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 انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس 

 استقالة وزراء اتحاد الشغل وحركة التجديد تهدد بسحب وزرائها والمعارض منصف المرزوقي يعود

 كذبة أمنية صدقها بن علي فهرب.. والجيش أفشل خطط السرياطي لتسلم الحكم

 تونس: حكومة «الوحدة» تتصدع قبل أن ُتقلع واحتجاجات لضمها وزراء الحزب الحاكم

 ٥ مليارات يورو ثروات بن علي وعائلته في تونس وخارجها

 «بن جدو» يقّبل تراب تونس
  بعد نفي استمر ٢١ عامًا

 «النهضة» اإلسالمي المحظور في تونس 
ينوي تقديم طلب ترخيص

 أطل اإلعالمي غّســـان بن جدو عبر هواء إذاعة «ميلودي» ضمن 
برنامج «كافيني» مع اإلعالمية ليليان ناعسة، وحتدث ألول مرة عن 
قصة نفيه من تونس إبان فترة احلكم املاضية والتي انتهت قبل أيام 
قليلة بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي.وأعلن غســـان بن جدو انه مســـتمر في مهامه كمدير مكتب 
«اجلزيرة» في بيروت، لكنه سيزور تونس بلده الذي غاب عنه مدة 
٢١ عاما بعد نفيه منه، ليقبل ترابها، ووّجه عتبا ولوما للفنانني الذين 
قاموا بتوقيع عريضة تؤيد حكم بن علي قبل يوم واحد من إطاحته 
باستثناء الكبير لطفي بوشناق الذي كان موقفه واضحا من القضية، 
وأعلن غسان بن جدو انه تلقى دعوة للمشاركة في احلكومة املقبلة 

ولكنه رفضها ليستمر في مهامه اإلعالمية. 

 تونسـ  أ.ف.پ: قال علي العريض القيادي في حزب النهضة اإلسالمي 
احملظور في تونس امس «ننوي تقدمي طلب ترخيص» ليكونوا «طرفا 

مثل بقية األطراف» السياسية في تونس.
  وقال العريض الذي كان قد ســــجن ١٤ عاما في عهد النظام السابق 
«لم نقدم طلبا في الســــابق الننا كنا مطاردين وال نستطيع االجتماع، 

ولكننا ندرس األمر وننوي تقدمي طلب ترخيص».
  واضاف «اذا وجدت دميوقراطية سنكون طرفا كبقية األطراف منارس 
حقوقنا وواجباتنا».وكان متحدث باســــم احلركة قال في وقت ســــابق 
بباريس ان النهضة «لن تقدم مرشحا لالنتخابات الرئاسية» لكنها تريد 
املشاركة في االنتخابات التشريعية، معتبرا انه «لن تكون هناك عملية 
انتقالية دميوقراطية بدون النهضة».وكان محمد الغنوشي رئيس الوزراء 
التونسي أعلن امس األول «حكومة وحدة وطنية» وإجراءات دميوقراطية 

بينها االعتراف بجميع القوى السياسية التي تطلب ذلك. 

 عواصمـ  وكاالت: ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن ثروة الرئيس 
التونســــي زين العابدين بن علي الســــابق وعائلتــــه تناهز ٥ مليارات 
يــــورو، مبا في ذلك املمتلكات املوجودة فــــي تونس.وقالت ان الرئيس 
السابق ميتلك حسابات بنكية متعددة في سويسرا وفنادق في البرازيل 
واألرجنتني وأمالكا عقارية في فرنسا منها عمارة في باريس يقدر ثمنها 

بحوالي ٣٧ مليون يورو».
  وفي خفايا عملية هروب الرئيس التونسي، ذكر مصدر أمني تونسي 
ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي بحسب «العربية نت»، غادر 
بالده فجأة وعلى وجه السرعة بعد اجتماع استمع خالله لتقرير شفهي 
من مدير األمن الرئاسي، اجلنرال علي السرياطي، الذي يؤكد املصدر انه 
خدع بن علي وغرر به وأقنعه في االجتماع مبغادرة البالد فورا بحجة 
أن هجوما يستهدف القصر «فاســــتعجل املغادرة خشية على حياته» 
وفق تعبير املصدر الذي طلب من «العربية.نت» عدم ذكر اسمه. وكشف 
املصدر ان زين العابدين بن علي لم يغادر تونس مستقيال من منصبه 

كرئيس للجمهورية، كما أشيع، وإال لكان أصدر بيانا متلفزا، أو مكتوبا 
وممهورا بتوقيعه، أو ما شابه، يشرح فيه األسباب ويذاع بعد سفره.

  وذكر أن الرئيس التونسي السابق ظهر على التلفزيون قبل ليلة من 
مغادرته تونس باكرا صباح اجلمعة املاضي، فعبر عن حزنه ملا تشهده 
البالد وأسف الســــتخدام الشرطة القوة املهلكة ضد املتظاهرين وأعلن 
عن نيته عدم ترشحه لوالية جديدة بعد ٣ سنوات ومنح االعالم حرية 
كاملة وقرر التحقيق بالفســــاد «وهذا ما يؤكد رغبته في االستمرار، ال 

باالستقالة واملغادرة».
  وتابــــع املصدر قائال: «مبا أن الرئيس بن علي غادر مؤقتا بناء على 
تقرير اجلنرال السرياطي فإنه من غير املعقول أن يسلم منصب الرئاسة 
لرئيس وزرائه، محمد الغنوشي، بحسب ما زعم الغنوشي فيما بعد».

