي جسدتها صدور الشباب والكهول، الرجال والنساء. 
وتأمل احلركة ان يواصل الشعب التونسي مشواره التاريخي في ترسيخ 
احلرية واالس���تقرار آملني انتقاله إلى حياة دستورية ودميوقراطية 
كرمية في اق���رب وقت، فاملرحلة املقبلة خطي���رة ونوعية وتتطلب 
درجة وعي قصوى من اجلماهي���ر التي يجب ان تعلم ان ثورتها لم 
تنت���ه، وان الثمن مازال مرتفعا فاألجن���دات اخلارجية والداخلية لم 

تسحب اوراقها.
واضاف الصانع ان ما قدمه الشعب التونسي العظيم من تضحيات 
وشهداء إلسقاط هذا النظام الشمولي ولنيل حريته يحمل العديد من 
الدروس لكل األنظمة الشمولية والتي ال حتترم شعوبها وحقهم في 

حياة كرمية آمنة مزدهرة بعيدة عن الديكتاتورية والفساد.

بشرى الزين ـ أسامة دياب
لم يخف التونسيون فرحتهم 
الغامرة مبا أدت اليه »ثورة« أرادها 
الشعب فاستجاب لها القدر برحيل 
نظام زين العابدين بن علي وطوى 
فيه���ا مرحلة ال� 23 عاما من القهر 
والظلم واالستبداد وتدهورت فيها 
»كرامة« التونسيني التي أصبحت 
اآلن وحسب عدد من أفراد اجلالية 
التونس���ية املقيمني ف���ي الكويت 
مرهونة بالتوافق السياسي ما بعد 
»بن علي« ونظامه الذي وقع شهادة 
وفاته في 17 ديسمبر املاضي ومنذ 

انطالقة انتفاضة عفوية.
وفيما عبر هؤالء عن تخوفهم 
من الوض���ع األمني ال���ذي أعقب 
أهابوا  الس���ابق،  الرئيس  هروب 
بالسلطة االنتقالية الى ان تؤسس 
لدولة القان���ون واحلريات العامة 
والدميوقراطية وفاء لدماء الشهداء، 
وعدم املتاجرة بأن االنتفاضة كانت 
ث���ورة خبز، مؤكدي���ن انها ثورة 
تضحيات من أجل »احلرية« ووضع 
حد للذل في يوم اعتبروه استقالال 
جديدا.. وفيم���ا يلي آراء عدد من 

التونسيني:

تدهور أمني

عبر املواطن التونسي بولبابة 
الهراب���ي عن تخوف���ه من تدهور 
الوضع األمني ف���ي تونس جراء 
االنفالت الذي أعقب هروب الرئيس 
زين العابدين بن علي وتنحيه عن 

السلطة.
وإذ ثم���ن الهرابي ما اس���ماه 
»ثورة الكرامة« التي انطلقت في 
17 ديسمبر املاضي اعرب عن امله 
في ان يعود االستقرار لتونس وان 
تتالشى مظاهر التخريب التي يقوم 
بها مجهولون م���ن أذيال احلزب 
احلاكم س���ابقا والتي تبحث عن 

عدم االستقرار.
كما أشار الى ان الشعب التونسي 
تلقى باستحسان أمس انتقال إدارة 
البالد خالل املرحلة االنتقالية الى 
رئيس مجلس النواب، موضحا ان 
السلطات احلالية تداركت أمر تولي 
الوزير األول محمد الغنوشي أمس 
األول لتصريف أعمال البالد من خالل 
االلتفاف على النص الدستوري في 
املادة 56 مشيدا باخلطوة اجليدة 
التي اعترفت بها احلكومة املؤقتة 

وطبقت املادة 57.
الس���لطة احلالية  ان  وأضاف 
حتاول تطويق األمر في افق تنظيم 
انتخابات تش���ريعية ويختار من 
خاللها رئيس شرعي يقود البالد 
نح���و الدميوقراطي���ة والتعددية 

واالستقرار.

توافق سياسي

أما ش���كري الصيفي فرأى ان 
مس���تقبل الوضع السياس���ي في 
تونس مرهون بالتوافق السياسي 
بني كل التوجهات، مشيرا الى ان 
ذلك يبدأ بتفعيل احلراك السياسي 
والس���ماح بالتعددية والتحضير 
النتخابات تطمئن الشارع التونسي 
سياس���يا وتعيد البالد الى وضع 

طبيعي يخرجها من األزمة.
وذكر الصيفي ان الفراغ األمني 
الذي تسبب في اندالع عمليات سلب 
ونهب من قبل عصابات مس���لحة 
تعتبر نفس���ها غير مستفيدة من 

الوضع يبعث على القلق.

