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 (أ.ف.پ)  (أ.پ)  متظاهرون يحتجون على اشتراك احلزب احلاكم السابق في احلكومة اجلديدة   .. وموظف يزيل صور الرئيس الهارب من مقر رئاسة احلكومة 

 الحياة تدب مجددًا في العاصمة التونسية... ومتظاهرون طالبوا بحكومة خالية من الحزب الحاكم

 تونس: حكومة وحدة وطنية بـ «٦» من رموز نظام بن علي و٣ معارضين 

والداخلية احمد فريعة.  كما ضمت 
حكومة الوحــــدة الوطنية املكلفة 
بادارة الفترة االنتقالية حتى تنظيم 
انتخابات رئاسية وتشريعية، ثالثة 

من قادة املعارضة. 
  وأعلــــن الغنوشــــي أن وزارة 
بفــــرض رقابة  املتهمة  االتصــــال 
على حرية الصحافة والتعبير مت 
إلغاؤها. وأكد تشكيل جلنة حتقيق 
ملتابعة ملف الفساد.  ووسط ترقب 
للحكومــــة اجلديدة، عادت احلياة 
مجــــددا الى العاصمة التونســــية 
أمس، بيــــد ان اغلب املتاجر ظلت 
مغلقة بعد اشتباكات عنيفة وقعت 
امس األول. وفتحت بعض املقاهي 
ومحالت بيع السجائر واملخابز في 
وسط العاصمة التي كانت رائحة 
البارود التزال تنتشر فيها، بحسب 

مراسلي وكالة فرانس برس.
  وفي شــــارع احلبيب بورقيبة 

شوهد عدد من املارة يحملون كميات 
من اخلبز احتياطا حلدوث نقص 
في التمويــــن والكثير من عناصر 
الشرطة املسلحني. وانتشر اجليش 
امام مقر وزارة الداخلية حيث نصب 

اسالكا شائكة.
العديد من عناصر  انتشر    كما 
الشرطة املســــلحني في الشوارع 
املؤدية الى شارع احلبيب بورقيبة 
حيث كانت جرت معارك عنيفة بعد 
ظهر االحد بــــني قناصة مختبئني 
على اسطح عمارات وقوات االمن. 
وكان الغنوشي وعد باإلعالن عن 
حكومة ائتالفية جديدة داعيا الى 

التزام الهدوء.
  وتعهد بإعالن حكومة جديدة 
تفتــــح صفحة جديــــدة في تاريخ 
تونس. وقال متحدثا عبر التلفزيون 
احلكومي في وقــــت متأخر امس 
األول إنه يدعو جميع التونسيني 

الى التزام الهدوء وإن هذه حلظات 
عصيبة متر بهــــا البالد وتابع أن 
اجليش وقوات األمن بصدد ضمان 

أمن الشعب.
  وقال إن هناك جهــــودا كبيرة 
تبذل من أجــــل «تونس احلبيبة» 
وطلب من الشعب والسكان مواصلة 
دعمهم وعبر عن سعادته لوحدة 
الناس وراء هــــدف واحد قائال إن 
كل شيء سيكون على ما يرام بإذن 
اهللا في األيام القادمة. وفي الوقت 
الذي قاتل فيــــه املوالون لنب علي 
اجليش عند قصر الرئاسة قتل في 
مكان اخر مسلحان كانا على سطح 
البنك املركزي بنيران  مبنى قرب 
اطلقت من طائــــرة هيليوكوبتر. 
ومتركــــزت دبابات حــــول تونس 
العاصمة وانتشر جنود حلراسة 
املكاتب  العامــــة. وفتحت  املباني 
احلكومية للمــــرة األولى منذ يوم 

اخلميس غيــــر أن بعض املوظفني 
قالوا إنهم سيمكثون في منازلهم 
ألنهم ال يعتقدون أن التحركات آمنة. 
لكن محافظ البنك املركزي التونسي 
طمأن جميع املتعاملني االقتصاديني 
القطاع  أن  املواطنني على  وجميع 
املصرفي يواصــــل بصورة عادية 
تأمني جميــــع العمليات املصرفية 
مبا فيها عمليات السحب واإليداع 
واالستخالص وكذلك كل العمليات 
مع اخلارج املرتبطة بالنشــــاطات 
التجاريــــة واملالية.  وأكد احملافظ 
ـ فــــي بيان صحافيـ  أن العمليات 
مع اخلارج تتم حسب اإلجراءات 
اجلاري بها العمل.. وأن اإلجراءات 
التحفظية قد مت اتخاذها من طرف 
القطاع املصرفي حفاظا على مصالح 
البالد.. كما أن الرصيد من العملة 
األجنبيــــة يفوق ١٢٫٦ مليار دينار 
تونسي في ١٤ يناير اجلاري وهو 

مستوى عادى وكاف لاليفاء بكل 
االلتزامات املالية للبالد.

البنــــك املركزي    وقال محافظ 
التونسي إن اإلطار االقتصادي الكلي 
والتوازنات املالية اجلملية للبالد 
تبقى سليمة، كما جاء في البالغات 
الدورية التي أصدرها البنك املركزي 
التونسي في االجتماعات األخيرة 
ملجلس اإلدارة من ذلك أن نســــبة 
التداين اخلارجي ال تفوق ٣٧٫٢٪ 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
  من جهته، أعلن ديوان البحرية 
التجاريــــة واملوانــــئ ـ فــــي بيان 
صحافيـ  أن جميع املوانئ البحرية 
التجارية التونسية تؤمن مختلف 
خدماتها بصفة عادية، مبا في ذلك 
استقبال وخروج املسافرين مبيناء 
حلق الــــوادي. وأضاف: أنه ميكن 
للمتعاملني مع مختلف هذه املوانئ 
القيام باإلجــــراءات العادية بصفة 

طبيعية. ميدانيا، نفي مصدر في 
األمن الرئاسي بقصر قرطاج أمس 
«ما تناقلته فضائيات عربية حول 
حدوث مواجهات مســــلحة داخل 
القصر أو أمامه بني اجليش وعناصر 
األمن الرئاســــي» وقال: «ال أساس 

لهذه التقارير من الصحة».
  وقــــال املصدر لوكالــــة األنباء 
األملانية (د.ب.أ): «كثير من املعلومات 
التي تبثها فضائيات عربية مغلوطة 
متاما.. وال وجود إطالقا ملواجهات 
مسلحة بني اجليش واألمن الرئاسي 
ال داخل قصــــر قرطاج وال أمامه.. 
هذه املعلومات ال أســــاس لها من 
الصحة.. واجليش واألمن الرئاسي 
يتعاونان في حراسة القصر ويأكالن 
ويشربان مع بعضهما». وأضاف أن 
األمن الرئاســــي «مع القانون ومع 
اإلصالح ومع التغيير الذي يريده 

الشعب». 

