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انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس

تونس: اعتقال 33 من أفراد عائلة بن علي.. وعدد قتلى »االنتفاضة« يصل إلى 100 شخص
فتح تحقيق حول ثروات الرئيس المخلوع.. والحكومة المؤقتة تعقد أول اجتماعاتها اليوم

)ا.پ( متظاهرون يطالبون بحل احلزب احلاكم وطرد وزرائه من احلكومة 

الذي فر اجلمعة الى اململكة العربية 
السعودية.

كذلك رفعوا الفتات كتب عليها 
املالية صديق الطرابلسية«  »وزير 
في اشارة الى عائلة زوجة الرئيس 
السابق و»حزب بن علي ارحل« و»يا 
بوليس يا ضحية تعالى وش����ارك 
في الثورة« قبل ان ينشدوا النشيد 
التونسي. من جهتها، اعلنت احلكومة 
تخفيف حظر التجول اعتبارا من أمس 
»بسبب حتسن االوضاع االمنية«. 
اال انه����ا ابقت على اج����راءات حالة 
الط����وارئ االخرى مبا في ذلك منع 
التجمع في االماكن العامة الكثر من 
ثالثة اشخاص والسماح لقوى االمن 
باطالق النار على الذين يهربون من 
عمليات التفتيش. وأعيد فتح شارع 
العاصمة  احلبيب بورقيبة بوسط 
امام حركة املرور للمرة االولى منذ 
عدة ايام. وشهد الشارع اول من أمس 
الثالثاء مشاهد عنف بني احملتجني 
الذين يطالبون بإقصاء حزب التجمع 
الدستوري الدميوقراطي الذي كان 
يتزعم����ه بن علي م����ن احلكم وبني 
الشرطة التي استخدمت الغاز املسيل 
للدم����وع لتفريقهم.  وقال س����كان 
بالعاصمة ان الشوارع هدأت خالل 
الليل ولم ترد تقارير عن اطالق نار او 
اعمال نهب. في سياق متصل، أعلنت 
املفوضة العليا حلقوق االنسان في 
االمم املتحدة نافي بيالي أمس ان عدد 
القتلى جتاوز مائة شخص في اعمال 
العنف في تونس خالل االس����ابيع 
اخلمسة االخيرة بحسب معلومات 
جمعتها االمم املتحدة في املكان. وعلى 
هامش التظاهرات، اعلن وزير التنمية 
اجلهوية واحمللية جنيب الش����ابي 

تونس � وكاالت: رغم التحسن 
االمني الذي ش����هدته تونس وأدى 
التجول  الى تقليص ساعات حظر 
لتصبح من الثامنة مس����اء وحتى 
اخلامسة فجرا، ش����هدت عدة مدن 
تونس����ية جتددا للمظاهرات لليوم 
الراب����ع من عم����ر احلكومة املؤقتة 
التي فش����لت على مايبدو في عقد 
أول اجتماعاتها أمس كما اعلن سابقا. 
وطالب آالف التونسيون بانسحاب 
أعضاء احلكومة السابقة من فريق 
ال����وزارة االنتقالية التي تعاني من 

انسحابات وتهديدات باالنسحاب.
وفيم����ا اعل����ن ف����ي تونس ان 
حتقيقا قضائيا فتح بشأن ممتلكات 
الرئي����س املخلوع زي����ن العابدين 
بن علي وعائلته وقرار سويس����را 
جتميد ممتلكاته على اراضيها، قال 
التلفزيون التونسي أمس ان 33 من 
أفراد عائل����ة الرئيس املخلوع زين 
العابدين بن علي اعتقلوا لالشتباه 
ف����ي ارتكابهم »جرائم ضد تونس« 
وعرض����ت صور كمي����ات مصادرة 
من الذهب واملجوهرات. وقال بيان 
قرئ في التلفزيون نقال عن »مصدر 
رسمي«: انه سيتم التحقيق معهم 
حتى يواجهوا العدالة. واعتذر البيان 
عن عدم اعالن مزيد من التفاصيل 
بشأن أفراد العائلة، لكن التلفزيون 
عرض صورا لذهب ومجوهرات قال 

انها عثر عليها بحوزتهم.
في هذا الوقت رفع املتظاهرون 
الذين طوقه����م عدد كبير من رجال 
 االمن علم تونس وهتفوا مطالبني 
ب� »برملان ودستور جديد«. كما رفعوا 
شعارات تدعو الى »الثورة ضد بقايا 
نظام بن علي« الرئيس التونس����ي 

الوزراء محمد الغنوشي عند اعالنه 
عن احلكومة. واضاف املصدر رافضا 
الكشف عن اسمه ان »وزارة العدل 
تقوم بتحضير« تطبيق هذا العفو 
العام مؤكدا ان االجتماع سيعقد اليوم. 
واملوضوع اآلخر احلساس على جدول 
االعمال هو تطبيق مبدأ فصل الدولة 

وقال جراد بعيد لقاء مع رئيس 
الغنوشي  التونسي محمد  الوزراء 
»موقفن����ا هو عدم املش����اركة« في 
احلكومة. واض����اف »يصعب على 
االحتاد املش����اركة في حكومة فيها 
رموز سابقة« في اشارة الى وجود 
وزراء من نظام بن علي في »حكومة 

الوحدة الوطنية« التي اعلنت االثنني 
في تونس. من جانبها، امرت النيابة 
العامة التونسية بفتح حتقيق عدلي 
بتهمتي »االس����تيالء عل����ى امالك« 
و»مسك وتصدير عملة اجنبية« ضد 
الرئيس املخل����وع وعائلته. وقالت 
وكالة االنباء الرسمية نقال عن مصدر 

مأذون ان التحقيق يشمل بن علي 
وزوجته ليلى و»اشقاء واصهار ليلى 
بن علي«. في غض����ون ذلك، امرت 
احلكومة السويس����رية بتجميد اي 
اموال ميكن ان يكون بن علي يحتفظ 
بها في سويسرا، حسبما افادت وزيرة 

اخلارجية ميشلني كاملي راي.