أن التغيير الذي ستشهده تونس 
ف���ي تاريخها  والتحول احملوري 
هو أجم���ل هدية حملمد بوعزيزي 
»تشي جيفارا« الثورة التونسية 

ومحركها األول.
م���ن جهته قال ع���ادل فرج ان 
التغيير  انتظر  التونسي  الشعب 
فترة طويلة عاشها في ظلم وقهر 
وبطال���ة وحالة اجتماعية رديئة، 
معربا عن س���عادته بنجاح ثورة 
الش���عب التونس���ي ف���ي إحداث 
التغيير، موضحا أن الثورة كانت 
عفوية حركها مشهد انتحار الشاب 
التونسي محمد بوعزيزي الذي كان 
مبثابة القش���ة التي قصمت ظهر 

البعير.

23 عاما من االنتهاكات

وأوضح فرج أن هروب بن علي 
هو داللة واضحة على أنه يفتقر 
للحلول حيث شعر بكره الشعب له 
فقرر الهرب خشية أن يحاكم على 
انتهاكات سببها نظامه على مدار 
23 عاما، معربا عن تفاؤله مبستقبل 
تونس بعد أن جنح الش���عب في 
إزاحة الطاغية وبعث برسالة لكل 
حاكم سيأتي بعده مفادها أننا لن 
نرضى بالظلم والقهر واالستبداد 

بعد اآلن.
ومن جهته���ا قالت »زكية .ب« 
إن الشعب التونسي بإرادته التي 
ال تقه���ر دخل التاري���خ من بابه 
الكبير بعد أن أعلن رفضه للقهر 
واالستبداد ووضع نهاية لعصور 
الفس���اد، معربة عن أملها في أن 
تطوي تونس صفحة املاضي بكل 
مرارتها وتستقبل عهدا جديدا من 

عهود الدميوقراطية والرخاء.

وأم���ل أال ينعكس هذا الوضع 
على الشارع التونسي الذي اندلعت 
ثورت���ه بعفوي���ة ودون تأطي���ر 
سياسي، معربا عن تخوفه من ان 
تتم املتاجرة باإلرادة الشعبية من 
طرف املثقفني وأنصاف السياسيني، 
مشيرا الى ان التحدي املطروح هو 
التغيي���ر وحتقيق العيش الكرمي 
التونسي وعدم تصديق  للشعب 
الكذبة الكبرى بان الثورة كانت من 
اجل »اخلبز« بل هي ثورة كرامة 
آثر فيها التونسيون التضحية على 

حياة »الذل«

استقالل جديد

ومن جهته، وصف خالد جبار 
احلدث بأنه يوم اس���تقالل جديد 
وانتصار لكرامة وحرية الشعب 

التونسي.
وأض���اف اجلب���ار ان���ه يجب 
عدم االنس���ياق وراء ما يروج له 
بأنها كانت »ث���ورة جياع« لكنها 
انتفاضة انطلقت في جميع املدن 
التونسية طالب فيها املتظاهرون 
بالعمل واخلبز والكرامة واحلريات 

التونسي احلر.
وأعرب م���راد عبدالعزيز عن 
التونسي  سعادته بثورة الشعب 
احل���ر والتي خلص���ت البالد من 
الديكتاتورية وأش���باه الوطنيني 
ووضعت ح���دا حلقب���ة ظالمية 
عاشتها البالد على مدار 23 عاما، 
مشيرا إلى أن الغرب سوق للرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن 
علي عل���ى أنه صمام أمان تونس 
وأملها في املستقبل ولكن احلقيقة 
كانت مخيبة لآلمال حيث استشرى 
الفساد في كل أوصال الدولة وعشنا 
معه أقسى حاالت التردي السياسي، 

واالقتصادي واالجتماعي. 
وأشار عبدالعزيز الى أن ثورة 
الش���عب التونسي كانت انعكاسا 
حقيقيا ملش���اعر االحتق���ان التي 
يعيشها الشارع التونسي وحلظة 
محورية من حلظات تقرير املصير 
عن طريق إع���ادة صياغة تاريخ 
تونس بأياد تونسية، مشددا على 
أن محمد بوعزيزي الشاب التونسي 
العاطل عن العمل الذي أحرق نفسه 
رفضا لإلهانة كان الش���رارة التي 
بسببها اندلعت الثورة، الفتا إلى 