 تونس ـ وكاالت: قبل أن يعلن 
رئيس الوزراء التونسي املكلف محمد 
الغنوشي تشكيلة احلكومة اجلديدة 
التي تضم ٣ احزاب معارضة، تظاهر 
املئــــات من التونســــيني أمس في 
وسط العاصمة التونسية للمطالبة 
بالقطيعة النهائية مع حقبة الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي وحظر 
حزبه نهائيا ومنعه من االشتراك 

في احلكومة اجلديدة.
  وهتف املتظاهرون الذين جتمعوا 
عند شــــارع احلبيب بورقيبة في 
مجموعتــــني االولى امام املســــرح 
البلدي والثانية امام سفارة فرنسا 
«ثورة مستمرة والتجمع بره» في 
إشارة الى حزب التجمع الدستوري 
الدميوقراطي الذي حكم تونس منذ 
استقاللها عام ١٩٥٦ على يد احلبيب 
بورقيبة. وفض املتظاهرون وجود 
«أي شخص من التجمع في احلكومة 
القادمة مبن فيهم رئيس الوزراء» 

احلالي محمد الغنوشي.
املتظاهــــرون «بالروح    وهتف 
بالدم نفديك يا شــــهيد» في اشارة 
الى عشرات التونسيني الذين قتلوا 
لدى قمــــع التحركات االحتجاجية 
في اطار «ثورة الياســــمني» والتي 
استمرت شــــهرا وأدت الى سقوط 
نظام بن علي الالجئ منذ اجلمعة في 
السعودية. واذ أعلن الغنوشي خالل 
مؤمتر صحافي في قصر احلكومة 
أمس انه ســــيتم االفراج عن كافة 
املســــاجني السياسيني في تونس، 
تخوفت مصادر من أن تنال احلكومة 
اجلديدة رضا الشارع التونسي الذي 
كان يتظاهر قبل قليل على انضمام 
احلزب احلاكم للحكومة اجلديدة. 
  خاصة أنها ضمت ستة من وزراء 
آخر حكومة في عهد بن علي بينهم 
الغنوشــــي  الوزراء محمد  رئيس 
ووزيــــر اخلارجية كمــــال مرجان 

 عدوى بوعزيزي تتنقل بين الدول العربية:
  صاحب مطعم مصري وموريتاني «ثري» مستاء يحرقان نفسيهما 

 القاهرةـ  وكاالت: امتدت عدوى محاولة االنتحار 
حرقا على خطى محمد بوعزيزي الذي قضى حرقا 
فأشعل انتفاضة الياسمني في تونس، الى عدد من 
الدول العربية السيما مصر وموريتانيا، حيث أضرم 
مصري النار بنفسه بالقرب من مبنى البرملان في 
القاهرة احتجاجا على عدم حصوله على حصة 
مطعمه من الدقيق، فيما أضرم موريتاني النار في 
نفسه أمام القصر الرئاسي في نواكشوط احتجاجا 

على تردي األوضاع املعيشية في البالد.
  إال أن حروق «عبده عبداملؤمن» كانت سطحية 
لم تتجاوز ١٥٪ من جسده. ولم تكن كافية إلشعال 
ثورة ياسمني أخرى كما توقع بعض املراقبني. فقد 
سارعت السلطات الحتواء املوقف والتقليل من 
أثره فأعلن د.حامت اجلبلي وزير الصحة أن حالته 
مستقرة وأنه سيغادر خالل ٤٨ ساعة. فيما قال 
شهود عيان وحراس أمن إن سائق سيارة أجرة 
اســــتعمل طفاية احلريق املوجودة بسيارته في 
إخماد النار التي أمسكت بالرجل وإن رجال إطفاء 
في املجلس اســــتعملوا طفاية حريق خاصة بهم 

في إخماد النار أيضا.
  وقال حارس انه «صب على اجلزء األسفل من 
جســــمه بنزينا في الغالب وأشعل النار وارمتى 

على األرض».
  وأضاف أن الرجل بدا للحراس في بادئ األمر 
كما لو كان جاء لالعتصام أمام املجلس وأن أربعة 
ضباط حاولوا إبعاده مــــن املكان. وتابع «ابتعد 

عنهم قليال ثم أشعل النار في جسمه».
  وقال احلارس: «أمن املجلس وجد في مالبسه 
بطاقة هوية مســــجل بها اسمه: عبده عبداملؤمن 

وحسب علمه فان هذا املواطن له مشكلة مع جهة 
ادارية ما في مدينة القنطرة.

  من جانبه دعا صفوت الشريف رئيس مجلس 
الشورى الى التعامل مع املوضوع على قدر حجمه 
وانتظار نتيجة التحقيقات، معتبرا ان وزارة الصحة 
بالفعل ليست جهة حتقيق، والوزير أوضح ما لديه 
ويجب أن نتعامل مع املوضوع بحجمه وحقيقته، 
وقال على حد علمي فان هذا املواطن ميتلك مطعما 
ولديه مشكلة في صرف حصة الدقيق اخلاصة به 
وليس هناك ما يدعو إلى أن يناقش املجلس هذا 
األمر، اال أنه اكد في نفس الوقت ضرورة العناية 
مبثل هذه املشاكل واذا كانت هناك جهة ادارية ما 
تعنتت معه فيجب أن حتاسبها احلكومة ويأخذ 

املواطن حقه.
  من جهتها ذكرت وكالة أنباء األخبار املوريتانية 
املستقلة أن شابا يدعى يعقوب ولد دحود أحرق 
نفسه أمام قصر الرئاسة بنواكشوط احتجاجا على 
تدهور األوضاع املعيشية وغياب التوازن داخل 

البلد رغم أنه من عائلة ثرية وميسور احلال.
  ونقلت عن ناطق باسم الشرطة قوله إن حراس 
وزارة الدفاع ومجلس الشــــيوخ فوجئوا بتوقف 
سيارة في مكان حرج قبالة القصر الرئاسي وحني 
تقدموا إلى الشــــخص املتواجد فيها حلمله على 
مغادرة املكان أطلق عبارات نابية بحق الرئيس 

املوريتاني محمد ولد عبدالعزيز ومعاونيه.
  واتهم احلكومــــة احلالية بالضعف وإقصائها 
شرائح واســــعة من املجتمع املوريتاني وبعض 
القبائــــل قبل أن يشــــعل النار في نفســــه داخل 

السيارة. 

