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 صورة كبيرة ممزقة للرئيس املتنحي زين العابدين بن علي في مركز تونس وفي اإلطار صورة املصور الصحافي الذي توفي متأثرا بجروحه خالل تغطية أحداث تونس                (رويترز - أ.پ) 

 مجموعات شعبية بين األحياء تساهم في عودة تدريجية لألمن واعتقال وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز أمن الرئيس الفاّر

 تونس بعد بن علي: هدوء  هش وبدء موجة تصفية الحسابات 
والسيناريوهات تتراوح بين الفراغ أو حكم العسكر أو عودة التيار اإلسالمي 

املظنون فيهم وإصدار بطاقات إيداع 
ضدهم».

  وفي أول تأكيد رسمي لوجود 
مليشيات تخريب منظمة يقودها 
السرياطي الذي كان من ابرز معاوني 
الرئيس املخلوع زين العابدين بن 
علي، اكد املصدر ان النيابة العامة 
وجهت تهمة «التآمر على أمن الدولة 
الداخلي وارتكاب االعتداء املقصود 
الســـكان على مهاجمة  منه حمل 
بعضهم بعضا بالسالح وإثارة الهرج 
والقتل والسلب بالتراب التونسي 
وذلك عمال بأحكام املواد ٦٨ و٦٩ 

و٧٢ من القانون اجلزائي».
  وتابـــع ان «قاضـــي التحقيق 
املتعهد بهذه القضية بادر بعرض 
التهمة على املظنون فيهم وإصدار 

بطاقات إيـــداع ضدهم في انتظار 
استكمال بقية اإلجراءات القانونية 

في القضية».
  هـــذا وال تبعـــث التجاذبـــات 
السياســـية التي تناثرت مواقفها 
في ســـماء تونس امللبـــد بدخان 
احلرائق على التفاؤل مبســـتقبل 
البالد الذي بدا وكأن سيناريوهات 

متعددة تتجاذبه.
  ورأى مراقبون أن البالد أضحت 
في هذه اللحظة التاريخية أمام أزمة 
خطيرة ما لم تتضافر جهود اجلميع 
لتسويتها السيما أنها بدأت تدفع 
البالد نحو املجهول بسبب الفراغ 
األمني الذي تسبب حتى اآلن في 

فوضى عارمة.
  كما تسارعت األحداث السياسية 

في أكثر من اجتاه أخطرها تلك التي 
تسعى جاهدة إلى ركوب التطورات 
وقطف ثمار احلركة االحتجاجية 

وتوظيفها لصاحلها.
  ويخشى على نطاق واسع من 
أن األحـــداث إذا ما تواصلت على 
هذا الشكل ستسرق فرحة الشعب 
التونسي الذي متكن من اإلطاحة 
بنظام بـــن علي حيث بدأت تلوح 
٣ سيناريوهات هي الفراغ األمني 
والسياســـي، وخطر عودة التيار 
البالد،  اإلســـالمي ليهيمن علـــى 
وتسليم األمور إلى اجليش مبا يعني 

العودة إلى احلكم العسكري.
  فعلى الصعيد السياسي تسارعت 
األحداث أيضا حيـــث بدأ رئيس 
الوزراء املكلف محمد الغنوشـــي 

مشـــاورات مع ممثلـــي األحزاب 
السياسية واألطراف االجتماعية 
لتشـــكيل حكومة وطنية وفقا ملا 
أعلنه رئيس تونس املؤقت فؤاد 
املبزع حيث التقى الغنوشـــي في 
هذا اإلطار مع األمناء العامني جلميع 
األحزاب السياسية القانونية ومع 
عدد من ممثلي املنظمات الوطنية 
والهيئات االجتماعية واحلقوقية.

  غيـــر أن ما رشـــح مـــن هذه 
التفاؤل  املشاورات ال يبعث على 
بإمكانية تشـــكيل هذه احلكومة 
حيث تباينـــت املواقف بني مؤيد 
ومتحفظ ورافض إلى جانب تزايد 
األصوات املطالبة بعدم إقصاء بقية 
القوى واألحـــزاب غير القانونية 
وذلك في إشارة إلى حركة النهضة 

اإلسالمية بقيادة راشد الغنوشي 
وحزب العمال الشيوعي بقيادة حمة 

الهمامي وبقية القوى القومية.
أبدت غالبيـــة األحزاب    ولئن 
القانونية حرصها على تشـــكيل 
حكومة الوحدة الوطنية فإن حركة 
النهضة رفضت ذلك ومعها حزب 
القوى  الشـــيوعي وبقية  العمال 
األخرى التي ال تكف عن املطالبة 
باستئصال رموز النظام السابق.

  ويوصف هذا السيناريو باملرعب 
ألنه يستحضر ما جرى في العراق 
عندما أعلن عن البدء في استئصال 
حزب البعث مـــا ادخل البالد في 
حرب أهلية وهو ما يخشاه اجلميع 
باعتبار أن احلزب احلاكم في عهد 
بن علي يقدر عدد أعضائه بنحو ٣ 

ماليني. وبدا واضحا ان هذا اخلالف 
قد أدخل العملية السياســـية في 
حلقة مفرغة ما يفتح املجال أمام 
سيناريو الفراغ السياسي واألمني 
الذي يخشـــاه اجلميع خاصة أن 
خطـــورة الوضع األمنـــي الراهن 
الذي يتميـــز بوجود «مجموعات 
أمنية موازية» تسعى إلى أن يتفاقم 
الوضـــع امليداني ويتردى باجتاه 

«األرض احملروقة».
  هذا الســـيناريو الذي يخشاه 
اجلميع ســـيفتح الباب أيضا أمام 
سيناريو ثان هو إقدام اجليش على 
الســـيطرة على السلطة ما يعني 
حتول تونس إلى حكم عسكري فال 