  وقال إن زين العابدين بن علي «رمبا لم يدرك حقيقة ما جرى إال بعد 
وصوله إلى جدة، أو رمبا وهو في الطائرة، عندها اكتشــــف خطة مدير 

األمن الرئاسي» وفق تعبيره.

  وفسر املصدر خطة اجلنرال علي السرياطي، الذي اعتقلته وحدة من 
اجليش التونســــي فيما بعد، بأنها كانت انقالبا أعده ودبره لالستيالء 
على احلكم لنفســــه، مستغال الفوضى التي سادت البالد «لكن اجليش 

كان له باملرصاد» كما قال.
  ومن املقدر أن الرئيس التونســــي السابق رمبا لم ينم في الساعات 
التي أعقبت إلقاء خطابه املتلفز األخير واستماعه إلى «نصيحة» اجلنرال 
الســــرياطي ليلة اخلميس املاضي بضرورة اخلــــروج من البالد ريثما 
تهدأ األوضاع، فغادر على عجل ولم يرافقه إال اثنان من أبنائه الســــتة 
وزوجته وشقيقتها و٦ من مرافقيه «ولم يحمل معه أي أغراض خاصة، 
إلــــى درجة أنه ركب الطائرة حتى مــــن دون مالبس إضافية» كما قال، 
وهي معلومة تنفي ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية أمس االول 
مــــن أن زوجة بن علي حملت معها ١٥٠٠ كيلوغرام من احتياطي الذهب 
املودع في البنك املركزي التونسي، إلى جانب أن مصدرا بالبنك نفسه 

نفى اخلبر أيضا. 

 تونسـ  وكاالت: قبل أن تلتقط حكومة محمد الغنوشي اجلديدة التي 
طعمها بـ ٣ وزراء معارضة وأبقى فيها على ســــت من وزراء نظام زين 
العابدين بن علي الهارب، انفاسها، خرج آالف التونسيني في مظاهرات 
عديدة إلعالن رفضهم تشــــكيلة احلكومة املؤقتة وتوجهوا الى مقرات 
حزب التجمع الدســــتوري الدميوقراطي احلاكم مطالبني بإقصائه كليا 

عن احلكومة.
  وقالت وكاالت األنباء ان قوات االمن استخدمت الغاز املسيل للدموع 

لتفريق املتظاهرين السيما في العاصمة تونس.
  ورغم أن الغنوشي دافع عن احتفاظ وزراء الداخلية واخلارجية والدفاع 
في النظام الســــابق اضافة الى الغنوشي نفسه مبناصبهم في احلكومة 
املؤقتــــة على اعتبار أن «أيديهم نظيفــــة»، وأنهم «احتفظوا مبناصبهم 
ألننا نحتاجهم اآلن»، تصاعدت حدة االحتجاجات السياسية وتضاربت 
االنباء حول انســــحاب أو جتميد عضوية عــــدد من وزراء مجموعة من 

االحزاب املعارضة.
  فقد أعلن االحتاد العام للشغل (أكبر نقابة عمال في البالد) ان ثالثة 

وزراء ميثلونه سينسحبون من حكومة الغنوشي.
   وقال عبيد البريكي مســــاعد االمني العام الحتاد الشغل للتلفزيون 
التونسي ان القرار اتخذ بســــبب استمرار وجود أعضاء حزب التجمع 
الدســــتوري الدميوقراطي احلاكم حزب الرئيس املخلوع زين العابدين 
بن علي فــــي احلكومة. وأضاف أن القرار هو اســــتجابة ملطالب الناس 
في الشــــوارع.والوزراء الثالثة الذين أسندت إليهم مناصب صغيرة في 
احلكومة اجلديدة هم حســــني دمياسي وزير التكوين املهني والتشغيل 

ووزيرا دولة هما عبد اجلليل البدوي وأنور بن قدور.

  تجميد عضوية

  من جهته، جمد املعارض التونســــي مصطفى بن جعفر األمني العام 
حلزب التكتل من أجل العمــــل واحلريات عضويته في حكومة الوحدة 
الوطنية ليلتحق بذلك باالحتاد العام التونسي للشغل، وقد أسندت الى 

مصطفى بن جعفر حقيبة الصحة.
  في املقابل، أكدت حركة التجديد (احلزب الشيوعي سابقا) أنها دخلت 
احلكومة «جتنبا للفراغ الذي يهدد البالد وأمنها واســــتقرارها وحماية 
لثورة الشعب وعلى أساس ما أعلن عنه الوزير األول من ضرورة الفصل 

بني أجهزة الدولة والتجمع الدستوري الدميوقراطي».
  وطالبت حركــــة التجديد التي حصلت علــــى وزارة التعليم العالي 
والبحــــث العلمي في بيان وزعته أمس باســــتقالة جميع الوزراء الذين 
ينتمون إلى احلزب احلاكم سابقا وجتميد املمتلكات واحلسابات البنكية 
لهذا احلزب باعتبارها ممتلكات الشعب.وهددت حركة التجديد في بيانها 
بالتراجع عن موقفها من املشــــاركة في هذه احلكومة إذا لم تتحقق هذه 

