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انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة من تاريخ تونس

ب بن علي وأنقذه من مصير تشاوشيسكو الجيش التونسي هرَّ
والمبزع يؤدي اليمين كثالث رئيس خالل أقل من 24 ساعة

انتخابات رئاسية خالل 60 يوماً.. وأعمال نهب وترويع وهروب مساجين

تونس ـ وكاالت: على وقع االحتجاجات والفوضى االمنية التي 
عمت تونس بعد فرار الرئيس االسبق زين العابدين بن علي، أمسى 
التونسيون اول من امس على رئيس آخر هو محمد الغنوشي ليصحو 
على رئيس ثالث وهو رئيس البرملان فؤاد املبزع الذي ادى اليمني 
الدستورية كرئيس لتونس بالوكالة امس على ان جتري انتخابات 

تشريعية بعد 60 يوما.
بذلك، يكون قد توالى على رئاسة تونس املنتفضة على البطالة 
والغالء والفســــاد خالل أقل من 24 ساعة 3 رؤساء، فبعد قليل من 
فرار بن علي تولى الوزير األول محمد الغنوشي مؤقتا احلكم وفقا 
لتفسير خاطئ للمادة 56 من الدستور التونسي، وهو ما أجج بدوره 
احتجاجات أخرى، السيما من احلقوقيني واخلبراء الدستوريني، ولم 
ميض الغنوشي سويعات في الرئاسة حتى أعلن املجلس الدستوري 

تسليم السلطة لرئيس البرملان مبوجب املادة 57 من الدستور.

إقصاء نهائي

وبعد أقل من شــــهر على اندالع انتفاضة الياسمني، التي اشعل 
فتيلها الشــــاب الذي احرق نفســــه محمد البوعزيزي، أقصي زين 
العابدين بن علي نهائيا من السلطة في تونس، حيث اعلن املجلس 
الدستوري امس »شغور السلطة« وعني رئيس البرملان التونسي 

فؤاد املبزع رئيسا للبالد بالوكالة كما ينص عليه الدستور.
وتابع املجلس ان »الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس 

النواب )فؤاد املبزع( فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة«.
ودعا املجلس الدستوري الى اجراء انتخابات رئاسية خالل 60 
يوما فيما نظم اجليش دوريات في شــــوارع العاصمة التونســــية 
فــــي محاولة لكبح االحتجاجات التي أطاحت بالرئيس التونســــي 

من السلطة.
وفي عالمة على انتهاء حكم بن علي، أخرج عمال صورة للرئيس 
الســــابق خارج مقر حزب التجمع الدستوري الدميوقراطي احلاكم 

في شارع محمد اخلامس في وسط العاصمة التونسية.
ومنعت حواجز وضعها اجليش الوصول إلى شــــارع بورقيبة 
الشــــارع الرئيسي في تونس الذي كان مســــرحا لالشتباكات اول 

من امس.

أداء اليمين

وبعد أدائه اليمني، اعلن الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد املبزع 
في كلمة مقتضبة ان املصلحة العليا للبالد تقتضي تشكيل »حكومة 

ائتالف وطني«.
ووعد املبزع بالتعددية والدميوقراطية واحترام الدستور بحذافيره، 
طالبا من رئيس الوزراء املنتهية واليته محمد الغنوشــــي »اقتراح 
اعضاء احلكومة«، مضيفا ان »املصلحة العليا للبالد تقتضي »حكومة 

ائتالف وطني«.
وادى مبــــزع اليمني في مكتبه في مقر البرملان بحســــب ما افاد 

مصور وكالة االنباء الفرنسية.
واكد انه ســــيحترم الدســــتور امام رئيس مجلس املستشارين 

عبداهلل القالل ونواب مجلسي البرملان.
ومــــع جالء صورة الوضع الرئاســــي وإن بصورة مؤقتة، بدأت 
التســــاؤالت تتصاعد حول الســــبب وراء هروب زين العابدين بن 

علي بهذه الطريقة.
فقد أوردت تقارير صحافية تونسية ان الهروب جاء بعد تسوية 
بني بن علي واجليش وأن العســــكر هم مــــن يقبضون على مقاليد 
احلكم في تونس اآلن. كما لم يســــتبعد تقريــــر أخباري جزائري 
أمس انقالب اجليش في تونس على السلطة، واإلطاحة بالرئيس، 
بعد االضطرابات التي عاشــــتها البالد طيلة شهر كامل. خاصة أن 
معلومات ترددت عن ان بن علي قد خير رئيس االركان بني االقالة 
أو استخدام النار لتفريق احملتجني والسيطرة على االوضاع. وأن 

رئيس االركان رفض االنصياع ألوامر بن علي.
من جهتها ذكرت صحيفة »الشروق« اجلزائرية في عددها أمس أن 
بن علي غادر مساء اجلمعة املاضي برفقة عائلته، على منت طائرتني 
عسكريتني وقد تدخل اجليش لتجنيب البالد مسارا دمويا، باملوازاة 

مع »تسليم« احلكم للوزير األول محمد الغنوشي.
وقالت الصحيفة في صدر عنوانها »اجليش )التونسي( يهرب 
بن علي وينقذه من مصير تشاوشيسكو«، في إشارة إلى الرئيس 

الروماني الراحل.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروماني السابق نيكوالي 
تشاوشيسكو كان قد تعرض هو وزوجته أواخر عام 1989 إلى ابشع 
إعدام في الساحة العمومية بالعاصمة بوخاريست، على يد اجلماهير 
الشــــعبية الغاضبة التي اجتاحت العاصمة الرومانية، واقتحمت 
القصر الرئاســــي واقتادت الرئيس وزوجته الى الساحة العمومية 

إلعدامه أمام املأل وأمام كاميرات التلفزيونات العاملية؟
بينمــــا قالت مصادر أخرى ان بن علي فر الى جنوب البالد بعد 
تعذر فراره عن طريق مطار العاصمة وأنه خرج من تونس بحماية 

ليبية.