والثلث حيث قام املواطنـ  الذي يبلغ من العمر ٥٠ 
عاما وهو من منطقة القنطرة غرب وعلى ما يبدو 
أن له مشــــكلة إدارية في منطقة اقامتهـ  بإشعال 
النار في نفسه فجأة وهو يتحدث لبعض رجال 

الوزارة واالمن بها.
  وأضاف أن هذا املواطن يعاني من جروح سطحية 
بالصدر والرقبة بنسبة ١٥٪ وحالته العامة جيدة، 
مشيرا الى أن وزارة الصحة ليست جهة حتقيق 
وانه ليس لديه معلومات دقيقة عن اسباب احلادث، 

مولود في العاشر من فبراير عام ١٩٦٢ من مدينة 
القنطرة غرب محافظة اإلســــماعيلية وصاحب 

مطعم».
  وذكر أحد شــــهود العيان أن الرجل كان يردد 
هتافا يقول «أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع 

جوا الدولة».
  وقال اجلبليـ  ردا على طلب إحاطة عاجل قدمه 
د.محمد رجب ممثل أغلبية باملجلس في جلسته 
أمسـ  إن احلادث بسيط ووقع نحو الساعة التاسعة 

 (رويترز)  املصري عبده عبداملؤمن بعد أن أحرق نفسه أمام البرملان املصري 

 انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس 

 البرادعي يدعو النتقال سلمي للسلطة
  لتجنب تكرار سيناريو تونس في مصر

 في اجتماع المجلس االقتصادي

 هاتف موسى لم يتوقف عن الرنين 
بسبب سخونة األحداث العربية

 مطالبات بتجميد ثروات
   وأموال بن علي في سويسرا

 القاهرةـ  يو.بي.آي: دعا محمد البرادعي رئيس اجلمعية الوطنية 
للتغيير املرشح احملتمل النتخابات الرئاسة املصرية النتقال سلمي 
للســـلطة في مصر لتجنب وقوع اضطرابات على غرار ما حدث في 
تونس. وقال البرادعي في رسالة كتبها على صفحته مبوقع التواصل 
االجتماعي تويتر إن «العنف في تونس اآلن ليس سببه ثورة الشعب 

وامنا هو رد فعل على القمع».
  وتابع البرادعي «على النظام املصري ان يفهم ان التغيير السلمي 

هو الوسيلة الوحيدة لتجنب ما ال حتمد عقباه».
  وكانت تقارير اخبارية ذكرت ان السلطات املصرية اتخذت إجراءات 
احترازية ملنع تأثر الشعب املصري مبوجة االضطرابات التي يشهدها 
العالم العربي. لكن املتحدث باسم الرئاسة املصرية نفى ذلك ونفى 
ايضا ما تردد عن ان الرئيس محمد حســـني مبارك ترأس اجتماعا 
أمس األول ملجلس األمن الوطني الذي يضم رؤساء أجهزة ووزارات 
سيادية. بدوره اســـتبعد وزير اخلارجية املصري احمد ابو الغيط 

امتداد الثورة التي شهدتها تونس لدول عربية أخرى.
  وقال ابو الغيط ان مخاوف البعض من امتداد ما يجري على االرض 
في تونـــس الى دول عربية أخرى «كالم فارغ». وأضاف ابو الغيط 
«هؤالء الذين يتصورون أوهامـــا ويحاولون صب الزيت وتأجيج 

املوقف لن يحققوا أهدافهم والضرر سيلحق بهم أنفسهم».
  وأشـــار الى أن هنـــاك بعض القنوات الفضائية تســـعى إللهاب 
املجتمعات العربية وحتطيمها ولألســـف كلها فضائيات غربية أو 

غربية امليول. 

 القاهـــرة ـ أ.ش.أ: لم يتوقف هاتف االمـــني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى عن الرنني خالل اجللسة االفتتاحية لالجتماع 
الوزاري للمجلس االقتصـــادي واالجتماعي العربي الذي عقد أمس 
بشـــرم الشـــيخ للتحضير للقمة العربية االقتصادية التي تنطلق 

أعمالها غدا برئاسة مصر.
  وعلى الرغم من أن االمني العام لم يكتشـــف في البداية أن هاتفه 
هو الذي يحدث الرنني داخـــل القاعة إال أنه عندما تنبه الى ذلك لم 
يغلق الهاتف قائال للوزراء احلاضرين «إن هناك أحداثا ساخنة على 

الساحة العربية تستلزم إبقاء الهاتف متاحا». 

 جنيڤـ  وكاالت: طالبت اجلالية التونسية في سويسرا احلكومة 
السويسرية بتجميد ثروة وأموال وامالك الرئيس التونسي السابق 
زين العابدين بن علي وعدم السماح له بالتصرف فيها حيث ان هذه 

االمالك تعود ملكيتها إلى الشعب التونسي.
  كما طالبت اجلالية التونسية بسرعة اصدار تعليمات لكافة البنوك 
السويسرية بوقف اية حتويالت او عمليات سحب من االرصدة لصالح 
بن علي او اقاربه او معارفه.  وقد أكدت اخلارجية السويسرية أنه 
سوف يتم اتخاذ االجراءات املناسبة في الوقت املناسب مبا في ذلك 
جتميد االرصدة واألموال. ويسعى حاليا احلزب االشتراكي السويسري 
الى اصدار طلب التجميد كإجراء وقائي مؤقت ملنع التالعب باألموال 

املهربة عن طريق بن علي واقاربه.
  ومن املعروف أنه ســـبق لسويسرا في حاالت كثيرة اتخاذ هذه 
اخلطوة مع انظمة ديكتاتورية هرب رؤساؤها وفروا خارج البالد. 