أحد بإمكانه أن يحدد مالمحه.
  وبني هذا السيناريو وذاك تبدو 

 عواصـــم ـ وكاالت: بعد يومني 
الســـتار عن حقبة  على إســـدال 
الرئيس الفار زيـــن العابدين بن 
علي، بدأ التونسيون يستعيدون 
انفاســـهم رويدا رويـــدا مع البدء 
التجول،  بتخفيف اجراءات حظر 
وانتشار اجليش وفتح بعض احملال 

واألسواق التجارية. 
  وقد ساهم، تشكيل مجموعات 
شعبية لألمن بني األحياء في عودة 
تدريجية للسيطرة على األوضاع 
في العاصمة التونسية وذلك مع 
انتشار وحدات اجليش والقوات 

االمنية.
  وقامت مجموعات شعبية في 
تشـــكيالت تتكون مـــن ٥ الى ١٠ 
اشـــخاص بالتجول فـــي األحياء 
املمتلـــكات واملنـــازل  وحمايـــة 
واملســـاهمة مع اجليش التونسي 
الذي يبسط سيطرته على العاصمة 
في توقيف عصابات السلب والنهب، 
فيما انتشرت الوحدات العسكرية 
وأفراد اجليش التونسي في الطرقات 
واملياديـــن الرئيســـية الى جانب 
حتليق مستمر للطائرات املروحية 

ليلال ونهارا في األجواء.
  وبـــدأت أمس عـــودة خجولة 
للنشاط التجاري ومحطات الوقود 
مع اإلعالن عن توافر املواد األساسية 
التجار ومختلف  وضرورة عودة 
احملالت التجارية الى فتح أبوابها 
لتأمني تزويد املواطنني في أفضل 

الظروف.
  ومبوازاة الهدوء احلذر، تصاعدت 
املخاوف من ارتفاع وتيرة التشفي 
وتصفية احلسابات خاصة بأركان 
النظام السابق. فقد شهدت الطبقة 
السابقة عدة اعتقاالت  السياسية 
لعدد مـــن الرموز األمنيني للنظام 
السيما، وزير الداخلية الذي اقيل 
قبل ايـــام وكذلك اجلنـــرال علي 
الســـرياطي املدير الســـابق ألمن 
الرئيس التونســـي املخلوع زين 
العابدين بن علي وعدد من مساعديه 
بتهمة «التآمر على األمن الداخلي» 
في تونس، على ما أكد األحد مصدر 

رسمي لوكالة فرانس برس.
  ونقلت وكالة األنباء التونسية 
احلكومية عن مصدر مسؤول ان 
«النيابـــة العمومية لدى احملكمة 
االبتدائية بتونس أذنت بفتح بحث 
حتقيقي ضد املدير العام السابق 
لألمـــن الرئاســـي ومجموعة من 
مساعديه من اجل التآمر على امن 
الداخلي وارتكاب االعتداء  الدولة 
املقصود منه حمل الســـكان على 
مهاجمة بعضهم بعضا بالســـالح 
واثـــارة الهرج والقتل والســـلب 

بالتراب التونسي».
  واضـــاف املصدر «وقـــد بادر 
قاضي التحقيق بعرض التهمة على 

األمور في تونـــس مفتوحة على 
مصراعيهـــا أمـــام كل االحتماالت 
والوضـــع امليدانـــي على صفيح 
ســـاخن ما لم يتحـــرك احلكماء 
الحتواء الوضع من خالل التوجه 
إلى حكومة ائتالف وطني لتخطي 

املرحلة االنتقالية.
  في الشارع، باتت عبارات مثل 
«انزل من السيارة، افتح الصندوق 
اخللفي، انبطح ارضا»، تسمع بكثرة 
عند حواجز لقوة مشتركة لألمن 
واجليش تســـعى للسيطرة على 
التونسية  العاصمة  الوضع قرب 
حيث عبث مجهولون ببعض امالك 
مقربني من زين العابدين بن علي 
البعض واستهجان  وسط تشفي 

البعض اآلخر.
  وأقامت قوة مشتركة للجيش 
بالبنـــادق  والشـــرطة مســـلحة 
الطريق  واملسدسات حاجزا على 
الرابط بني حلق الوادي والعاصمة 
السيارات وتفتيشها  لتوقيف كل 

واعتقال املشتبه بهم. 

 محمد الصباح: الكويت تحترم 
خيارات الشعب التونسي 

وتتمنى عودة االستقرار
  صرح نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
بــــأن الكويت تابعــــت باهتمام تطورات 
األوضاع االخيرة التي تشهدها اجلمهورية 

التونسية الشقيقة.
  واضاف في بيان صــــادر عن وزارة 
اخلارجية انــــه «في الوقت الذي حتترم 
فيه الكويت خيارات الشــــعب التونسي 
الشقيق وتؤكد فيه على عالقاتها املتميزة 
التونســــية لتعرب عن  مع اجلمهورية 
متنياتها بأن يعود األمن واالستقرار الى 
ربوع تونس وان يعمل األشقاء في هذا 
البلد العزيز على جتــــاوز هذه املرحلة 
الدقيقة مبا يحقق لهم األمن واالستقرار 
والوصول الى توافق وطني يحفظ املصالح 
العليا للوطن وابنائه وينأ بهم عن أجواء 

الفوضى».
الشــــيخ د.محمد الصباح    كما أعرب 
عن تعازيه القلبية ألهالي الشهداء الذين 

سقطوا جراء هذه األحداث االخيرة.
  وتوجه الشــــيخ د.محمد الصباح في 
ختام حديثه بالدعاء الى املولى عز وجل 
ان يوفق ابناء تونس ملا فيه خير وصالح 

بلدهم.

