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انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس

جبهة »14 يناير« لتعديل الدستور التونسي.. واالشتباكات الدامية تمتد للجزائر
عناصر من الشرطة يتظاهرون للتبرؤ من جرائم بن علي ويعترضون سيارة الرئيس المؤقت

)أ.پ( .. وشرطة مكافحة الشغب اجلزائرية تشتبكك مع متظاهربن أنصار التجمعمن أجل الثقافة والدميوقراطية 

الوحدويني الناصريني« و»حركة 
الدميوقراطي���ني«  الوطني���ني 
و»الوطنيون الدميوقراطيون« 
و»التيار البعثي« و»اليساريون 
العمال  املس���تقلون« و»حزب 
التونسي« و»حزب  الشيوعي 
العمل الوطني الدميوقراطي«.

وستس���عى ه���ذه اجلبهة 
ايضا الى »حل مجلسي النواب 
البنية  واملستشارين وتفكيك 
الس���ابق  السياس���ية للنظام 
واالع���داد النتخ���اب مجلس 
تأسيس���ي في اجل ال يتجاوز 
سنة من اجل صياغة دستور 
دميوقراط���ي جدي���د ووضع 
منظوم���ة قانوني���ة جدي���دة 
لتأطي���ر احلياة العامة تضمن 
احلقوق السياسية واالقتصادية 

والثقافية للشعب«.
الى ذلك وف���ي إطار عودة 
احلي���اة الى طبيعته���ا، أعلن 
وزير التعليم العالي التونسي 
احمد ابراهيم امس في مؤمتر 
صحافي عن إعادة فتح اجلامعات 
التونسية، املغلقة منذ العاشر 
من يناير تدريجيا بداية من بعد 
غد الثالثاء. وأوضح الوزير ان 
اجلامعات ستفتح أبوابها مجددا 
عل���ى مراحل ايام 25 و27 و28 
اجلاري. وقال انه سيتم تنظيم 
»دقيقة صمت في قاعات الدراسة 
ترحم���ا على ارواح ش���هداء« 

االنتفاضة الشعبية.

االحزاب والقوى والتنظيمات 
والتقدمي���ة  الوطني���ة 

والدميوقراطية«.
وأوضحت اجلبهة التي يرمز 
اسمها الى تاريخ 14 يناير 2011 
يوم س���قوط نظ���ام الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي، 
ان مهام اجلبهة »امللحة« تتمثل 
باخلصوص في »اسقاط حكومة 
رئيس الوزراء محمد الغنوشي 
احلالية او أي حكومة تضم رموز 

النظام السابق«.
كما ستعمل على »حل حزب 
التجمع الدستوري الدميوقراطي 
)احلاك���م س���ابقا( ومصادرة 
مقراته وامالكه وارصدته املالية 
باعتبارها من اموال الشعب )..( 
وتشكيل حكومة مؤقتة حتظى 

بثقة الشعب«.
ودعت اجلبهة الى »مقاومة 
التطبيع مع العدو الصهيوني 
ودعم حركات التحرر في الوطن 

العربي والعالم«.
التأسيسي  البيان  ووقعت 
للجبه���ة مجموعات يس���ارية 
وقومي���ة عربية واش���تراكية 
صغيرة في معظمها كانت تنشط 
سرا منذ عقود في تونس وتتمتع 
بوجود ف���ي املركزية النقابية 
القطاعات  واجلامعات وبعض 

املهنية مثل احملامني.
وهذه احلركات هي »رابطة 
العمال���ي« و»حركة  اليس���ار 

يناي���ر« وذلك به���دف حتقيق 
اه���داف »الث���ورة« والتصدي 
»للقوى املضادة« لها وللعمل 
باخلص���وص عل���ى »صياغة 
دس���تور دميوقراطي جديد«، 

بحسب بيان نشر أمس.
الثماني  وأكدت احل���ركات 
املكونة من قوى يسارية وقومية 
عربية شكلت اجلبهة في بيانها 
ان »جبهة 14 يناير اطار سياسي 
يعمل على التقدم بثورة شعبنا 
نحو حتقيق اهدافه والتصدي 

لقوى الثورة املضادة«.
واضافت انه���ا »اطار يضم 

مبحاسبة كل املسؤولني عن قتل 
املتظاهرين بالرصاص«.