املطالب بصفة عاجلة.
  وقد تواترت أنباء عن انسحاب املخرجة السينمائية مفيدة التالتلي 
من هذه احلكومة بعدما أسندت إليها وزارة الثقافة، لكن معلومات اخرى 
اشارت الى انها عدلت عن االنســــحاب بعد مشاورات مع الوزير االول، 

وأنها عادت وأدت اليمني الدستورية كوزيرة للثقافة.
   من جهة أخرى، عاد املعارض التونسي منصف املرزوقي رئيس حزب 
املؤمتر من أجل اجلمهورية غير املعترف به قانونيا ظهر أمس إلى تونس 

بعد سنوات عدة من اإلقامة في العاصمة الفرنسية باريس.
  واستقبل املرزوقي في مطار قرطاج عددا هاما من أعضاء حزبه الذين 
رفعوا شعارات مناهضة حلكومة الوحدة الوطنية التي أعلن مساء أمس 

عن تشكيلتها.
  واعتبر املرزوقي أن الشعب التونسي «اكتسب حريته وال مجال إلى 
العودة إلى الوراء» وشــــدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية 
انتقالية «تضم كل األحزاب باستثناء التجمع الدستوري الدميوقراطي 

وتقطع معه».
   من جهة أخرى، أعرب الوزير األول الغنوشي عن معارضته لعودة 
زعيم اإلسالميني التونسي راشد الغنوشي، احملكوم عليه بالسجن مدى 
احلياة عام ١٩٩١، مــــن منفاه في لندن، مؤكدا على ضرورة أن يتم إقرار 

قانون عفو أوال قبل عودة راشد الغنوشي إلى البالد.

  الغنوشي: وليلى الطرابلسي كانت تحكم تونس

  وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء التونسي إنه كان يشعر بأن ليلى 
الطرابلســــي بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن 

علي هي التي حتكم البالد في نهاية عهد بن علي.
  واعتبر الغنوشىـ  في حديث لراديو «أوروبا رقم ١» الفرنسي أمسـ  
أن تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن علي «حتوال 
تاريخيا»، حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاق مهمة للشعب والشباب 
الذي تواجد بكثافة في الشارع خالل األسابيع املاضية لالعتراض على 

حزب بن علي الذي حكم البالد منذ ٢٣ عاما.
  وأكد رئيس الوزراء التونســــي أن عائلة زوجــــة بن علي يتعني أن 
حتاكم أمام القضاء.. متعهدا بأن تلقى عائلة الطرابلسي محاكمة عادلة.. 
وفى املقابل لم يتحدث الغنوشي عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن 

علي نفسه.
  واعتبر أن «بن علي» قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه األولى، ولكن 
في السنوات األخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير املشروع 

للمحيطني به، وبدا أن ليلى بن علي هي التي حتكم البالد.
  واعترف الغنوشــــي بأن ثورة املجتمع التونسي على حكم بن علي 
تأخرت، إال أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خالل التوافق الوطني الذي 

يتعني عليه أن يسمح باإلسراع في تطبيق إصالحات سياسية كبيرة.
   ولم تنفع تعهدات الغنوشي مبعاقبة جميع املسؤولني عن التصدي 
العنيف للمتظاهرين، حيث خرج آالف التونســــيني منددين باحلكومة 
الوليدة، بينما استخدمت الشرطة التونسية القنابل املسيلة للدموع لفض 
املتظاهرين في العاصمة تونس. وقال مصورو رويترز ان من شــــاركوا 
فــــي االحتجاج كان معظمهم من انصار املعارضة ونقابيون وانها كانت 
ســــلمية لكن الشــــرطة فضتها. وقال أحد احملتجني «نعم. نريد حكومة 

وحدة وطنية من الشعب.. من الثوريني».
  في غضون ذلك، قال أشــــخاص في أجزاء عدة من تونس أمس إنهم 
سمعوا أصوات أعيرة نارية متفرقة الليلة قبل املاضية لكنها كانت أقل 

بكثير من إطالق النار خالل الليالي السابقة.
   من جانبه، أكد وزير اخلارجية التونسي كمال مرجان أمس ان مهمة 

ووقت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت امس األول محددان.
  وقال مرجان في مؤمتر صحافي عقده في شــــرم الشيخ على هامش 
مشاركته في اعمال االجتماع الوزاري لوزراء اخلارجية العرب حتضيرا 
للقمة االقتصادية اليوم، ان احلكومة التونســــية املؤقتة ستعمل على 

االعداد اجليد للمؤسسات والتحضير لالنتخابات الرئاسية.
  واوضح ان هناك جلانا شكلت برئاسة عدد من الشخصيات الوطنية 
التي حتظى باحترام الشعب التونسي للنظر في قضايا الفساد واالصالح 
السياسي، مشيرا الى ان قضية البطالة من اهم التحديات التي يواجهها 

التونسيون.
  وذكر مرجان ان الشعب التونســــي اثبت انه على وعي عال السيما 
الشــــباب منهم حني قاموا بجهود وطنية كبيرة حلماية احيائهم في ظل 

االنفالت االمني الذي صاحب البالد في االيام املاضية.
  وأضاف ان هناك تعاونا جيدا بني اجليش واالمن الداخلي للمحافظة 
على استقرار االوضاع في البالد مشيرا الى ان املواجهات التي حصلت في 
السابق كانت بني اجليش واالمن الرئاسي وليس اجليش واالمن الداخلي.