نداءات استغاثة

ميدانيا وفيما استمر التلفزيون التونسي ببث نداءات االستغاثة 
من مواطنني تعرضوا لعمليات سلب واعتداءات، أعلن مصدر تونسي 
مسؤول عن اكتشاف عصابات تخريب ونهب من امللثمني إلثارة الرعب 
لدى املواطنني، داعيا كل املواطنني إلى التحلي باليقظة والعمل مع 

قوات األمن واجليش حلماية أنفسهم وممتلكاتهم.
وقال املصدر ذاتهـ  في تصريح لقناة »تونس« اإلخبارية امسـ  إنه 
مت تخصيص الرقم 197 لالعالم بكل احلاالت الطارئة أو حتركات هذه 
العصابات، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات األمن تسخر كل إمكانياتها 

وطاقاتها حلماية املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة.
في حني قالــــت مصادر أخرى ان امللثمني هــــم من ازالم احلزب 
احلاكم ورجال االمن الســــابقني الذين نفذوا عمليات نهب وســــلب 

وترويع للمواطنني.
في الســــياق ذاته، تعرض املركز التجاري الكبير »جيان« عند 
املدخل الشــــمالي للعاصمة التونســــية، لعمليات نهب امس غداة 
مهاجمته اول من امس، كما تعرض حي املنزه السابع الراقي لعمليات 

نهب وسلب.
في حني عزلت الشرطة التونسية قلب العاصمة التونسية باغالق 
الشوارع املؤدية الى شارع احلبيب بورقيبة الرئيسي الذي شهد اول 
من امس تظاهرات عارمة واقيمت حواجز حديدية في الطرق املؤدية 

الى شارع بورقيبة مانعة السيارات القليلة واملارة من املرور.
ميدانيا أيضا، افادت مصادر رسمية بأن حصيلة قتلى احلريق 
الذي اندلع في الســــجن املدني مبدينة املنستير بالساحل الشرقي 
لتونس جتاوز 42 قتيال بحسب رئيس قسم الطب الشرعي مبستشفى 

جامعة املنستير علي الشاذلي.
وأوضح الشاذلي وفق ما ذكرته وكالة تونس افريقيا لالنباء ان 
صورة احلادث تتمثل في استغالل عدد من املساجني حالة االنفالت 
االمني حملاولة الفرار من الســــجن حيــــث حدثت فوضى متكن من 
خاللها عدد من الســــجناء من الفرار فيما اضــــرم آخرون النار في 

جناح يضم اكثر من 90 سجينا.
وافاد بأن الضحايا قضوا حرقا او بسبب الدخان والغازات السامة 

املنبعثة عن احلريق.

)أ.ف.پ( اجليش يسيطر على شوارع العاصمة ويقيم احلواجز بعد أنباء عن انتشار عصابات من امللثمني وفي االطار رئيس البرملان فؤاد املبزغ يؤدي اليمني رئيسا مؤقتا لتونس 

باريـــسـ  د.ب.أ: في الوقت 
الذي لـــم ينظر فيـــه ابدا إلى 
الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي، على انه دميوقراطي، 
فإن صورته لم تتناسب ايضا مع 
صورة إصالحي افريقي يتحول 

الى طاغية.
فهو غالبا مـــا يوصف في 
أوروبا وأميركا بأنه مســـتبد 
مستنير، حيث ينظر إلى اجلندي 
اإلصالحي )74 عاما( بأنه قائد 
حملة فعالة ضـــد األصوليني 

اإلسالميني.
وأشار حلفاء تونس أيضا إلى 
النمو االقتصادي القوي للبالد 
البالغ عدد ســـكانها 10 ماليني 
نسمة حتت رئاسته وسياسات 
حكومته االجتماعية الســـخية 

والتزامها بالتعليم.
بيـــد أن بن علي اســـتخدم 
أيضا شـــبح األصوليـــة الذي 
كلف عشـــرات اآلالف من حياة 
األشخاص في اجلزائر املجاورة 
في التسعينيات لقمع اخلصوم 

وحتييد املعارضة.
وطاملا أن البالد ظلت مستقرة نسبيا، فإن املجتمع الدولي لم يبد 
اهتماما. وقد تغير ذلك، فيما وقف بن علي يشـــاهد الشـــرطة وهي 
متطر املتظاهرين بالرصاص في أكبر حتد حلكمه الذي استمر طيلة 
23 عاما. وعرف بن علي فائدة القوة في ســـن مبكرة. فقد تدرب في 
أكادمييات عســـكرية في فرنســـا والواليات املتحدة. وبعدها أمضى 
ســـنوات كرئيس لهيئات عسكرية وأمنية تونسية بينها فترات في 
وظائف ديبلوماسية في اخلارج. وفي عام 1987 أصبح وزيرا للداخلية 

ثم رئيسا للوزراء.
وفي نهاية هذا العام تولى السلطة عقب انقالب ضد سلفه »الرئيس 

ملدى احلياة« احلبيب بورقيبة.
وفي خطاب تولي الســـلطة، وعد بن علي بنشـــر الدميوقراطية 