نجاد يتنبأ: تونس على طريقها
إلى الحكم اإلسالمي 

طهران � أ.ف.پ: قال الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
ان التونس���يني يسيرون على طريق اقامة حكم اسالمي في 
بالدهم بع���د االطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي 

كان مدعوما من الغرب.
وقال احمدي جناد وسط صيحات االبتهاج التي اطلقتها 
حش���ود في مدينة يزد وس���ط البالد »من الواضح جدا ان 
الشعب التونسي انتفض ضد الدكتاتور املدعوم من الغرب 
واستخدموا شعارات اسالمية وانسانية وتوحيدية ومنادية 
بالعدل«. واضاف في الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي 
مباشرة »بكلمة واحدة، التونس���يون يسعون الى تطبيق 

القوانني واالحكام االسالمية«.
وتأتي تصريحات احمدي جناد بعد ان اعرب 228 نائبا في 
البرملان االيراني املؤلف من 290 نائبا عن دعمهم ملا وصفوه 

ب� »احلركة الثورية« للشعب التونسي.
وجاء في بيان للنواب ان »برمل���ان االمة االيرانية يدعم 
بثبات احلركة الثورية للش���عب التونس���ي الشجاع )...( 

ويتمنى له التوفيق«.
واضاف البيان ان »صرخة احلرية التي اطلقها الش���عب 
التونسي انهت مرحلة الطغيان والفظاعات ووضعت ابتسامة 

على وجه هذا الشعب املضطهد«.

السعودية: بن علي ممنوع من أي نشاط 
في تونس انطالقًا من المملكة

الرياض � أ.ف.پ: اكد وزير اخلارجية السعودي االمير سعود 
الفيصل في تصريحات نشرت امس ان اململكة تستضيف الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين بن علي احتراما لالعراف العربية، لكن 

شرط عدم ممارسته اي نشاط في تونس انطالقا من اململكة.
وقال االمير سعود الفيصل في مقابلة مع التلفزيون السعودي 
نشرتها وكالة االنباء الرسمية ان استضافة بن علي هي طبقا »لعرف 
عربي«، مضيفا »كلنا عرب واملستجير يجار وليس اول مرة اململكة 
جتير مستجيرا«، مؤكدا انه ال ميكن الستضافة بن علي ان »تؤدي 
ال���ى اي نوع من العمل من ارض اململكة في تونس. بالتالي هناك 

شروط لبقاء املستجير، وهناك ضوابط لهذا الشيء«.
وش���دد الفيصل على انه »لن يس���مح بأي عم���ل كان في هذا 
اخلصوص«، مؤكدا وقوف اململكة »مع الشعب التونسي في بلوغ 
أهدافه، وفي بلوغ ما يرمي اليه قلبا وقالبا«، مذكرا في هذا السياق 
ان اململكة باس���تضافتها بن علي »مشت على نهجها الذي تبنته 
منذ زمن بعيد وال اعتقد فيه اي مساس بالشعب التونسي وارادة 

الشعب التونسي وال فيه اي تدخل في الشؤون الداخلية«.

إسرائيل ُتهرب يهود تونس
عقب اإلطاحة بـ»بن علي«

عواصم � يو.بي.آي: وصل إلى إسرائيل 20 مهاجرا يهوديا تونسيا 
اول من امس فيما يستعد مئات اليهود التونسيني الحتمال الهجرة إلى 
إسرائيل في أعقاب الثورة التونسية واإلطاحة بنظام زين العابدين بن 
علي. وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس أن 6 عائالت تضم 20 
ش����خصا من اليهود التونسيني وصلوا إلى إسرائيل أمس كمهاجرين 

في أعقاب قلب النظام التونسي.
وأحضرت إس����رائيل املهاجرين العشرين من خالل عملية معقدة 
ش����اركت فيها عدة جهات إسرائيلية بينها الوكالة اليهودية ووزارات 

استيعاب الهجرة واخلارجية والداخلية.
ووصل املهاجرون إلى إس����رائيل عبر دولة ثالثة واستوجب ذلك 
إجراء تنس����يق مع عدة دول وباشرت السلطات فور وصولهم عملية 

استيعابهم.
وقالت »يديعوت أحرونوت« أن مئات اليهود التونسيني يدرسون 
إمكانية الهجرة إلى إسرائيل في أعقاب الثورة وأن الوكالة اليهودية 
تتاب����ع بتأهب الوضع في تونس وأنه مت إعداد خطة عمل خاصة من 
أجل مس����اعدة اليهود املوجودين في تونس. ووفقا ملعطيات الوكالة 
اليهودية فإنه يعيش في تونس 1500 يهودي بينهم 1100 يس����كنون 
في مدينة جرب����ا 300 وفي مدينة تونس وأنه تنش����ط في املدينتني 
مؤسسات وكنس وبيت مسنني وروضات أطفال وأنه يوجد في جربا 

فرنسا تصادر طائرة معدات لحفظ ثالث مدارس يهودية وفي تونس مدرسة واحدة.
األمن لحساب نظام بن علي

 باريس � أ.ش.أ: أعلن مصدر مالحي فرنسا أن سلطات اجلمارك 
الفرنسية احتجزت يوم اجلمعة املاضي مبطار شارل ديغول بباريس 
طائرة كانت متوجهة إلى تونس وعليها شحنة معدات حلفظ األمن 

حلساب نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأوضح املصدر أن وزارة اخلارجية الفرنسية تدخلت من اجل 
التحف���ظ على هذه الطائرة التي كانت حتم���ل على متنها طلبية 
حلساب نظام بن على من شركة فرنسية متخصصة في تصنيع 

املعدات اخلاصة بقوات الشرطة.
وأكد النبأ املتحدث باسم احلكومة الفرنسية فرنسوا باروان في 
تصريح له عقب االجتماع االسبوعي للحكومة الفرنسية، موضحا 
أن التحف���ظ على الطائرة مت قبل س���اعات من إعالن مغادرة زين 

العابدين بن علي لتونس.