 اعتبر أنه األفضل لتونس في هذه المرحلة 

 القذافي يؤيد ترؤس بن علي  إلى األبد ويلوم التونسيين:
   لماذا لم تنتظروا  ٣ سنوات حتى نهاية واليته؟ 

 طرابلـــسـ  وكاالت: الم الزعيـــم الليبي معمر 
القذافي الـ «متألم جدا» لرحيل الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي، التونســـيني بشدة لعدم 
انتظارهم ٣ ســـنوات حتى انتهاء والية بن علي 

ورحيله بنفسه. 
  معتبرا أنه ال يوجد أحســـن من بن علي «في 

هذه الفترة» لرئاسة تونس، برأيه.
  وفي كلمة موجهة الى «الشعب التونسي الشقيق» 
بثتها وسائل اإلعالم الرسمية أمس األول، قال القذافي 
«انا معكم ومتألم جدا وانا قريب منكم وان شـــاء 

اهللا تعودون لرشدكم وتضمدون جراحكم».
  وأشـــاد القذافي في جزء كبيـــر من كلمته بنب 
علي. وقال «ال يوجد احســـن من (الزين) ابدا في 
هذه الفترة بل أمتناه (ان يبقى في الرئاسة) ليس 
الى الـ ٢٠١٤ بل ان يبقى إلى مدى احلياة»، مؤكدا 
ان «الزين حتى اآلن افضل واحد لتونس وعمله 

جعل تونس في هذه املرتبة».
  وتساءل «ماذا عمل الرجل لتونس غير األشياء 
احلسنة؟»، مؤكدا انه زار تونس مرات عدة ووجد 

ان «الناس مرتاحون».
  وقال ان بن علي «مازال يحكم مبوجب الدستور 
وهـــو رئيس تونس حتى ٢٠١٤ بحكم الدســـتور 

ومازال هو الرئيس الشرعي».
  وانتقد الزعيم الليبي أعمال العنف التي ادت الى 
إسقاط الرئيس التونسي. وقال ان تونس «كانت 
بلدا هادئة مطمئنة مســـاملة التنمية ماشية فيها 
فرص العمل ماشـــية فيها فإذا بها في يوم واحد 

يخربونها. يخربون بيوتهم بأيديهم».
   وتساءل «هل هناك ثورة محترمة تذهب للسجن 
وتخرج عتاة املجرمني القتلة إلى الشارع ليخرجوا 

  وعبر الزعيم الليبي عن اسفه «الن ميوت الشعب 
ويأخذ السلطة ثم يعطيها لرئيس آخر»، متسائال 
«ملاذا اذن ال تبقون على الرئيس األول الذي عنده 

٢٣ سنة وهو يكافح معكم؟».
  وتابع «اذا يوجد اي احد قريب للزين او غيره 
متهم فليحاكمونه والزين يحاكمهم معكم. حاكموه. 
هاتوا حقائق هاتوا أدلة وال غبار في ذلك فالتطهير 

يجب ان يكون مستمرا دائما».
  وتوجه القذافي الى التونسيني قائال «اذا كان 
يوجد فســـاد عائلة فاسدة او جهة فاسدة او فرد 
فاسد، ال ميكن أن منوت نحن التوانسة بالعشرات 

من أجله».
  وتابع «حاكموهـــا اعملوا مظاهرات ضده هو 
ونعتصم أمام بيته ونقول هذا حاكموه، ومتشوا 

للرئيس وتقولون له حاكم هذا، واعزل هذا».
  وتســـاءل «أليس عندكم نـــواب انتخبتموهم 
ميثلونكـــم؟ اذهبوا للنواب وقولوا لهم ألســـتم 
متثلون الشـــعب.. اذا كان التمثيل ليس تدجيال 
التمثيـــل تدجيل لكن عاملني نـــواب.. حاكموا يا 

نواب هؤالء الفاسدين».
  وبعد ان قال ان «االنترنت الذي اي واحد أهبل 
يســـكر ويحط فيه اي كالم مثل الكناســـة وانتم 
تقرؤونـــه وتصدقونـــه»، رأى ان «املفروض انه 
عصر الدميوقراطية كل شيء باالنتخاب باالستفتاء 
وليـــس باإلشـــاعات والفيســـبوك واليوتيوب 

والكلينكس».
  ورأى ان «تونس لألســـف داخلة على فوضى 
بال مبرر ال اعرف اين نهايتها، ورمبا غدا الشعب 
التونسي يدخل ليبيا ولهذا فأنا تهمني جدا احلالة 

في تونس». 

٢٠١٤ حتى لو كان سيرشح نفسه نقول «ال نحن ال 
نعطيك اصواتنا» اذا كنتم ال تريدونه اآلن اعملوا 

استفتاء عليه».
  ورأى انه اذا كانت «هناك قضايا تستحق التغيير 
فبطريقة حضاريـــة». وقال ان «الرئيس ينتخب 
وفقا للدســـتور. يجب أن يحترم الدستور ومدة 
الرئيس يجب تستمر حتى نهايتها وفي نهايتها 
أعط صوتك لهـــذا الرئيس او لغيره»، مؤكدا انه 
«اذا كنت في نصف املسافة ال تريد الرئيس هناك 

طريقة أخرى هناك االستفتاء».

في الليل بسكاكينهم يروعون العائالت التونسية، 
وعشرات املســـاكني الذين في السجن يتم قتلهم 

في السجن؟».
  وأضاف القذافي انه من غير املقبول «ان حترقوا 
تونس وميوت أوالدكم لكي حتاكموا واحدا فاسدا 
ويضحك عليكم ويكيليكس الذي يسميه الناس 
«كلينكس» وينشر معلومات كتبها السفراء الكذابون 

لكي يخلقوا بلبلة».
  ودعا الشعب التونسي الى «احترام الدستور». 
وقـــال «واذا كنتم ال تريـــدون زين العابدين بعد 
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  هل تطيح «جزمة» الجيش بثورة الياسمين؟
 تونسـ  سي ان ان: بدأت األمور متيل إلى الهدوء في معظم املدن 
التونسية، وترافق ذلك مع ظهور الثمرات األولى لنجاح التونسيني في 
استرداد «حريتهم» بعد اإلطاحة بنظام الرئيس السابق، زين العابدين 
بن علي، إذ رفع احلظر على مواقع التواصل االجتماعي، مثل فيس 