 المعارض منصف المرزوقي
  يعلن ترشحه للرئاسة

 الترابي ال يستبعد حصول انتفاضة شعبية
  في السودان على غرار تونس

 جوبا ـ أ.ف.پ: اعتبر الزعيم اإلسالمي السوداني 
املعارض حسن الترابي امس ان قيام انتفاضة شعبية 
في السودان على غرار ما حصل في تونس امر «مرجح»، 
ورأى ان هذه االنتفاضة الشعبية ميكن ايضا ان جتنب 
وقوع «حمام دم» في الســـودان الـــذي يتجه جنوبه 

نحو االنفصال.
  وقال الترابـــي في مقابلته مـــع فرانس برس في 
اخلرطوم «لقد عرفت هذه البالد انتفاضات شـــعبية 
في السابق، ومن املرجح ان يحصل الشيء نفسه في 
السودان» مضيفا «وفي حال لم حتصل انتفاضة قد يقع 
حمام دم الن اجلميع مسلحون في السودان». ويعتبر 
الترابي مهندس االنقالب العسكري الذي قام به الرئيس 
احلالي عمر البشـــير عام ١٩٨٩، اال ان الرجلني اختلفا 
منذ نحو عشر سنوات ما دفع الترابي الى إنشاء حزب 

جديد اطلق عليه اسم «املؤمتر الشعبي».
  وعن االســـتفتاء في اجلنوب وترجيح كفـــة االنفصال قال الترابي 
«ان الســـكان في حالة صدمة وقلقون جدا من تفتت البالد، في إشارة 

الى احتمال انفصال منطقة دارفور ايضا التي تشهد 
حروبا منذ ســـنوات عدة أوقعت مئات آالف القتلى. 
وتابع الترابي «ان الســـودان ليس بلدا صغيرا مثل 
الصومال وهو معرض للوقوع في فوضى أسوأ مما 

هو حاصل اليوم» في هذا البلد.
  بدوره قال فاروق ابو عيسى املتحدث باسم احزاب 
املعارضة السودانية املتجمعة في إطار ما يعـــــرف 
بـ «قوى االجماع الوطني»، في مؤمتر صحافي عقده 
في اخلرطوم امس األول، «ان األزمة احلالية لن حتل 
اال بســـقوط النظام وإنهاء الشـــمولية وانتهاء حكم 
احلزب الواحد» في إشارة الى حزب املؤمتر الوطني 
بزعامة البشـــير، موضحا ان اجتماعا سيعقد «خالل 
األيام القادمة لرؤساء األحزاب املعارضة لتحديد كيفية 

اإلطاحة بالنظام» السوداني.
  مـــن جهته اعتبر القيادي في حزب االمة مبارك الفضل ان «األجواء 
مالئمة لقيام انتفاضة شعبية» معتبرا ان الشرارة قد تندلع من الشارع 

من دون ان تقف املعارضة وراءها. 

أ.ف.پ:  ـ   باريـــس 
أعلن املعارض التونسي 
منصـــف  التاريخـــي 
املرزوقي أمس ترشيحه 
لالنتخابات الرئاسية في 
تونس املقـــرر إجراؤها 
بعد شهرين اثر سقوط 
الرئيس زين العابدين بن 
علي، في مقابلة أجرتها 
معه اذاعة «فرانس انفو» 

الفرنسية.
  وصـــرح املرزوقـــي 
رئيس حـــزب «املؤمتر 
من اجـــل اجلمهورية» 
العلماني اليساري الذي 
كان محظـــورا خـــالل 
بـــن علـــي قائال:  حكم 
«سأكون فعليا مرشحا» 

 منصف املرزوقي لالنتخابات الرئاسية. 

 حسن الترابي 

 تشكيلة الحكومة 
  التونسية  الجديدة 

 محمد الغنوشي الوزير األول
  كمـــال مرجان وزير الشـــؤون 

اخلارجية
الشـــابي وزير  القروي    األزهر 

العدل
الدفاع    رضـــا قريـــرة وزيـــر 

الوطني
  أحمد فريعة وزير الداخلية

  العربي امليزوري وزير الشؤون 
الدينية

  أحمد جنيب الشابي وزير التنمية 
احمللية

  أحمـــد ابراهيم وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي

  مصطفى بن جعفر وزير الصحة
  محمد جغـــام وزيـــر التجارة 

والسياحة
  الطيب البكوش وزير التربية

  منصر الرويسي وزير الشؤون 
االجتماعية

  احلبيب مبـــارك وزير الفالحة 
والبيئة

  محمد النـــوري اجلويني وزير 
التخطيط والتعاون الدولي

  محمـــد عفيـــف شـــلبي وزير 
الصناعة والتكنولوجيا

  زهير املظفر وزير لدى الوزير 
األول مكلف بالتنمية االدارية
  رضا شلغوم وزير املالية

  مفيدة التالتلي وزيرة الثقافة
  ليليا العبيدي وزيرة شؤون املرأة

  صالح الدين مالوش وزير النقل 
والتجهيز

  حسني الدمياسي وزير التكوين 
املهني والتشغيل

  محمـــد علولو وزير الشـــباب 
والرياضة

  عبد اجلليل البدوي وزير لدى 
الوزير األول

  عبد احلكيم بوراي الكاتب العام 
للحكومة 
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رفض قياس الكويت على تونس

المسباح: بن علي يجني
ثمار محاربة الدين وظلم الرعية

اتحاد »التطبيقي« يبارك للشعب 
التونسي حصولهم على حريتهم

»من يزرع الش���وك ال يحصد العنب« بهذه الكلمات علق الداعية 
اإلس���امي د.ناظم املس���باح على األحداث التي متر بها اجلمهورية 
التونس���ية، مبينا ان الظلم عاقبته وخيمة وان الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن علي جنى ما زرعه طيلة ثاثة وعشرين 
عاما من محاربة الدين وظلم الرعية، داعيا القادة العرب واملسلمني 
الى أخذ احليطة والعبرة مما حدث للرئيس التونسي بسبب طريقته 
القمعية املتمثلة في الظلم واجلور واالستبداد والتضييق على املسلمني 
في إقامة شعائرهم الدينية، ومؤكدا على أهمية عودة الدول اإلسامية 
الى الدين الذي يكفل العدل واحلرية ويحقق مصالح الباد والعباد، 
موضحا اننا ال نس���تبعد وجود أصابع أجنبية أو عصابات النظام 
املخلوع تقف خلف القاقل التي تشهدها تونس حاليا واملتمثلة في 