وفاة شقيقة بن علي بسكتة قلبية
تونس � أ.ف.پ: توفيت نعيمة بن علي الشقيقة الكبرى للرئيس 
التونس����ي املخلوع الثالثاء املاضي بسكتة قلبية عن عمر ناهز )73 

عاما( على ما أفادت الصحف التونسية امس.
وقد تعرض منزالن فخمان متلكهما ش����قيقة بن علي بالقرب من 
منتج����ع احلمامات الواقعة على بع����د 60 كيلومترا جنوب العاصمة 
تونس لعمليات نهب وحرق خالل التظاهرات األخيرة التي ش����هدتها 

تونس، حسبما أوضحت صحيفة »الشروق«.
من ناحيتها، قالت صحيف����ة »الصباح«: »إن نعيمة بن علي التي 
كانت تشتكي في الس����ابق من مشاكل صحية لم تتحمل خبر إيقاف 
عدد من أقاربها وتوفيت في مستشفى في منطقة سوسة حيث متلك 

أيضا منزال فخما«.

لفرانس برس ان احلكومة اجلديدة 
س����تعقد اجتماعا صباح اليوم. من 
جهت����ه قال مصدر حكومي اخر ردا 
على اس����ئلة ل� »فرانس برس« ان 
التطرق  التي سيتم  »النقطة االهم 
اليها ستكون مشروع العفو العام« 
الذي حتدث عنه االثنني املاضي رئيس 

عن احلزب احلاكم الوحيد السابق 
التجمع الدستوري الدميوقراطي. من 
جهة اخرى، اعلن عبد السالم جراد 
االمني العام لالحتاد العام التونسي 
للشغل )املركزية النقابية( ل� »فرانس 
برس« ان املنظمة ترفض املشاركة في 

احلكومة االنتقالية التونسية.

أحداث تونس تضع االستثمارات في المنطقة على المحك
لندن � رويترز: وجه االضطراب السياس���ي في 
تونس ضربة قوية لعمليات مزمعة لطرح أس���هم 
وسندات في البالد ورمبا يجعل التدفقات االستثمارية 
املتزايدة على دول ش���مال افريقيا واخلليج تغير 

اجتاهها.
وألقت االحتجاجات الت���ي أدت لإلطاحة بنظام 
الرئيس زين العابدين بن علي بظاللها على املنطقة 
من األردن إلى املغرب حيث تراجعت أسواق األسهم 

والعمالت وارتفعت تكلفة تأمني الديون.
وكانت أولى الضربات وأكبرها في تونس.

وفي حني يرى كثيرون أن اإلطاحة بنب علي الذي 
حكم تونس بقبضة حديدية ألكثر من عشرين سنة أمر 
إيجابي إال أن الفوضى جعلت األسهم التونسية تهوى 
بنسبة 15% وتكلفة تأمني الديون التونسية تتضاعف 

إلى مثليها تقريبا منذ بداية العام احلالي.
وقال مدير االس���تثمار في سيلك انفست دانييل 
بروبي »سيؤثر هذا على االستراتيجيات االستثمارية 
للن���اس في األجل القصير لكن ف���ي األجل الطويل 
لن تك���ون محصلة األمر إال حتس���نا عن األوضاع 

السابقة«.
وقال بروبي إن املستثمرين بحاجة إلى وضوح 

سياسي حقيقي قبل معاودة االستثمار.

ويتوقع بنك باركليز أن تؤدي اخلسائر االقتصادية 
الفوري���ة وتراج���ع أع���داد الس���ائحني والتدفقات 
االستثمارية املباش���رة إلى تقليص النمو في 2011 

من 5% إلى %4.
وسوق األسهم التونسية صغيرة وال تشكل إال 
0.7% من مؤشر إم.اس.س���ي.آي لألسواق الناشئة 
اجلديدة وتبلغ قيمتها السوقية عشرة مليارات دوالر 
أي 10% من القيمة الس���وقية لألسهم في البورصة 

املصرية أو املغربية.
لكن النمو االقتصادي املتواصل والشركات التي 
حتقق أرباحا معقولة � ومن بينها ش���ركات تتيح 
فرصة نادرة لالستثمار في اجلزائر وليبيا � جعال 
البورصة التونس���ية جتتذب تدفقات اس���تثمارية 
بوتيرة ثابتة إذ تقدر حصة األجانب في أسهم التداول 

احلر بنحو %25.
إال أن���ه بات من املؤكد تقريبا أن عمليات الطرح 
العام األولي التي كانت ستضيف إلى السيولة وتعزز 
موقف تونس االس���تثماري قد أرجئت، ويبدو أن 
اتصاالت تونس اململوكة للدولة والتي كانت تأمل 
في أن تصبح أول ش���ركة تونسية تطرح أسهمها 
في أوروبا من خالل إدراج في باريس أصبحت أول 

املتضررين من األزمة.

وكان م���ن املق���رر أن تبدأ الش���ركة لقاءات مع 
مس���تثمرين أوروبيني خالل األس���بوع املقبل لكن 

املتعاملني يشكون اآلن في عقد هذه اللقاءات.
وقال بروبي »سيتعني على مستشاري الطرح العام 
األولي في رأين���ا أن يلزموا جانب احلذر ويرجئوا 

األمر إلى الربع الثاني أو أبعد ذلك«.
ورفض بنك كريدي س���ويس الذي يش���ارك في 

ترتيب عملية الطرح االدالء بتعليق. 
كما كان من املتوقع أن تدرج بضع شركات أخرى 
أسهمها في تونس هذا العام بعد صعود سوق األسهم 
20% في 2010 وجتاوز األسعار متوسط أسعار األسهم 

في األسواق الناشئة.
وقد يكون من بني املتضررين اآلخرين على األرجح 
أول إصدار عاملي لسندات تونسية في عامني وقد كان 
مقررا في أوائل 2011 في إطار خطط تونس القتراض 

2.7 مليار دوالر خالل العام بأكمله.
لكن في ظل خطر خف���ض التصنيف االئتماني 
من املس���تبعد إطالق اإلصدار قبل استقرار الوضع 
السياسي وعودة تكلفة تأمني الديون إلى مستواها 

الطبيعي.
وقال ريتشارد سيغال مدير قسم األسواق الناشئة 
في نايت كابيتال »من الواضح أن احلكومة ستضطر 

إلى إعادة النظر في تلك اخلطط«.
وب���ات األجانب الذي���ن تعرضوا خلس���ائر في 
تونس قلقني من انتقال هذه األحداث التي شهدتها 
األيام األخي���رة إلى بلدان مجاورة وهو ما قد يضر 
استثماراتهم األكبر حجما في بلدان أخرى في شمال 