الش���خصية والسياسية والتحق 
به���م نقابيون وبع���ض األحزاب 
السياس���ية، موضحا ان اخلطوة 
الصحيحة واألولى قام بها الشعب 
وعلى التونسيون ان يبدأوا التغيير 
اآلن، مبينا في الوقت ذاته »نطلب 
ّرف ثورتنا« كما حّرفت ثورات  أال حتحُ
س���ابقة، مشيرا الى ان الرهان في 
دول العالم الثالث وخاصة في الدول 
العربية هو رهان الشعوب وليس 
األنظمة التي ال ترغب في العيش 
حتت اي مظلة سياسية بغض النظر 
عن شكلها او لونها حارمة شعبها 

من حقوقه االنسانية.
أما س���ناء الوسالتي فقالت ان 
الوضع في تون���س مفتوح على 
كل االحتماالت وان السيناريوهات 
ليس���ت واضحة ألن الثورة كانت 
»ش���عبية« وليس���ت نابع���ة من 
احزاب وقيادات سياسية واضحة 
وألن املعارضة في تونس ليست 

قوية.
وأملت الوس���التي ان تتشكل 
القانون  حكومة تؤس���س لدولة 
ومحاسبة الفاسدين من اتباع النظام 
السابق، مشيرة الى ان الفراغ األمني 

هو الذي يثير مخاوف التونسيني 
خاصة ان مجموع���ات تخريبية 
كانت جاهزة للقيام بأعمال النهب 
والسرقة وتخريب املمتلكات العامة، 
متمنية ان يتم تشكيل حكومة انقاذ 
وطني جتمع كل األطراف السياسية 
وتكرس الدميوقراطية واحلريات 
العامة والتفكير في املرحلة القادمة 

مبا يرضي املواطن التونسي.
الهمامي  وفيما أكدت جن���وى 
ان ما يهمها هو اس���تتباب األمن 
في تونس أش���ارت الى ان األمور 
أصبحت معقدة جدا وانها خائفة 

على »الشعب واألرض«.
انها  الهمام���ي  وإذ أوضح���ت 
ال تنتم���ي الى اي ح���زب أعربت 
عن »فزعها« من الس���يناريوهات 
الالحقة لتنحي الرئيس الس���ابق 
عن احلكم، معربة عن تفاؤلها بان 
تصان كرامة التونسيني في املرحلة 
املقبلة، مشيرة الى ان غالء األسعار 
والبطالة كلها مشاكل موجودة في 
كل الدول لكن األمن واالستقرار هو 
األهم، مضيفة ان ركوب »انتفاضة 
الشعب العفوية« واملتاجرة بدماء 
الشهداء أمر مرفوض من الشعب 

أعربوا عن تخوفهم من الوضع األمني وعمليات النهب والسرقة

بولبابة الهرابي

د.ناصر الصانع

خالد اجلبارسناء الوسالتي مراد عبدالعزيز

استياء نيابي وسياسي من تصريحات نواب شّبهت األوضاع في تونس بأوضاع الكويت
انتقد العديد من الشخصيات السياسية والشعبية ومن بينهم 
عدد من النواب تصريحات بعض النواب والناشطني السياسيني 
املساندين لهم وتهديداتهم الصريحة واملبطنة حول تطبيق ثورة 
الش���عب التونس���ي على الكويت مما القى استنكارا واستهجانا 
واسعا حيث قالوا انه ال يوجد وجه مقارنة بني الوضعني ان كان 
عل���ى الصعيد الدميوقراطي او االقتصادي واحلياتي املعيش���ي 
حيث الكويت تزخ���ر بدميوقراطية فريدة ونادرة قل مثيلها في 
الوطن العربي وفي ظل دستور متميز كما ان االحوال املعيشية 
واالقتصادية للش���عب الكويتي ايضا متميزة والشعب الكويتي 
من الشعوب التي لها مدخول مرتفع جدا بينما الشعب التونسي 
يفتقر الى الدميوقراطية منذ اكثر من نصف قرن كما ان مدخوله 

متدن جدا ويعتبر من الشعوب الفقيرة.
وفي هذا االطار قالت النائبة د.روال دشتي متساءلة: كيف يطاوعكم 

ضميركم ووطنيتكم بتشبيه االوضاع في تونس بالكويت؟
وأضافت: نقول لطالب ثورة الوهم من النواب ماذا قدمتم للكويت 
الت����ي اعطتكم الكثير ولم تبخل عليك����م وكفاكم هدما للوطن من 
جذوره من خالل التشهير به، وبث روح االحباط والتشاؤم في الغد 

وانتهاك الكرامات وافتعال اخلالفات وعدم احترام الرأي اآلخر.
من جهته، قال النائب علي الراشد: أقول ملن يلمح ويشبه األوضاع 
في تونس بالكويت: اتق اهلل في الكويت، وشعب الكويت والؤه 
مطلق حلكامه، وإذا قام فإنه س���يقوم ضد كل من يريد الفتنة في 