تدمير ونهب املمتلكات العامة.
وناشد د.املسباح الشعب التونسي جمع الكلمة ولم الشمل إلنقاذ 
بادهم من الدمار والهاك وتفويت الفرصة على من يسعى لتدمير 
الدولة ومؤسساتها وإرهاب مواطنيها مذكرا بقوله تعالى )وال تنازعوا 
فتفش���لوا وتذهب ريحكم( ومؤكدا عل���ى ضرورة ان يعمل اجليش 
الستتباب األمن واحلفاظ على املمتلكات العامة، السيما ان اجليش 

التونسي يحظى بالقبول لدى املواطنني التونسيني.
وتابع املس���باح: ان قياس الكويت على تونس فيه ظلم وجور، 
فنح���ن في الكويت � وهلل احلمد � من���ارس حقوقنا بالكلمة الطيبة 
وعاقتنا بحكامنا عاقة جيدة قائمة على التعاون على البر والتقوى 
والنصيحة بالتي هي أحسن، موضحا ان الدستور نظم هذه العاقة 
ووضع حقوقا للحاكم واحملكوم قل ان جند مثيا لها في العديد من 
الدول، واذا وقعت حادثة هنا أو هناك فإنها عوارض واس���تثناءات 

وليست أصا مثل الدول القمعية.

آالء خليفة
بارك نائ���ب الرئيس للعاقات العامة في االحت���اد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الرشيدي 
للشعب التونسي الشقيق حصوله على حريته بعد الظلم والهوان 
الذي س���يطر على تونس إبان حكم الرئيس املخلوع بن علي، الفتا 
الى ان الشعب الكويتي لم ينس الوقفة الشجاعة لشعب تونس مع 
احلق الكويتي إبان محنة االحتال الغاشم بعكس رئيسهم املخلوع 

بن علي الذي اعلن آنذاك مساندته للطاغية املقبور صدام حسني.
ورفض الرشيدي محاولة البعض الربط بني االحتقان السياسي 
الذي تعيش���ه الكويت مع االحداث التي جرت في تونس، موضحا 
ان االنتفاضة التونس���ية جاءت ضد اجل���وع والفقر والهوان الذي 
عاش���ه الش���عب إبان حقبة حكم بن علي، مؤكدا رفضه لهذا الطرح 
غي���ر املنطقي، ولفت الى ان الش���عب الكويتي يعيش في ظل حكم 
آل صباح الكرام في نعمة كبيرة يحس���دنا عليها كثيرون من دول 
املنطقة والعالم، حيث االمن واالمان واالستقرار وتوافر النعم التي 
ال تعد وال حتصى، فض���ا عن احترام كرامة املواطن الكويتي وفقا 
للدستور والعدل واملس���اواة الذي ينتهجه حكم آل الصباح الكرام 

جتاه ابناء الشعب با تفرقة.
وقال الرش���يدي انه يجب على كل كويت���ي احملافظة على النعم 
املتع���ددة التي حبان���ا اهلل بها، وان يع���ي كل كويتي مدى احلرية 
والدميوقراطية التي نعيش فيه���ا بالكويت، وان نحمد اهلل تعالى 
عل���ى النعم التي اختص بها الكويت، ويكون الوالء املطلق للكويت 
واميرها صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح االحمد حفظه اهلل 

ولكافة اسرة آل صباح الكرام.
وفي ختام تصريحه متنى الرش���يدي للشعب التونسي الشقيق 
السداد والتوفيق وان تكون املرحلة املقبلة نحو االفضل لتعود تونس 
اخلضراء لسابق مجدها وان يعم اخلير والرخاء ربوعها وينعم به 

الشعب التونسي الشقيق.

عواصم � وكاالت: كش���فت صحيفة الشروق 
اجلزائرية وثيقة مكتوب���ة بخط الرئيس زين 
العابدين بن علي تطلب مراقبة احملجبات، وقالت 
الصحيفة ان األذان رفع عبر القنوات الرسمية 

ألول مرة منذ نصف قرن.
وقالت الصحيفة »طلبت وث���يقة سرية من 
وزارة الداخلية التون��سية في عه��د الرئ���يس 
املخلوع زي���ن الع��ابدين بن عل���ي من مقاهي 
اإلنترن���ت إحك��ام الرق���ابة عل���ى املت���رددين 
عليها، وخاصة النس���اء احملجبات واملترددين 
على املساجد والعناصر السلفية، كما دعت إلى 
جتنيد مصادر لألمن )عماء( في أوساط التجار 

املتجولني«.
وأضافت: »من جهة أخرى، نقل أمس في تونس 
ألول مرة أذان الصلوات اخلمس عبر التلفزيون 
الرسمي للدولة، فقد نقل التلفزيون التونسي أذان 
صاة الفجر صباح األحد املاضي في بادرة كانت 
مفاجئة للجميع، فعلى طول السنوات املاضية من 
حكم بورقيبة ومن بعده سلفه زين العابدين بن 
علي كانت التعليمات ترفض نشر  أي موضوع 
ديني عبر أجهزة اإلعام الرسمية ومن بينها نقل 

الصلوات واألذان عبر التلفزيون«.
وقالت إن قناة »تونس7« الرسمية التي غيرت 

اسمها وأصبح التلفزة الوطنية التونسية قامت 
»بقطع النشرة اإلخبارية وبث األذان،  وجتمع 
بعد ذلك عدد كبير من الش���باب وأقاموا صاة 

اجلماعة في الشوارع العامة«.
ومن بني االشياء التي كانت محظورة في عهد 
الرئيس السفار بن علي ارتداء الفتيات الشابات 
للحجاب اضافة ال���ى منع تعيني احملجبات في 

الدوائر احلكومية الرسمية. 
كما كان نظ���ام بن علي مي��نع ص��اة اجلماعة 
في املساجد اال بعد مراج���عة املخ���ابرات للحصول 
على بطاق��ات ممغن��طة الستخ���دامها عند بوابات 
بعض املس���اجد وهو ما مي��كن عن���اصر املخابرات 
من معرفة عدد وتواري���خ املرات التي يتردد فيها 
املصلون على اجلوامع، كما كان مينع استخدام 

مكبرات الصوت لرفع االذان. 
وفي اطار التمس���ك بعلمانية الدولة كان بن 
علي مينع تعدد الزوجات حتى لو كانت املرأة ال 
تنجب وكان يفرض قيودا مشددة على الراغبني 

في الذهاب لتأدية فريضة احلج. 
على الصعيد التربوي منع الرئيس املخلوع 
من انش���اء املدارس الديني���ة ومدارس حتفيظ 
القرآن، اضاف���ة الى منعه تدريس مادة التربية 

اإلسامية في جميع املراحل.