افريقيا واخلليج.
وتنام���ى وجود مس���تثمري احملافظ في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا في السنوات األخيرة 
رغم ضعف السيولة وقيود على األجانب في العديد 

من البلدان.
وقال اوليفر بل كبير مديري االستثمار في بيكتيه 
»هذا يحدث اختالفا في تونس ويجعلك قلقا بشأن 
بقية ش���مال افريقيا خاصة في الدول التي يحكمها 
حاكم واحد منذ زمن طويل. الناس س���يتحفظون 

جتاه رصد مزيد من األموال«.
وليس���ت التحديات االقتصادية والسكانية في 
تونس استثنائية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، حيث يفوق النمو السكاني النمو االقتصادي 
في كل أنحائها ويبلغ متوسط البطالة بني الشباب 
نحو 30% مقارنة مبعدالت تتراوح بني 16 و17% في 
أمي���ركا الالتينية وأوروبا الش���رقية وفقا لبيانات 

البنك الدولي.

وقال محللو باركليز في مذكرة »خطر انتقال أزمة 
تونس إلى بقية الشرق األوسط وشم���������ال افريقيا 
ال يس���تهان به في نظرنا«، وأوصى احمل��������للون 
بتوخ���ي احل���ذر إزاء مص���ر واألردن عل���ى وجه 

اخل�������صوص.
وأشار بنك بي.ان.بي باريبا إلى نظرة سلبية إلى 
شمال افريقيا من خالل عقود اجلنيه املصري اآلجلة 
غير القابلة للتس���ليم NDF مراهنني على أن سعر 
اجلنيه سيتراجع نحو 5% إلى 6.10 جنيه للدوالر.

وباع اوليفر بل كل حيازاته التونسية قبل فترة 
وجيزة من بداية السنة اجلديدة واألهم من ذلك أنه 
خفض الوزن النسبي لألصول املصرية في محفظته 
االس���تثمارية رغم أنها مفضلة للمستثمرين بوجه 
عام. وجترى االنتخابات الرئاس���ية في مصر خالل 

العام احلالي.
وقد أدت املخاوف من انتشار االضطراب السياسي 
إلى تراج���ع اجلنيه املصري إلى أدنى مس���توياته 
في ست س���نوات أمام الدوالر االثنني املاضي بينما 
تراجعت األس���هم املصرية أمس األول أكثر من %3 

وهو أكبر تراجع لها منذ مايو املاضي.
وقال اوليفر بل »إذا بدأت أجراس اإلنذار تدق في 

مصر فمن احملتمل أن تفر أموال كثيرة جدا«.

صحافيون فرنسيون ابتكروا مصطلح
»ثورة الياسمين« والشباب التونسي يرفضه

عدوى بوعزيزي تنتقل إلى النساء وجزائرية تحاول حرق نفسها

باريس � د.ب.أ: أوضح الكاتب التونس����ي 
الفرنسي الشهير عبدالوهاب مدب )64 عاما( أن 
صحافيني فرنسيني هم من ابتكروا اسم »ثورة 
الياسمني« الطالقها على ثورة الشعب التونسي 
مش����يرا إلى أن الشباب التونسي يرفض هذه 
التسمية. وقال مدب صاحب مجموعة من األعمال 
الشهيرة من بينها »بني أوروبا واإلسالم««: قام 
الشباب التونسي بهذه الثورة وهم يرون أن هذا 
التعبير )ثورة الياسمني( ال يخلو من احلماقة، 
لذلك فأنا لن استخدمه بعد ذلك مطلقا مراعاة 

لهؤالء الشباب الرائعني«.

وأكد مدب أن ما حدث في تونس ثورة شعبية 
حقيقية وأكثر األمور املبهرة بها أنها انطلقت من 
أبسط فئات الشعب وأكثرها عرضة للظلم قبل 
أن ينضم إليها أبناء الطبقة الوسطى. وأشار 
الكاتب الشهير إلى أن العنصر اجلديد في هذه 
الثورة هو دور املدونني الذين لعبوا بحس����ب 
تعبيره دورا مهما في هذه الثورة حيث قاموا 
بتحد واضح جلهاز الشرطة اخلارق للرئيس 

املخلوع زين العابدين بن علي.
وعن تون����س بعد الث����ورة وأكثر اجلهات 
الت����ي من املنتظر أن تلع����ب دورا في العملية 

الدميوقراطية في البالد، أشار مدب إلى أهمية 
القطاعات املستقلة في املجتمع مثل منظمات 
حقوق اإلنس����ان واملنظمات غي����ر احلكومية 
باإلضافة إلى دارسي القانون في البالد والنقابات. 
وحول رأيه في الشخصية السياسية التي تصلح 
للقيادة اآلن قال مدب »ال أرى هذه الشخصية 
وهذه مشكلة كبيرة لبالدنا إذا ال يوجد أي شخص 
في األفق ف����ي الوقت الراهن«. وبخصوص ما 
ينتظره من احلكومة االنتقالية في تونس، قال 
مدب »ال أنتظر منها شيئا فهي ليس لها وظيفة 

سوى ضمان التحول إلى الدميوقراطية«.

اجلزائ���ر � أ.ف.پ: حاول���ت 
امرأة في العقد اخلامس من العمر 
اضرام النار في نفسها في محافظة 
س���يدي بلعباس حسبما ذكرت 

الصحف اجلزائرية.
وقالت صحيفة اخلبر ان املرأة 
قامت بهذه احملاولة السادس���ة 
لالنتحار التي تسجل في اجلزائر 
منذ السبت املاضي، بعد رفض 
البلدية طلبا تقدمت به »العانتها 

على ترميم بيتها«.
واضافت ان املرأة قامت بصب 
كميات كبير من »س���ائل شديد 

االلته���اب« على جس���مها قرب 
احد مكاتب بلدية س���يدي علي 
بن يوب بسيدي بلعباس »لكن 
احد موظفي البلدية ارمتى عليها 
مانعا اياها م���ن اضرام النار«. 
وذكرت مص���ادر محلية انها لم 
تصب اال بجروح بس���يطة على 
اليد، في هذه احملاولة  مستوى 
االولى التي تقوم بها امرأة. وتعد 
حالة الش���اب بوترفيف محسن 
الذي اضرم النار في نفسه السبت 
املاضي امام مقر بلدية بوخضرة 
في محافظة تبسة على احلدود 