هذا البلد واهلل يكفينا شركم.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور: رسالة لكل من »هايط« 
فرحا وأس���قط ما حدث في تونس على الكويت وقارن ما حصل 
عنده���م مبا يحدث عندنا يجب ان نتذك���ر دائما ان ثورة تونس 
كانت نتيجة معان���اة حقيقية وليس نتيجة »تنطع« املترفني او 

طيش املراهقني السياسيني.
وقال النائب حسني القالف: لقد بلغت الوقاحة واجلرأة السياسية 
لدى البعض حدا ال ميكن السكوت عنه، فالهمز واللمز واملقارنة 
بني الوضع املخابراتي في تونس واحلراك السياسي في الكويت 
قياسا مع الفارق، فأين الثرى من الثريا، وأين عدل النظام احلاكم 
في الكويت من نظام املخابرات التونس���ي، لذلك ادعو الفعاليات 
االجتماعية والسياس���ية في البلد الى التصدي وإسكات اصوات 
النش���از من بعض النواب ومن ما يعرف بالناشطني السياسيني 

واتقوا اهلل في الكويت.
وقالت د.معصومة املبارك اتقوا اهلل في الكويت، وشعب الكويت 
والؤه مطلق حلكامه ونظامه الدميوقراطي وشتان ما بني الثرى 

والثريا واهلل يكفينا شر غمزكم وملزكم.
رئيس اللجنة اخلارجية مبارك اخلرينج قال نهنئ الش���عب 
التونسي ولن ننسى أن املخلوع لم يحضر القمة الطارئة بالقاهرة 
إبان الغزو وعلينا رفع العقال للشعب التونسي وعقبال كل الطغاة 

وكل من وقف ضد الكويت.
أما النائب دليهي الهاجري فقال القيادة التونس���ية الس���ابقة 
كانت منوذجا لتردي اخلدمات العامة وارتفاع األسعار والضريبة 
وزيادة البطالة وانتشار الفساد ومثاال على التأخر التنموي والنهج 
السياسي املتخلف عنا وندعو احلكومة الكويتية الستكمال التنمية 

واالستجابة للتحديات احلضارية للشعب الكويتي.
اما النائب السابق ناصر الدويلة فقال تلقيت بألم بالغ تصريح 
احد االعض���اء يهدد بانتقال ما يحدث ف���ي تونس للكويت وهو 
حتريض غير مسؤول لقلب النظام الدستوري ودعوة حلرب اهلية 

سيرفضها الشعب وسنتصدى لها بقوة فاتقوا اهلل في بلدكم.
وانتقد النائب صالح املال تصريحات هؤالء النواب واصفا اياها 

بالتصريحات املندفعة حيث قال: اعتقد ان تعليقات معظم النواب 
عن االوضاع بتونس كانت مندفعة فرغم كل األلم واألوضاع التي 
نعيش���ها لكننا نعتقد أننا ال ميكننا في يوم من األيام ان نقارن 
وضع الكويت بوضع القهر واالستبداد في تونس والذي امتد ألكثر 
من نصف ق���رن هذا ال يعني على االطالق أننا في وضع جيد بل 

الوضع الذي نعيشه تعيس جدا.
الكاتب نبيل الفضل ردا على تصريحات بعض النواب والناشطني 
السياسيني عن احداث تونس: اوجه نصيحة لهم بأن ما حدث في 
تونس هو ثورة جياع بقيادة االخوان املسلمني لذلك فعلى نوابنا 
وناشطينا املليونيرية املترفني ان يضعوا تصريحاتهم »احلقيرة« 

حيث تستحق ان توضع.
احملامي يعقوب الصانع اكد ان التصريحات االخيرة غير املسؤولة 

لبعض النواب بشأن احداث تونس تشكل جرمية امن دولة.
أما أمني سر جمعية الصحافيني فيصل القناعي فقال كل من يربط 
ما يحصل في تونس بالكويت ويوجه رس���ائل مبطنة للحكومة 

ويحرض فهو خاطئ لوطنه.
وكان عدد من النواب والناشطني السياسيني املساندين لهم قد 
اطلقوا تصريحات ته���دد بتطبيق ما يجري في تونس من ثورة 
ف���ي الكويت رغم ان ما حدث هو ثورة جي���اع على نظام مارس 
الديكتاتورية منذ زمن الرئيس السابق بورقيبة بأكثر من نصف 

قرن ما حدا بعدد من النواب والشخصيات للرد عليهم.
وقال النائب احمد السعدون: اوجه حتية للشعب التونسي الذي 
انتفض وثار على الطغيان م���ا ادى الى هروب احد اكبر الطغاة 
وعدو احلريات، ما حصل درس لكل الطغاة في الوطن العربي ولكل 
من يقمع ش���عبه وينتهك حرياته ويسلط زبانيته عليه ويسخر 

قوات األمن لقمع الشعوب بدال من حمايتها.