والتعددية والعدالة االجتماعية 
في بـــالده الواقعة في شـــمال 

أفريقيا.
وحتى يومنا هذا فإن شعب 
تونس البالغ 10.6 ماليني نسمة 
واملصنفة رقم 116 على مستوى 
العالـــم من حيث نصيب الفرد 
من الدخل القومي اليزال ينتظر 

تنفيذ وعوده.
وفي حني أن سياسات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية جعلت 
من تونس منوذجا في املنطقة، 
فـــإن احلقوق املدنيـــة وحرية 

التعبير مقيدة بشكل كبير.
فاملعارضة لم تتحقق لها أي 
فرصة في أي مـــن االنتخابات 
الرئاسية اخلمسة التي متت منذ 

تولي بن علي السلطة.
وفي االنتخابـــات األخيرة 
في أكتوبر 2009، حقق بن علي 
أسوأ نتيجة له عندما فاز حسب 
النتائج الرسمية بنسبة %89.62 

من مجموع أصوات الناخبني.
وفي البدايـــة، قال بن علي 
إنه ينوي أن ينأى بنفسه عن مفهوم رئيس مدى احلياة الذي اعتاد 
الكثير من القادة األفارقة التعلق به في السلطة ولكن مع نهاية فترة 
حكمه الثالثة، قام بتغيير الدستور ليسمح لنفسه الترشح ملدد أخرى 
وال يعرف الكثير عن احلياة اخلاصة للرجل املولود في حمام سوسة 

على الساحل الشرقي لتونس.
ويقال إن بن علي يهوى الكمبيوتر والتكنولوجيا. ونظرا الهتمامه 
مبظهره فهو يبدو كثيرا أصغر من ســـنه. ولم تتأكد شـــائعات عن 
إصابته مبرض ســـرطان ســـابقا. وله من زوجته الثانية ليلى ستة 
أطفال. لكن ليلى اصبحت تشـــكل عائقا بالنسبة للرئيس. ويسخر 
الكثير من ابناء الشعب التونسي من قرينته الغنية البالغ عمرها 63 
عاما بأنها قاســـية القلب وجشعة. وتسيطر عشيرتها )الطرابلسي( 

ذات النفوذ على قدر كبير من موارد البالد.

بن علي.. مصلح تحوّل إلى حاكم مستبد

السعودية ترحب بقدوم الرئيس التونسي وأسرته
الرياض ـ كونا: أعلن الديوان امللكي الســــعودي عن ترحيب 
احلكومة الســــعودية بقدوم الرئيس التونسي زين العابدين بن 

علي وأسرته إلى اململكة.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة األنباء السعودية فجر 
أمس »انطالقا من تقدير حكومة اململكة العربية الســـعودية 
للظروف االستثنائية التي مير بها الشعب التونسي الشقيق 
ومتنياتها بأن يسود األمن واالستقرار في هذا الوطن العزيز 

على األمتني العربية واإلســـالمية جمعاء وتأييدها لكل إجراء 
يعود باخلير على الشعب التونسي الشقيق فقد رحبت حكومة 
اململكة العربية الســـعودية بقدوم الرئيس زين العابدين بن 

علي وأسرته إلى اململكة«.
وأضاف البيان ان »حكومة اململكة العربية السعودية إذ تعلن 
وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل في تكاتف 

جميع أبنائه لتجاوز هذه املرحلة الصعبة من تاريخه«.

)أ.پ( صورة أرشيفية ملناصري بن علي لدى تسلمه السلطة عام 1987 

المحطات الكبرى في تاريخ
تونس منذ االستقالل 

»ديلي ميل«: أول ثورة بفعل »ويكيليس«

تون��س � أ.ف.پ: فيم��ا يأتي احملطات الكبرى ف��ي تاريخ تونس منذ 
االستقالل:

� 20 مارس 1956: اعالن استقالل تونس بعد حماية فرنسية دامت 75 
عاما. ع��ني احلبيب بورقيبة الذي عاد من املنفى في يونيو 1955 رئيس��ا 

للوزراء.
� 25 يوليو 1957: اعلنت اجلمهورية وانتخب بورقيبة رئيسا.

� 19 يوليو 1963: احلبيب بورقيبة يطالب بجالء القوات الفرنسية عن 
قاعدة بنزرت البحرية ش��مال البالد. وقطعت العالقات الديبلوماسية بني 

البلدين. 
في 20 و21 يوليو اس��فرت املعارك عن سقوط ألف قتيل معظمهم من 
املدنيني التونس��يني وثالثني عس��كريا فرنسيا انس��حب الفرنسيون من 

بنزرت في اكتوبر 1963.
� 1964: تأميم االراضي الزراعية للمستعمرين األوروبيني.

� 18 مارس 1975: انتخاب بورقيبة رئيسا مدى احلياة.
� يناير� فبراير 1978: اضراب عام قاده االحتاد العام للشغيلة.

اعلنت حالة الطوارئ بعد صدامات اس��فرت عن سقوط 51 قتيال و325 
جريحا.

� يناي��ر 1984: صدام��ات عنيفة بس��بب ارتفاع اس��عار اخلبز. الغاء 
بورقيبة قرار رفع االسعار واقالة وزير الداخلية.

� يوليو 1986: اقالة رئيس الوزراء محمد مزالي ومغادرته الى اوروبا.
� 7 نوفمب��ر 1987: اقالة بورقيبة بس��بب »عجزه« عن احلكم من قبل 

رئيس الوزراء زين العابدين بن علي الذي تولى الرئاسة خلفا له.
� 25 يوليو 1988: تعديالت دستورية تلغي الرئاسة مدى احلياة وحتدد 

عدد الواليات الرئاسية.
� 9 ابريل 1989: انتخاب بن علي رئيسا باالقتراع العام.