التونسية، االخطر اذ انه في حالة 
خطيرة باملستشفى وكان قيل انه 

توفي بسبب حروقه.
كما شهدت محافظات الوادي 
عل���ى احلدود م���ع اجلمهورية 
التونسية ومستغامن وبومرداس 
وغرداي���ة محاوالت لم تس���فر 
عن اصابات خطيرة. ويبدو أن 
الظاهرة لن تتوقف عند الدول 
العربية حي���ث قالت صحيفة 
»ديلي تليغراف« البريطانية إن 
الظاهرة امتدت إلى فرنسا بعد 
أن أشعل طالب يبلغ من العمر 

16 عاما النار في نفسه، ويرقد 
حاليا في إحدى املستش���فيات 
الفرنس���ية حي���ث يعاني من 
جروح خطيرة. وذكرت أن مدعي 
مرس���يليا العام جاك داليست 
الذي توجه الى مدرسة الطالب 
قال إنه من املبكر جدا توضيح 
أسباب اقدامه على إشعال النار 
في نفسه، لكن رمبا أنه قد تأثر 
باألحداث التي شاهدها في وسائل 
اإلعالم والتي تناولت ما حدث 
في منطقة الشرق االوسط في 

األيام القليلة املاضية.

مراهق يحرق نفسه في فرنسا
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تونسيون يجولون في ڤيال أحد أقرباء بن علي مبنطقة احلمامات بعد تعرضها للنهب.. وفي اإلطار صورة محمد بوعزيزي

الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي خالل حضوره القمة العربية ـ االفريقية في ليبيا العام املاضي    )ا.ف.پ(

الرياضـ  يو.بي.آي: كشف مصدر 
مقرب من الرئيس التونسي المخلوع 
زين العابدين بن علي امس تفاصيل 
التي ســـبقت ســـقوط  التطورات 
حكمه ولجوءه إلى المملكة العربية 
السعودية متهما الجيش بـ »الغدر« 
ببن علي وتخييره بين الرحيل أو 

»اإلطاحة به وقتله«.
وقدم المصدر الذي لم يكشف عن 
هويته في حديث لصحيفة »سبق« 
اإللكترونية الســـعودية  تفاصيل 
الساعات التي قضاها بن علي وهو 
يتابـــع تفاصيـــل المواجهات بين 
الشرطة والمحتجين ثم قراره إنزال 
الجيش إلى الشارع، مضيفا أن هذه 
الخطوة كانت العنصر الحاسم في 

مسار األحداث.
وذكر المصدر أن بن علي هو الذي 
أوعز للرئيس الليبي معمر للقذافي 
بمخاطبة التونسيين لتهدئة الوضع 

الذي آلت إليه األمور.
وقال المصـــدر ان بن علي غادر 
البالد بعدما غدر به الجيش ففي يوم 
الجمعة حوصر القصر الرئاسي من 

قبل وحدات وقادة للجيش لإلطاحة به 
مطالبين بتنحيه عن الرئاسة فخّير 
بين أمرين: إما الرحيل والمغادرة أو 
اإلطاحة به وقتله فاختار أن يرحل 
عن تونس للمصلحة الخاصة والعامة 

بشكل مؤقت.
وأضاف ان بن علي »غادر تونس 
في الخامسة مساء الجمعة بحماية 
خاصة من ضباط األمن الرئاســـي 
وبمتابعة ليبية وحراسة فرنسية 
سهلت له ركوب الطائرة«. وقال إن 
الرئيس استقل طائرة خاصة تابعة 
للطيران التونسي ولم يكن بمقدوره 
استخدام الطائرة الرئاسية لضيق 

الوقت ومفاجأة الرحلة.
ونفى المصدر أن يكون بن علي 
حدد الوجهة التي سيغادر إليها قبل 
مغادرته تونس. وقال إنه لم يحددها 
»إال بعـــد ركوبه الطائرة وال صحة 
لعزمه الذهاب إلى فرنسا ولم يكن 
ينوي ذلك ولكن عرض عليه القذافي 
اســـتضافته بليبيا ولكنه فضل أن 

يكون بعيدا عن المغرب العربي«.
المخلوع  الرئيـــس  أن  وأضاف 

»أجرى اتصاال بمســـؤول سعودي 
فأبدى القبول والترحيب به«، مشيرا 
الـــى ان »تحليق طائرته في أجواء 
مالطـــا كان لرغبة طاقـــم الطائرة 
في تزويـــد طائرته بالوقود الكافي 
الرحلة وال نية للرئيس  لمواصلة 

باإلقامة في مالطا«.
الرئيس  ان  المصـــدر  وكشـــف 
المخلوع طلب مـــن دول خليجية 
استضافته إال أنها رفضت استقباله 
وقال »نعم لم تستجب إال المملكة 
الســـعودية و)الـــدول( األخـــرى 

اعتذرت«.
وقال إن بن علي وعائلته قاموا 
ليل الجمعة »بأداء العمرة والطواف 
بالكعبة المشرفة وانه يعتزم زيارة 
المســـجد النبوي قريبا« مؤكدا ان 
»الرئيس سيخرج قريبا لإلعالم وهو 

يتابع ما ينشر ويذاع«.
وأشـــار المصـــدر إلـــى ان زين 
العابدين بن علي »سيتفرغ لحياته 
األسرية والعائلية بعيدا عن تونس 
وال رجعة له إلى تونس وهو يتابع 

مجريات التغيرات في بالده«.