النائب مسلم البراك قال: حتية للشعب التونسي ودائما وابدا 
هذا هو مصير الطغاة الذين يضطهدون شعوبهم والذين يخاصمون 
شعوبهم والذين يعتقدون ان إلغاء الدميوقراطية وتكريس احلكم 

الفردي سينقذهم ولكن اهلل ميهل وال يهمل.
أما النائب الس���ابق فهد اخلنة فقال: نبارك للشعب التونسي 
املجاهد س���قوط الطاغية بن علي وفرح���ة األمة العربية جمعاء 
بانتصار ارادة األمة على الطغيان في تونس رس���الة للطغاة ان 

ارادة الشعوب بعد اهلل امضى من االستبداد مهما طال ليله.
أما النائب فيصل املس���لم فقال: نحيي الشعب التونسي الذي 
ارسل عشرات الرسائل للحكومات العربية حتديدا آمل ان تعيها 
الس���لطة الكويتية وتلتزم باالطر الدس���تورية وتقدم احلكومة 

استقالتها.
وقال النائب ضيف اهلل ابورمية: حتية إكبار للشعب التونسي 
الذي انتصر حلريته وكرامته واعطى درسا لكل احلكومات املعادية 

للدميوقراطية وحقوق اإلنسان وكرامة البشر.
وعلق النائب وليد الطبطبائي بقوله: احيي ش���جاع الشعب 
التونسي الشقيق وأقول إن مصير نظام بن علي السابق سيكون 
مصير كل االنظمة التي تضطهد شعوبها وحتارب هويتها العربية 

واالسالمية.
ومن جانبه، قال النائب جمعان احلربش: الشعب التونسي دفع 
ثمن احلرية من دم أبنائه فاستحق احلياة الكرمية وعلى األنظمة 

القمعية أن تختار بني احلرية لشعوبها أو الطوفان.
وبدوره، قال النائب فالح الصواغ ان الشعب التونسي حر مارس 
حقوقه وانتصر لكرامته وحريته ضد الطغاة اعداء الدميوقراطية 
وهذه رسالة لألمتني العربية واالسالمية بأن الشعوب ال ترضى 

بالظلم وامتهان الكرامة.

سفارتنا في تونس تنصح
مواطنيها بتوخي الحذر

طالبتهم بالتوجه إلى مبناها في حال وقوع أي طارئ

»حدس« تبارك للشعب التونسي: 
تصدى لنظام قمعي استمر 23 عامًا

الحركة السلفية: نطالب بجعل 
الشريعة النموذج األمثل للخروج

من األزمة السياسية في تونس

ناشدت سفارتنا لدى تونس املواطنني الكويتيني املقيمني في تونس 
في الوقت احلاضر توخي احليطة واحلذر وعدم اخلروج في س����اعات 

حظر التجول املعلنة.
وأكدت السفارة في بيان صحافي أنها أجرت اتصاالت مع املواطنني 
الكويتيني املوجودين في تونس وطلبت منهم التوجه الى السفارة في 
حال وقوع أي طارئ أو عن����د الضرورة على العنوان التالي: )32 نهج 
املنصورة املنزة الرابع( أو االتصال على ارقام السفارة التالية 71754843 
أو 71235678. وطمأنت الس����فارة بس����المة جميع املواطنني الكويتيني 
املوجودي����ن في تونس مؤكدة اجراء الترتيب����ات الالزمة ملغادرتهم في 

أقرب فرصة فور فتح املجال اجلوي.

باركت احلركة السلفية للشعب التونسي املجاهد سقوط أحد الطغاة 
املستبدين وهنأت األمة العربية بانتصار إرادة الشعب على الطغيان، 
وزفت رس���الة نذير الى سالبي اإلرادة الشعبية بأن اخلطر قادم في 
استمرارية الظلم، معلنة إحياء إرادة التغيير لألمة العربية بسواعد 
شبابها، وتطالب احلركة السلفية الشعب التونسي بجعل الشريعة 

اإلسالمية هي النموذج األمثل للخروج من األزمة السياسية.

انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة من تاريخ تونس

تونسيون لـ »األنباء«: انتفضنا للكرامة و»باي باي بن علي«