وتابع: »نري���د نقابة تتبع 
االحتاد العام التونسي للشغل 
)أكبر نقاب���ة عمال في البالد( 
حلمايتنا من تعسف السلطة 
في إص���دار األوام���ر الزجرية 
والقمعية ضد الش���عب..نحن 
غير مستعدين بعد اليوم لتقبل 
مثل هذه األوامر..الشرطة جزء 

من الشعب«.
في السياق السياسي، أعلن 
عدد من التنظيمات السياسية 
في تونس تش���كيل »جبهة 14 

إن »جهاز األمن التونسي يشعر 
بالعار ألن بن عل���ي وعائلته 
وأصهاره استعملوه طيلة 23 
عاما للتغطية على فس���ادهم 
وجلد الشعب وترويعه وقمع 

احلريات«.
وأض���اف: »صحيح أننا لم 
نكن جنرؤ على فتح أفواهنا في 
عهد بن علي لكننا اليوم نعتذر 
للشعب وخاصة عائالت الشهداء 
الذين قتلوا بالرصاص ونعلن 
تضامنن���ا الكامل م���ع الثورة 
التي خلصتنا من القهر والظلم 
وجلبت إلينا احلرية ونطالب 

ديس���مبر 2010 ثورة شعبية 
)استمرت نحو شهر( أطاحت 

بنب علي.
وجتم���ع هؤالء في ش���ارع 
احلبيب بورقيبة )الذي يقع فيه 
مقر وزارة الداخلية التونسية 
التي تس���ير األجهزة األمنية( 
حاملني شارات حمراء )للتعبير 
عن غضبهم( ورافعني الفتات 
كتب عليها: »نطالب بنقابة األمن 
الوطني وتسوية وضعية رجل 
األمن« و»إعادة الزمالء املوقوفني 

واملعزولني حاال«.
وقال مصدر أمني ل� »د.ب.أ« 

العاصمة(  بالقصبة )وس���ط 
قبل أن تتدخل عناصر أخرى 

وتفسح لها الطريق. 
وقال ش���هود عيان لوكالة 
األنباء األملانية إن مئات من رجال 
األمن بأزياء مدنية ورس���مية 
اعترضوا سيارة املبزع ومنعوها 
لدقائق من الوصول إلى قصر 
القصبة مرددين  احلكومة في 
شعارات ضد الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن علي 
واجلنرال علي السرياطي مدير 
جهاز األمن الشخصي لنب علي 
املعتقل بتهمة »التآمر على أمن 

الدولة الداخلي«.
وأوضحوا أن عناصر   
أخرى من الشرطة في زي رسمي 
تدخلوا بهدوء وأفسحوا املجال 
لسيارة املبزع )الذي بدت عليه 
عالمات اإلحباط( بعد أن أقنعوا 
زمالءهم احملتجني بضرورة أن 
يكون الشرطي أول من يحترم 

القانون في البلد.
وكانت مظاه���رة أمس هي 
الثاني���ة خالل يوم���ني، حيث 
خرج مئات من عناصر الشرطة، 
مطالبني بتأسيس »نقابة األمن 
الوطني« و»متبرئني« من جرائم 
الرئيس املخل���وع الذي أعطى 
أوام���ر لرجال األم���ن بإطالق 
الرصاص احلي على متظاهرين 
في عدد من مناطق البالد التي 
شهدت منذ النصف الثاني من 

تونس � وكاالت: شهد اليوم 
الثاني من حداد التونسيني على 
ضحاي���ا انتفاضة الياس���مني 
حتركا الفتا وغير مسبوق في 
تاريخ تونس واملنطقة العربية. 
حي���ث انضم رجال الش���رطة 
لليوم الثاني على التوالي الى 
املظاهرات املستمرة منذ اإلطاحة 
بنظام بن عل���ي، بينما امتدت 
االحتجاجات إلى اجلارة اجلزائر، 
حيث أفادت مصادر رسمية عن 
إصابة 42 شخصا بجروح امس 
في صدامات مع أنصار التجمع 
من اجل الثقافة والدميوقراطية 
املع���ارض أمام مقر احلزب في 
العاصمة اجلزائرية حيث كان 
مقررا ان تنطلق تظاهرة حظرتها 
السلطات، وأوقعت 7 جرحى من 
رجال الشرطة، ومنهم اثنان في 