بوك وتويتر، وجرى إطالق سراح عدد من املعتقلني السياسيني.
ــرعة الفائقة التي  ــتخدمو االنترنت من مالحظة الس   ومتكن مس
ــبكة تتمتع بها بعد إزالة أنظمة الرقابة عنها، وأتيح جلميع  باتت الش
املشتركني الدخول إلى حساباتهم على مختلف املواقع واستخدامها 
ــرى اإلفراج عن ٣ صحافيني  ــتوى القضائي، ج بحرية. وعلى املس
ومدونيني، كان النظام السابق قد اعتقلهم بتهمة توجيه االنتقاد لنب 
علي، وقد أكدت جلنة الدفاع عن الصحافة احمللية نبأ اإلفراج عنهم. 
ــوارع العاصمة تونس على األقل وجود مظاهرات  ولم يلحظ في ش
ــكك احلديدية تعرضت ألضرار  ــبكة النقل بالس كبيرة، غير أن ش

كبيرة جراء حريق شب فيها.
ــي ان ان» املتواجد في تونس، بن ويدمان، إن    وقال مراسل «س
الوضع هناك واالجتاه املستقبلي لألمور ال يزال غامضا، إذ ان إزالة 
ــلطة احلاكمة جرى خالل وقت قصير بحيث لم تنضج البدائل  الس
ــمل النظام  ــة، ولم يعرف ما إذا كان التغيير سيش بصورة واضح
بكامله أم الرأس فحسب. وذكر ويدمان أن اجليش واألجهزة األمنية 
ــوارع من جديد وإن بالقوة، وأضاف  ــعى لفرض األمن في الش تس
ــرة في تطبيق قرار حظر  ــدد بصورة كبي أن العناصر األمنية تتش
ــوارع  ــول ليال، حتى انها تتعرض بالضرب ملن جتده في الش التج
خالل أوقات احلظر. وتابع: «شاهدت شابا يتعرض للضرب املبرح، 
ــى أنه صرخ طالبا الرحمة من عناصر اجليش، وعندما عدت إلى  حت
ــدق الذي أقيم فيه طلب مني القائمون عليه إغالق النوافذ بأمر  الفن

من األجهزة األمنية».
  وخلص إلى القول: «أشعر أن اجليش قد سيطر على األوضاع.. 
ــى آثار واضحة ملا بات  ــي أن أضع يدي بصورة فعلية عل ال ميكنن
يعرف بثورة الياسمني». ولفت ويدمان إلى أن الكثير من التونسيني 
يخشون وقوع البالد في قبضة الفوضى، وقد جتاوزت هذه املشاعر 
ــيس الفرح التي سادت بعد فرار بن علي، خاصة بعد انتشار  أحاس
عمليات التدمير واحلرق والنهب، وقد قام التلفزيون الرسمي على 
مدار ساعات ببث نداءات استغاثة من قبل السكان الذين طالبوا اجليش 
باالنتشار في مناطقهم حلفظ األمن. وأضاف ويدمان: «ما يثير غضب 
ــر في الكثير من الدول العربية، ففي ليبيا  ــعب التونسي منتش الش
يقود الزعيم الليبي معمر القذافي بالده منذ عام ١٩٦٩، بينما يتولى 

الرئيس اليمني، علي عبداهللا صالح، السلطة منذ ١٩٧٩». 

 انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس 
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تونسية حتمل اخلبز فيما ينتظر اخرون للحصول على حصتهم جراء نقص املواد الغذائية وفي اإلطار فلسطينيون يدوسون صورة بن علي في غزة  )رويترز ـ أ.ف.پ(

انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة في تاريخ تونس

عندما نادى نظام بن علي بـ»أغسطس« عيدًا وطنيًا للعرب تأييدًا الحتالل الكويت
وهذا يعني انه قوة اقليمية كبرى، ميكن ان تدور حولها بعض الدول 
واألنظمة. وكانت احلكومة التونس���ية سعيدة للغاية بهذا املخرج 

الذي هبط عليها من سماء تطورات املوقف في اخلليج.
واس���تمر االعالم التونس���ي في إظهار حقيقة توجهات نظام بن 
علي املنحاز للعراق والذي هاجمت صحافته الكويت حكومة وشعبا 
وتناس���ت ابسط حقوق ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية 

فاستباحت احتالل الدول وتشريد الشعوب.
ولم يتوان اخلطاب االعالمي التونسي في تأكيد شرعية االحتالل 
واعتبار اي محاولة إلخراج احملتل والغازي واملغتصب خيانة كبرى 
لالمة العربية، كما قالت جريدة الشروق في 18 ديسمبر 1990 حتت 
عنوان االمة العربية »على ب���وش ان يعلم احلقيقة االتية وهي ان 
العراق ليس غرينادا او بنما، ان ما قام به العراق ما هو اال دفاع عن 
أمنه االقتصادي الذي هو حق مشروع للدفاع عن النفس ناهيك عن 

احلق التاريخي العراقي في الكويت«.
ويتس���اءل آخر في جريدة »الشروق« قائال: هل يتجرأ كل عربي 
ش���ريف ان يقف ضد العراق اليوم بعد كل ما عاناه ومازال يعانيه 

من تالعب الصهيونية العاملية وحلفائها به.
اما جريدة »االسبوع املصور« الصادرة صباح السبت 15 ديسمبر 
1990 فقد تبنت مش���روعا انتحاريا يقضي بتشكيل جلان انتحارية 
لتك���ون نواة جيش فدائ���ي يقوم بعمليات انتحاري���ة ضد القوات 

االجنبية.
ومع اقتراب احلس���م وحترير الكويت اش���تعلت وسائل االعالم 
التونسية غضبا ال من اجل الكويت املشرد اهلها بل من اجل احملتل 
دفاعا عن ممارس���اته ودفاعا عن اساليب قمعه ودفاعا عما نهبه من 