بن علي أمر بمراقبة المحجبات والمتدينين ومنع تدريس »التربية اإلسالمية« 

األذان ُيرفع في القنوات التونسية ألول مرة منذ نصف قرن

)أ.پ( طوابير اخلبز ما زالت مستمرة لليوم الثالث بعد رحيل بن علي 

نص نداء »ثورة الياسمين« 

أحداث تونس وّجهت األنظار لروابط األمن الغربية ـ العربية
لن����دن � رويترز: تعرضت فك����رة إقامة روابط بني 
دول غربية وزعم����اء عرب يتدنى في بادهم وضع 
حقوق اإلنسان ملكافحة اإلرهاب، للتدقيق مؤخرا بعد 
اإلطاحة بالرئيس التونسي املخلوع زين العابدين 
بن علي الذي صّور نفس����ه على أنه حائط صد في 

مواجهة القاعدة.
ولطامل����ا انتقد املدافعون ع����ن الدميوقراطية في 
الشرق األوسط الغرب لتكثيف التعاون مع أجهزة 
أمن عربية بعد هجمات 11 سبتمبر قائلني ان الثمن 
الضمني الذي يحصل علي����ه احلكام العرب هو التخفيف من 

االنتقادات الغربية فيما يتعلق باحلكم القمعي الفاسد.
ويقول محللون ان ما يظهر من اس����تعداد الغرب للتنازل 
عن القيم الدميوقراطية من أجل احلصول على معلومات بشأن 
املتشددين اإلساميني أثار استياء في العالم العربي تستغله 

جماعات معارضة كما تستغله القاعدة.
وتقول جماعات املجتمع املدني إن احلكومات التي تربطها 
عاق����ات ودية بالواليات املتح����دة ودول غرب أوروبا هي من 
أشد أعداء الدميوقراطية وانها تقمع جماعات إسامية سلمية 

تسعى للسلطة من خال انتخابات دميوقراطية.
وعرف الزعماء العرب أن ثمن جتاهل احملاضرات الغربية 

عن حقوق اإلنسان ليس فادحا.
وقال فرانسيس جيلز الباحث في مركز برشلونة للشؤون 
الدولي����ة ل� »رويترز« انه في حني ال يتوقع أحد تغييرا مبكرا 
أو جذريا في السياسة األمنية الغربية فإن هناك حاجة عاجلة 

لتفكير جديد.
وقال »علينا أن نخرج هذه التحليات احلمقاء من عقولنا، 

انه إما القمع أو القاعدة«.
وأضاف »كان ش����عار املعركة ضد التطرف اإلسامي يعني 
أننا أغلقنا أعيننا � أكثر مما اعتدنا � خال الس����نوات العشر 

املاضية عما يعتزم الزعماء القيام به«.
وقال جيلز ان التحول املستقر إلى احلكم النيابي في تونس 
بعد اإلطاحة بالرئيس رمبا يشبه »املختبر« للتجدد السياسي 
العرب����ي ليكون مثا قويا للتغيير الذي رمبا يدفع الغرب في 

نهاية األمر للتركيز أكثر على تشجيع حقوق اإلنسان.
وفي نهاية األمر لم يكن مقاتلون من القاعدة، أو حتى جماعات 
إس����امية س����لمية، هم من أنهوا حكم بن علي بل املواطنون 

العاديون الذين كانوا يحتجون على الفقر واحملسوبية.
وقال العربي صادقي وهو محاضر في سياس����ة الش����رق 
األوس����ط بجامعة »اكس����تر« إن توقع أن تكون هذه احلقائق 
املتعلقة بالثورة التونس����ية مصدر إلهام ألي تغيير مبكر في 
السياسة األمنية الغربية جتاه املنطقة »مجرد أماني« لكن من 

املهم إدراك ان هناك مخاطر في الوضع الراهن.
وقال جوان كول وهو أس����تاذ لتاريخ الشرق األوسط في 
جامعة »ميتشيغان« ان تونس كانت تذكرة بأن »اإلذعان إلى، 
بل ومساندة، الطغيان والتعذيب وما إلى ذلك ميكن أن يكون 
له رد فعل عكسي كما حدث في إيران )مع الثورة اإلسامية( 

في 1978 و1979«.
وبدأ التشوش في السياسة الغربية جليا هذا األسبوع عندما 
رفضت فرنسا استقبال بن علي في انقاب تام من جانب إدارة 
فرنسية كانت معجبة بهذا احلاكم التونسي القوي احملنك شأنها 

شأن الكثير من اإلدارات السابقة.
كانت األجواء مختلفة متاما عندما زار الرئيس الفرنس����ي 

نيكوال ساركوزي تونس في ابريل عام 2008 وألقى كلمة رفض 
فيها املخاوف املتعلقة بوضع حقوق اإلنسان في تونس.

وصّور س����اركوزي جهود مكافحة اإلرهاب لزين العابدين 
ب����ن علي باعتبارها درعا في مواجه����ة ظهور نظام على غرار 

طالبان في شمال افريقيا.
من جهته، قال مايكل ويليس احملاضر في الشؤون السياسية 
لشمال افريقيا بجامعة »أوكس����فورد« ان فرنسا »هي األسوأ 
وال شك« في التساهل الشديد مع حكم بن علي لكن الكثير من 

الدول الغربية متواطئة أيضا.
واعتبر بعض احملللني كلمة ألقتها وزيرة اخلارجية األميركية 
هي����اري كلينتون في قطر ي����وم 13 يناير والتي طالبت فيها 
بتحس����ني أحوال احلكم في املنطق����ة باعتبارها دليا على أن 
إعادة ترتيب األولويات األميركي����ة في املنطقة أصبحت امرا 

مطروحا.
وقالت كلينتون إن الدول في أنحاء منطقة الشرق األوسط 
عليها أن تصلح املؤسسات الفاسدة وحتيي األنظمة السياسية 
الراك����دة وإال فإنها ميكن أن تنهزم في املس����تقبل في مواجهة 

املتشددين اإلساميني.
لكن روجر كريسي وهو مستشار سابق في شؤون مكافحة 
اإلرهاب للرئي����س بيل كلينتون والرئيس جورج بوش االبن 
قال انه ال يتوقع إعادة تقييم شاملة للروابط األمنية مع الدول 

العربية »ألن خطر اإلرهاب مازال قائما وملحا«.
ويتعني على حكومات غربية أن حتقق توازنا بني املقتضيات 
امليدانية قصيرة األجل مثل التعاون في مواجهة القاعدة، وهو 
األهداف طويلة األجل في مجال السياسة مثل احلث على إجراء 

إصاحات اجتماعية وسياسية.