داعيا لعدم «اخللط بني جهاز االمن الرئاسي في تونس الذي بالفعل وقعت 
اشــــتباكات بينه وبني قوات اجليش أمام القصر اجلمهوري وبني قوات 

االمن الداخلي التي تتعاون مع اجليش في حفظ االمن».
   واشار مرجان الى ان حضوره لتمثيل بالده في القمة االقتصادية 
يهدف ملناقشة االوضاع االقتصادية والتنموية التي تشغل الوطن 
العربي بشـــكل عام مبينا ان االحداث االخيرة لن تغير مسار القمة 

االقتصادي.

 قوات األمن التونسية تفرق متظاهرين محتجني على التشكيلة احلكومية اجلديدة 

 جماعة سلفية بمصر: المنتحر على الطريقة التونسية «كافر»
 القاهرةـ  يو.بي.آي: قالت جماعة سلفية 
مصرية امس ان من يحاول االنتحار على 
الطريقة التونسية لتحريك الشعب املصري 

للقيام بثورة «كافر».
  ونقلت صحيفة «املصري اليوم» املستقلة 
على موقعها على االنترنت امس عن الشيخ 
أحمد يوسف األمني العام جلماعة «أنصار 
الســــنة احملمدية» قوله ان من يحاول قتل 
نفســــه بإشعال النار أو غيره من الوسائل 

كافر وإذا مات فهو في النار».
  وأضاف يوسف أن محاولة املنتحرين 
إشــــعال الثورة على الطريقة التونســــية 

لتحريك الشارع املصري «جرمها أكبر ألن 
صاحبها جمع بني االثنني فهو قاتل لنفسه، 
كما أنه يريد أن يحرك الشــــارع ضد والة 
األمر».وأشــــار يوسف الى ان «مصر تنعم 
باالستقرار واألمن»، مؤكدا ان ما حدث في 
تونس «فتنة أمتنــــى أال تصل إلى مصر» 
مؤكدا أن «الوضع عندنا ال يقارن بتونس 

فاألوضاع هنا أحسن مبراحل».
  وتعد جمعية أنصار السنة احملمدية احدى 
اكبر اجلماعات السلفية في مصر ولها نحو 
١٥٠ فرعا فــــي مختلف احملافظات املصرية 

كما يتبعها نحو ٢٠٠٠ مسجد.

  ويعود تاريخ إنشــــائها الى عام ١٩٢٦ 
وكانت احلكومة املصرية دمجتها في العام 
١٩٦٩ مع اجلمعية الشرعية للعاملني بالكتاب 

والسنة في محاولة لتجميد نشاطها.
  وكانت اجلماعة نفسها أصدرت فتوى 
في ديسمبر املاضي دعت فيها إلى «سجن 
او قتل» رئيس اجلمعية الوطنية للتغيير 

محمد البرادعي «درءا للفتنة».
  وتقول تقارير حقوقية إن جمعية أنصار 
السنة احملمدية التي أباحت قتل البرادعي 
نشرت في العام ٢٠٠٥ إعالنا تدعو فيه ملبايعة 

الرئيس مبارك أميرا للمؤمنني. 
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 انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس 

 صورة ارشيفية للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 

 لحظات «قرطاج» األخيرة: أصهار بن علي خططوا لعزله وتنصيب زوجته
 عواصم - وكاالت: في لقاء لها مع أحد مستشاري 
الرئيس التونسي املخلوع أوردت املراسلة اخلاصة 
لصحيفـــة «لوموند» الفرنســـية بعض تفاصيل 
احملادثات التي كان زين العابدين بن علي وبعض 
املقربني منه يجرونها خالل مواجهتهم لثورة الشعب 
التونسي، وكشـــفت عن خطة كان يعد لها لتولي 
ليلى زوجة بـــن علي مقاليد احلكـــم خلفا له في 
العام ٢٠١٣. وقالت إيزابيل مادرو إن الوصول إلى 
البيت الذي يختبئ فيه هذا الرجل بحي باردو كان 
مهمة شـــاقة تتطلب املرور عبر متاهة من الطرق 
امللتفة التي تخضع حلراسة بعض أقرباء املستشار. 
وحتدث الرجل الذي اختارت املراسلة أن تطلق عليه 
اســـم «زياد» عن مؤامرة كانت حتاك داخل قصر 
قرطاج حتى قبل انطالق شـــرارة الثورة لإلطاحة 

بنب علي.
  وكشف في هذا اإلطار عن مشاجرة قوية وقعت 
بني بن علي وزوجته في شـــهر سبتمبر املاضي، 
أصبح بعدها أخوها بلحســـن وابـــن أخيها عماد 