� 1992: منع حزب النهضة االسالمي.
� 20 مارس 1994: اعادة انتخاب بن علي رئيسا لتونس.

� 25 سبتمبر 1999: اعادة انتخاب بن علي رئيسا ب� %99.44.
� 6 ابريل 2000: وفاة بورقيبة عن 96 عاما.

� 11 ابريل 2002: اعتداء على كنيس في جزيرة جربة.
� 27 مايو 2002: اصالح دستوري اقر باستفتاء يسمح لرئيس الدولة 

بالترشح لواليات جديدة.
� 14 يناير 2011: الرئيس بن علي يغادر تونس.

وصفت صحيفـــة »ديلي ميل« البريطانية ما حدث في تونس 
بأنه أول ثورة حتدث بفعل التسريبات األخيرة ملوقع »ويكيليكس« 
لبرقيات ديبلوماسية أميركية، وجاء في تلك البرقيات التي نقلتها 
صحيفة »لو موند« الفرنسية أن احمليط العائلي للرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي »أشـــبه باملافيا« وأن النظام التونسي »ال 
يقبل ال النقد وال النصح«، فيما ردت احلكومة التونســـية وقتها 
بأن تلك الوثائق افتراءات »ال مصداقية لها« ولن يكون لها تأثير 
على العالقات التونسية ـ األميركية، حيث ذكرت إحدى البرقيات 
التي مت إرسالها في يونيو 2008 بعنوان »ما هو لكم هو لي« حيث 
ساقت الســـفارة األميركية أكثر من 10 أمثلة عن إساءة استخدام 

أقرباء الرئيس التونسي للنفوذ.
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بوعزيزي.. البائع المتجول الذي أنهى حكم بن علي 
انتفاضة شــــعبية ضخمة بصورة لم تشــــهد لها تونس مثيال. خرجت 
االحتجاجات بشكل عفوي ليس لتحتج على الغالء والبطالة فقط وإمنا 
للمطالبة باحلريات واإلصالحات السياسية. وجاءت احملاولة األخيرة 
لوقف انتفاضة شــــاب ميت، من الرئيس بن علي نفسه ليلة اخلميس 
املاضي بخطابه الذي أعلن فيه إطالق حزمة من اإلصالحات السياسية 
بدءا من احلريات اإلعالمية وحتى منع تولي الرئاسة الى األبد، لكن كل 

ذلك يبدو أنه جاء في الوقت الضائع.
لم ينضم إلى انتفاضة بوعزيزي العاطلون عن العمل فقط، أو اجلوعى 
والفقراء فقط، بل ضمت شبابا عامال في املجاالت املختلفة جمع بينهم 
الســــخط على األوضاع واملطالبة باإلصالحات االجتماعية والسياسية 

ووضع حد لسيطرة بعض العائالت على مفاصل الثروة والنفوذ.
زار الرئيس بوعزيزي في املستشفى الذي كان يرقد فيه بحالة سيئة 
جدا يوم 28 ديسمبر، وظهر في الصور التي بثت لتلك الزيارة وهو يطمئن 
عليه ويسأل عنه األطباء، حيث كان جسد الشاب مغطى بالضمادات. لم 
يتحدث بوعزيزي طيلة الزيارة ولم يعرف ما إذا كان ذلك بسبب حالته 
الصحية أو أي سبب آخر. لكن الغاضبني واحملتجني فهموا األمر على أنها 
رسالة منه بأن األمر لم ينته وأن عليهم أن يستمروا في انتفاضتهم. وفي 
أوائل العام اجلديد مات بوعزيزي وهو ال يعلم أن الثورة أو االنتفاضة 
التي أشعلها بجسده كتبت السطر األخير أو أغلقت الصفحة األخيرة في 

كتاب حكم بن علي، وهي أسوأ ما ميكن أن تنتهي به مرحلة حاكم. 

وبنزرت، ولم تنجح قوات األمن أو اجليش في وقفها.
في احتجاجات ظاهرها مناصرة الشاب العاطل عن العمل الذي بلغ 
به اليأس الى حد احراق نفســــه، وباطنه غضب شعبي عارم من سوء 
األحوال املعيشية والغالء والبطالة التي يعاني منها الشعب امتد ليشمل 
معظم العاطلني عن العمل. واستمرت االحتجاجات منذ 17 ديسمبر وسرت 
بســــرعة كبيرة لتشمل الطبقة املتوســــطة وهي التي تعاني من نسبة 
بطالة عالية تصل إلى 14% حســــب التقديرات الرسمية وإلى نحو %25 
حسب تقديرات غير رسمية. أطلق بوعزيزي بإشعاله النار في جسده 

عواصمـ  وكاالت: مات البائع املتجول الشاب التونسي محمد بوعزيزي 
متأثرا باحلروق جراء النيران التي أشعلها في جسده وفي جسد نظام 
احلكم، احتجاجا على مصادرة عربته التي يبيع عليها اخلضار، دون أن 
يدري أن ما فعله أشعل انتفاضة الشعب التونسي وأسقط حكم الرئيس 
القوي زين العابدين بن علي. يوم 17 ديسمبر املاضي صادرت السلطات 
البلدية عربتــــه اليدوية التي يبيع عليها اخلضراوات والفواكه، فذهب 
إلدارة البلدية ليشكو ويحاول استردادها ألنها كل رأس ماله الذي يقتات 