تونس � أ.ف.پ: نص نداء »ثورة الياسمني« 
الذي اطلقه الناشط التونسي زياد الهاني ليتحول 
الى عنوان لانتفاضة الشعبية في تونس التي 

اسقطت نظام بن علي في 14 يناير 2011:
ثورة الياسمني

ما أروعك يا شعب وما أعظمك..
بكل عنفوانك، بكل اقتدارك وبكل اصالتك، 
ورغم جرح���ك املفتوح النازف دما، رفضت ان 
تختزل مأس���اتك وغضبتك في مجرد املطالبة 
بحقك في الش���غل ولقمة العي���ش. بل اعلنتها 
هادرة مدوية يتردد صداها في كل ارجاء االرض: 
الشعب ال يهون وال يهان، والكرامة قبل اخلبز 

احيانا.
ما اروعك يا شعب تونس وما اعظمك.

اعتقدوا فيك اجلنب والذل، وكنت دائما تسخر 
من اعتقادهم.. صبور انت يا شعب، واعظم ما 
فيك صبرك. وه���ا انت تفهمهم اليوم ان اجلنب 
لي���س من طبعك، وأن للصبر حدودا وس���ورا 

اسمه الكرامة.
خطأهم القاتل انهم اس���تصغروك ونهبوك 
واعتقدوا انه���م من خال الترهيب والتخويف 
قادرون على تركيعك. لكنك سفهت احامهم، ورج 

هديرك قاع الفاسدين وعروشهم اخلاوية.
اين مؤسس���ات الدولة؟ اين القانون؟ أين 
دستور الباد؟ اين البرملان ومن يفترض فيهم 
انهم نواب الشعب؟ اين القضاء املستقل العادل؟ 
اين اجلمهورية وكل احلقوق التي انتجها جهاد 
التونسيني وتضحياتهم؟ كلها عناوين صورية 

هزيلة ال تتجاوز قيمتها الفعلية قيمة احلبر الذي 
كتبت به. وحده اجليش حافظ على مصداقيته 
وعلى تعبيره عن روح الش���عب وكيانه. لذلك 
رحب به املواطنون حيث ما حل واعتبروه حاميا 

وسندا ونصيرا.
واملطلوب اليوم الصاح االوضاع في تونس 
ليس مجرد اجراءات معاجلة شكلية، بل اعادة ثقة 
الناس في مؤسسات الدولة. مطلوب اليوم اصاح 
جذري في النظام السياسي للباد يعيد للدولة 
هيبتها وللقان���ون حرمته وللمواطن اعتباره، 

ويقطع دابر الفساد واملفسدين.
وحت���ى يتحقق ذلك، الب���د لاحتجاجات 
السلمية ان تتواصل. واذا كانت السلطة لم 
تدخر اي جهد الظهار املتظاهرين في صورة 

امللثم���ني املجرمني وقطاع الطرق تش���ويها 
لصورتهم امام العالم، ولم تستنكف من اطاق 
رصاص القنص احلي عليهم. وفي الوقت الذي 
تتاحق فيه مواكب الشهداء األكرم منا جميعا، 
فليكن ردنا على الرصاص والعنف الوحشي 
املسلط علينا، قطوف ياسمني نرفعها ونهديها 
البناء الشعب الذين اوكلوهم لقمعنا. فعلينا 
اال ننس���ى أن هؤالء االعوان هم ابناؤنا، وأن 
مكانهم الطبيعي هو ان يكونوا الى جانبنا. 
فكرامة التونسيني واحدة، وحلمهم واحد، وما 
من ق���وة في االرض ميكنها ان تصد ارادتهم 

في الكرامة واحلرية.
حتيا تونس.. حتيا اجلمهورية

 زياد الهاني

القانون الذي ألهب ثم أخمد الجزائر
جزيرة نت: لم ميض يوم واحد على نشر اجلريدة الرسمية 
اجلزائرية لقانون املالية للع��ام 2011 يوم 4 يناير، حتى انفجر 
الش��ارع اجلزائري »احتجاجا على رفع أس��عار املواد الغذائية 

األساسية« كالسكر وزيت الطعام.
وتضمن قانون املالية إج��راءات جديدة »تهدف إلى تطهير 
املعامالت التجارية ومحاولة الس��يطرة على الس��وق السوداء 

والتصدي للمتهربني من دفع الضرائب«.
ولتحقيق ذلك يلزم املس��توردون وجت��ار اجلملة بالتعامل 
بالصك��وك البنكية والفواتير في املعامالت التجارية التي تفوق 
قيمتها خمس��مائة ألف دينار جزائ��ري )حوالي 6500 دوالر( 

ويبدأ تطبيقه ابتداء من 31 مارس املقبل.
لك��ن يبدو � ب��رأي مراقبني � أن احلكوم��ة قد »اصطدمت 

بشركات قوية حتتكر األسواق املوازية الغذائية األساسية«.
ووفق مصالح الضرائب ف��إن حجم العمليات التجارية من 
دون فوترة بني 2001 و2005 يعادل 35 مليار د.ج سنويا )450 

مليون دوالر( إال أن هناك من يعتبر أن هذا الرقم غير دقيق.
وسمح مسح خاص لألسواق الفوضوية املوازية بكل البالد 
س��نتي 2000 و2001 بوجود 700 س��وق فوضوية ينشط بها 

أكثر من 100 ألف شخص.
ويرى الكاتب االقتصادي عبدالوهاب بوكروح أن »س��طوة 
القط��اع املوازي واللوبي��ات كانت أقوى ف��ي مواجهة قرارات 
احلكومة، وتبني أن الش��ركات التي حتتكر األس��واق املوازية 

الغذائية األساسية قوية جدا«.
وأض��اف للجزيرة نت »هذه اللوبي��ات متكنت من حتريك 

الشارع عن طريق املضاربة بأسعار املواد األساسية«.
وفي خض��م هذه االحتجاجات، أعلنت احلكومة عن خفض 
بأس��عار املواد األولية كالزيت والسكر بنسبة 41%، كما أعلنت 
إلغاء الرس��وم والضرائب على زيت املائدة والس��كر »كإجراء 
مؤقت« حتى 31 أغسطس املقبل، أي إلى نهاية رمضان املقبل.