يتواجدان في القصر بشكل متزايد.
  وأضاف هذا املستشار السابق اسم سليم شيبوب 
ـ وهو زوج إحدى بنات بن عليـ  إلى بلحسن وعماد 
بوصفهم زمرة كانت تعد لإلطاحة بنب علي في بداية 

العام ٢٠١٣ من خالل ســـيناريو يشمل اإلعالن عن 
استقالة الرئيس ألسباب صحية والدعوة النتخابات 
عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون احلزب احلاكم 
قد رشـــحها بعد أن نظم مسيرة مليونية بتونس 

العاصمة تطالب بذلك.
  ووصفت مادرو اخلوف الشديد الذي كان ينتاب 
زياد كلما ســـمع دوي الرصاص في املنطقة التي 
يوجد بها، ففرائسه ترتعش رغم أنهـ  حسب قوله 

ـ يغير مكان وجوده كل ساعة.
  وحاول الرجل استحضار تفاصيل ما دار في القصر 
الرئاســـي بتونس خالل اللحظات األولى لشرارة 
الثـــورة، فيقول إن بن علي لم يكترث عندما أخبر 
بإحراق الشـــاب محمد البوعزيزي نفسه في بلدة 

سيدي بوزيد واقتصر على القول: «فليمت».
  ومنذ تلك اللحظة يقول زياد، أصبح عبدالوهاب 
عبداهللا هو احلاكم الفعلي وعبدالعزيز بن ضياء 
املصفاة التي ال يتســـرب شيء إال من خاللها، كما 
انضم لهؤالء قائد األمن الرئاسي علي السرياطي.

  وقال زياد إنه حضر اجتماع أزمة يوم ٢٩ ديسمبر 
املاضي، بعد اخلطاب األول للرئيس، اقترح خالله 
عبـــداهللا أن ينحى باللوم فـــي كل ما يحدث على 
تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، «ألن ذلك 

هو احلل الوحيد حســـب أصدقائنا الفرنسيني». 
لكن بن علي سخر من هذا االقتراح قائال إنه يعني 
«قتل الســـياحة في تونس، وهو ما ميثل انتحارا 

بالنسبة لنا».
  ووصف زياد االرتياح الكبير الذي دب في نفوس 
املسؤولني التونسيني عندما اقترحت وزيرة اخلارجية 
الفرنسية ميشـــيل أليو ماري مساعدة السلطات 
التونســـية في التصدي لالحتجاجات عبر تكوين 

الشرطة التونسية.
  وأضاف أن النائب اليميني بالبرملان الفرنسي 
أريك راؤول ظل يتصل باملســـؤولني التونســـيني 

ويحذر من فتح الباب أمام اإلسالميني.
  وقد اعترف راؤول باتصاالت أجراها مع التونسيني 

لكنه نفى أن تكون مع رئاسة اجلمهورية هناك.
  ويختم زيـــاد بوصف ما دار في االجتماع الذي 
سبق فرار بن علي فيقول إن السرياطي كان غاضبا 
من قوات اجليش الذين وصفهم بـ «األوغاد» ألنهم 
انحازوا للشـــعب، على حد تعبيره، مضيفا «نعم 
قد نغادر لكننا ســـنحرق تونس، فلدي ٨٠٠ رجل 
مســـتعدون للتضحية بأنفسهم، وخالل أسبوعني 
فقط ســـيقوم من يحتجون اليوم بالتوسل إلينا 

لألخذ بزمام األمور من جديد». 

 الرئيس المخلوع لم يكترث بداية إلحراق بوعزيزي نفسه وقال: «فليمت».. وقائد األمن هدد بحرق تونس

 سكن في حي فقير وبيت متواضع وترك عائلة من دون معيل

 أسرة مطلق شرارة االنتفاضة التونسية:
  فخورون بما فعل بوعزيزي 

 مصادر: إقامة بن علي لن تطول في السعودية وسيغادر إلى كندا 

 موضة االنتحار حرقاً مستمرة ووفاة أحد مصريين أضرما النار في نفسيهما 
 ارتفاع عدد المحاوالت إلى ١٠ في البلدان العربية 

 عواصمـ  وكاالت: أكدت مصادر مطلعة في العاصمة السعودية 
الرياض أن الرئيس التونســــي املخلوع زين العابدين بن علي 

سيبقى وقرينته في اململكة حتى الصيف القادم.
  وبحسب املصادر، فإن إقامة زين العابدين بن علي لن تطول 
في السعودية، وســــيغادرها أوائل الصيف املقبل على األكثر، 
حيث يقيم اآلن في جدة ومعه زوجته ليلى طرابلســــي، وابنه 
األصغــر منهــا، وهــو الذكــر الوحيــد بني أبنائه واسمه محمد 
(٦ ســــنوات) وكذلك ابنته الصغرى حليمة، وعمرها ١٨ سنة، 

إضافة إلى إحدى شقيقات زوجته، ومن معهم من مرافقني.
  وأكدت املصادر أن بن علي وقرينته ليلى يعتزمان الســــفر 

خالل أسابيع إلى كرميتهما الكبرى نسرين التي سافرت إلى كندا 
قبل وصول الثورة الشعبية في تونس إلى ذروتها.