منه هو وأسرته، فصفعته إحدى املوظفات على وجهه على املأل.
خرج بوعزيزي من مبنى البلدية وأضرم النار في جسده، ولم تفلح 
زيارة الرئيس بن علي له في املستشفى في بلسمة جراحه فتوفي بعد 
أســــبوعني. لكن شقيقه سالم بوعزيزي قال »احلمد هلل ظهر حق اخي، 
ولم يذهب دمه هدرا«. واضاف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
»هم الذين قتلوه، النظام والسلطة« مؤكدا ان »اخي اصبح رمزا وانا ال 

اجد الكلمات للتعبير عما حصل اليوم«.
بوعزيزي اخلريج اجلامعي الذي لم يتجاوز 26 عاما، ظل عاطال عن 
العمل لسنوات. ولم يجد سوى العمل بائعا متجوال على عربة تدفع باليد، 
لكن حتى هذه العربة صادرتها السلطات البلدية منه ألنه لم يحصل على 
ترخيص لها. حادثة بوعزيزي أججت مشاعر االحتجاج في والية سيدي 
بوزيد، ووفاته ســــاهمت في امتداد شرارة املظاهرات الغاضبة الى مدن 
تونســــية أكبر وأكثر تأثيرا مثل القيروان وسوسة ثم العاصمة نفسها 

مات قبل أن يجني ثمار انتفاضته .. وشقيقه يعتبر أن دماءه لم تذهب هدراً

محمد بوعزيزي حلظة اضرامه النار بنفسه في 17 ديسمبر املاضي

صورة أرشيفية للشاب محمد بوعزيزي

تونسـ  أ.ف.پ: 
الرئيــــس  فــــرار 
التونســــي زيــــن 
العابدين بن علي 
من بالده امس األول 
احتجاجات  اثــــر 
شــــعبية قمعهــــا 
باحلديد  نظامــــه 
والنار ليست سابقة 
من نوعها، فالتاريخ 
حافــــل بســــوابق 
عديــــدة، فيما يلي 

بعضها:
ـ شاه إيران: في 16 
يناير 1979 دفعت 
تظاهرات شعبية 
ايران الى  بشــــاه 
الى مصر  الفــــرار 
لينتهي بذلك النظام 
اإلمبراطوري. وفتح 
فرار الشــــاه رضا 
بهلوي الطريق امام 

عودة مظفرة آلية اهلل روح اهلل اخلميني من 
فرنســــا في االول من فبراير 1979 وما هي اال 
بضعة ايام حتى انتصرت الثورة االسالمية 
اثر توقــــف اجليش عن دعــــم النظام في 10 

فبراير.
ـ ديسمبر 1989: ألقي القبض على  ـ رئيس رومانيا 
الدكتاتور نيكوالي تشاوشيســــكو وزوجته 
بينما كانا يحاوالن الفرار من البالد اثر اعمال 
شغب اندلعت في تيميسوارا واشعلت حركة 
ثوريــــة هدفت الى اإلطاحــــة بالنظام. في 17 
ديســــمبر اطلقت قوات األمن النار على آالف 
املتظاهرين )اكثر من الف قتيل(، تشاوشيسكو 
وزوجته ايلينا فرا على منت مروحية اال انهما 
ما لبثا ان اعتقال في داسيا قرب تبرغوفيست 
)شمال بوخارست(، واعدما في 25 ديسمبر 

اثر محاكمة خاطفة.
ـ الرئيس اليوغوسالفي سلوبودان ميلوسيڤيتش 2000: 
أطيح به في أكتوبر 2000 اثر انتفاضة شعبية 
في بلغراد واعتقل ووضع في اإلقامة اجلبرية 
قبل ان يسلم الى محكمة اجلزاء الدولية اخلاصة 
بيوغوسالڤيا السابقة في الهاي حيث توفي 

في مارس 2006 في زنزانته.
ـ اغسطس 2003: الرئيس الليبيري  ـ رئيس ليبيريا 
تشــــالز تايلور، زعيم احلرب السابق املتهم 
بإغراق جزء من افريقيا الغربية بنزاعات دموية 
فظيعة يضطر الى التخلي عن السلطة ويختار 
العيــــش في املنفى فــــي نيجيريا. وبرحيله، 
انتهت حرب اهلية استمرت 14 عاما وحصدت 

270 الف قتيل. في 
2006 اعتقــــل في 
نيجيريا وطرد الى 
ليبيريا ومن ثم الى 
فريتاون ثم نقل الى 
الهاي حيث باشرت 
الدولية  احملكمــــة 
اخلاصة بسيراليون 

محاكمته.
ـ الرئيس البوليڤي ـ 
أكتوبر 2003: استقال 
البوليڤي  الرئيس 
غونزاليس سانشيز 
دو لــــوزادا وغادر 
الرئاســــي  القصر 
حتت جنــــح الليل 
على منت مروحية 
متجها الى الواليات 
املتحــــدة هربا من 
حركــــة احتجــــاج 
شعبية قوية ضد 
مشروع غازي وضد 
سياســــته الليبرالية للغاية. اليزال الرئيس 
السابق مطلوبا في بوليڤيا بتهم قمع تظاهرات 
ما اسفر عن 65 قتيال واكثر من 500 جريح.