الكويت.
وقالت جريدة »حقائق« في 10 يناير 1991 »الش���هر الوحيد الذي 
يخلو من عيد وطني في الوطن العربي هو شهر اغسطس فهل يا ترى 
يصبح 2 أغسطس تاريخ دخول القوات العراقية اراضي الكويت عيدا 
وطنيا عراقيا عربيا؟« وكتبت اخرى في افتتاحيتها »يبقى للعراق 
العزة التي ال ميكلها غي���ره، وماء الوجه الذي فقده الكثيرون وفي 
طليعتهم اميركا والدول الغربية بسبب انحيازها االعمى وتكييفها 
الظالم للشرعية الدولية واس���تغاللها احلاقد لقضايا الشعوب من 

اجل تنفيذ مخططاتها العدوانية التي اعدت مسبقا«.
ولم تكن الصحف التونسية وهي منحازة للبغي متارس حرية 
الصحاف���ة بل كانت تنقل نبضا زرع���ه نظام بن علي فحولت الدفة 
لصالح البغي والظلم عن عمد، ففيما منعت الس���لطات التونس���ية 
اجتماعا كويتيا محدودا سمحت بتظاهرات باآلالف وسمحت بفتح 
جلان للتبرع بالدم من اجل العراق، وكأن الذين قتلوا من الكويتيني 

اثناء االحتالل كان لديهم مخزون من الدم في البنوك.

إعداد:  محمد ناصر
من املعروف عن األنظمة الديكتاتورية عش���قها خلنق احلريات 
ودأبها على وأد كل صوت مخالف، وبالدرجة األولى تس���خير اعالم 
البلد خلدمتها وخدمة أغراضها ومصاحلها فال رأي ُيكتب وال تصريح 

ينشر اال بعد موافقته لسياسة النظام احلاكم ومطابقته له.
فحرية الشعب التونسي التي صنعها بيديه اليوم أراد رئيسهم 
املخلوع عام 1990 وبكل جهده ان يحرم شعبا بكامله منها ومن وطنهم 
وان يزي���ل مكانه من على اخلارط���ة بعد تواطؤه مع رئيس النظام 

العراقي املقبور صدام حسني وتأييده األعمى الحتالل الكويت.
صحافة وإعالم نظام زين العابدين لم تترك موبقة اال وكتبتها ولم 
تفّوت كذبة اال وأبرزتها فنجح النظام في مبتغاه بحشد التظاهرات 

في تونس معارضة لتحرير الكويت وتأييدا لبقاء االحتالل.
فمع األيام األولى لتسنم شعب تونس احلرية نسترجع الطعنات 
الت���ي أصابتنا من نظام بن علي مبحاوالته احلثيثة لنصرة الظالم 

وحملاولته طمس هوية وطننا.
فقد برر زين العابدين بن علي عدم اشتراكه في القمة العربية الطارئة 
التي عقدت ملناقشة االحتالل العراقي بالقول: ان وجود قوات أجنبية 
وأميركية في السعودية ال يخدم مصالح او امن املنطقة، وسيجعل 

الصراع في اخلليج اكثر تعقيدا، واكثر صعوبة على احلل.
وانحاز زين العابدين بن عل���ي الى العراق، وتعمد عدم الذهاب 
الى قمة القاهرة ألن صدام أقنعه بان قرارا سيصدر بعودة اجلامعة 
م���رة اخرى الى تونس، وان ال���دول املؤيدة له او باألحرى رجاالته 
سيقومون بدورهم ليس جلهة افشال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، 
بل باصدار قرار يقضي بنق���ل مقر اجلامعة العربية مرة اخرى من 
القاهرة الى تونس، وكان الرئيس زين العابدين بن علي رحب مرارا 
بعقد القمة الطارئة، وفوجئ الرئيس املصري حسني مبارك بعدها 

بأنه الزعيم العربي الوحيد الذي قاطع القمة العربية.
ودعا بن علي قادة ورؤس���اء الدول العربية واالسالمية للزحف 
الى مجلس األمن للضغط عليه حتى ال يصدر قرارا باستخدام القوة 
الجبار املقبور صدام حس���ني وقواته على االنس���حاب من الكويت 

وليعبروا عن استنكارهم لتطورات حرب حترير الكويت.
ووص���ف بن علي ما يحدث في منطقة اخلليج من حرب لتحرير 
الكويت، بأنه يتنافى مع مبادئ السالم وقيم االنسانية عقب ما جاء 
في دعوة الزحف على لسان الرئيس، وقف وزير خارجيته احلبيب 
بولع���راس ليعلن ان ما يجري في الوقت احلاضر في اخلليج ليس 
حربا لتحرير الكويت، وامنا هي حرب لتدمير العراق وارهاب شعبه 
وحتطيم كل قدرات���ه االقتصادية، وكأن ما فعل���ه العراق � البادئ 
بالع���دوان � في الكويت لم يكن حتطيم���ا وتخريبا لقدرات الكويت 

االقتصادية.

وان شعب الكويت جزء من شعب البصرة.
وتس���اءل احد كّتاب بن علي هو د.علي احلسن بكل فظاظة ايهما 
اهم بالنس���بة للعرب مدينة الكويت التي رجعت الى امها العراق ام 

فلسطني التي حتتلها اسرائيل.
وجنح زين العابدين في التالعب مبشاعر التونسيني فسارع نظام 
زين العابدين وبسرعة الى ربط نفسه باملوقف العراقي واصبحت 

لغته اكثر حدة من شارع سيطرت عليه صحافة موالية للعراق.
وكانت االدارة التونسية، تطرح مسألة احلل السياسي، واستبعاد 
احلرب، وكان منطقها هو دفع األمور نحو اقرار احلل السلمي، الذي 
يعني بقاء قوة العراق ونفوذه مع االحتفاظ بالكويت حتت سيطرته، 

وأكد رئيس الوزراء التونسي في السادس والعشرين من يناير 
تضامن الش���عب التونسي مع شقيقه الشعب العراقي، زاعما ان ما 