حالة خطيرة ونائب.
م���ن جانبه أعل���ن التجمع 
إصابة رئيس كتلته البرملانية 
عثم���ان امعزوز خالل محاولة 
التظاهر ونقله الى املستشفى 
بينما أعلن الناطق باسم احلزب 
محس���ن بلعباس قبل ذلك عن 

سقوط خمسة جرحى.
وبالع���ودة إل���ى تون���س، 
اعترض املتظاهرون من الشرطة 
التونسية نفسها أمس سيارة 
الرئيس التونسي املؤقت فؤاد 
املبزع ومنعوه���ا لدقائق من 
الوصول إل���ى قصر احلكومة 

محمد الغنوشي

المرزوقي: أسقطنا الديكتاتور محاولتا انتحار حرقاً في المغرب
ومعركتنا الحالية ضد الديكتاتورية

..ووفاة سعودي أضرم النار في جسده

واشنطن تستبعد »كرة ثلج« 
تتدحرج من تونس نحو دول أخرى

تظاهرتان مؤيدة ومعارضة 
للرئيس اليمني في جامعة صنعاء

الرب����اط � أ.ف.پ: ح����اول رجالن إحراق نفس����يهما امس، أحدهما 
في الصحراء الغربية واآلخر في وس����ط املغرب، مما يرفع عدد هذه 
احملاوالت الى 3 منذ احداث تون����س. وذكرت صحيفة الصباح امس 
ان الرجل الذي وصل مؤخ����را الى الصحراء الغربية آتيا من تندوف 
حيث تتمركز جبهة البوليساريو، حاول إحراق نفسه في سماره لكن 
الس����لطات املغربية تدخلت ونقلته الى املستشفى. وأكدت السلطات 
احمللية من جهتها ان الرجل »هدد باالنتحار حرقا لكنه لم ينفذ تهديده«. 
وأوضح شاهد عيان انه »سكب البنزين على األرض وأضرم النيران، 
لكن����ه أوقف فيما كان يهم بالدخول الى النار«. وجرت محاولة اخرى 
في بني مالل )وس����ط(. وقد قام بها بحسب »الصباح« رجل يبلغ من 
العمر 41 عاما كانت السلطات وعدته مبخزن. وأصيب الرجل بحروق 

بسيطة في إحدى يديه بحسب السلطات.

القاهرة  � د.ب.أ: أكد املفكر والسياسي التونسي املعارض املنصف 
املرزوقي، أن الثورة التونسية نشبت دون تدخل من النخبة، ودون 
قيادات لها، ولكن النخبة هي التي فتحت أبواب الش���ارع للشعب، 

قائال إن »ما حدث في تونس ثورة، وليست حراكا أو اضطرابا«.
وقال املعارض التاريخي لنظام الرئيس املخلوع، زين العابدين 
بن علي، لصحيفة »املصري اليوم« املصرية املس���تقلة في عددها 
أمس: »أس���قطنا بن علي وسنس���قط احل���زب والبرملان ومجلس 
املستش���ارين.. نحن نقضي على دولة احلزب الواحد الذي استمر 
50 عاما بالدميوقراطية املزيفة، والثورة الشعبية انتصرت وهي اآلن 

بصدد تصفية الديكتاتورية بعد أن قضت على الديكتاتور«.
وأعلن املرزوقي رفضه الدخول في احلكومة احلالية الن »فيها 
رموز احلزب احلاكم« ووصفها بانها »حكومة غير شرعية«، وقال إن 
»كل احلركات الوطنية لن تقبل باملشاركة إال في حكومة وحدة وطنية 
حقيقية، ليس فيها نظام احلزب احلاكم، ولن جنلس مع من أداروا 