ـ فبراير 2004: الرئيس جان برتران  ـ رئيس هاييتي 
اريستيد الذي اعيد انتخابه في نوفمبر 2000 
لواليــــة ثانية من 5 ســــنوات )فبراير 2001ـ  
فبراير 2006( يستقيل ويغادر بالده في 29 
فبراير 2004 حتت ضغط الشارع واملجتمع 
الدولــــي. في النهاية يختار املنفى في جنوب 
افريقيا، وقد أتت استقالته بعد شهر من اندالع 
ثورة مسلحة حصدت حوالي 100 قتيل و100 

جريح.
ـ رئيس قرغيزستان ـ مارس 2005: في 24 مارس 
ينهار نظام الرئيس عسكر اكاييف احلاكم منذ 
15 عاما في غضون بضع ساعات ال غير حتت 
وطأة آالف املتظاهرين الذين كانوا يحتجون 
على نتائج االنتخابات وفساد السلطة. الرئيس 
يفر من البالد وروســــيا متنحه حق اللجوء، 
ويتولى السلطة بالوكالة احد قادة هذه الثورة 

اخلاطفة كرمان بك باكييڤ.
ـ رئيس قرغيزستانـ  أبريل 2010: لقي الرئيس 
كرمان بك باكييڤ املتهم بالفساد والتسلط 
نفس مصير ســـلفه اثر انتفاضة شعبية 
حاولت قواته قمعهـــا فحصدت 87 قتيال. 
املعارضة تشـــكل حكومة برئاســـة روزا 
اوتونباييفا التي تتولى اعتبارا من يونيو 
مهام الرئاسة، اما باكييڤ فيختار العيش 

في املنفى في بيالروسيا.

القاهرة ـ د.ب.أ: أكد األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى أمس أن اجلامعة تتابع ما 
يحدث في تونس بـ »قلق كبير«، معربا عن أمله 
في أن يتخطى القائمون على املرحلة االنتقالية 
هذه األزمــــة. ومتوقعا ان متتد امتداداته إلى 
باقي الدول العربية. وقال موسى، في مؤمتر 
صحافي عقده مبقــــر اجلامعة، إن »اجلامعة 
على استعداد ملساعدة تونس في حال طلبها 
ذلك ولكنها لم تطلب مــــن اجلامعة العربية 
التدخــــل ورغم ذلك جنري اتصاالت مع كافة 
املســــؤولني هناك ولديهم فقهاء دستوريون 
وقانونيون قادرون على تفهم األوضاع ونحن 

على استعداد ملساعدة تونس في حال طلبها 
ذلك«. واضاف أن موضوع تونس ســــيبحث 
في اجتمــــاع وزراء اخلارجية العرب، مؤكدا 
أن ممثال عن تونس سيشارك في االجتماعات 
السياسية التي تسبق القمة وبالرغم من عدم 
وجود بند سياسي على أجندة القمة االقتصادية 
إال أن األوضاع في تونس ســــتفرض نفسها 
على القمة والبد من أن يتشاور الرؤساء حول 
هذه األوضاع. وسابقا، أكدت اجلامعة العربية 
على األهمية القصوى التي توليها ألمن تونس 
واستقرارها، داعية التونسيني إلى »التوحد 

وحتقيق السلم األهلي«.

زعماء دول فّروا من بالدهم إثر انتفاضات شعبية 

موسى: ارتدادات تونس ستمتد للدول العربية

)أ.ف.پ( أشخاص يأخذون بعض البضائع من أحد املخازن املدمرة 

ليلى الطرابلسي.. »كوافيرة« سلطاتها فاقت الوزير األول

سّلطت االحتجاجات االجتماعية ـ التي 
عرفتها تونس على مدار األسابيع املاضية، 
والتي انطلقت شــــرارتها من والية سيدي 
بوزيد ـ الضوء على عدة قضايا، من بينها 
الفســــاد الذي تغلغل في معظم مؤسسات 
الدولة خالل سنوات حكم الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي، وأتاح لعائالت معدودة 
على رؤوس األصابع السيطرة على ثروات 

البالد وحتديد مصير العباد.
وعندما يذكر ملف الفساد في تونس فإنه 
سرعان ما تخطر ببال العارف بالشأن احمللي 
أسماء عائالت على رأسها الطرابلسيـ  عائلة 
ليلى الطرابلسي زوجة بن علي ـ املصنفة 
األكثر فسادا واألكثر جشعا، وبعد ذلك تأتي 
في القائمة أســــماء من قبيل املاطري عائلة 
صهره وشيبوب، وهي كلها عائالت ظهرت 
ثم سيطرت على الساحة االقتصادية بشكل 

سريع خالل سنوات حكم بن علي.
وأمام تشــــديد الرقابــــة الداخلية على 
معظم وسائل اإلعالم، وغياب أي محاسبة 
ألداء النظــــام الذي قهر رمــــوز املعارضة، 
العواصم األوروبية  ظهرت وباألساس في 
كتب تطرقت إلى النفــــوذ الكبير لعائلتي 
الطرابلســــي واملاطري علــــى الصعيدين 
السياسي واالقتصادي، وسيطرتهما على 

املصالح االقتصادية.
ضمن هذا اإلطار، كشــــف كتاب »حاكمة 
قرطاج« ـ في إشــــارة لليلى الطرابلســــي ـ 
لكاتبيه الصحافيني نيكــــوال بو وكاترين 
غراسييه، معطيات تشير إلى توسع تدخل 
ليلى الطرابلسي في الشؤون العامة للبالد، 
ومنها تعيينها أفرادا من عائلتها في مناصب 

حساسة.
وأضاف الكتاب أن زوجة الرئيس لعبت 

أدوارا سياسية مهمة جدا، واستحوذت أسرتها 
على ثروات اقتصادية وامتيازات متعددة.