تقوم به دول التحالف يهدف فقط إلضعاف العراق.
وكان زين العابدين بن علي على اتصال دائم ومستمر مع  رؤساء 
الدول املش���ابهة ملوقفه املخزي  وذلك لتنسيق املبادرات واملساعي 
الكفيلة بعرقلة حرب حترير الكويت وإطالة عمر االحتالل العراقي 

القذر لها.
واستمر »غسيل الدماغ« الذي كان يقوم به اعالم نظام بن علي من 
مقاالت وأخبار وكذب ودجل وتلفيق فكتب احد التونسيني متحديا 
من يس���تطيع ان يثبت ان الكويت لم تكن جزءا من والية البصرة، 

الرئيس الفار وصف حرب تحرير الكويت بأنها تنافي مبادئ السالم والقيم اإلنسانية

مصادر: بن علي غادر تونس متنكرًا بزي امرأة منتقبة! أربع محاوالت انتحار جزائرية على غرار البوعزيزي
عواص����م � وكاالت: في اليوم الثاني بع����د اإلطاحة برئيس تونس 
زين العابدين بن علي تعددت الروايات حول مصير الرئيس املتنحي 

وعائلته واعوانه والوسائل التي استخدموها.
وفي حني حتدثت مصادر صحافية عن اعتقال بن علي من قبل اجليش 
قبل مغادرته، نشرت صحيفة »الوطن نيوز« االردنية نقال عن املعارضة 
التونس����ية أن اجليش اعتقل بن علي وحجزه في ثكنة عسكرية كما 
نقلت »أن زوجته ليلى الطرابلسي مت توقيفها أثناء محاولتها املغادرة 
وبحوزتها أموال طائلة حيث متت مصادرة األموال وسمح لها باملغادرة 
الى اإلمارات«. وكشفت الصحيفة ذاتها أنه »بحسب القانون التونسي 
فقد مت الس����ماح للرئيس مبغادرة البالد بزي امرأة منقبة خوفا على 

حياته رغم أن بن علي كان ضد النقاب وكذلك احلجاب«.
وفي معلوم����ات أخرى، نقلت صحيف����ة جزائرية أمس عن مصدر 
جزائري أن زوجة الرئيس التونس����ي املخلوع زين العابدين بن علي، 
ليلى الطرابلس����ي وستة من عائلته فروا إلى اجلزائر على منت طائرة 
من اخلطوط اجلوية اجلزائرية احلكومية. ونقلت صحيفة »الشروق 
اليومي« عن مصدر وصفت����ه باملؤكد قوله إن أفراد من عائلة بن علي 
تتقدمه����م زوجته فروا إلى اجلزائر قادمني إليها على منت رحلة جوية 
واستقروا بفندق راق في العاصمة اجلزائرية مشيرا إلى أن شرطة احلدود 
مبطار هواري بومدين في العاصمة سجلت وصول 7 أفراد من عائلتي 
بن علي وزوجته إلى اجلزائر. وأضاف املصدر أن األمر يتعلق بامرأة 
في ال� 59 من العمر كانت برفقة 3 آخرين من عائلة الطرابلسي واثنني 
آخرين من عائلة بن عبداللطيف وآخر تربطه قرابة بليلى طرابلس����ي 
يحمل لقب عطية. وأكد ان فرار هؤالء جاء قبل تسارع األحداث وقبل 
س����قوط الرئيس بن علي وهروبه من تون����س باجتاه اململكة العربية 
السعودية على اعتبار أن تواجدهم في اجلزائر كان قبل ساعات قليلة 
من إلقاء الرئيس خلطاب الوداع الذي جاء في حدود الس����اعة الثامنة 
كم����ا أن دخولهم اجلزائر يعتبر من الناحي����ة القانونية ال غبار عليه 

ك����ون ال� 7 الذين الذوا بالفرار باجتاه اجلزائر غير مطلوبني فضال عن 
أن الدخول بني البلدين يتم من دون تأشيرة.

وتأتي حاالت الفرار هذه متزامنة مع أنباء واردة من تونس تشير 
إلى حملة اعتقاالت طالت عائلة بن علي والطرابلسي واملقربني منهما 

شملت عددا من أشقاء ليلى الطرابلسي.
في سياق متصل، غادر عدد من اقارب الرئيس التونسي من بينهم 
اح����دى بناته بعد ظهر أمس األول الفندق الذي نزلوا فيه اخلميس في 
حديقة يورو ديزني في ضواحي باريس كما افادت مصادر متطابقة.

ومن هؤالء نسرين )24 سنة( ابنة الرئيس السابق من زوجته الثانية 
ليلى الطرابلس����ي كما ذكر مصدر امني فرنسي. وكانت هذه املجموعة 

وصلت اخلميس الى فرنسا عشية فرار بن علي الى السعودية.
واضاف مصدر اخر ان من بني املجموعة حفيدا لنب علي.

وقال مسؤول في الفندق ان هؤالء االشخاص، الذين لم يحدد عددهم 
»كل املجموعة رحلت لكن ال احد يعلم الى اين«.

وكانت املجموعة شغلت اخلميس عددا من األجنحة الفخمة لفندق 
»كاس����ل كلوب« في ضاحية مارن ال فاليه ش����رق باريس.وقال مصدر 

مطلع ان الغرف كانت محجوزة حتى االمس.
وأفاد مصدر امني فرنس����ي لفرانس برس طالبا عدم الكش����ف عن 

هويته ان املجموعة كان معها فريقها االمني اخلاص.
 الى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية تونسية مساء أمس األول أن عماد 
الطرابلسي، ابن ش����قيق ليلى الطرابلسي، لقي حتفه متأثرا بإصابته 
بطعنة سكني. ولم توضح قناة »نسمة تي في« التونسية التي أوردت 
اخلبر ظروف مقتل الطرابلس����ي، الذي يصفه معارضون تونس����يون 
بأنه من »أكبر رموز الفس����اد« في تونس وأكثرهم إفراطا في استغالل 

»نفوذ« قرابته لنب علي.
لكن مصدر قال انه لقي حتفه في املستشفى العسكري بالعاصمة تونس 

متأثرا بجراح بليغة أصيب بها عندما طعنه أحد غرمائه بسكني.