  أما بنات الرئيس التونسي السابق من زوجته األولى نعيمة 
الكافي، التي اقترن بها قبل ٤٦ سنة، فال أحد يعرف مكانهن اآلن، 
وهن: غزوة، املتزوجة من رجل األعمال، سليم زروق، ودرصاف 
املتزوجة من رجل األعمال والرياضي، سليم شيبوب (اعتقلوه 
يحاول الهرب برفقة اجلنرال السرياطي) ثم سيرين، املتزوجة 

من رجل األعمال مروان مبروك.
  لكن متحدثا باســــم السفارة التونســــية في الرياض رفض 
اإلجابة عن استفسارات الصحافيني بشأن مكان إقامة الرئيس 

التونسي املخلوع قائال إن االهتمام بأمر بن علي ليس من مهام 
السفارة.

  وعلى صعيد عملية الهروب أوضح أحد أفراد طاقم اخلدمة 
الرئاسي التونسي أن بن علي وزوجته ليلى تعمدا عدم إظهار 
ما يلفت األنظار إلــــى عزمهما الفرار وأن قرينة الرئيس طلبت 
الغــــذاء من طاقم اخلدمة ولكن أســــرة الرئيس لم تتناوله، بل 
اختفت عبر نفق سري من قصره في سيدي بوسعيد إلى قصر 
الرئاســــة في قرطاج حيث استقال مروحية قبل أن يدخل رجال 
اجليش التونســــي إلى مقر الرئاســــة في وقت الحق من نفس 

اليوم، ويطلب من طاقم اخلدمة الذهاب إلى منازلهم. 

 عواصم ـ رويترز: التزال موضة حرق النفس 
مستمرة في عدد من الدول العربية. فللمرة الثانية 
خالل ٢٤ ساعة أقدم مصريان على إشعال النار في 

نفسيهما في مصر أمس.
  وقال مصدر إن محمد فاروق محمد حسن احملامي 
اخلمسيني قام بإحراق نفسه وإنه نقل إلى مستشفى 

املنيرة العام القريب للعالج.
  وذكر مصدر في قوات حراسة مجلس الشعب 
إن حسن أشعل النار في ساقيه «في شارع قصر 
العيني املجاور وأخذ يركض بينما النار مشتعلة 
فيه إلى أن دخل شارع مجلس الشعب ثم استغاث 

باملارة الذين عملوا على إطفائه».
  وأضاف أن حســـن لم يبد سببا ملا فعل وقت 
إمساك النار به أو خالل نقله إلى املستشفى بينما 
قال مصدر آخر إنه يتضرر من عدم استجابة الشرطة 

لشكوى له.
  وفي مدينة اإلســـكندرية الساحلية قال مصدر 
أمني إن عاطال يبلغ من العمر ٢٥ عاما أشعل النار 
في نفسه في ســـاعة مبكرة من صباح أمس لكن 
والده قال للشرطة إن ابنه يعاني من مرض نفسي 

منذ عام.
  وقال املصدر لـ «رويترز» إن أحمد هاشم السيد 
صعد إلى سطح منزل أسرته وسكب الكيروسني على 
نفسه وأشعل النار بحسب بالغ والده الذي يبلغ من 
العمر ٦٧ عاما للشرطة. وأضاف املصدر أن الشاب 

نقل إلى املستشفى في حالة سيئة للعالج.

  وتابع «تقرير املستشفى أفاد إصابته بحروق 
من الدرجـــات الثالث في مختلف أنحاء اجلســـم 

ويستحيل استجوابه في الوقت احلالي».
  يبدو أن نصيب الشاب أحمد الذي احرق نفسه 
في االسكندرية أن يلقى مصير التونسي بوعزيزي، 

حيث توفي أمس بحسب ما أفاد مصدر طبي.
  وأوضح املصدر ان الشـــاب احمد هاشم السيد 

فارق احلياة متأثرا باحلروق التي اصيب بها.
  ومبحاولتي أمس في القاهرة واالســـكندرية، 
يكون عشـــرة اشخاص اضرموا النار في انفسهم 

خالل االسابيع االخيرة في الدول العربية.
  ففي اجلزائر، حاول خمسة اشخاص انهاء حياتهم 
باضرام النار في انفسهم خالل االيام االخيرة، لكن 
الشـــاب الذي قيل انه توفي هناك مازال على قيد 
احلياة وامنا في العناية الفائقة بحســـب مصادر 

جزائرية.
  وفي موريتانيا، اضرم رجل النار في نفسه اول 

من امس بالقرب من رئاسة اجلمهورية.
  وأحرق الشابان نفسيهما بعد يوم من إشعال 
عبده عبد املنعم حمادة النار في نفسه أمس األول 
أمام إحدى بوابات مجلس الشعب وهو يردد هتافات 
مناوئة ألمن الدولة. في محاولة الستنساخ إحراق 
الشاب التونسي محمد بو عزيزي النار في نفسه 
متسببا في احتجاجات شـــعبية أدت إلى إسقاط 
الرئيس زيـــن العابدين بن علي الذي غادر البالد 

إلى اململكة العربية السعودية. 