تواطؤ غربي

وفي سؤال للجزيرة حول هذا املوضوع، 
قالت الصحافية كاترين غراسييه، ان وسائل 
اإلعالم الغربية لم تكن تنشر حقائق حول 
املوضوع، »ومن هنا جــــاءت فكرة الكتاب 

لكشف حقائق هذا النظام«.
وأضافت غراســــييه ـ التي أشارت إلى 
صعوبات اعترت عملية التواصل مع مصادرها 
في تونس وتعرض بعضهم ملضايقاتـ  »لقد 
صدمنا بحجم الفساد الذي يقوم به نظام بن 
علي«، مؤكــــدة أن تأليف الكتاب مت بجهود 
تونسيني »زودونا رغم اإلجراءات القمعية 

باملعطيات والبيانات«.
وفيما يخص الصمت الغربيـ  على وجه 
العموم، والفرنسي منه على وجه اخلصوص 
ـ جتاه فساد نظام بن علي، قالت غراسييه 
ان هناك أسبابا عديدة تشرح هذا الصمت، 
منها أسباب ذاتية من قبيل أن شخصيات 

فرنسية تقضي عطلتها في تونس.
أما األسباب السياسية، فيأتي على رأسها 
الرضا الغربي بعد جناح نظام بن علي في 
جتفيف منابع احلركات اإلسالمية، التي لم 
تعد بعد ســــنوات من حكمه »تشكل خطرا 

على نظامه وحكمه«.
على أن آخر املعطيــــات حول موضوع 
الفساد في تونس كشفها موقع »ويكيليكس« 
الذي نشــــر وثائق وصفت محيط بن علي 

بأنه »أشبه باملافيا«.
وأوضحت هذه الوثائق أن عائلة زوجة 
الرئيس تورطت فــــي عمليات اعتداء على 
أمالك اآلخرين، وحيازة شركات مشبوهة 

التمويل، باإلضافة إلى اغتصاب شــــركات 
من أصحابها.

ولــــو بقي احلال على ما هو عليه، جلاء 
محمد صخر املاطري صهر الرئيس السابق 
على رأس قائمة اخللفاء احملتملني لنب علي 
املتنحي. وهو زوج االبنة البكر للسيدة األولى 
السابقة ليلى الطرابلسي، الزوجة الثانية 
للرئيس بن علــــي، تزوجها بعد طالقه من 
السيدة نعيمة بن علي التي أجنب منها ثالث 
بنات، وله من ليلى ابن في نحو السادسة 
أو السابعة من عمره وهو االبن الوحيد بني 

أختني شقيقتني هما سرين وحليمة.
ومحمد صخر رجل أعمــــال من مواليد 
1980 ينحــــدر من عائلة املاطري، ومن أبرز 
من ظهر منها د.محمود املاطري أول رئيس 
للحزب احلر الدســــتوري اجلديد، وهو عم 
والده الذي كان أحد الضباط املتورطني في 
احملاولــــة االنقالبية لعام 1962، وقد حوكم 
آنذاك باإلعدام قبل أن يصدر العفو عنه من 

قبل الرئيس األسبق احلبيب بورقيبة.
تزوج صخر من ابنة الرئيس عام 2004، 
وهو عضو منذ عام 2008 في اللجنة املركزية 

للتجمع الدستوري الدميوقراطي احلاكم.
ميتلك املاطري هولدنغ وإذاعة الزيتونة 
الدينية، وقد عرف عنه تدينه. واشــــترى 
عام 2009 مؤسسة دار الصباح التي تصدر 
عنهــــا جريدة الصباح وهي أعرق الصحف 
التونسية، ثم أسس مصرف الزيتونة وهو 

بنك إسالمي.

نشأة في ظل عائلة بسيطة

إلى جانب اتهامات الفساد املوجهة لعائلة 
املاطري، فإن السيدة األولى السابقة ليلى 
الطرابلسي نالت اجلزء األكبر من االتهامات، 

أهمها أنها عينت أفراد عائلتها في مناصب 
الدولة احلساسة ومتكنوا بذلك من السيطرة 
على الشــــركات واالستحواذ غير القانوني 

على بعض املمتلكات والثروات.
ولدت ليلى عام 1957 في عائلة بسيطة، 
وكان والدها بائعا للخضر والفواكه الطازجة. 
حصلت على الشهادة االبتدائية والتحقت 
مبدرسة احلالقة، وعملت كوافيرة، ثم تعرفت 
على رجل أعمال يدعى خليل معاوي وتزوجته 

وهي في الثامنة عشرة من عمرها.
طلبت من أحــــد معارفها وهو اجلنرال 
طاهر مقراني التدخل السترجاع اجلواز وكان 

الرئيس بن علي وقتئذ مديرا لألمن.
ويقول الكتاب انه في السنوات األولى من 
حكم بن علي كدس املقربون من النظام ثروات 
هائلة. وبعد زواجه منها اســــتحوذ أخوها 
األكبر بلحسن على شركة الطيران »كورتاغو 
إيرالينز« ثم ســــيطر أقاربها على قطاعات 
االقتصاد. وهناك اتهامات أيضا يســــوقها 
الكتاب ضد عماد الطرابلسي باختالس يخت 

قيمته مليون ونصف املليون يورو.
واتهمت السيدة ليلى بأن سلطاتها تفوق 
ســــلطات الوزير األول، حيــــث كانت تقيل 
الوزراء وتعني السفراء واملديرين العامني، 
يقول كتاب »حاكمة قرطاج.. يد مبسوطة 
على تونس« ان شبكة أقاربها ضربت خيوطا 
عنكبوتية علــــى كل القطاعات مثل الهاتف 

اخللوي والتعليم احلر.
ومن الطريف أن بعض التونسيني أتوا 
بشبيه لألخطبوط بول الذي اشتهر بتوقعاته 
في كأس العالم ووضعوا أمامه عدة أسماء 
خلالفة الرئيس بن علي، من بينهم اسم ليلى 
الطرابلسي فوقع اختياره عليها. وأعيدت 

العملية ثالث مرات وتكرر اختياره لها.