وخدموا الديكتاتورية، وال جنلس مع أي نظام ديكتاتوري«.
الرياض � د.ب.أ: أعلن مصدر رسمي سعودي أن مواطنا سعوديا 
توفي منتحرا بعدما أضرم النار في نفس���ه جنوبي اململكة، دون 
الكشف عن األسباب. وقال النقيب يحيى القحطاني، الناطق اإلعالمي 
باسم مديرية الدفاع املدني مبنطقة جازان على احلدود مع اليمن، 
في بيان امس، إن اجلهات الرسمية باشرت محاولة انتحار شخص 
س���تيني بعد أن أضرم النار في جسده مبادة بترولية في منزله 

الواقع بقرية اللقية شرق صامطة فجر أمس االول.
وأضاف القحطاني أن الش���خص، الذي لم يكش���ف عن اسمه، 
»لفظ أنفاسه األخيرة داخل مستشفى صامطة بعد إسعافه متأثرا 
بجروحه«. ولم يوضح النقيب القحطاني أسباب اقدام السعودي 

الستيني على حرق نفسه.

واشنطن � يو.بي.آي: أعربت وزارة اخلارجية األميركية عن اعتقادها 
بأنه لن يكون ملا ش����هدته تونس من احتجاج����ات أطاحت بالرئيس 
التونس����ي زين العابدين بن علي تأثير »كرة ثلج« تتدحرج لتطول 
دوال أخرى. وقال املتحدث باس����م وزارة اخلارجية األميركية فيليب 
كراولي في مؤمتر صحافي »أنا ال أعتقد انه من الضروري أن يكون ملا 
حصل تأثير كرة الثلج«. وأضاف كراولي ان »احلكومة )التونسية( 
اتخذت خطوات مهمة لفتح املس����ار السياسي أمام األحزاب املعارضة 
مثل اإلفراج عن س����جناء وفتح املجتمع املدني أمام تغطية وس����ائل 
اإلعالم ونحن نريد أن نرى هذه األمور تس����تمر وبالتأكيد كما قالت 
وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون، لقادة املنطقة عليهم توفير فرص 
اقتصادية وسياسية أكثر لدولهم وشعوبهم وغالبيتهم شبان ولديهم 
تطلعات كبيرة ويستحقون حكومات ميكنها أن تساعد في تلبية هذه 
التطلعات«. وردا على تعليق أحد الصحافيني بأن عناصر عدم الرضا 
التي وجدت في تونس وأدت إلى هذه الثورة موجودة في دول أخرى 
باملنطق����ة فما الذي مينع من انتقال العدوى ق����ال كراولي »أنا أقاوم 
فك����رة ان أيا مما حصل في تونس مس����تند إل����ى مجموعة فريدة من 
الظروف هن����اك وبالتأكيد ثمة أمور موجودة في املنطقة من اخلليج 
إلى ش����مال أفريقيا وعلى القادة إيجاد سبل لتوفير فرص اقتصادية 
وسياس����ية أكبر«، وكما أوضحت كلينتون للق����ادة أهمية اإلصالح 

»سنشهد اإلصالحات في بلد بعد آخر«.

صنع���اء � يو.بي.آي: تظاهر املئات م���ن طالب جامعة صنعاء 
لألسبوع الثاني على التوالي بحرم اجلامعة يطالبون الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح بالتنحي وأسرته عن احلكم على غرار ما حصل 
في تونس فيما شهدت اجلامعة تظاهرة مماثلة تؤيد استمراره في 
احلك���م مدى احلياة. ورفع الطالب املنادون بتنحي صالح الفتات 
كتب عليها »ال للتوريث، ال للتمديد، اتعظوا من ثورة الياسمني«  
ورد طالب اجلامعة احملسوبني على احلزب احلاكم بالفتات مماثلة 

دعت الى استمرار صالح باعتباره من حقق الوحدة اليمنية.