وصرح مسؤول بوزارة التجارة بأن اإلجراءات التي أعلنت 
عنها احلكومة لدعم أسعار السكر وزيت املائدة حوالي 30 مليار 
د.ج )حوالي 390 مليون دوالر(. وربط مراقبون بني هذا اإلعالن 
وانحسار حجم االحتجاجات في الواليات، إلى أن توقفت نهائيا 

بعد 5 ليال من املواجهات بني الشرطة والشباب الغاضب.
ووفق بوكروح فإن عودة احلكومة عن قراراتها »متثلت في 
محاولتها إظهار نيتها احلسنة في احلفاظ على القدرة الشرائية 

للفئات محدودة الدخل«.
وأضاف »الذي نعيبه على احلكومة هو أن مكافحة التضخم 
ال تتم على حس��اب اخلزينة العمومية، ولك��ن يجب أن تقتنع 
احلكومة بالذهاب إلى اقتصاد سوق حقيقي يقوم على املنافسة 
الشريفة ومكافحة االحتكارات التي ظهرت في السنوات ال� 10 

املاضية«.

طالب الداعية االسامي د.عمرو خالد في حواره 
املباشر مع جمهور »ناس TV« اول من امس الشعب 
التونسي مبقاومة الفوضى والشغب بالقوة نفسها 
الت���ي اطاح بالرئيس زي���ن العابدين بن علي من 
الس���لطة، مبديا اقتناعه مبحاكمة االخير بطريقة 
عادلة على اجلرائم التي ارتكبها بحق شعبه، لكن 

بطريقة »ارحموا عزيز قوم ذل«.
وابدى د.خالد تأييده حلق الشعب التونسي في 
اختيار من يحكمه، مؤكدا ان ثورتهم ال تتعارض 
مع االمر االس���امي بطاعة ولي االمر، لكنه رفض 
في الوقت نفسه مظاهر الفوضى التي عمت الباد 
عقب مغادرة الرئيس التونسي، وقال: الكل سيخسر 
مع وجود الفوضى، فقاوموها بنفس حماسكم في 

مقاومة الظلم.
واع���رب د.خالد في الس���ياق ذاته عن تأييده 
فكرة محاس���بة الرئيس التونس���ي املخلوع عن 
افعال���ه، مؤكدا ان ذلك البد ان يتم بش���كل عادل 
يحف���ظ له كرامته حتى نعم���ل بقاعدة »ارحموا 

عزيز قوم ذل«.
ودافع د.خالد من جانب آخر عن حضوره قداس 
عيد املياد بالكنيسة، الفتا الى ضرورة التفرقة بني 
قبول العقيدة وقبول وجود املسيحيني، وتطرق 

ملبادرته »انترنت با فتنة«، داعيا اجلميع للمشاركة 
في اعداد قائمة س���وداء باالفكار التي تروج لها، 
وتطرق في بعض االسئلة ملفهوم السعادة الداخلي، 
مبديا رأيه بضرورة تعرف الشاب على الفتاة قبل 

الزواج بشرط ان تكون ب� »شكل محترم«.
من جهت���ه، وجه الش���يخ عبدالرحمن البراك 
االستاذ بجامعة االمام محمد بن سعود االسامية 
رسالة عاجلة الى الشعب التونسي دعاهم فيها الى 

االعتصام بكتاب اهلل وسنة نبيه ژ.
وحذره���م في هذه الفتنة من االنس���ياق وراء 
اصح���اب االهواء املضلة ممن يدعون الى االعتداء 
على االموال واالنفس واالعراض، مشيرا الى ان ما 
حدث في تونس امنا هو بقدر اهلل، وانه سبحانه 

يبتلي عباده ليميز اخلبيث من الطيب.
وقال في رسالته بحسب موقع »سبق« االلكتروني: 
ان املوفق في هذه الفتن���ة هو من يطفئها محكما 
كتاب اهلل وسنة رسوله، ويجب ان يكونا دستور 

جميع الدول االسامية.
وطالب في رسالته اهل العلم بان يأخذوا بزمام 
انهم  املبادرة وينهضوا مبسؤوليتهم، خصوصا 
مبتلون باالنتخابات، ودعاهم الى ان ميدوا ايديهم 

ومينحوا اصواتهم الى من والؤه لاسام.

الداعية البراك يعتبر ما حدث ابتالء من اهلل ليميز الخبيث من الطيب

عمرو خالد للتونسيين: ارحموا عزيز قوم ذّل!
»لو موند«: قرينة بن علي فّرت

بطّن ونصف الطن من الذهب 
باريس � د.ب.أ: ذكرت صحيفة »لو موند« الفرنسية 
أن ليلى الطرابلسي قرينة الرئيس التونسي املخلوع، 
زين العابدين ب����ن علي، أحضرت من أحد البنوك طن 

ونصف من الذهب قبيل فرارها من تونس.
وذكرت الصحيفة على موقعها اإللكتروني استنادا 
إلى معلومات استخباراتية أن ليلى ذهبت بنفسها إلى 

البنك املركزي في تونس لهذا الغرض.
وجاء في تقرير الصحيفة أن قرينة بن علي صعدت 
بعد ذلك على منت طائرة توجهت على ما يبدو إلى دبي 

ومعها سبائك ذهب تقدر بنحو 45 مليون يورو.
ومن املفت����رض أن ليلى متواجدة حاليا مع زوجها 

في مدينة جدة السعودية.
ووفقا ملعلوم����ات »لو موند«، عارض رئيس البنك 
في أول األمر إخراج سبائك الذهب التي طلبتها قرينة 
بن علي. ولم تتسلم ليلى الس����بائك إال بعدما جعلت 

زوجها يتدخل هاتفيا.
وأضافت الصحيفة أن بن علي عارض أيضا في أول 

األمر إصدار أوامر بذلك.
واش����تهرت ليلى بن علي وعائلتها )الطرابلس����ي( 
بطمعهم في السلطة واملال وتورطهم في الفساد واملكائد 

اإلجرامية.
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