 محمد بوعزيزي 

 فهد أحمد العوضي 

 تونـــس ـ العربية ـ رويترز: 
في زحمة الفوران التي متر بها 
تونس كاد اسم زين العابدين بن 
علي وصورته يأخذان مكان محمد 
بوعزيزي، الذي أضرم النار في 
جسده مشعال انتفاضة تونسية، 
هي األولى من نوعها عربيا في 
التاريـــخ احلديث، فكانت ثورة 

غيرت وجه تونس.
  قناة «العربية» دخلت منزل 
البوعزيزي، واستقبلتها أم محمد 
بوعزيزي بحزن وأسى عميقني. 
ذاك الشاب الذي أضحى رمز والية 
سيدي بوزيد وكل تونس، بعدما 
أحرق نفسه رفضا لسياسة الظلم، 
فثار الشـــعب، وأسقط النظام. 
وجاءت الزيارة قبل حلظات من 

رحيل العائلة إلى مكان آخر خوفا 
من مجهول قادم.

  تعيش العائلة في حي فقير 
وبيـــت متواضـــع، حيث عاش 
الشـــاب ومات في مكان قريب، 

تاركا عائلة دون معيل.
  أم محمد التي لم تتوقف عن 
البكاء اختلط حزنها بالفخر أيضا، 
وتقول «ابني لم يكن يحب القهر 
وال الظلـــم وال االعتداء. رحمه 
اهللا وأسكنه فسيح جنانه. كان 
يعمل ويعود للبيت مباشـــرة. 
لكـــن صادفتـــه مشـــاكل أكبر 
مـــن قدرته». أمـــا ليلى، األخت 
الكبرى، فتتذكـــر أخاها بحزن 
على الفراق، وفخر على ما أقدم 
عليه، وتقول: «نحن فخورون جدا 

مبا قام به. ألننا نشعر برائحة 
احلرية والدميوقراطية عندنا. 
نشعر أننا كسرنا حاجز القمع 

واالستبداد».
  بينما تقول األخت الوسطى، 
من داخل غرفة أخيها، إن احلياة 
أضحت جحيما بفراقه، مشيرة إلى 
أن أحدا من العائلة لم يعد قادرا 

على دخول غرفته الفارغة.
  محمد البوعزيزي، واســـمه 
احلقيقي طـــارق، أصبح حديث 
النـــاس في منطقتـــه، حتى أن 
الشارع الرئيسي في املدينة حمل 
اســـمه، بانتظار متثال سيشيد 
لـــه تخليدا ملن وصفـــوه بقائد 

التغيير.
  مـــن جانبه، قال شـــقيق بو 
عزيزي ان أخـــاه أصبح «رمزا 
للمقاومـــة» ضـــد املســـتبدين 

العرب.

  وقـــال ســـالم بوعزيزي ان 
احلرية ثمنها باهظ وان شقيقه 

دفع ثمن احلرية.
   وأكد بوعزيزي ان شـــقيقه 
أصبح رمزا للمقاومة في العالم 

العربي.
  وأضـــاف انهـــم عانـــوا من 
أحوال بائسة لكنهم اآلن راضون 
ألنه أعقب موت شـــقيقه موت 

ديكتاتور.
أقـــدم عليه  الـــذي    والعمل 
بوعزيـــزي حـــاكاه آخرون في 
تونس واجلزائـــر وموريتانيا 

ومصر.
الزعيم    وقال محمد فاضـــل 
النقابـــي انه فخور الن منطقته 

كانت محل ميالد حركة حرية. 

 العوضي يثّمن جهود طاقم سفارتنا
  بتونس في تأمين سالمة مواطنينا

 تونسـ  كونا: ثمن سفيرنا 
لدى تونس فهد أحمد العوضي 
أمس جهود طاقم السفارة في 
تأمني سالمة املواطنني الكويتيني 
املتواجدين في تونس خالل 
الفترة املاضيــة واحلفـــاظ 

على ممتلكاتهـــم.
  العوضي الذي استأنف عمله 
بعد عودته أمس من إجازته 
في الكويت التــــي بدأت قبل 
األحداث األخيرة في تونس، 
لفــــت ل «كونا «إلــــى الدعم 
لكامل الذي تلقاه من القيادة 
السياسية ومسؤولي وزارة 

اخلارجية بالتواصل اليومي واملباشر مع السفارة 
الكويتيـــة لالطمئنـــان على شـــؤون املواطنني 
وســــالمـــة تنفيذ اإلجـــراءات والتعليمـــات 

الصـــادرة.
  وأعرب عن تقديره جلميع العاملني بالسفارة 
الذيــــن حتلوا بروح وطنيــــة عالية وااللتزام 

الصــــادرة من  بالتعليمــــات 
القيادة السياســــية ووزارة 
اخلارجية بدولة الكويت مشيدا 
كذلــــك بجهود جميع اجلهات 
احلكومية العاملة في تونس 
ودورها في معاضدة إجراءات 

السفارة الكويتية.
  ويتكون الطاقم الديبلوماسي 
الكويتي املتواجد في تونس 
من املستشار طالل الهاجري 
وســــكرتير ثالث عبدالعزيز 
العازمي وسكرتير ثالث فواز 
اداري مشعل  اخلالد وملحق 
املزيني وملحق إداري جراح 

السويط.
  وكانت السفارة الكويتية قد جنحت االحد 
الـــماضــــي فــــي تأمني مغــــادرة مجموعة من 
املواطنــــني الكويتيــــني املتواجديـــن بتونس 
وتســــهيــل نقلهـــم إلى البالد عبـــر مدينـــة 

جـــدة السعوديـــة. 