اجلزائر � وكاالت: تيمنا بانتحار 
الشاب التونسي محمد بوعزيزي 
الذي اشعل ثورة الياسمني وقضى 
على حكم زين العابدين بن علي، 
أربع محاوالت  ش����هدت اجلزائر 
لالنتح����ار احتجاج����ا على عدم 
توافر السكن والبطالة، ففي والية 
تبسة الواقعة شرق العاصمة على 
احلدود مع تونس أضرم ش����اب 
يدعى محم����د بوطرفيف 27 عاما 
النار في نفسه بعدما سكب البنزين 
أمام مقر املجلس الشعبي لبلدية 
العوينات  »لبوخضرة« بدائ����رة 
احتجاجا على عدم توفير وظيفة 

وسكن له وألسرته.
وذك����رت صح����ف اجلزائ����ر 
الصادرة صباح أمس أن الش����اب 
أصيب بحروق بالغة ومت نقله إلى 
املستشفى اجلامعي »ابن رشيد« 
بوالية عنابة، مشيرة إلى أن والي 
تبسة أصدر قرارا بتجميد نشاطات 
املجلس الشعبي لبلدية بوخضرة 
كما أصدر ق����رارا بالتكفل بعالج 
الضحية. لكن وبحسب صحيفة 
»الوطن اجلزائرية« فإن الش����اب 
توفي متأثرا بحروقه مساء أمس 
مبستش����فى بوالية عنابة شرق 

العاصمة اجلزائرية.
وأوضح املصدر أن الضحية كان 
عاطال عن العمل وحاول االنتحار 
حرقا بعدما رف����ض رئيس بلدة 
بوخضرة منحه وظيفة، وبحسب 
جريدة »اخلبر« فإن الشاب محسن 
قال لرئيس البلدة »سأحرق نفسي 
إن لم أستفد من عقد عمل باملنجم«، 
وبكل س����خرية دعا رئيس البلدة 
هذا الش����اب إلى حرق نفس����ه إذا 
كانت لديه ش����جاعة البوعزيزي 

التونسي.
وقال املوق����ع اإللكتروني »كل 
شيء عن اجلزائر« أن والي والية 
تبسة أقال رئيس بلدة بوخضرة 

على إثر هذه احلادثة.
 وفي والية جيجل الواقعة شرق 
العاصمة، أشعل مواطن يبلغ من 
العمر 27 عاما النار في نفسه أمام 
مق����ر األمن للوالية مم����ا أدى إلى 
إصابته بحروق في وجهه وصدره 
وفي األطراف العلوية وبدأت أجهزة 

األمن التحقيق ملعرفة مالبس����ات 
احلادث وأسبابه.

 وفى بلدية برج منايل بوالية 
بومرداس حاول املدعو محمد أوشية 
41 عاما أب لستة أطفال االنتحار 
حرق����ا احتجاجا على إقصائه من 
قائمة املس����تفيدين من الس����كن 
االجتماعي.  وكان محمد أوش����ية 
حارس أمن في دار بلدية برج منايل 
تسلم موافقة مبدئية لالستفادة من 
السكن ولكنه اكتشف أن اسمه مت 
شطبه تعسفا مما جعله يقدم على 
س����كب البنزين واشعال النار في 
جسده ولكن متكن عدد من زمالئه 
من اطفاء النيران التي اشتعلت في 
جس����ده.  وفي بلدية عني البنيان 
بالعاصمة اجلزائرية أقدم ش����اب 
على إض����رام النار احتجاجا على 
أزمة السكن وتسببت النيران في 
إصابة والده ال����ذي كان يرقد في 

غرفته.
 وأوضحت مص����ادر أمنية أن 
الش����اب الذي كان في حالة سكر 
مت نقله للمستشفى بعد إصابته 
بحروق من الدرجة الثانية وفتحت 
مصالح األمن حتقيقا في القضية 

ملعرفة مالبساتها.

فرار ستة من عائلته برفقة زوجته إلى الجزائر ومقتل ابن شقيقها رئيس بلدية جزائرية لشاب عاطل: إذا كنت تملك شجاعة بوعزيزي فأحرق نفسك

المعارضة قبل  سقوط بن علي..
3  اتجاهات بخلفيات مختلفة

بين المرخصة والمعترف بها والممنوعة

دبي � العربية: تنقسم املعارضة التونسية إلى ثالثة اجتاهات، 
فهناك املعترف بها من قبل السلطات، وأخرى مرخصة، ولكن 
بينها وبني السلطات عالقات متوترة، أما االجتاه الثالث للمعارضة 
فيتمثل في األحزاب املعارضة التي ال يعترف بها النظام بغض 
النظر عن مدى ش���عبيتها. وأقدم األح���زاب املعارضة »حركة 
التجديد« وقد انبثقت هذه احلركة عن احلزب الشيوعي التونسي 
الذي تأسس أوائل عشرينيات القرن املاضي، ومن أبرز وجوه 
حركة التجديد زعيمها احلالي أحمد إبراهيم، إضافة إلى زعيمها 

التاريخي محمد حرمل.
أما حركة الدميوقراطيني االشتراكيني، فقد قادها أحمد املستيري، 
بعد انش���قاقه على احلزب احلاكم في حينه وقد مت االعتراف 
بحركة الدميوقراطيني االش���تراكيني رسميا أوائل الثمانينيات 
من القرن املاضي، وقاد هذه احلركة التي شهدت في شعبيتها 
هبوطا وصعودا كل من إسماعيل بوحلية ومحمد مواعدة. كما 
اعترف النظام في نفس الفترة بأحزاب أخرى مثل حركة الوحدة 

وزعيمها احلالي أحمد بوشيحة. 
ومع اإلطاحة بالرئيس الراحل احلبيب بورقيبة، منح زين 
العابدين بن علي ع���ام 1989 الترخيص ألحزاب مثل: التجمع 
االشتراكي التقدمي الذي بات يحمل اسم احلزب الدميوقراطي 
التقدم���ي بقيادة أحمد جنيب الش���ابي والذي يحظى بعالقات 
واسعة مع جميع أطراف الطيف السياسي كما اعترف بن علي 
بحزب االحتاد الدميوقراطي الوحدوي ذي التوجه القومي وعني 
على رأسه عبدالرحمن التليلي قبل أن يزج به في السجن ويعني 

بدال منه أحمد اإلينوبلي.

احد الشبان اجلزائريني الذي حاول حرق نفسه راقد في املستشفى

على هامش انتفاضة الياسمين

حزب اهلل يفتخر بما حدث في تونس
بيروت � يو.بي.آي: أعرب حزب اهلل عن »افتخاره واعتزازه« ملا 
وصفه ب� »انتفاضة« الشعب التونسي ودعا احلكام الى استخالص 

العبر مما حدث هناك.
وقال حزب اهلل في بيان له مس����اء ام����س االول انه يعرب عن 
»افتخاره واعتزازه« فيما حصل في تونس كما انه »ال يستطيع إال 
أن يبدي احترامه وتقديره لإلرادة الشعبية التي أذهلت العالم بقوتها 
ووحدتها ومتاسكها وسرعة حتركها ما يدل على أن احلقيقة تنبع 
من الش����عب وتتجسد في إرادته احلرة وليس من خالل االستقواء 

باخلارج«.
ودع����ا حزب اهلل احلكام »إلى اس����تخالص العبر مما حصل في 
تونس وأول هذه العبر نهايات عالقات احلكام مع قوى االستكبار 
التي ال تعترف بحليف وال صديق وإمنا تهتم فقط مبصاحلها على 

حساب من يخدمها على مدى السنني«.

القرضاوي يدعو لرفض الغنوشي
 ويصف بن علي بالصنم األكبر

عواصم � وكاالت: دعا الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس االحتاد 
العاملي لعلماء املس����لمني، الى استبعاد محمد الغنوشي من حكومة 
االنقاذ في تونس باعتباره رئيس الوزراء في عهد النظام الس����ابق 

ووصف عهده بعهد املصائب.
وتس����اءل القرضاوي في مداخلة مع قناة اجلزيرة: كيف يكلف 

الغنوشي وهو أحد عناصر احلكومة السابقة، مطالبا بحكومة إنقاذ 
ليس فيها شخص من احلزب احلاكم، مؤكدا على ضرورة عودة كل 

املستبعدين خارج البالد وباإلفراج عن كل سجناء الرأي.
وهنأ القرضاوي الشعب التونسي بسقوط الطاغية زين العابدين 

على حد قوله.
وقال: أهنئ الشعب التونسي بسقوط الطاغية والصنم الكبير 
وما حوله من أصنام الالت والعزى، مطالبا الش����عب التونسي بأن 
يذهب بخدام األصنام وبقايا النظ����ام الطاغية املتجبر في األرض، 

مطالبا بإسقاط كل بقايا النظام السابق.

الجيش التونسي تخلى عن بن علي
 وقد يلعب دور الوسيط

باريس � أ.ف.پ: صرح رئيس االركان الفرنسي السابق وسفير 
فرنسا في تونس سابقا االميرال جاك الكساند ان »اجليش هو الذي 
تخلى« عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وان بإمكانه أن 
يكون »عنصر استقرار« للخروج من الفوضى. وفي حديث نشرته 
صحيفة لوباريزيان أمس قال االميرال النكساد ان »اجليش هو الذي 
تخلى عن بن علي عندما رفض � خالفا لشرطة النظام � اطالق النار 

على احلشود« خالل تظاهرات االسبوع املاضي.
وقال ان »رئيس اركان جيش املش����اة اللواء رشيد انور استقال 
بع����د ان رفض اعطاء االمر للجيش بإطالق النار وعلى االرجح هو 

الذي نصح بن علي بالرحيل عندما قال له انتهيت«.
واضاف االميرال ان »اجليش � في عهد بن علي � كان دائما بعيدا 

عن السياسة ولم يساهم في قيادة شؤون البالد. انه جيش جمهوري 
وأظن انه عنصر استقرار ووسيط، انه ليس جيش انقالبات. ورمبا 

كنت مخطئا«.
»لكن يجب أال يضطر اجليش، في حال عدم توافر منظمة سياسية 
تضمن مرحلة انتقالية، للتقدم الى اخلط االول ويبدو لي ان االمور 

ليست ماضية في هذا االجتاه واجليش ال يدفع لذلك بتاتا«.

التونسيون يطالبون سلمان العودة باالعتذار 
عن مقال يمدح فيه الرئيس المتنحي

طالب مثقفون وإس����الميون تونسيون الشيخ د.سلمان العودة 
باالعتذار لهم في أعقاب س����قوط الرئيس التونس����ي السابق زين 
العابدين بن علي. وجاء ذلك على خلفية ثناء العودة على احلكومة 
التونسية وتعاملها مع اإلسالميني والشعائر االسالمية في مقال نشر 
بتاريخ 11 أبريل 2009 بعد زيارة قام بها الداعية االسالمي لتونس 
وقال فيه العودة مستغربا الصورة الذهنية التي يحملها هو وغيره 
عن تونس وحكومتها »زرت بلدا إسالميا، كنت أحمل عنه انطباعا 
غير جيد، وسمعت غير مرة أنه يضطهد احلجاب، ويحاكم صوريا، 
ويسجن ويقتل«. وأضاف العودة بحسب موقع »الوئام« يروي ما 
ش����اهده ومنتقدا من يصور غير ذلك »بيد أني وجدت أن مجريات 
الواقع الذي شاهدته مختلفة ش����يئا ما، فاحلجاب شائع جدا دون 
اعتراض، ومظاهر التدين قائمة، واملساجد تزدحم بروادها من أهل 
البر واإلميان، وزرت إذاعة مخصصة للقرآن، تسمع املؤمنني آيات 

الكتاب املنزل بأصوات عذبة ندية.