عائالت فاسدة سادت حكم بن علي

)أ.ف.پ( )أ.پ(صورة أرشيفية للسيدة االولى السابقة ليلى الطرابلسي  .. وجانب من الدمار الذي حلق مبنزل شقيقها بلحسن الطرابلسي أمس 

صحف فرنسية تنتقد »عار« صمت باريس
باريسـ  أ.ف.پ: انتقدت الصحف الفرنسية أمس صمت السلطات 
الفرنســـية وعبرت عن قلقها على مســـتقبل تونس بعد مغادرة 

رئيسها البالد.
وسخرت صحيفة ليبراسيون اليسارية من »اخلليفة املضحك 
لبورقيبة العظيم ورئيس شرطة احد اشرس االنظمة في املنطقة«، 
معتبـــرة انه »لم يكن ســـوى رجل جبان وعندما ابلغه الشـــعب 

بضرورة رحيله، غادر يجر ذيول الهزمية«.
واضافـــت ان »هذا النظام كان زائفا وكل الذين دعموه باســـم 
السياســـة الواقعية أغبياء . عليهم اآلن ان يوضحوا ملاذا ســـقط 
الذي كانوا يعتبرونه حصنا متينا ضد االسالميني مثل قصر من 

ورق«.
اما صحيفة »ال ريبوبليك« التي تصدر في البيرينيه فاشارت 
الى ان الثورة التونســـية »حدثت بدون فرنســـا، فرنسا االليزيه 
والديبلوماسية حيث ارادت وزيرة اخلارجية تقدمي دعمها وخبرتها 

األمنية الى نظام بن علي«.
واضافت ان تصريحات بعض املسؤولني الفرنسيني ومن بينهم 
رئيس احلكومة فرانســـوا فيون ووزيرة اخلارجية ميشال اليو 
ماري و»صمت« الرئيس نيكوال ســـاركوزي ستؤثر الى حد كبير 

وتشكل »عارا«.

تسلسل الوقائع.. منذ شهر 
تونسـ  أ.ف.پ: فيما يأتي تذكير 

باألحداث في تونس:
 ديسـمبر 2010: بــــدء احلركة 
البطالة وغالء  االحتجاجية على 
األســــعار فــــي ســــيدي بوزيــــد 
)وسط الغرب( اثر إحراق محمد 
البائع اجلوال نفسه  البوعزيزي 
اثر مصــــادرة قوات األمن عربته. 
ومواجهات عنيفة بني قوات األمن 
ومتظاهرين وبدء حملة اعتقاالت، 
وفي 24 منه اطلقت الشرطة النار 
على متظاهرين في منزل بوزيان 
التي تبعد 60 كلم عن سيدي بوزيد 
ما ادى الى سقوط قتيلني، وفي 28 
منه دان الرئيــــس زين العابدين 
بن علي »االســــتغالل السياسي« 

لألحداث.
 ينايـر 2011: أعمال عنف في 

صيدا وتظاهرات في تالة تخللتها 
اعمال نهب واحراق مبان رسمية. 
وفي )8ـ  10(: اضطرابات دامية في 
القصرين وتالة والرقاب: 21 قتيال 
بحسب الســـلطات واكثر من 50 
بحسب مصدر نقابي. مواجهات في 
القيروان. وفي 11: اولى املواجهات 
في العاصمة التونسية وضاحيتها 
واســـتمرار العنف في القصرين 
واجلامعات وفي 12: رئيس الوزراء 
يعلن اقالة وزير الداخلية واطالق 
ســـراح املوقوفني املتورطني في 
اعمال تخريب، وفتح حتقيق في 
الفساد. وســـقوط عدد كبير من 
القتلى في البالد وانتشار اجليش 
في العاصمة التونسية وضاحية 
التضامن الشعبية ثم اعتقال زعيم 
احلزب الشيوعي لعمال تونس هما 

حمامـــي. فرض منع للتجول في 
العاصمة وضاحيتها، واستهداف 
املتظاهرين رموز السلطة واملال 
وفي 13 منه: انسحاب اجليش من 
العاصمة املطوقة من قبل القوات 
اخلاصة. قالت فرنسا انها قلقة من 
»االستخدام غير املتكافئ للعنف«. 
أعمال تخريب ونهب في منتجع 
احلمامات. في خطاب موجه الى 
الشعب التونسي، تعهد بن علي 
مغادرة الســـلطة في 2014 وامر 
بوقف إطالق النار على املتظاهرين 
الكاملة« وأعلن  ووعد »باحلرية 
خفض األســـعار. وأعلنت حالة 
الطوارئ في جميع انحاء البالد. 
وسيطر اجليش على املطار وأغلق 
الرئيس  املجال اجلوي. ثم فرار 

بن علي.

نيكوالي تشاوشيسكو

كرمان بك باكييڤ

سلوبودان ميلوسيڤيتش

شاه إيران رضا بهلوي