 استأنف عمله بعد عودته من اإلجازة في الكويت 

 «فورين بوليسي»: عقد الكاتب كاميرون عبادي مقارنة بني طريقة 
كل من الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي، وشاه إيران 
ــائلهما إلخماد الثورة  ــوع الراحل محمد رضا بهلوي في وس املخل
الشعبية في بلديهما. وأشار عبادي في مقال نشرته له مجلة فورين 
ــي األميركية إلى ما لم يتعلمه الرئيس التونسي املخلوع من  بوليس

نظيره الشاه اإليراني، وجاء في املقال:
ــد عليه في األسابيع  ــي في وضع ال يحس   كان الرئيس التونس
القليلة املاضية، ولم تكن هناك إجابات جيدة لدى احلكام املستبدين 
حينما يواجهون انتفاضات شعبية، وكان عليه أن يستخلص العبرة 
ويتصرف بطريقة أفضل بدال من السير على خطى الشاه محمد رضا 

بهلوي في الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٧٩ في إخماد الثورة في بداياتها.
  في الواقع، انكب ابن علي على اختزال سنوات من مسلسل تردد 
الشاه إلى إطار زمني مدته أسبوع واحد، في البداية كان اإلنكار، فقد 
بدأ الشاه بوصف تظاهرات عام ١٩٧٨ بأنها مؤامرات توجهها أصابع 
ــتهل هذا األسبوع باإلعالن عن  من اخلارج، في حني أن بن علي اس
التظاهرات الشاملة على أنها «أعمال إرهابية»، ثم جلأ إلى استخدام 
القوة املعتدلة الستعادة النظام والقانون، وفي خريف عام ١٩٧٨ أعلن 

الشاه األحكام العرفية، وشكل حكومة عسكرية.
ــبوع،  ــامل هذا األس   أما بن علي فقام بفرض حظر التجول الش
ــتخدام القوة القاتلة  ويعتقد أنه أصدر تعليماته إلى قوات األمن باس
ضد االحتجاجات املستمرة، ثم جلأ إلى سلسلة متسارعة من التنازالت 

التي اعتبرت ضئيلة جدا ومتأخرة جدا كذلك.
  وفي وقت متأخر من اللعبة، حاول كل من الزعيمني إدخال ترتيبات 
ليبرالية على حكومتيهما، واتبعا ذلك بإعالن يوصف بأنه مشكوك 
ــك في  في دوافعه، وأنه يعتبر مدعاة صريحة واضحة للكآبة والش
ــاه  اإلعالن عن التعاطف مع املتظاهرين، ففي نوفمبر ١٩٧٨ قال الش
عبر التلفزيون «لقد سمعت صوت ثورتكم»، أما بن علي فتوجه إلى 
التلفزيون ليعلن بقوة «لقد فهمتكم»، وفي النهاية فر كل منهما إلى 
املنفى، فالشاه هرب إلى مصر في يناير ١٩٧٩ بينما ذكر أن بن علي 

هرب إلى مالطا، ثم إلى فرنسا فالسعودية.
  وميكن القول إن احلال لن يكون ورديا بالنسبة لنب علي بناء على 
ــاه الذي طاف العالم بحثا عن ملجأ دائم له من املغرب  ما جرى للش
إلى املكسيك إلى الباهاما إلى الواليات املتحدة، ثم إلى سويسرا، إلى 

أن وافته املنية أخيرا في مصر.
  كانت استراتيجية الشاه املتأرجحة غير الثابتة محل ازدراء وعدم 
قبول في أعني النظام احلالي في إيران، هذا النظام الذي تسلم احلكم 
بعد رحيل الشاه لكنه استخدم نفس اساليب الشاه في قمع الشعب، 
لذلك فقد استخدمت القيادة اإليرانية احلالية التي تناست مصير الشاه 
أسلوبا قمعيا شديدا متواصال، وبال انقطاع حينما واجهت تظاهرات 
شاملة بعد انتخابات الرئاسة عام ٢٠٠٩حيث انتفض الشعب اإليراني 

ضد تزوير االنتخابات التي رفعت أحمدي جناد للسلطة.
  وينظر إلى الثورة التونسية احلالية في طهران، ورمبا في غيرها 
من العواصم اإلقليمية على أنها أقل تذكيرا بقوة العمل الشعبي منه 
ــخصي لنب علي في رفضه اختيار نهج واضح  بتأكيد الضعف الش

والتشبث به واالستمرار فيه.
  وإذا ما تعرضت حكومات أخرى خلطر االنهيار، إثر جناح الثورة 
التونسية، فيمكن توقع التعامل مع تلك االحتجاجات إما بيد من حديد، 

أو بيد من حرير، ولكن ليس باالثنتني معا بكل تأكيد. 

 ما لم يتعلمه بن علي من شاه إيران

 طبيبة تعالج احملامي محمد فاروق الذي احرق ساقيه امام مجلس الشعب في القاهرة 