»الداخلية« تؤكد أن عماد الطرابلسي حي

مزارعون يستعيدون مزرعة استولى عليها سفيان بن علي

الغنوشي تعّهد بترك السياسة بعد الفترة االنتقالية:
كنت خائفاً مثل كل التونسيين خالل حقبة بن علي

تونس � ا.ف.پ: استعاد مزارعون تونسيون 
مزرعة واقعة شمال غرب العاصمة تونس كان قد 
استولى عليها ابن احد اخوة الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن علي، حسبما اعلن 

التلفزيون التونسي مساء امس األول.
وقال التلفزيون ان حوالي عشرة مزارعني 
اعتصموا في املزرعة الواقعة في مدينة باجة 
الزراعية التي تبعد حوالى 105 كيلومترات شمال 
غرب العاصمة وكان اس����تولى عليها سفيان 
بن علي ابن منصف بن علي ش����قيق الرئيس 

التونسي املخلوع.
وه����م يطالب����ون باس����تعادة املمتل����كات 

التي صادرها ابن ش����قيق الرئيس التونسي 
املخلوع. 

وقال احدهم بغضب ان »سفيان سارق يأخد 
وال يعطي«.

من جهة أخرى أكد وزي����ر الداخلية احمد 
فريعة انباء توقيف 33 من افراد اسرة بن علي 

والطرابلسي، من دون توضيح اسمائهم.
وقال ان القانون التونسي ال يسمح بكشف 
اس���ماء االشخاص املالحقني. وذكر أنه متت 
مصادرة مجوهرات وأموال مملوكة لكل من 
أقارب بن علي وزوجته، والعثور على أسلحة 
في منازل بعضهم قال إنها »كانت مطمورة 

حتت األرض«. وأش���ار إل���ى أن »بعضا من 
أفراد« عائلة الرئيس املخلوع وعائلة زوجته 
فروا من تونس صباح يوم 14 يناير اجلاري، 
أي قبل ساعات من فرار بن علي الذي غادر 
البالد عش���ية نفس اليوم نحو السعودية 
على منت طائرته اخلاصة. من ناحية أخرى، 
نف���ى وزير الداخلية التونس���ي مقتل عماد 
الطرابلسي  )35 عاما(، ابن شقيق زوجة بن 
علي الذي يعتبر من أكبر رموز »الفساد« في 

عهد الرئيس املخلوع.
وقال الوزير إن »عماد الطرابلسي على قيد 

احلياة وهو رهن التحقيق«.

انتهاكات حقوق االنسان خالل حكم 
الرئيس املخلوع زين العابدين بن 
علي وسترسل مبعوثني الى دول 

عربية اخرى ملالحقته.
 وردا على سؤال عن العالقة بينه 
وبني الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي وبني احلكومة ورئاس����ة 
اجلمهورية طوال السنوات العشر 
املاضية قال الغنوشي ان »الوزير 
االول كان منذ عام 1987 فقط منسقا 
بني عدد من الوزارات ذات الطابع 
االقتصادي واالجتماعي وغير معني 
بكل الوزارات ذات الطابع السيادي 
مثل الداخلية واخلارجية والعدل، 
وقال انه فكر في االستقالة مرات 
عديدة كان آخرها عام 2009 اال ان 
الوزراء وعدد من االطراف االخرى 
»اقنعوني بعدم االستقالة خوفا 
من ان يأتي بعدي شخص يساهم 
في العمليات التي ادت الى الوضع 

الذي عشناه من نهب«.

من الشباب ومن الكفاءات القادرة 
على اخذ املشعل«. وقال ردا على 
سؤال هل كنت تشعر بأنك كنت 
رهينة مثل باقي التونسيني في عهد 
بن علي؟ »انا )كنت( اعيش مثل 
التونسيني وافكر مثل التونسيني 

وخائف مثل التونسيني«.
واش����ار في املقابلة التي غلبه 
التأثر خاللها ثالث مرات حتى كاد 
يبكي، الى انه كان يضع باستمرار 
في ركن من مكتبه أوراقه الشخصية 

مستعدا للرحيل من السلطة.
وكش����ف ان����ه كان يهتم فقط 
بتنسيق عمل احلكومة في املسائل 
»ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي 
وغير معني بالوزارات ذات الطابع 
السيادي وحتى باجلمارك وأمالك 
الدولة« وان املس����ائل السياسية 
واحلساسة كانت تدار من القصر 
الرئاسي. وأعلن أن تونس ستدفع 
تعويض����ات لعائ����الت ضحاي����ا 

خالل هذه املقابلة املس����جلة التي 
بثها التلفزيون »ما اتعهد به هو 
اني سأغادر كل نشاط سياسي.. 
مسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل 
الدولة ولننقذ البالد من الفوضى 
ولترجع للبالد مكانتها« مشيرا في 
هذا السياق الى ان »هناك الكثير 

� أ.ف.پ: تعهد رئيس  تونس 
الوزراء التونس����ي املؤقت محمد 
الغنوشي مس����اء أمس األول في 
مقابلة بثها التلفزيون الرس����مي، 
بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد 
الفترة االنتقالية التي تنتهي مع 

اجراء انتخابات دميوقراطية.
كما اعلن خالل ه����ذه املقابلة 
املس����جلة التي أجراه����ا في مقر 
احلكومة بالعاصمة مع صحافيني 
تونسيني مستقلني انه »سيتم إلغاء 
كافة القوانني غير الدميوقراطية« 
في تونس خالل الفترة االنتقالية، 
وبينها قان����ون مكافحة االرهاب 
وقان����ون الصحاف����ة والقان����ون 
االنتخابي. إال أنه تعهد أيضا بعدم 
املساس مبكاسب تونس االجتماعية 
واحلداثي����ة وبينه����ا خصوص����ا 
قانون حرية امل����رأة الذي يحظر 
الزوجات، وقانونا مجانية  تعدد 
التعليم والصحة. وقال الغنوشي 

مونتري��ال � أ.ف.پ: ح��ذرت رئيس��ة حرك��ة »ال عاه��رات وال 
خاضعات« النسائية الفرنسية سهام حبشي في مونتريال من عودة 
اإلسالميني في تونس. وانتقدت سهام حبشي التي جاءت الى كيبيك 
لتعزيز اتصاالت حركتها مع احلركات النس��ائية الكندية، ما تس��ميه 
»احملاول��ة الظالمية« في تونس. وأضافت ف��ي لقاء مع وكالة فرانس 
برس »يذهلني ان أرى زعيم حركة إسالمية تونسية )راشد الغنوشي 
من حزب النهضة الذي عاش فترة طويلة منفيا في لندن( يقدم نفسه 
خارج تونس وخصوصا في فرنس��ا على انه معتدل وبديل محتمل، 
عل��ى صورة تركي��ا؟«. وأضافت س��هام حبش��ي اجلزائرية األصل 
»يساورني القلق بخصوص التونس��يات ألنهن حصلن على حقوق 

ومازالت هذه احلقوق ثابتة«، مشيرة الى العلمانية واإلجهاض.
وأك��دت انه »من الضروري تق��دمي الدعم له��ن واالنتباه الى اي 
محاولة ظالمية )يتم التساهل معها( ألسباب تتعلق بالسهولة وأسباب 

اللعبة السياس��ية واللعبة اجليوسياس��ية الدولية«. وخلصت سهام 
حبش��ي الى القول ان��ه »ليس لهذا احلزب اإلس��المي املعتدل قواعد 
ف��ي تونس في الوق��ت الراهن. لكن املال يس��تطيع ان يفعل الكثير 
عندما يحني أوان تنظيم أنفس��نا وتنظيم صفوفنا«. وتابعت »س��بق 
ان رأين��ا ذلك، وال أمتنى ان أرى ما عش��ته في اجلزائر يحصل في 
تونس«. وردا على س��ؤال عن زيارتها الى كيبيك، أعربت عن أسفها 
»لالنقسام« القائم كما قالت بني املقاطعة الناطقة اللغة الفرنسية التي 
متيل الى الدفاع عن حقوق النس��اء ومنع احلجاب في األماكن العامة، 
وبني بقية أنحاء كندا، حيث تس��ود كما قالت »نس��بية ثقافية« تؤدي 
الى التساهل مع احلجاب باعتباره رمزا للهوية، من دون االنتباه الى 

انه »يترافق مع قواعد ذكورية«.
وأعرب��ت عن أملها ف��ي ان »تقدم كيبيك نظرته��ا الى بقية أنحاء 

كندا«.

حركة »ال عاهرات وال خاضعات« الفرنسية تخشى عودة اإلسالميين

عناصر من الشرطة التونسية الغاضبني يعترضون سيارة الرئيس املؤقت فؤاد املبزع لدى توجهه إلى القصر الرئاسي أمس