القاهرةـ  وكاالت: اكد د.عبدالمــعطي بيومي عضو 
مجمع البـحوث اإلسـالمية، وعميـد كلية أصــول الدين 
األسبق ان هذه الظواهر التي يقع فيها االنتحار بحرق 
النفس عن قصد إرادة حرة والتي يبدو فيها قصد 
التقليد للشاب التونسي هو انتحار يأثم فاعله إثما 
عظيما لقول الرسول ژ »من تردى من جبل فقتل 
نفســـه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا 
فيها أبدا ومن تحســـى سما فقتل نـفسه فسمه في 
يده يتحســـاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، 
ومن قتل نفســـه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها 
فـــي بطنه في نار جهنم خـالـــدا مخلدا فـيها أبدا«، 
وهذا عقاب كبير يخرج من أقدم عليه من اإليمان إذا 
استحل لنفسه ذلك بعد علمه بتحريمه ألنه يظهر 
الســـخط وهدم بنيان اإلنسان، والرسول ژ يقول 

»اإلنسان بنيان اهلل ملعون من هدمه«.
ونصح بيومي الشباب الذين تسـول لهم أنفسهم 
هذه الوســـيلة للحصول على بعض المكاســـب أو 
اســـتخدامها كاحتجاج سياسي بالتعبير من خالل 
وسائل كثيرة بديلة لإلصالح تحفـظ النفس والبدن، 
وله من هذه الوســـائل الســـلــمية ما يحقق حفظ 
النفس كمقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وحفظ 
الغير وال يمكن ان تحفظ مقاصد الشـــريعة بهالك 

النفس.

ـ وكاالت: وصف فاروق  عواصم 
حسني، وزير الثقافة املصري، االنتحار 
حرقا بالـ »موضة في مصر والوطن 
العربي، واي شخص لديه مشكلة ما 
يشــــعل النار في نفسه«، واعتبر ان 
»املصريني الذين اشعلوا النيران في 
انفسهم لم يكونوا يقصدون االنتحار 
فعال«، واضاف حسني في تصريحات 
خاصة لـ »املصري اليوم«: »لو كانوا 
يرغبون فــــي االنتحار فعال ملا كانت 
نسبة احلروق ال تتعدى 5%«، رافضا 
تشــــبيه احلاالت املوجودة في مصر 

بالثورة التونسية.
وحــــول امكانية انتقــــال الثورة 
التونسية الى مصر، قال حسني: ال 
اعتقد ذلك ألن مصر بها حرية تعبير، 
وكلنا ضد التوريث مبن فينا الرئيس 
مبارك نفسه، واضاف: نحن مختلفون 

عن اآلخرين، فاملشكلة في الكم الهائل 
من االجناب سنويا، والبد من وقفة 
حاســــمة مع هذا املوضــــوع لتحديد 
النسل. وقال حسني: الرئيس التونسي 
كان عامل حالة حصار شديدة جدا على 
املجتمع التونسي، خاصة في املجال 
االجتماعي وهو االخطر، مشيرا الى ان 
بن علي انشأ معمارا رائعا في تونس 
ونهضة تعليميــــة عالية لكنه خنق 
املجتمع بأشــــياء كثيرة، فلم يسمح 
الحــــد بأن يتكلــــم او يعبر عن رأيه 

فثورة الفكر قوية جدا.
من جهة اخرى وحول املوضوع 
نفســــه، اثارت مجموعة تونس التي 
تضم اكثر من 375 الف مشترك على 
الـ »فيس بوك« جدال واســــعا، حيث 
دعت الى تخليد ذكرى الشاب محمد 
البوعزيزي الذي فجر الغضب الشعبي 

في تونس بعدما اضرم النار في نفسه 
احتجاجا على ظروفه املعيشية وذلك 
من خالل وضــــع صورته على ورقة 

نقدية.
وقالت املشــــتركة صاحلة بليندا 
مؤيدة الفكرة: نعم واهلل فكرة جيدة 
جدا، وارجوا ان يخلدوا هذه الذكرى 
العظيمــــة بنصب تذكاري للشــــهيد 

البوعزيزي امام املقر الرئاسي.
لكن زميلتها رمي املها تنبهت الى 
امر آخر يتعلق بقــــدرة الفقراء على 
الوصول الى هذه الورقة بسبب الفقر 
املنتشر في البالد، فكتبت محذرة: انا 
لست مع الفكرة، ألنه )البوعزيزي( 
عزيز علي، ولو مكسبش الواحد هذه 
العملة من قلة ذات اليد سيسب الورقة 

وهو فيها، وهو ما يستاهلش.
وحفلــــت الصفحــــة بالتعليقات 

املعترضة على احلكومة اجلديدة، وما 
ضمته من اسماء لشخصيات من النظام 
القدمي، فكتب محسن بن عبداهلل قائال: 
بعد ان قررت بقايا النظام البغيض 
الســــيادية في  االحتفاظ بالوزارات 
الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، فإن 
الشعب التونسي مدعو الى اخلروج في 
مسيرات حاشدة ليبعث برسالة امام 
العالم تعبر عن رفضه لشركاء املجرم 
الهارب، وايذانا بحل هذا احلزب غير 

الدميوقراطي ومالحقة رموزه.
غير ان هذا لم يعجب املشــــترك 
احمد سلمان الذي رد قائال: يا شعب 
افيقوا، هــــذه الصفحة حترض فيكم 
تدريجيا وانتم مش فاهمني، قبل كل 
شيء تدخل فيها امور سياسية، اي 
ان املعارضة تدعمها بريطانيا وفرنسا 

واميركا، يعني احللف الثالثي.

حملة تونسية على الـ »فيس بوك« إلطالق عملة تحمل صورة بوعزيزي

فاروق حسني: كلنا »بمن فينا مبارك« ضد التوريث
والثورة التونسية لن تنتقل إلى مصر

عائلته تناشد المحامين العرب والدوليين مساعدتها لمالحقة الشرطية والحرس والمحافظ في القضاء الدولي

كيف ساعد »ويكيليكس«الشرطية فادية حمدي.. صفعت بوعزيزي فأسقطت بن علي
في إذكاء جذوة ثورة تونس!

هل تأكل ثورة الياسمين أبناءها؟

لندنـ  سي.إن.إن: يرى مراقبون ان تسريبات »ويكيليكس« حول 
الفســــاد في تونس رمبا عجلت باالنتفاضة الشعبية التي أشعلها 
محمد البوعزيزي، حيث كشفت برقيات ديبلوماسية سرية نشرها 
املوقع عن واحد من أبرز سمات نظام الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، وهو الفســــاد وهيمنة النخبــــة احلاكمة على مجتمع املال 

واألعمال في الدولة الواقعة شمالي القارة األفريقية.
حيث تقول برقية سرية مرسلة من السفارة األميركية بتونس 
في يونيو عام 2008 نشرها »ويكيليكس«: »سواء كان األمر يتعلق 
بالنقد أو اخلدمات أو األراضي أو املمتلكات، يشاع أن عائلة بن علي 
تطمع فيه وحتصل على ما تريد، وهناك اعتقاد على نطاق واســــع 
بالفعل أن بن علي وعائلة زوجته، الطرابلسي، غالبا ما يشار إليهم 
من قبل التونسيني بأنهم شبه مافيا«، لتضاف بذلك إلى قائمة طويلة 
من املظالم ضد نظام احتكر ســــدة السلطة ملدة 23 عاما بعيدا عن 

الرقابة واملساءلة.
ووفقــــا لويكيليكس، فقد صودرت عقارات في مواقع رئيســــية 
من مالكيها الســــتخدامها قبل سلطة املياه، ومنحت في وقت الحق 
لالســــتخدام اخلاص حملمد صخر املاطري، صهر بن علي، وزوجته 

ليلى.
ومضت البرقية لتقول »مــــع ازدهار التطوير العقاري وارتفاع 
أسعار األراضي، فإن امتالك قطعة أرض أو عقار في املوقع املناسب 

قد يعني أيا من االثنني تذكرة باجتاه واحد أو املصادرة«.
وكان التخصيــــص الذريعة األمثل للمصادرة، فالنخبة احلاكمة 
تشتري بأســــعار رمزية وتبيعها الحقا بأرباح خيالية، إلى جانب 
املطالبة بعموالت مقابل االستثمارات األجنبية أو الوساطة لترسيه 

املناقصات العامة«.
وأشــــارت برقيات »ويكيليكس« إلى تنامي مشاعر »االشمئزاز« 
بني العديد من التونسيني جتاه الهوة في الثروة السائدة في املجتمع 

التونسي، في وقت بلغت فيه معدالت البطالة %30.
ورغم أن االحتجاجات الشــــعبية واسعة النطاق اندلعت بسبب 
الضغوط االقتصادية والفساد، إال أنها كانت كذلك للتنديد بنظام سياسي 

انتهك حقوق اإلنسان ولم يبد أي احترام لسيادة القانون.
وكتبت مها عزام، اخلبيرة في شــــؤون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، »إن سيطرة النظام على األجهزة السياسية واألمنية اخلاضعة 
أتاحت له استغالل النظام االقتصادي والقطاع املالي إلثراء نفسه، 
فزمرة بن علي كانت تقبض على كل جوانب االقتصاد اجلديد، سواء 
كانت رســــوما جمركية على الواردات والصادرات، وسائل اإلعالم، 
وشركات االتصاالت ومزودي اإلنترنت واملصارف ومراكز التسوق 

أو حتى التطوير العقاري«.
وكما تقول عــــزام، فإن ارتباط اجليل اجلديد من التونســــيني، 
بشبكة اإلنترنت وموقع »تويتر«، قد أثاره للتحرك ضد قمع قوات 
الشــــرطة واألجهزة األمنية، ووفرت لهم تكنولوجيا اليوم قنوات، 
ورغم قيود حكومتهم، أثبتت أنها ال تقدر بثمن في نشر املعلومات 
ودعم االحتجاجات في حني لم يفعل »ويكيليكس« ســــوى كشــــف 

املزيد عن نظام فاقد مصداقيته بالفعل.

»ثورة الياســـمني«.. »انتفاضة البوعزيـــزي«.. أيا يكن 
االسم الذي أطلق على األحداث املصيرية التي تشهدها منذ 17 
ديسمبر، فمما الشك فيه أنها كانت صفحة جديدة في تاريخ 

»تونس اخلضرا« سطرتها دماء شباب ذلك الشعب األبي.
ورمبا بات من نافل القول ان هذه الثورة انتصرت للحق على 
الباطل، للحرية على االستبداد، للشعب على الديكتاتور. خاصة 
أن االنتفاضة التي أوقدتها صفعة كف مستبدة على خد شاب 

عاطل عن العمل، قد أشبعت درسا وحتليال وتنظيرا.
واآلن بعد أن راحت »ســـكرة« االنتصار وجاءت »فكرة« 
الواقـــع، ازدادت املخـــاوف على هذه الثـــورة أن تؤول مآل 
ســـابقاتها من الثورات العربية وغيـــر العربية التي بدأت 
بشـــعارات براقة وانتهت نهايات مخزية. خاصة أن احلزب 
احلاكم مازال موجودا ووزراء من حكومات زين العابدين بن 

علي أسندت اليهم حقائب سيادية.
ألم يكن رأس النظام الذي فر في جنح الظالم أحد الذين 
حملـــوا لواء الدفاع عن تونس ضد احملتل الفرنســـي حتى 
االستقالل؟! أليس هو من استقبله اآلالف بالورود و»الياسمني« 
عندما قام مبا سمي حينها بـ »االنقالب الهادئ« أو »االنقالب 
الطبي« فأثبت طبيا أن الزعيم التاريخي احلبيب بورقيبة 
لم يعد أهال للسلطة فانتزع منه الرئاسة عام 1987 بعد شهر 

واحد فقط من تسلمه رئاسة احلكومة؟
ألم يهلل الكثيرون ويطبلوا حللول الـ »الربيع الدميوقراطي« 
مع تسلم بن علي الذي بادر إلى وضع إصالحات »تقدمية«، 
فأطلق سراح الكثير من املعتقلني السياسيني كزعيم االحتاد 
العام التونسي للعمل احلبيب عاشور وزعيم حركة النهضة 
اإلسالمية راشد الغنوشي قبل أن يتحول في السنوات االخيرة 
من حكمه الى ديكتاتور اطلق يد ازالمه واملقربني من عائلة 

زوجته ليلى الطرابلسي التي عرفت بحاكمة قرطاج؟!
بل أكثر من ذلك، أليس »املجاهد األكبر« و»صانع األمة« 
الزعيم بورقيبة نفسه هو من تزعم الثورة املسلحة واعتقل 
وتنقل مع زمالئه بني سجون تونس وفرنسا قبل أن يعود 
ويستقبل استقبال األبطال ويقوم بتحريك اجلماهير حتى 
توقيع وثيقة االستقالل التام في 20 مارس 1956، فكان أول 
رئيس حكومة قبل أن يخلع امللك محمد األمني باي ليصبح 
أول رئيس للجمهورية التونسية، ثم انقلب هو على رفاقه 
وقام بتعديل الدســـتور عام 1974 ليتمكن من البقاء رئيسا 
للدولة مدى احلياة. وبات يلقب بـ »الرئيس األبدي« و»الباي 

اجلمهوري«.
وما أشبه اليوم باألمس، فهاهم زعماء تونس اجلدد بدأوا 
العهد اجلديد »املؤقت« باالفراج عن املعتقلني السياســـيني 
والترخيص لألحزاب السياســـية التي كانت محظورة في 
عهد بن علي والســـماح بعودة زعمائها املنفيني منذ عقود، 
وألغوا وزارة االتصاالت املتهم االول مبراقبة وسائل االتصال 
واالنترنت، وأطلقوا يد االعالم املقروء واملســـموع واملرئي، 
وغيرها من اخلطـــوات االنفتاحية واالصالحية، لكن يبقى 
السؤال: هل ستحافظ ثورة الياسمني على زخمها وستمنع كل 
من يحاول استغاللها، وامتطاء موجة االنتصار الذي حققته 
بدماء شبابها؟ أم أن أبناءها سيأكلون بعضهم بعضا، لتأتي 
طغمة حاكمة جديدة تقطف ثمار الثورة وجتثم على صدور 

التونسيني لعقود قادمة؟
أحمد شعبان

دبـــي ـ العربية.نـــت: فادية 
حمدي هي شرطية تعمل في والية 
سيدي بوزيد بتونس، وبحسب 
املعلومات القليلة الواردة عنها 
التزال عزباء وتبلغ من العمر 35 
عاما، وبسبب صفعتها الشهيرة 
حملمد بوعزيزي أقدم »بسبوس« 
كما يلقبه أهله على إحراق نفسه 
فاندلعت ثورة الياســـمني التي 
العابدين  الرئيس زين  اسقطت 

بن علي.
وعن تلك الشـــرطية، يقول 
سالم شـــقيق محمد بوعزيزي 
اليوم«:  لصحيفـــة »املصـــري 
شقيقي محمد كان يعانى منذ 7 
سنوات من قهر أعوان البلدية، 
بقيادة فاديـــة حمدي، وموظف 
آخر يدعى صابر، كانا يصادران 
بضاعته من اخلضراوات مرتني 

في األسبوع«.
ويضيف »فـــي يوم احلادث 
وكالعادة حضرت فادية حمدي مع 
مساعدها صابر وصادرت مبوجب 
محضر بلدي بضاعة شـــقيقي، 
فاتصل محمد بخالي الصيدالني 
ليستنجد به، وفعال تدخل خالي 
واسترجع له احملجوزات، لكن بعد 
10 دقائق عادوا مجددا وصادروا 

اخلضار«.
ويتابع ســـالم »حني حاول 
محمد احلديث مع فادية صفعته 
على خده، وسدد له صابر عدة 
ركالت، ولـــم يكتفيـــا بذلك بل 
ضرباه على أنفـــه حتى انفجر 
بالدم عندما حاول اللحاق بهما 
في مقر البلدية، فصعد إلى مكتب 
الكاتـــب العـــام للبلدية ليتقدم 
بشكاية، لكنه رد عليه قائال: يا 
مسخ متكلمنيش، )بالتونسية 

تعني يا قذر ال حتدثني(«.
وأردف سالم: رفض احملافظ 
اســـتقباله أو ســـماعه، فخرج 
للشـــارع بعـــد أن احتـــرق من 
الداخل يصرخ من شدة الغيظ، ثم 

أحضر البترول األزرق وأضرم في 
نفسه النار وفي الوقت الذي كان 
يحترق فيه كان حارس احملافظة 
أنبوب اإلطفاء  يضحك، وحتى 
مبقر احملافظة كان فارغا عندما 
فـــي محاولة إلنقاذه،  أخرجوه 
مشـــددا علـــى أن الصفعة التي 
تلقاها شـــقيقه هي التي أججت 

عنده فكرة االنتحار قائال »معروف 
في قبيلة الهمامة أن الذي تضربه 

امرأة نلبسه فستانا«.
ويصر ســـالم وعائلته على 
مالحقة الشرطية فادية ومحاكمتها 
أمام الرأي العام الدولي، موضحا 
»لن أتركها تفلت مني، وحارس 
احملافظة الذي كان يتفرج على 

أخي يشوى وهو يضحك، ورئيس 
البلدية، والكاتب العام للبلدية، 
واحملافظ، هؤالء جميعا صادروا 
أحالم أخي فـــي احلياة. وأدعو 
احملامني الشرفاء في تونس وكل 
البالد العربية والعالم إلى تشكيل 

جلنة ومساعدتي«.
وكانـــت احلاجـــة منوبيـــة 

والـــدة محمد بوعزيـــز طالبت 
وفي وقت سابق خالل لقاء مع 
صحيفـــة »اخلبـــر« اجلزائرية 
مقابلة الشرطية فادية حمدي، 
قائلة »أريد أن أرى الشـــرطية 
التي ضربت محمد، ألسألها عن 
احلفرة والظلم الذي اقترفته، ثم 

محاكمتها علنا أمام الشعب«.

جتدر اإلشارة إلى أن رئيس 
احلكومة املكلف محمد الغنوشي 
كان قـــد وعد في وقت ســـابق 
مبحاكمـــة جميع من وقف وراء 
القمع الدامي ضد الذي شاركوا في 
االحتجاجات التي شهدتها البالد 
قبل هروب الرئيس املخلوع زين 

العابدين بن علي من البالد.

بيومي: هناك وسائل أخرى 
لالحتجاج غير االنتحار

ب من بن علي: الجيش غدر به وخّيره بين العزل أو القتل ُمقرَّ
كشف أن الرئيس المخلوع أوعز للقذافي بمخاطبة التونسيين لتهدئتهم

انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس


