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انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس

تونس: الحكومة المترنحة تعلن الحداد 3 أيام.. وتعترف بكل الجماعات المحظورة
استقاالت الوزراء متواصلة.. وحزب بن علي ينهار

.. وأول اجتماع للحكومة املترنحة ينعقد فيما تتواصل املظاهرات ضدها  باقة من الزهور تسد فوهة مدفع احدى الدبابات وسط تونس أمس األول 

أعض����اء في حرك����ة النهضة 
االسالمية احملظورة.

ووصف����ت حس����يبة حاج 
صحراوي نائبة مدير برنامج 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
في منظمة العفو الدولية االفراج 
ع����ن الس����جناء السياس����يني 
بأنه خطوة مهم����ة وإيجابية 
وقالت انهم يج����ب أن يتلقوا 

تعويضات.
وأضافت ان على السلطات 
التونسية أن تظهر انها جادة 
حقا بشأن انهاء ثقافة انتهاك 
حقوق اإلنسان التي استمرت 
ملا يزيد عل����ى عقدين والبدء 
في كبح اجله����از األمني الذي 
انتهك وقمع التونسيني العاديني 

لسنوات.

كبير من الوزراء الذين ينتمون 
الدستوري  التجمع  إلى حزب 

الدميوقراطي.
وقال ل�»رويترز«: »ما اقوله 
ه����و ان التجمع الدس����توري 
الدميوقراطي يجب ان يرحل 
واق����ول ايضا له����ؤالء الدمى 
الذين كان ب����ن علي يحركهم 
أن يرحلوا وينضموا اليه في 

السعودية«.
وأضاف أن »رحيل بن علي 
كان حلظة سعادة غامرة وفرحة 

لي. انه نصر كبير للحرية«.
م����ن جهت����ه، ق����ال جنيب 
الذي  البارز  الشابي املعارض 
رشح للوزارة ان آخر السجناء 
السياسيني في عصر بن علي 
قد أطلق سراحهم ومن بينهم 

حتمي����ل اعضائه مس����ؤولية 
الفساد«.

وأعل����ن توفيق ب����ن بريك 
الصحافي الذي قضى ستة اشهر 
في السجن بسبب تهمة االعتداء 
التي يقول انصاره ومن بينهم 
جماع����ات حقوقية دولية انها 
لفقت له ملعاقبته على مقاالت 
كتبه����ا انتقد فيها بن علي انه 

سيرشح نفسه للرئاسة.
وقال ب����ن بريك في مقابلة 
أجريت معه امس األول »رحيل 
ب����ن علي كان حلظة س����عادة 
غامرة وفرح����ة لي. انه نصر 

كبير للحرية«.
لكن مثله مثل كثيرين من 
خصوم بن علي األقوياء قال 
انه غير راض عن وجود عدد 

التي صدرت الصدمة إلى األنظمة 
االستبدادية في العالم العربي.

صحافي يرشح نفسه

وفي س����يدي بوزيد البلدة 
الفقيرة بوسط تونس التي بدأت 
فيه����ا االنتفاضة ضد بن علي 
قال متظاهرون ان التغييرات 
في قمة الهرم احلاكم لم تصل 

إلى مداها املطلوب بعد.
وقال لزه����ر غربي املدرس 
األول والنقاب����ي ف����ي املدينة 
»عصابة ب����ن علي مازالت في 
الدس����توري  التجمع  ح����زب 
الدميوقراطي وهي حتاول سرقة 

الثورة ودماء الشهداء«.
وقال لرويترز »نريد حل هذا 
احلزب. ه����ذا هو احلل ونريد 

هذه التطورات السياس����ية 
ج����اءت مب����وازاة املظاه����رات 
املتواصلة منذ اعالن تش����كيلة 
احلكوم����ة واس����تمرت أم����س 
للمطالبة بحكومة خالية متاما 

من احلرس القدمي.
 وردد املتظاه����رون بي����ت 
الش����اعر التونسي الشهير ابي 
القاسم الشابي »اذا الشعب يوما 
اراد احلياة فالبد أن يستجيب 
القدر« وترك����ز جتمعهم حول 
مقر احلزب احلاكم في تونس 
العاصمة، للمطالبة بإزاحة كل 
الوزراء الذين ينتمون إلى حزب 
التجمع الدستوري الدميوقراطي 

احلاكم سابقا في تونس.
وقال احملتجون ان هذا وحده 
سيرضي آمال »ثورة الياسمني« 

وكذلك عمليات انتحار احتجاجية 
واضطرابات في السجون خالل 

عطلة نهاية األسبوع«.
وبحسب هذه املعلومات فإن 
ش����هر االضطرابات الش����عبية 
الرئيس  التي أطاحت بنظ����ام 
زي����ن العابدين ب����ن علي ادت 
الى مقتل »اكثر من 70 شخصا 
في إطالق نار، و7 في عمليات 
انتح����ار احتجاجية واكثر من 
40 في املواجهات في السجون 
خ����الل عطلة نهاية االس����بوع 

املاضي«.
كما قال وزراء عقب االجتماع 
إن احلكومة قررت االعتراف بكل 
اجلماعات السياسية احملظورة 
والعف����و عن جميع الس����جناء 

السياسيني.

الع����ام أي إلغاء جميع األحكام 
الذين حوكموا  الس����ابقة ضد 

بسبب أفكارهم السياسية.
وفي بيانها بع����د االجتماع 
األول قررت احلكومة املترنحة 
إعالن احلداد الوطني 3 ايام »في 
ذكرى ضحايا األحداث األخيرة«، 
وفق ما أعلن املتحدث باسمها 
الطيب بكوش بيالي امس وتال 
املتحدث بيان جلس����ة مجلس 
الوزراء وج����اء فيه »لقد تقرر 
حداد وطني لثالثة ايام في ذكرى 

ضحايا األحداث االخيرة«.
وقال����ت بيالي ف����ي مؤمتر 
صحاف����ي »ان مكتب����ي تلق����ى 
معلومات تتعلق بأكثر من 100 
وفاة خالل األس����ابيع اخلمسة 
االخيرة ناجمة عن إطالق نار 

قب����ل  وكاالت:   � تون����س 
الوح����دة  أن تعق����د حكوم����ة 
الوطنية التونس����ية املترنحة، 
أول اجتماعاتها أمس\، توالت 
االستقاالت من اعضائها، حيث 
أفلحت ضغوط املعارضة على 
ما يبدو، على حمل زهير املظفر 
وزي����ر الدول����ة مبكتب رئيس 
ال����وزراء على االس����تقالة من 
احلكومة االئتالفية بسبب صلته 
بحزب التجمع الدستوري احلاكم 
سابقا وبإدارة الرئيس املخلوع 

زين العابدين بن علي.
ونقلت وكالة األنباء التونسية 
عن املظفر قوله إنه يس����تقيل 
العليا  الدولة  من أجل مصالح 
سعيا إلخراج البالد من أزمتها 
وضمان انتقال احلكم بصورة 
دميوقراطية. وكان املظفر استقال 

من احلزب قبل أيام.
على صعيد مواز، أعلن وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
التونس����ي أحمد إبراهيم أمس 
اس����تقالة جميع الوزراء الذين 
ينتم����ون الى ح����زب »التجمع 
الدميوقراطي« من  الدستوري 

عضوية احلزب.
إبراهي����م وهو األمني  وقال 
التجديد )احلزب  العام حلركة 
الشيوعي سابقا( ليونايتد برس 
انترناشيونال ان هذه اخلطوة 
تعتبر هامة بالنظر الى توقيتها 
الذي جاء قبل ساعات من عقد 
أول اجتم����اع حلكومة الوحدة 
الوطنية املؤقتة التي يبلغ عدد 

أعضائها 24 وزيرا.
وبذلك بلغ عدد الوزراء الذين 
استقالوا من احلزب احلاكم سابقا 
14 وزيرا منهم 6 وزراء كانوا في 
اللجنة املركزية للحزب ووزير 
واح����د كان عض����وا في املكتب 
السياسي هو وزير اخلارجية 

كمال مرجان.
ان اس����تقالة  إبراهيم  وقال 
هؤالء جاءت لتسهيل املناقشات 
في اجتماع احلكومة والتي كان 
على جدولها مسألتني أساسيتني 
هما: فص����ل الدولة عن احلزب 
ومشروع قانون العفو التشريعي 

س��يدي بوزي��د � رويترز: ب��دأت بصفعة 
وإهانة وجهتها املرأة الشرطية لبائع خضراوات 
في بل��دة صغي��رة يحيطها الصب��ار وانتهت 

بثورة هزت الزعماء املستبدين.
يقول س��كان س��يدي بوزي��د حيث تغطي 
األتربة الش��وارع ان الغضب تراكم على مدى 
سنوات قبل أن يضرم محمد البوعزيزي النار 
في نفسه ليشعل أس��ابيع من املظاهرات التي 
انتش��رت في أنحاء الب��اد وأطاحت بالرئيس 
زين العابدين ب��ن علي بعد 23 عاما من احلكم 

القمعي.
وشتان الفرق بني س��يدي بوزيد التي تقع 
في وسط تونس واملنتجعات الساحلية الباهظة 

التي تعيش بها النخبة التونسية.
فالبنية التحتية في سيدي بوزيد متداعية، 
املوج��ود  املستش��فى  ان  الس��كان  ويق��ول 
به��ا تنقص��ه املرافق ف��ي حني غ��ذت البطالة 
مش��اعر  الفاس��دون  احملليون  واملس��ؤولون 

االستياء.
وصادرت الس��لطات احمللية عربة اليد غير 
املرخصة التي ميلكه��ا البوعزيزي عدة مرات 

من قبل لكن نقطة التحول بالنس��بة للش��اب 
البالغ من العمر )26 عاما( ولبلدته وباده حدثت 
في 17 ديسمبر عندما جتادل، وهو الذي يعول 
أس��رة من ثمانية أفراد، مع ش��رطية صفعته 
وس��بت والده الذي توفي ح��ني كان في الثالثة 

من عمره.
ودون ان تع��رف أس��رته ش��يئا اش��ترى 
البوعزي��زي عب��وة بنزين وأش��عل النار في 

نفسه أمام مقر احلكومة احمللية.
وقال��ت أخته ليلى ل� »رويت��رز« في منزل 
األس��رة بضاحي��ة بائس��ة »تخيل��ي اي نوع 
من القم��ع ميكن أن يدفع ش��ابا للقيام بهذا؟! 
يفرض��ون غرام��ة على رجل يضطر لش��راء 
بضائ��ع لم يس��دد ثمنه��ا بالكامل ك��ي يعول 

أسرته، ويصادرون بضائعه«.
وأضافت »في س��يدي بوزيد يهان وميتهن 
من ليست لهم عاقات وال ميلكون أمواال لدفع 

الرشى وال يسمح لهم بأن يعيشوا«.
جلس��ت والدة البوعزي��زي واخواته على 
حش��يات ح��ول احلائط ف��ي غرفة املعيش��ة 
الت��ي بداخلها خزانة ماب��س هي قطعة األثاث 

الوحيدة بالغرفة.
وترتدي األم والبنات احلجاب وهو مش��هد 
نادر في شوارع العاصمة تونس حتت حكم بن 

علي العلماني.
وقالت منوبي��ة والدة البوعزي��زي »أطلب 
من اهلل أن يرحل متام��ا كل آل بن علي وعائلة 

الطرابلسي الذين كانوا يحكمون تونس«.
ب��دأت االنتفاض��ة التونس��ية م��ن منطقة 
يقول الس��كان ان احلكام من الساحل الشمالي 

همشوها على تعاقبهم.
في ح��ي البوعزيزي منازل بيضاء صغيرة 
مقامة على ط��رق ترابية كثير منها غير ممهد. 
وعلى اجل��دران املتهدمة كتاب��ات تخبر املارة 

مبدى فخر البلدة بدورها في الثورة.
قرب املكان الذي أش��عل في��ه البوعزيزي 
النيران في نفس��ه وضع س��كان ص��ورة له 
عل��ى متثال أقي��م في عه��د النظام الس��ابق. 
وكت��ب أنصاره عبارة »ميدان الش��هيد محمد 
البوعزي��زي« عل��ى أحد اجل��دران ودعوا الى 

تسمية الطريق باسمه.
وفي غي��اب زعم��اء واضح��ني النتفاضة 

تونس خلب البوعزيزي ألباب املايني واستلهم 
البعض منه فكرة إش��عال النيران في أنفسهم 

في اجلزائر وموريتانيا ومصر.
لكن أصدق��اءه وعائلته والن��اس في بلدته 
ه��م من حولوا رج��ا غاضبا ال��ى اآلالف في 

الشارع.
وفي دولة تفرض قيودا على وسائل اإلعام 
وأح��زاب املعارضة انتزعت النقاب��ات العمالية 
الش��جاعة للمرة األولى لتنظم احتجاجات على 

حرب غزة عام 2009.
وقال عطي��ة العثمون��ي القي��ادي النقابي 
واملس��ؤول في احلزب التقدمي الدميوقراطي 
املعارض في سيدي بوزيد ان اخلوف بدأ يزول 
وان التونس��يني كانوا مثل بركان على وش��ك 
االنفجار وحني أحرق البوعزيزي نفس��ه كانوا 

مستعدين.
وتاب��ع ان احملتج��ني طالب��وا بثم��ن ل��دم 
البوعزيزي وتط��ور هذا الى مطالب اقتصادية 
واجتماعية وسياس��ية وقال انهم بدأوا يدعون 

الى إنهاء الفساد.
وتوفي البوعزيزي متأثرا بجراحه في الرابع 

من يناير، وتقول أسرته ان اآلالف شاركوا في 
تشييع جنازته.

واحتجز العثموني اربعة ايام ملشاركته في 
تنظي��م االحتجاجات لكن حني أف��رج عنه هو 
وغيره من املنظمني كثفوا اتصاالتهم بالسكان 

في بلدات أخرى.
وانتش��رت املظاه��رات في س��يدي بوزيد 
وقال العثموني ان مجموعات من الشبان بدأت 
تشتبك مع الش��رطة التي أطلقت الغاز املسيل 
للدموع على احلش��ود، ورش��قهم احملتجون 
باحلجارة. ودعت حملة على اإلنترنت املواطنني 
والنقاب��ات الى إنش��اء جلان لدع��م االنتفاضة 
في س��يدي بوزيد، وكان��ت نقابة احملامني اول 

املستجيبني وبدأت إضرابا.
وق��ال األزهر الغربي امل��درس والنقابي إن 
النقابات تدخلت واملعلمون واحملامون واألطباء 
وجميع قطاعات املجتمع املدني وأنشأوا جلنة 
للمقاومة الش��عبية ملساندة ابناء سيدي بوزيد 

ودعم االنتفاضة.
وتابع ان ه��ذه اجلهود كان القصد منها أن 
االنتفاضة اس��تمرت عش��رة ايام في سيدي 

بوزيد با دعم.
وتاب��ع قائ��ا ان االحتجاج��ات انتش��رت 
وتغي��رت العناوين م��ن املطالب��ة باخلبز الى 

املطالبة بإسقاط الرئيس.
والت��زم االحتاد العام التونس��ي للش��غل 
الصمت في األس��ابيع األول��ى لكنه ألقى بثقله 
وراء االنتفاضة فيما بعد ونظم إضرابات عامة 

الى أن فر بن علي في 14 يناير.
وقال الغربي انه بالنس��بة للج��ان املقاومة 
الش��عبية القضي��ة اآلن هي أن »الث��ورة عند 
مفت��رق ط��رق« وتابع انه يريدها أن تس��تمر 
الى النهاية وأن تزي��ل بقايا النظام الذي ميثله 

التجمع الدستوري الدميوقراطي.
وق��ال رش��دي هورش��اني وه��و قريب 
البوعزيزي »اذا أردت إنشاء شركة فستجد كل 
اخلريجني الذين حتتاجهم هنا، من مهندس��ني 
وأطب��اء ومحام��ني ومعلم��ني وجميعه��م ال 
يعملون«. وأضاف »إذا ذهبت الى سوسة وهي 
املنطقة التي ينتمي لها الرئيس لن جتد خريجا 
عاطا. املس��ألة كله��ا كانت متعلقة بالفس��اد 

والرشى«.

هل كان البوعزيزي يعلم أنه سيُسقِط بن علي حين أشعل النار في نفسه؟

منظمات غير حكومية فرنسية تشتكي بن علي 

.. وباريس أبلغت »بتحركات مشبوهة« في أرصدته

باريس � يو.بي.آي: أعلنت 3 
منظمات غير حكومية أنها رفعت 
ش����كوى ضد الرئيس التونسي 
املخلوع زي����ن العابدين بن علي 
وبعض املقربني منه في باريس.

انفو«  إذاعة »فرانس  وذكرت 
ام����س أن منظم����ات »ش����يربا« 
الدولي����ة واللجنة  والش����فافية 
العربية حلقوق اإلنسان رفعت 
الشكوى التي تتهم فيها بن علي 

واملقربني منه بالفساد.

ونقلت عن احملام����ي ويليام 
بوردون إن ب����ن علي ميلك عدة 
ف����ي باريس وكان  منازل فخمة 
إلى اس����طبل  وغيرها باإلضافة 
لألحصنة وأرصدة مصرفية وقال 
إن من الصعب حاليا تقدير ثروة 
الرئيس املخلوع بش����كل محدد، 
مش����يرا الى أنها تصل إلى عدة 

مليارات من الدوالرات.
وتشمل التهم املوجهة لنب علي: 
الفساد واختالس األموال العامة 

واستخدام ممتلكات عامة ألغراض 
شخصية وسوء االئتمان وتبييض 
األموال ويطالب املدعون بتجميد 
الش����عب  إلى  األرصدة إلعادتها 
التونس����ي. وتأتي الدعاوى بعد 
تقرير نشرته صحيفة »لو موند« 
أشارت فيه إلى أن زوجة بن علي 
ليلى الطرابلسي أخذت معها حني 
غادرت تونس طنا ونصف الطن 
م����ن الذهب م����ن االحتياطي في 

املصرف املركزي.

باري����س � أ.ف.پ: اعلن وزير 
الفرنس����ي فرانس����وا  املوازن����ة 
باروان امس انه »ابلغ« بتحركات 
»مشبوهة« في ارصدة تابعة لعائلة 
الرئيس التونس����ي السابق زين 
العابدين بن علي في فرنسا لكنه 
رفض احلديث عن »تهريب اموال«. 
وقال الوزير لش����بكة التلفزيون 

»ال سي اي« حول احتمال جتميد 
ارصدة عائلة بن علي في فرنسا، ان 
خلية وزارة املالية املكلفة مالحقة 
حركة االموال املشبوهة »ابلغتني 
بإشارة الى حتركات مشبوهة لكن 
ليس بالضرورة تهريب اموال«.

واض����اف »ان مصرف����ا حلظ 
حتركات تفوق السقف« املعتمد 

دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال الوزي����ر انه يعود لهذه 
اخللي����ة اللج����وء الى الس����لطة 

القضائية املختصة.
وتابع »في هذه املرحلة ليس 
هناك بع����د اجراء اطلقته اخللية 
لكن هناك حاليا اجراءات قضائية 

اطلقتها اطراف اخرى«.

يمني يعرض شراء عربة البوعزيزي بـ 20 ألف دوالر
تونس � أ.ف.پ: طلب مواطن ميني شراء 
العربة التي كان يعمل عليها الشاب محمد 
البوعزيزي الذي انتحر في 17 ديسمبر املاضي 
اثر مصادرة بضاعته في سيدي بوزيد مفجرا 
بداية االنتفاضة الش���عبية في تونس على 

ما أفادت إحدى الصحف.
وذك���رت صحيفة »الش���روق« أمس ان 
»املواط���ن اليمني عبدالقادر ش���يخ اقترح 
ش���راء عربة البوعزيزي مببلغ قيمته 20 
ألف دوالر والتكفل بإعالة عائلته ملدة عشر 
سنوات« ناشرة رقما هاتفيا لالتصال به في 

حال املوافقة على هذا الطلب.
وكان محمد البوعزيزي )26 عاما( وهو 
بائع متجول في مدينة سيدي بوزيد الواقعة 
على بعد 265 كلم عن العاصمة تونس وسط 
غرب البالد، اقدم على احراق نفسه احتجاجا 
على منعه من ايصال شكواه الى املسؤولني 
في املنطقة اثر مصادرة البضاعة التي كان 
يبيعها على عربته لعدم امتالكه التراخيص 

الالزمة.

تكفّل بإعالة عائلته لعشر سنوات

اإلنترنت ساعد على اندالع الثورة
لكنه لم يكن محركاً مباشراً لها

لندن � أ.ش.أ: ناقش����ت 
صحيف����ة »الغاردي����ان« 
البريطاني����ة في س����ياق 
ت��قري��ر عل����ى م��وقعها 
الدور  االلكترون����ي أم�س 
ش����بكة  لعبت����ه  ال����ذي 
االنترنت وخاصة موقعي 
»ويكي�لي�كس« و»تويتر« 
االلك�تروني��ني في الثورة 
وق��ال����ت  ال��تونس����ية. 
البريطان���ية  الصحيف����ة 
الق�ول ان  إنه يص��ع����ب 
الث��ورة الول��يدة هي نتاج 

االن��ترنت بقدر ما ميك��ن 
الق����ول بان الشبكة الدولية 
للم��علومات ساعدت على 
انتشارها. ورأت الصحيفة 
أنه ال أحد يستطيع التنبؤ 
مبا س����يحدث غ����دا، لكنه 
حتى اآلن مازالت ال��ثورة 
تش��جع على التنمية خاصة 
النها تتسم باحلماسة، النها 
محلية، وتلقائية، كما أنها 
لم حتظ بدعم فع��ال من 
الغ��رب، ب��ل على العك���س 
كان��ت فرنسا حتى اللحظة 

االخيرة ت��عرض خ��برتها 
الرئيس  األمني����ة لبق����اء 
التونس����ي املخ��لوع زين 
الع���اب���دين بن علي، الذي 
وص����فته الصحيفة بانه 
»لويس السادس عشر«، 
عل����ى رأس الس����لطة في 

تونس.
وقال����ت الصحيفة »إن 
تكنولوجي����ا املعلوم����ات 
واالتص����االت واالنترنت 
في عصرنا هذا لعبت دورا 
كبيرا في الثورة التونسية 

لك����ي تنج����ح، ولكنها لم 
تسببها«.

وذكرت الصحيفة أنه قبل 
سقوط الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن 
علي، كان نظامه يعمل ضد 
مواطنيه ويشن هجمات 
الكترونية على حساباتهم 
على »ج����ي ميل« و»فيس 
بوك« ويجمع كلمات السر 
البريد  وقائم����ة بعناوين 
االلكتروني ضد املعارضني 

ومن ثم اعتقال املدونني.
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عواصمـ  وكاالت: نفى رئيس االحتاد العاملي لعلماء 
املسلمني د.يوسف القرضاوي إصدار أي فتوى في 
موضوع إحراق الشاب التونسي محمد البوعزيزي 
نفســـه، موجها نداء إلى شـــباب العرب واملسلمني 
مطالبا إياهم بأن يحافظوا على حياتهم، مؤكدا ان 

الذي يجب ان يحرق هم الطغاة الظاملون.
وقال القرضاوي، في بيان شخصي أمس األول، 
»أنادي شباب العرب واملسلمني في مصر واجلزائر 
وموريتانيا وغيرها الذين أرادوا أن يحرقوا أنفسهم 
سخطا على حاضرهم ويأســـا من مستقبلهم أيها 
الشباب احلر »ال تيأسوا من روح اهلل انه ال ييأس 
من روح اهلل إال القوم الكافرون« وان مع العســـر 
يســـرا وبعد الليل فجرا وأشد ساعات الليل سوادا 

وظلمة هي السويعات التي تسبق الفجر«.
وأضاف »أيها الشباب حافظوا على حياتكم فإن 
حياتكم نعمة من اهلل يجب أن تشـــكر وال حترقوا 
أنفســـكم فإن الذي يجب ان يحرق إمنا هم الطغاة 
الظاملون فاصبروا وصابروا ورابطوا فإن مع اليوم 

غدا وإن غدا لناظره قريب«.
وتابع »لدينا من وسائل املقاومة للظلم والطغيان 
ما يغنينا عن قتل أنفسنا أو إحراق أجسادنا وفي 

احلالل أبدا ما يغني عن احلرام«.
وأشار القرضاوي الى وجود حالة من االلتباس 
وســـوء الفهم حلديثه عن الشاب التونسي محمد 
البوعزيزي والذي كان إحراقه لنفسه هو الشرارة 

التي أشعلت الثورة في الشعب التونسي.
وأردف القرضاوي »لم أكتب فتوى في هذا املوضوع 
ولكني علقت عليه في برنامجي »الشريعة واحلياة« 
)يذاع على قناة اجلزيـــرة الفضائية( وقلت انني 
أتضرع إلى اهلل تعالى وأبتهل إليه أن يعفو عن هذا 
الشـــاب ويغفر له ويتجاوز عن فعلته التي خالف 
فيها الشرع الذي ينهى عن قتل النفس كما قال تعالى 

)وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما(«.
وتابع »دعوت االخوة في تونس واملسلمني عامة 
أن يدعوا اهلل معي ويشفعوا عنده لهذا الشاب الذي 
كان في حالة ثورة وغليان نفسي ال ميلك فيها نفسه 
وحرية إرادته فهو أشبه بحالة اإلغالق التي ال يقع 

فيها الطالق )ال طالق في إغالق(«.
ونبه القرضاوي إلى قاعدة شرعية مهمة وهي ان 
احلكم بعد االبتالء بالفعل غير احلكم قبل االبتالء 
به، فقبل االبتالء بالفعل ينبغي التشديد حتى مننع 

من وقوع الفعل أما بعد االبتالء بوقوعه فعال فهنا 
نلتمس التخفيف ما أمكن ذلك.

وقال القرضاوي »انـــا هنا أوجب على األنظمة 
احلاكمة أن تسأل نفسها: ما الذي دفع هذا الشباب 

ألن يحرق نفسه، وحتاول أن جتد ملشكلته حال«.
في السياق نفسه، أكد مجمع البحوث اإلسالمية 
باألزهر الشريف أن حفظ النفس البشرية من أهم 
مقاصد الشريعة اإلسالمية بل والشرائع السماوية 

والدة بوعزيزي وعائلته يقرأون الفاحتة على قبره وفي اإلطار العلاّمة د.يوسف القرضاوي

كلها وأن القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة 
جاءت قطعية وصريحة وحاســـمه في حترمي قتل 
اإلنسان نفســـه أو غيره مهما كانت الظروف التي 
تدفعه إلى ذلك، مشيرا إلى األوضاع الصعبة التي 
يشـــهدها واقع العرب واملســـلمني. كما أكد املجمع 
ـ في بيـــان له امس عقب اجتماع طارئ برئاســـة 
اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف 
ورئيس املجمـــع ـ أن علماء املجمع يهيبون بأولي 
األمر في عاملنا العربي واإلسالمي ملضاعفة جهودهم 
للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والعيش 
الكرمي لكل أبناء األمة في إطار برامج فعالة تــحقق 
التنمية املجتمعية واملزيد من العدالة االجتماعية 
والتــكافل االجتماعي مبـــا يضـــــيق الفجوة بني 

فئات املجتمع.
كما أكد مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف 
في بيانه أن معظم الدول العربية واإلسالمية قادرة 
مبواردها وثرواتها الطبيعية الضخمة على أن تسهم 
في محاصرة الفقر واملرض والبطالة التي تستشري 

في بعض بلدان العالم العربي واإلسالمي.
وأوضح أن مسؤولية حتقيق ذلك كله يتحملها 
اجلميع بال اســـتثناء حكاما ومحكومني وحكومات 
ودوال وشـــعوبا، مشيرا إلى متابعة أعضاء املجمع 
باهتمـــام بالغ أخبار ما وقع من أحداث في العاملني 
العربي واإلســـالمي وما تنشره وسائل اإلعالم من 
إقدام بعض األفراد من شباب األمة على التعبير عن 
غضبهم واحتجاجهم على بعض األوضاع بطريقة 
غير معهودة وال مشروعة لدى املسلمني والتي تؤدى 
في بعض األحيان إلى إزهاق النفس التي حرم اهلل 

قتلها إال باحلق.
وأكد املجمع أنه في إطـــار واجبه، يبني للناس 
جميعا أن حفظ النفس البشـــرية من أهم مقاصد 
الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية التي حترم 
قتل اإلنسان، مشيرا إلى اآليات القرآنية واألحاديث 

النبوية التي تؤكد ذلك.
ونبه إلى أن األوضاع الصعبة التي يشهدها واقع 
العرب واملسلمني والتي تدفع البعض للتعبير عن 

غضبهم بهذه الطريقة ال يقرها اإلسالم.

سيدتان قضتا على نظام الرئيس المخلوع

مصادرة بنك مملوك لصهر بن علي 
و»ويكيليكس« تنبأ بانهيار نظامه

رئيس وزراء الحكومة المؤقتة أبلغ بن علي 
باستحالة عودته إلى تونس

منع وزير الداخلية السابق
من الهرب إلى فرنسا 

»شاعرة النيلين« السودانية ترفض
تقسيم بالدها وتنتقد »سرقة ثورة تونس«

جزائري يهدد بإلقاء نفسه من على حائط 
مبنى حكومي ما لم يلّب طلبه

وزير الثقافة الفرنسي: بن علي منحني
 الجنسية التونسية لكن لم أقدم تنازالت لنظامه

خبراء روس يطالبون بإعادة انتخاب 
مدڤيديڤ لتفادي سيناريو تونس

دبي ـ العربية: رفض رئيس الوزراء في احلكومة التونســـية 
املؤقتة محمد الغنوشي طلبا من الرئيس املخلوع زين العابدين بن 
علي بالعودة إلى تونس وأبلغه بأن العودة إلى تونس مستحيلة 

حسب ما ذكر امس االول.
وقـــال وزير التنمية اجلهوية فـــي احلكومة االئتالفية جنيب 
الشابي في تصريح لرويترز إن رئيس الوزراء أبلغه بأن الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي حاول في مكاملة هاتفية بحث عودته 

إلى البالد وأن الغنوشي أبلغه بأن هذا مستحيل.
وقال جنيب الشـــابي وهو زعيم حزب معـــارض يتولى اآلن 
منصـــب وزير التنمية اجلهوية في احلكومـــة االئتالفية، إن هذا 
احلوار جاء في مكاملة هاتفية بني بن علي الذي فر إلى السعودية 

األسبوع املاضي والغنوشي.

تونسـ  د.ب.أ: منعت السلطات التونسية مساء امس األول عبداهلل 
القالل )67 عاما( رئيس مجلس املستشارين )الغرفة الثانية للبرملان 
التونسي( ووزير الداخلية الســــابق في عهد الرئيس التونسي زين 

العابدين بن علي من الهرب إلى فرنسا.
وذكر تلفزيون »نسمة تي ڤي« اخلاص أنه مت »منع عبداهلل القالل 
وزوجته من مغادرة التراب التونسي على منت الطائرة التابعة لشركة 
اخلطوط اجلوية التونسية )حكومية(، رحلة رقم 724 واملتجهة إلى 
باريس«. وشغل القالل منصب وزير الداخلية من 1991 إلى 1995 ومن 
1999 إلــــى 2001. واتهم خالل هذه الفترة بتعذيب ســــجناء من أتباع 
»حركة النهضة« اإلسالمية احملظورة. وطالب حقوقيون، بعد سقوط 
نظام بن علي، مبحاكمة القالل من أجل ممارسة »التعذيب« خالل فترة 

إشرافه على وزارة الداخلية.

اجلزائر ـ د.ب.أ: هدد مواطن جزائري بإلقاء نفسه من على حائط 
مبنى حكومي ما لم يلب طلبه الفوري املتمثل في احلصول على سكن 

من اجل إنقاذ زوجته التي حتمل اجلنسية التونسية.
وذكرت صحيفة »الوطن« اجلزائرية في موقعها االلكتروني امس 
االول ان مواطنا يقيم بحي »سيدي معمر« بدائرة خميس مليانة التي 
تقع على بعد 200 كيلومتر غرب اجلزائر هدد برمي نفســــه من على 
حائط مقر الدائرة إذا لم يلب طلبه العاجل املتمثل في احلصول على 
مسكن. وأضافت أن هذا املواطن طالب بالسكن من اجل إنقاذ زوجته 
احلامل والتي توجد حاليا مبدينة سوســــة التونسية مسقط رأسها 
حيث يقول إنها تعيش وضعا صعبا. من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة 
نفســــها إن أبا لســــتة أطفال حاول االنتحار حرقا اليوم بعدما منعه 
شرطي من بيع بضاعته بالسوق الرئيسية بوالية الوادي. وأضافت 
أن عفيف حضري الذي يســــكن حي »أوالد احمد« أحس بالظلم جراء 
تصرف الشرطي معه فسكب البنزين على جسده وأضرم النار، لكن 

تدخل عشرات األشخاص منع وقوع الكارثة.

اإلفراج عن آخر سجين رأي في عهد الرئيس التونسي المخلوع
تونسـ  د.ب.أ: أفرجت تونس أمس األول 
عن الصحافي فاهم بوكدوس )40 عاما( بعد أن 
ألغت حكما يقضي بسجنه مدة أربع سنوات 
نافذة صدر بحقه في عهد الرئيس املخلوع زين 
العابدين بن علي. وقال بوكدوس، في اتصال 
هاتفي مع وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، »أنا 
آخر صحافي سجني في عهد الطاغية بن علي 
أنا سجني رأي.. خرجت من السجن بفضل 

ثورة الشعب التي أطاحت بالطاغية«.
وأضاف الصحافي، الذي كان يعمل مراسال 
لقناة »احلوار التونسي« الفضائية )تبث من 
خارج تونس( وموقع »البديل« االلكتروني 
الناطق باســـم »حـــزب العمال الشـــيوعي 
التونسي« )وهما وسيلتا إعالم معارضتان 
لنظام الرئيس املخلوع(، أن ســـجنه »جاء 
انتقاما منه على نشاطه الصحافي« مع القناة 

واملوقع املذكورين.

وكانت محكمة االستئناف مبحافظة قفصة 
أصدرت في السادس من يوليو املاضي حكما 
قضائيا غيابيا بسجن بوكدوس أربع سنوات 
من أجل »نشر معلومات من شأنها تعكير صفو 
النظام العام« و»املشاركة في وفاق إجرامي« 
وهي تهم وصفها الصحافي ومنظمات حقوقية 

تونسية ودولية بـ »امللفقة«.
ونددت منظمات حقوقية دولية بإصدار 
حكم غيابي على بوكدوس رغم أنه كان مقيما 
باملستشفى )في الفترة ما بني 2 و14 يوليو 
2010( للتداوي من تعفن في الرئتني ونقص 

حاد في األكسجني بالدم.
ودافعـــت احلكومـــة وقتئذ بأن ســـجن 
الصحافـــي جاء »ألجـــل تورطه في جرمية 
االنخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في 
نطاقها في التحضير الرتكاب اعتداءات على 

األشخاص واألمالك«.

وقالت إن التحقيقات أثبتت أنه »شارك 
ضمن هذه العصابة في إعداد الوسائل املادية 
الالزمة من أجل تنفيذ هذه االعتداءات إضافة 
إلى التحريض على العصيان املدني والتصادم 

مع رجال األمن«.
ونفى بوكدوس التهم املوجهة إليه جملة 
وتفصيال واتهم الرئيس التونسي )السابق( 
باستعمال القضاء من أجل »االنتقام منه ألنه 
كان الصحافـــي الوحيد الذي غطى حصريا 
)سنة 2008( أحداث احلوض املنجمي لقناة 
تلفزيونية فضائية وكسر التعتيم الرسمي 

الذي فرض على هذه األحداث«.
يذكر أن منطقة احلوض املنجمي التابعة 
حملافظة قفصة الغنية بالفوســـفات شهدت 
مظاهرات استمرت طوال النصف األول من 
سنة 2008 احتجاجا على تزوير نتائج مسابقة 

توظيف بشركة »فوسفات قفصة«.

أبوظبيـ  د.ب.أ: اختارت الشاعرة السودانية البارزة روضة احلاج 
العاصمة االماراتية أبوظبي لتعلن من على أرضها رفضها »تقســــيم 
الســــودان الى دولتني«، مؤكدة أنها »ترفــــض التنقل بني مدن بلدها 
بتأشيرة«. وألقت احلاج قصيدة أمس االول ضمن املهرجان الشعري 
االماراتي »أمير الشعراء«، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 

مبشاركة العشرات من شعراء الوطن العربي.
وانتقدت احلاج، في قصيدتها التي ألهبت حماس جمهور املهرجان، 

ما اسمته بـ »سرقة ثورة الشعب التونسي«.
وقالت الشــــاعرة »أردت بقصيدتي ان اوجه حتية كبرى للشعب 
التونســــي وأرى أن بقاء بعض وجوه النظام املخلوع في مناصبهم 
وفي حكم تونس يعد سرقة لثورة الشعب التونسي«، وهو ما أحملت 
اليه في قصيدتها قائلة »سرقوا تونس من ثورتها.. سرقوا دارفور من 

ثورتها.. سرقوا لبنان من روعته، سرقوا اجلوالن من عزته«.
وتضيف القصيدة التي تنتقد سياسات االنظمة العربية احلاكمة 

»سرقوا الصومال من أخوته والعراق احلر من هيبته..
سرقوا السودان من وحدته وفلسطني املجيدة..وتقولني ملاذا يسرقون 
الكحل من عني القصيدة«. وأكدت الشاعرة امللقبة بـ »شاعرة النيلني« 
أن »شعب السودان ضد التقسيم وخطة االنفصال ليست ارادة شعب 

اجلنوب، لكن هناك أيادي تعبث وتريد تفتيت بلد النيلني«.
وأعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان أن الشــــاعرين املصري هشام 
اجلــــخ واألردني محمد تركي حجازي تأهــــال الى التصفيات النهائية 
في مسابقة »أمير الشعراء«. وشهدت أمسية املهرجان التي استمرت 
حتى الســــاعات االولى من صباح امس منافسة بني اربعة شعراء من 
موريتانيا والعراق ومالي وفلسطني، واختارت جلنة التحكيم الشاعر 
املالي علي جبريل ديارا ليكون أول شاعر غير عربي في تاريخ املسابقة 

يتأهل للمرحلة الثانية.
وانتقدت اللجنة املتنافس العراقي قاسم محمد بسبب قصيدته التي 

حملت عنوان »عني اهلل«، النه »بالغ في التجرؤ على اهلل«.

باريسـ  وكاالت: قال وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران إن 
الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي حاول استقطابه 
مبنحه اجلنسية التونسية، إال انه أكد أنه لم يقدم أي تنازالت لهذا 
النظام.  وأوضح ميتران، وهو ابن أخ الرئيس الفرنســـي األسبق 
فرنســـوا ميتران، خالل حديثه امس إلذاعة »فرانس انتير«، أنه 
لم يخف أبدا هذا األمر وانه حصل على اجلنســـية التونسية بعد 
أن قـــام بتنظيم احلدث الثقافي »عام تونس في فرنســـا«، والذي 
حقق جناحا كبيرا.  وأضاف ميتران »رمبا رأى النظام التونســـي 
وقتها أن عليه أن يجذبني ويستعيدني من خالل منحي اجلنسية 
التونسية، إال انني لم أقدم أي تنازل لهذا النظام«، مؤكدا انه سعى 
طوال حياته حلماية الفنانني واملثقفني التونسيني، وانه اعتقد مثل 
كثيريـــن آخرين أن أفضل طريقة لذلك هي »عدم إثارة هذا النظام 

املتسلط«، على حد تعبيره.

موســــكو ـ أ.ش.أ: تساءلت صحيفة »كومسومولســــكايا برافدا« 
الروسية عمن سيرشح نفســــه النتخابات الرئاسة الروسية القادمة 
في عــــام 2012، وهل هو الرئيس احلالي دميتري مدڤيديڤ أم رئيس 
احلكومة فالدميير بوتني، مشيرة إلى أن السؤال يبقى مطروحا على 

طاولة مداوالت اخلبراء السياسيني.
وأشارت إلى أن بوتني، رئيس وزراء روسيا، كان قد قال ردا على 
هذا السؤال قبل أعوام إنهما )بوتني ومدڤيديڤ( سيقرران هذه املسألة 
»لصالح الشعب الروسي« في الوقت املناسب. وأعلن اخلبير السياسي 
إيغور يورجينس، رئيس مؤسسة »معهد التنمية العصرية« البحثية، 
أخيرا أنه حان لبوتني ومدڤيديڤ أن يحددا من ســــيخوض انتخابات 
الرئاســــة. وقال في حديث لصحيفة »كومسومولســــكايا برافدا« إن 

الغموض حول ذلك »يثير أعصاب النخبة«.
ثم قال يورجينس في حديث لوكالة أنباء بلومبرغ إنه يرى ضرورة 
أن ميكن بوتني مدڤيديڤ من إعادة انتخاب نفسه رئيسا لروسيا في 
عام 2012، داعيا إلى ضرورة أن ينتخب الروس »إنسانا جديدا عصريا 
ومنفتحا على باقي العالم« وإال فقد تشــــهد روســــيا تنفيذ سيناريو 

مماثل ملا حصل في تونس.
ويرى محلل سياسي آخر، وهو إيغور مينتوسوف، رئيس مجموعة 
»نيكوللو م« البحثية، موقــــف يورجينس طبيعيا، فهو »عضو في 
فريق سياسي يقوده مدڤيديڤ« في حني »يربط قسم آخر من النخبة 

السياسية مصيره برئيس الوزراء بوتني«.
وقالت صحيفة »ر ب ك ديلي« إن رجال السياسة يسجلون أحاديث 
من هذا القبيل باستغراب ألن اخلالف بني الرئيسني بوتني ومدڤيديڤ 
الذي يتحــــدث حوله احملللون السياســــيون، مختلق كما قال انتون 

بيالكوف، عضو حزب »روسيا العادلة«.

تونس ـ وكاالت: يقول التونسيون ان 
امرأتني أفضتا الى ســـقوط الرئيس زين 
العابدين بن علي، الطاغية الذي سيطر على 
تونس 23 سنة، االولى الشرطية البسيطة 
فادية حمدي التي صفعت محمد بوعزيزي 
وصادرت عربته فأحرق نفســـه، وأطلق 
شرارة الثورة التي أسقطت نظام احلكم. 
واملرأة الثانية، وهي رمز الفساد وغرض 
كراهية التونسيني، هي ليلى بن علي، زوجة 

الرئيس املعزول.
سموها »حاكمة قرطاج«، وهي املرأة التي 
قادت العائلة واملافيا ومتولية السلطة التي 
ظلمت تونس سنني، إنها ليلى بن علي، التي 

كانت في املاضي ليلى طرابلسي.
وقد حاولت أن تظهر نفسها أنها سياسية 
عربيـــة ليبرالية ذات آراء نســـوية، وقد 
انتخبت في ســـنة 2009 لرئاسة منظمة 
النساء العربيات التي جعلت هدفها تقدمي 
حقوق املرأة العربية، حيث قالت حينها »منذ 
مت انشاء منظمة النساء العربيات قادتها 
النساء األول في الدول العربية«، ووعدت 
»سأبذل جميع اجلهود ألمضي في الطريق 
نفسها وألحرز املساواة بني النساء العربيات 
والرجال، في احلياة العامة وفي االنتخابات 
السياسية ولتحقيق أحالمهن«. الى جانب 
ذلك انشأت سلســـلة منظمات خيرية في 
تونس ملساعدة املرضى واحملتاجني، لكن 
ليلى من وراء الستار كانت تسيطر على 

مجمل مجاالت احلياة في الدولة.
لكن في شهر يوليو 2009 أرسلت برقية 
من السفارة االميركية في تونس، تنبأت 
بأحداث االيام االخيرة. بسبب »فقد بن علي 
ونظام حكمه الصلة بالشعب التونسي«، 
على حد قول الســـفير األميركي روبرت 
غوديك »انهم غير مستعدين لقبول نصيحة 
أو انتقاد في الداخل أو في اخلارج. وأصبحوا 

أكثر اعتمادا على الشرطة حلماية قوتهم. 
أخذ الفساد داخل دائرة الرئيس الداخلية 
يزداد. والتونســـي من العامة ايضا عالم 

بهذا وجوقة الشكاية في ازدياد«.
ولفت الديبلوماســـي األميركي الرفيع 
املســـتوى االنتباه مرة اخرى الى زوجة 
الرئيس »إن التونسيني ال يودون، بل انهم 
يكرهون الســـيدة االولى ليلى طرابلسي 
وأبناء عائلتها«، وتابع »في أحاديث خاصة 
يسخر معارضو نظام احلكم منها. ويعبر 
أولئك املقربون من نظام احلكم ايضا عن 
عدم الرضى عن ســـلوكها. في مقابل ذلك 
يزداد الغضب بسبب نسب البطالة وعدم 
املساواة. ومن نتيجة ذلك ان األخطار على 

استقرار نظام احلكم في ازدياد«.
ولم يبق الفساد عند الرئيس وزوجته 
فقط بل انتقل الى أبناء العائلة ايضا »زوجة 
بن علي ليلى، وأبناء عائلتها الطرابلسيون 
يثيرون أكبر الغضب«، وورد في البرقية 
»الى جانب االتهامات الكثيرة لهم بالفساد، 
زعم انهم بال ثقافة وأصحاب مكانة اجتماعية 
منخفضة وعادات استهالك ريائية. والى 
ذلك يزعم التونسيون ان حيل تخويفهم 
والطريقة الفاضحة التي يســـتغلون بها 

الطريقة جتعلهم هدفا سهال للكراهية«.
لكن احلادثة التي أثبتت مبلغ كون أقرباء 
عائلة ليلى بال زمام وقعت في سنة 2006، 
فقد رأى معاذ وعماد الطرابلسي ابنا شقيق 
ليلى، قاربا مذهال في أحد موانئ تونس، 
وقد اهتم االثنان اللذان اشـــتهيا القارب 
بسرقته وصبغه من جديد. ولسوء حظهما 
كان القارب املسروق لرجل االعمال الفرنسي 
برونو روجيه والذي استعمل عالقاته في 
باريس فأعاد القارب سريعا ونشر االنتربول 

أمر اعتقال دولي لهما.
وفي هذا السياق أيضا، قال التلفزيون 

الرسمي أمس إن البنك املركزي أصبح اآلن 
يســـيطر على بنك الزيتونة الذي ميلكه 

صخر املاطري صهر بن علي.
وكان بنـــك الزيتونـــة ـ وهو أول بنك 
إســـالمي في تونس ـ بدأ العمل في العام 
املاضـــي وهو ملك للماطـــري أبرز رجال 
األعمال التونســـيني رغم أنـــه مازال في 
أوائل الثالثينات من عمره، وساهمت شركة 
برنسيس القابضة التابعة للماطري بنسبة 
51% في رأس املال الذي بدأ به نشاطه والذي 

بلغ 30 مليون دوالر.
وقال التلفزيون إن بنك الزيتونة وضع 

حتت إشراف ومراقبة البنك املركزي.
وتأتي هذه اخلطوة بعد يوم من إلقاء 
القبض على 33 من أبناء عشيرة بن علي 
بتهمة ارتكاب جرائم في حق األمة. وأظهر 
التلفزيون لقطات ملا قال إنها مشـــغوالت 
ذهبية ومجوهـــرات مصادرة. كما جمدت 
سويســـرا أرصدة عائلة بن علي، واعلن 

االحتاد االوروبي انه سيحذو حذوها.
غيـــر ان املاطري الذي يوجد حاليا في 
دبي ابدى إنه مســـتعد للتعـــاون مع أي 
حتقيق جتريه احلكومـــة اجلديدة، وهو 
ميلك مؤسسات في قطاعات عدة منها اإلعالم 

واالتصاالت والبنوك.
ومتتلك شركة برنسيس القابضة حصة 

في شركة تونيزيانا للهواتف احملمولة. 
كما أن املاطري رئيس مجلس إدارة شركة 
النقل للسيارات التي تبيع فولكس واجن 
واودي وسيات وبورش، وطرحت الشركة 
40% من رأســـمالها املساهم في بورصتي 

تونس والدار البيضاء العام املاضي.
ومن بني وســـائل اإلعالم التي ميتلكها 
صحيفة »الصباح« أوسع الصحف التونسية 
اليومية انتشارا وإذاعة الزيتونة اإلسالمية 

التي يجري بثها بتردد اف.ام.

القرضاوي للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم.. والطغاة الظالمون أولى بالحرق
مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر يؤكد تحريم قتل اإلنسان نفسه أو غيره

انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس


