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انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس

»قافلة التحرير« حطت بتونس العاصمة إلسقاط »بقايا الديكتاتورية«
مساعدون لبن علي رهن اإلقامة الجبرية والبحث جار عن أقرب مساعديه

تونسيون تظاهروا أمس أيضا حتت اسم »قافلة التحرير« للمطالبة باسقاط احلكومة 

وذكرت وكالة األنباء التونسية 
ان هؤالء جاؤوا للعاصمة للمطالبة 
بإس����قاط احلكوم����ة احلالية التي 
أسموها ب� »حكومة إجهاض الثورة« 
حكومة قالوا إنهم لم ولن يثقوا فيها 
صارخني »لن نصمت حتى نحقق 
أهدافنا ولن نعطي الفرصة للخونة 
حتى يعيدوا تنظيم أنفسهم لوضعنا 

مجددا حتت أقدامهم«.
أحد هؤالء الش����باب من ربوع 
والية س����يدي بوزيد وحتديدا من 
معتمدية املكناسي حتدث لوكالة 
تونس افريقيا لألنباء عن معاناة 
أبناء وبن����ات جهت����ه، معاناة لم 
تعد خافية على أحد اليوم بفضل 
دماء الشهداء مطالبا باإلسراع في 
تكوين جلنة تقصي حقائق لتحديد 
املس����ؤوليات في التجاوزات التي 
ارتكبتها أط����راف موالية للنظام 

السابق والقصاص منها.
وفي اليوم الثالث واألخير من 
احلداد العام الذي اعلن في تونس 
على ضحاي����ا املواجهات مع قوات 
احلرس الرئاس����ي لنب علي، أحاط 
مئات مبقر الغنوش����ي في وسط 

تونس العاصمة.
 وقال محفوظي شوقي وهو من 
منطقة قرب املدينة »نحن مهمشون، 
أراضينا متلكها احلكومة، نحن ال 

منلك شيئا«.
وتق����ع املدينة عل����ى بعد 300 
كيلومت����ر إلى اجلنوب من تونس 
وعلى مسافة بعيدة من املنتجعات 
السياحية الفاخرة التي كانت الوجهة 
املفضلة للنخبة التي كانت حتيط 
بنب علي. وقال متظاهرون إنهم لن 
يسمحوا بانتهاء ذكرى البوعزيزي 
مبجرد فرار بن علي للس����عودية 
وتأس����يس حكومة يسيطر عليها 
أعوانه. وقال أم����ني الكاهلي وهو 
أيضا من سيدي بوزيد إنه يحترم 
ذكرى عشرات قتلوا عندما اشتبك 
املتظاهرون مع قوة الشرطة املسلحة 

وليس البوعزيزي فحسب.

رحالها أمام أبواب الوزارة األولى 
املوصدة وأنظ����ار األمن واجليش 
الوطني حطت رحالها، وهي تضم 
أع����دادا كبيرة من ش����باب وكهول 
وشيوخ والية سيدي بوزيد بكل 

معتمدياتها وقراها.

ومن سيدي بوزيد والرقاب إلسقاط 
بقايا الديكتاتورية«. وكان يشير الى 
ابرز معاقل االحتجاج في الوسط 
الغربي الفقير الذي شكل مهد »ثورة 

الياسمني« في تونس.
وقد حطت »مس����يرة احلرية« 

وقد انطلق عدد منهم من وس����ط 
تون����س وتقدموا نح����و العاصمة 
مراوحني بني املش����ي واس����تخدام 

الشاحنات والسيارات.
وقال رجل مس����ن اتشح بعلم 
تونس����ي »جئنا من منزل بوزيان 

اشارة الى نظام زين العابدين بن 
علي الذي تولى السلطة في السابع 
من نوفمب����ر 1987 ومن ثم تولى 
الغنوشي  رئيس حكوماته محمد 
احلكومة احلالي����ة. حيث كان بني 
املتظاهرين عدد كبير من الشبان. 

تونس � وكاالت: لم تفلح جميع 
اإلجراءات التي اتخذتها وتتخذها 
احلكوم����ة التونس����ية املؤقتة في 

تخفيف االنتقادات الشعبية.
واستمرت املظاهرات املطالبة 
برحيل احلكومة وخاصة أعضاءها 
من رموز نظام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
ومن بعض هذه اإلجراءات التي 
مازالت حكومة محمد الغنوش����ي 
تتخذه����ا، أف����ادت وكال����ة األنباء 
التونس����ية أمس بأن����ه مت وضع 
اثنني من اقرب املقربني إلى الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين بن 
علي احدهما وزير الداخلية السابق، 
قيد اإلقام����ة اجلبرية فيما يجري 

البحث عن ثالث.
وأوق����ف عبداهلل القالل رئيس 
مجلس املستشارين ووزير الداخلية 
الس����ابق وعبدالعزي����ز ب����ن ضيا 
مستش����ار بن علي وأحد مهندسي 
سياس����ته، وأودع����ا قي����د االقامة 
اجلبرية كما أف����ادت وكالة االنباء 

التونسية.
وأضافت الوكالة ان عبدالوهاب 
عبداهلل ال����ذي كان اقرب املقربني 
من بن علي ووزيرا مستشارا في 
الرئاسة يهيمن على االعالم »مطلوب 
من األجهزة املعنية« ومازال مكانه 

غير معروف.
الثالث����ة كانوا  واملس����ؤولون 
القيادية  الهيئ����ات  ال����ى  ينتمون 
العليا في احلزب احلاكم الس����ابق 
»التجمع الدستوري الدميوقراطي« 
ال����ذي يطالب املتظاهرون كل يوم 

بحله.
وقد اس����تمرت هذه املظاهرات 
أمس حيث وصل آالف من واليات 
تونس املختلفة الى وسط تونس 
العاصم����ة للمطالب����ة باس����تقالة 

احلكومة االنتقالية.
وردد املتظاهرون »الشعب يريد 
استقالة احلكومة« و»يسقط نظام 
السابع يس����قط عميل وتابع« في 

تمدد االحتجاجات في شمال 
أفريقيا والشرق األوسط

عواصمـ  رويترز: امتدت االحتجاجات الى عدد من دول الشرق 
ــتمرة في تونس منذ سقوط  ــط وشمال افريقيا وهي ومس االوس
ــي. بعد ان اندلعت االحتجاجات التي  الرئيس زين العابدين بن عل
ــقطت بن علي يوم 14 يناير بعدما أشعل محمد بوعزيزي النار  اس
في نفسه يوم 17 ديسمبر ملصادرة الشرطة العربة التي كان يبيع 

عليها اخلضر، ثم انتقلت الى:
اجلزائر: شهدت عدة مدن جزائرية بينها العاصمة اياما من اعمال 
ــغب في وقت سابق من الشهر اجلاري بسبب قفزة في اسعار  الش
املواد الغذائية، وقال مسؤولون ان شخصني لقيا حتفهما واصيب 

املئات خالل اشتباكات بني مثيري الشغب والشرطة.
واحرق ما ال يقل عن اربعة اشخاص انفسهم في مدن بواليات 

مختلفة االسبوع املنصرم.
ــعار بعض  - ومن اجل تهدئة الوضع قررت اجلزائر خفض اس
ــواق  املواد الغذائية وزيادة كمية القمح اللني الذي تطرحه في االس

احمللية كل شهر بنسبة %18.
ــعارات ضد ارتفاع  ــن ش مص�ر: ردد احملامي محمد فاروق حس
ــاب  ــه يوم الثالثاء املاضي وحذا ش ــعار قبل ان يحرق نفس االس

مصري حذوه في االسكندرية ليالقي حتفه في نفس اليوم.
ــعل النار  ــمه واش ــكب البنزين على جس وكان مصري آخر س
ــه قبل ذلك بيوم احتجاجا على تردي االوضاع املعيشية.  في نفس

ووصفت حروقه بالبسيطة.
ــاء البالد ضد  ــاج في انح ــطاء مصريون الحتج ــو نش - يدع
ــوة مبا حدث  ــاد والبطالة يوم 25 يناير اس التعذيب والفقر والفس

في تونس.
ــد رئيس الوزراء  ــعارات ض ــات من احملتجني ش األردن: ردد مئ

سمير الرفاعي في مدينة الكرك بجنوب اململكة.
- نظم االحتجاج السلمي برغم االجراءات السريعة التي اعلنتها 

احلكومة خلفض اسعار السلع والوقود.
ــت مظاهرات مماثلة في العاصمة عمان ومدينة اربد في  وخرج

الشمال واحتج نحو 200 شخص في ذيبان جنوبي العاصمة.
السودان: نظم الطالب احتجاجات في جامعتي اخلرطوم واجلزيرة 
ــكر وهو  ــض املقترح في دعم املنتجات البترولية والس ضد اخلف
ــودان، امتدت االحتجاجات الى  ــتراتيجية في الس من السلع االس
ــتبك  مدينتي ود مدني واحلصاحيصا في والية اجلزيرة حيث اش
ــرطة التي استخدمت الغاز املسيل للدموع لتفريق  الطالب مع الش

املتظاهرين.
موريتانيا: اشعل يعقوب ولد داود النار في نفسه في العاصمة نواكشوط 

يوم 17 يناير جراء مزاعم عن اساءة احلكومة معاملة قبيلته.

راشد الغنوشي يرفض مقارنته بالخميني
األحزاب اإلسالمية تجد طريقها للواجهة

� رويترز: قال راش����د  دب����ي 
الغنوش����ي زعيم حركة النهضة 
االس����المية التونسية املعارضة 
وال����ذي يعيش ف����ي املنفى الى 
عدم اخلوف م����ن حركته واصفا 
اياه����ا بالدميوقراطية رافضا أي 
الثورة  مقارنة بينه وبني مرشد 
االس����المية االيرانية الراحل اية 

اهلل اخلميني.
ووصف راش����د الغنوشي في 
تصريح����ات لتلفزيون اجلزيرة 
حركته بأنها اس����المية معتدلة 
إل����ى  ودميوقراطي����ة تس����تند 
مث����ل دميوقراطية ف����ي الثقافة 

االسالمية.
وأضاف ان بعض االشخاص 
يحاولون ان يضعوا عليه عباءة 
اخلميني مش����يرا إل����ى انه ليس 

اخلميني وليس شيعيا.
وس����ئل عن املتشددين الذين 
يرفض����ون اي دميوقراطية على 
الغربي ويطالبون بإقامة  النمط 
دولة إس����المية تقليدية فقال ان 
حركته بعيدة جدا عن هذا املوقف 
معربا عن اعتقاده بانه ليس ملثل 

هذه الفكرة اي مكان داخل االجتاه 
االسالمي املعتدل.

وق����ال انه����ا فك����رة متطرفة 
وال تس����تند إل����ى فه����م صحيح 

لالسالم.
ويتوقع محللون ان االسالميني 
املعتدلني في تونس رمبا يجذبون 
الكثير م����ن االتباع بعد االطاحة 
بالرئيس زين العابدين بن علي 
في الوقت الذي رمبا يتمكن فيه 
متشددون من التسلل إلى تونس 
قادمني من اجلزائر التي خاضت 
صراع����ا طويال مع املتش����ددين 

االسالميني.
وفرض����ت العلمانية بصرامة 
في تونس منذ ما قبل استقاللها 

عن فرنسا في عام 1956.
وقد شهدت مساجد العاصمة 
التونسية اجلمعة املاضي حشودا 
القادمني من  كبيرة من املصلني، 
ش����تى أنحاء البالد الداء الصالة 
داخ����ل املس����اجد وعل����ى جانب 
الطريق. فنظام الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي لم يتساهل 
مع املعارضة السياسية، خصوصا 

تلك التي تخلط السياسة بالدين، 
إذ يقول أحد املتواجدين في مسجد 
الفت����ح بتونس: »كان����ت هناك 
ضغوط هائلة على الدين، وعلى 
أولئك أصح����اب اللحى الطويلة، 

وعلى أمور أخرى«.
فاإلسالم السياسي، كما يقول 
محلل����ون، عاش في تلك املرحلة 
باخلفاء، اال ان����ه اليوم بدأ يبرز 
شيئا فشيئا في الواجهة ويقول 
املواطن محمود الشريف: »على 
املسلمني اتباع القرآن أوال وأخيرا، 
ومن ثم ميكنهم اتباع من يشاؤون 

من األشخاص«.
ولطاملا اشتهر نظام احلياة في 
تونس بالليبرالية، فالنساء على 
س����بيل املثال يعملن في القضاء 
الطائ����رة واجليش، كما  وقيادة 
أنهن يشكلن نحو 50% من طلبة 
اجلامعات. غير ان مثل هذا النظام 
ال يعجب بعض االسالميني كفيصل 
املغراوي، الذي يقول: »النس����اء 
امهات وأخوات، فلو كانت لديهن 
احلرية الكاملة للعمل والدراسة، 

فمن سينشئ جيل املستقبل«.

كندا: بن علي وأقرباؤه غير مرحب بهم
وال يستطيعون الحصول على تأشيرة

مونتريال � أ.ف.پ: أفاد مصدر حكومي في أوتاوا بأن افرادا في عائلة 
الرئيس التونس����ي املخلوع زين العابدين بن علي وصلوا اجلمعة الى 
مونتري����ال، في حني اكدت احلكومة الكندية ان اقرباء الرئيس املخلوع 

»غير مرحب بهم« على اراضيها.
واكد املصدر احلكومي لوكالة فرانس برس معلومة نشرتها صحيفة 
»لوجورنال دو كيبيك« الكندية على موقعها االلكتروني من دون اعطاء 

مزيد من التفاصيل.
وبحسب املصدر، فإن احد اشقاء زوجة بن علي وصل برفقة زوجته 
وولديهما ومدبرة منزلهم����ا صباح اجلمعة على منت طائرة خاصة الى 

مطار مونتريال � ترودو الدولي.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اكدت وزارة املواطنة والهجرة ان 
الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي، وافراد النظام التونسي 

السابق املطرودين من السلطة واقاربهم، غير مرحب بهم في كندا.
واضاف املتحدث باس����م الوزارة دوغالس كيالم انه »بسبب قانون 

حماية احلياة اخلاصة، ال ميكنني التعليق على حالة بعينها«.
وذكر ان التونسيني الراغبني في دخول كندا عليهم ان يستحصلوا 
اوال على تأشيرة دخول، وان املوظف الكندي الذي مينح هذه التأشيرة 
ال يفع����ل ذلك اال اذا كان متأكدا من ان طالبها س����يغادر كندا قبل انتهاء 

صالحية التأشيرة.
واض����اف »نظرا الى ان افراد النظام التونس����ي الس����ابق ال ميكنهم 
العودة الى تونس فإن هذا س����يكون صعبا ج����دا«، اي حصولهم على 

تأشيرة دخول.
ولم تس����تطع الصحيفة حتديد هوية أفراد العائلة، وذلك الن لليلى 

الطرابلسي، زوجة بن علي، أشقاء عدة.
ويعتقد بأن هؤالء االفراد من عائلة الرئيس التونسي املخلوع نزلوا 

في فندق غرب مونتريال.

مصري يخيط فمه أمام نقابة الصحافيين
وآخر ينتحر شنقاً بسبب الفقر

اعتقال ناشطة يمنية معارضة.. والشرطة 
تشتبك مع متظاهرين أمام الجامعة

صنعاء � أ.ف.پ: اعتقلت الس����لطات في صنعاء 
الناشطة توكل كرمان التي تدير منظمة »صحافيات 
من دون قيود« واملسؤولة في حزب االصالح اإلسالمي 
املعارض، حسبما أفادت مصادر من اسرتها واملقربني 
منها فيما تواجهت الشرطة مع عشرات املتظاهرين 
املطالبني بالتغيير الدميوقراطي امام جامعة صنعاء. 
واعتقلت كرمان ليل أمس االول من قبل شرطيني بثياب 
مدنية في شارع بوسط صنعاء بينما كانت عائدة الى 

منزلها برفقة زوجها، حسبما افادت املصادر.
وبحسب املصادر، اودعت كرمان السجن املركزي 
في العاصمة اليمنية. ولم يتم االعالن رس����ميا عن 
سبب اعتقال الس����يدة، اال ان مصدرا امنيا اكد هذا 
االعتقال مكتفيا باالشارة الى ان اعتقالها مت مبوجب 
قرار م����ن النيابة العامة. وكرمان عضو في مجلس 

شورى حزب االصالح االسالمي املعارض.
وق����د قادت في االيام االخي����رة تظاهرات مؤيدة 
لالنتفاضة الش����عبية في تون����س وداعية للتغيير 

السياسي في اليمن.

وسار نحو مائتي صحافي من مقر نقابة الصحافيني 
في صنعاء الى النيابة العامة احتجاجا على اعتقال 
كرمان. وانتهى جتمع الصحافيني من دون احلصول 
على جواب حول مصير كرمان بحس����ب صحافيني 

مشاركني في املسيرة.
وقال املتحدث باسم املعارضة البرملانية اليمنية 
)اللقاء املش����ترك( محمد قباطي »ان اعتقال كرمان 

جرمية جنائية وعمل غير اخالقي«.
وامام جامعة صنعاء، تواجهت الشرطة مع عشرات 
املتظاهرين املطالبني بالتغيير الدميوقراطي في اليمن 

والداعمني لالنتفاضة الشعبية في تونس.
وذكرت قن����اة العربية ان ق����وات االمن اعتقلت 
مصورها في التظاهرة، ثم افادت في وقت الحق انه 
مت االفراج عنه، فيما اكدت قناة اجلزيرة ان مصورها 
تعرض للضرب من قبل االمن. وذكر مراسل وكالة 
فرانس برس ان الشرطة حاولت تفريق املتظاهرين 
باستخدام العصي، ومت اعتقال عدد من املتظاهرين 

وافرج عن بعضهم في وقت الحق.

وحس����ب صحيف����ة »اليوم 
السابع« امس، تلقى مدير اإلدارة 
العام����ة ملباحث اجلي����زة بالغا 
بالعثور على س����مير )27 عاما(، 
جنار، معلقا من رقبته بس����قف 
شقته في أرض اللواء بالعجوزة، 
فتم إخطار مساعد وزير الداخلية 
مدير أم����ن اجليزة، وكلف رجال 
املباحث باالنتقال الى محل الواقعة، 

وبيان سبب احلادث.

وال ينقصه سوى األوراق.
انتحر جنار  من جهة اخرى، 
في منطقة أرض اللواء بالعجوزة 
ش����نقا داخل غرفته، تاركا خلفه 
رسالة تفيد بأنه جلأ إلى االنتحار 
ملروره بضائقة مالية، ولعجزه عن 
مواجهة ظروف احلياة الصعبة، مت 
نقل اجلثة الى املستشفى، وحترر 
محضر بالواقعة، وتولت النيابة 

التحقيق.

القاهرة � وكاالت: ابتكر مواطن 
مصري طريقة جديدة لالعتراض 
واالحتجاج، حيث قام ب� »تخييط« 
فمه واعتصم على س����اللم نقابة 
الصحافيني بوسط القاهرة، وطالب 
بإقال����ة وزير الصحة وان تتكفل 
وزارة الصحة بتحمل نفقات عالجه 

بعد إصابته في حادث سيارة.
وقال املواطن ويدعى ناجي 
أنط���ون )61 عاما(، انه تعرض 
حلادث س���يارة من���ذ اكثر من 
عام س���بب له عجزا وتشوها 
في قدمه اليس���رى وانه أجرى 
عملية مبستشفى الهالل، اال ان 
حال قدمه س���اءت وأصبح في 
حاجة إلجراء عملية أخرى، اال ان 
املسؤولة بوزارة الصحة باحلي 
السادس مبدينة نصر رفضت 
إعطاءه كشف احلساب اخلاص 
به وقالت له: »حتى إذا حصلت 
على قرار بالعالج سوف أرفضه« 

دون إبداء سبب.
وأكد أنطون أنه ال ميلك ثمن 
العالج وأنه كان ميلك محل كوافير 
حرميي ولكنه اضطر لبيعه بعد 
احلادث، مطالبا مبوافقة املسؤولني 
على حصوله على األوراق الالزمة 
الستكمال عالجه، خاصة ان الطبيب 
املعالج له مستعد إلجراء العملية 

ناجي أنطون خاط فمه احتجاجا

وسائل اإلعالم: حرية غير مسبوقة وقلق على المستقبل
تون���س � رويت���رز: في مقر 
نقابتهم بوس���ط تونس جتمع 
صحافيون اعتادوا الرقابة الصارمة 
كي يتأملوا معنى عصر احلرية 

الذي لم يتوقعوا قدومه قط.
وقال الصحاف���ي زهير طابة 
بصحيفة »احلرية« اململوكة حلزب 
التجمع الدستوري الدميوقراطي 
الذي هيمن على السياسة في البالد 
لعقود ان اطاحة الثورة الشعبية 
بالرئيس زين العابدين بن علي 
في الرابع عشر من يناير »تغمر 
مشاعر السعادة املواطنني لكنها 

متتزج بالقلق«.
واضاف »ثمة مخاوف كبرى 
م���ن ان تس���تثني الصحافة من 
الث���ورة وان تنتهج اجلمهورية 
اجلديدة نفس مس���لك سابقتها 

جتاه اإلعالم«.
وأدرك الصحافيون في وسائل 
اإلعالم املكتوبة انهم اضحوا احرارا 
في كتابة ما يرغب���ون. وبعدما 
ادان التلفزيون الرسمي احلركة 
السابيع ووصفها بالعنف والشغب 

صارت يوم االحد »ثورة«.
التلفزيون  وغيرت محط���ة 
اسمها من احملطة السابعة � تيمنا 
باليوم ال���ذي تولى فيه بن علي 
السلطة في 7 نوفمبر عام 1987 
� إلى التلفزة الوطنية التونسية 
وبدأت تذيع برام���ج حوارية ال 
تنقطع تشارك فيها شخصيات 
معارض���ة ونش���طاء حقوقيون 
ومفكرون لم يسبق لهم الظهور 
على شاشات التلفزيون لالحتفال 

بانتهاء احلقبة الدكتاتورية.
كما بدأت ببث األذان واالدعية 
الديني���ة الت���ي كان���ت ممنوعة 

سابقا. 
واشيد باجليش بوصفه منقذ 
االمة لقمعه ميليشيات على صله 
بنب علي وس���رعان م���ا حتول 
الوصف الرسمي من انتفاضة إلى 
»ثورة الش���عب من اجل احلرية 

والكرامة«.
بي���د ان صحافيني اش���اروا 
إلى ان ش���بكة كبار الصحافيني 
التي شكلها  واملديرين والرقباء 

بن علي للس���يطرة على وسائل 
االعالم الت���زال قائمة في مكانها 
لذا فال ميكن الب���دء اآلن في اي 

تغييرات.
وقال طابة ان صحيفة احلرية 
توقفت فجأة عن الصدور في اليوم 
التالي ملغادرة بن علي. واضاف 
»جهزنا عدد يوم السبت لكن اليوم 
التالي لم يطبع ولم نعرف من كان 
صاحب القرار. في العدد االخير 
ايدنا الثورة ونش���رنا أن ارادة 

الشعب حتققت«.
وف���ي صحيف���ة »الصباح« 
التي اش���تراها صخ���ر املاطري 
زوج ابنه بن علي في عام 2008، 
قال الصحاف���ي صالح عطية ان 
ازاحوا الشخصيات  الصحافيني 
التي تنتمي للنظام واعادوا تنظيم 

السياسة التحريرية.
وقال »اصبن���ا بصدمة تامة 
في أول يومني. كنا فخورين لكن 
خش���ينا عودة بن علي. خشي 
الصحافيون ان يتعرضوا للعقاب 

على ما يكتبونه إن هو عاد«.

ويوم االحد قبل املاضي، اعلن 
تعيني رئيس مؤقت مما بث في 

وسائل االعالم ثقة أكبر.
وأبلغت »الصباح« الرقيب الذي 
يعمل داخل الصحيفة والذي عينه 
املاطري شخصيا بأن خدماته لم 

تعد مرغوبة.
وبدأت الصحف تنشر تقارير 
يومية عن فضائح السيدة االولى 
الس���ابقة ليلى الطرابلسي وهي 
شخصية ميقتها كثيرون بسبب 
الواس���ع ومنط حياتها  نفوذها 

املترف.
ونش���رت صحيفة في صدر 
صحيفته���ا ص���ورة مت تعديلها 
باس���تخدام برنامج فوتوشوب 
تصور ب���ن علي وزوجته ميآلن 

صناديق االقتراع بالدوالرات.
وقال صحافيون ان بن علي 
سيطر على وس���ائل االعالم من 
خالل شبكة من املوالني واالنصار 
يوجههم مستش���اره السياسي 
عبدالوهاب عبداهلل، الذي اختفى 
وحرقت الڤيال التي كان يقطنها 

باحدى الضواحي الراقية.
وقال عطية »جعل عبدالوهاب 
عب���داهلل م���ن وس���ائل االعالم 
التونسية صحراء جرداء ال يهم 
فيها اال راي بن علي. كانت فكرته 
انه ال ينبغي سماع سوى صوت 

بن علي«.
وكان يجري وقف الصحافيني 
عن العمل او ينقلون للعمل في 
وظائف اخرى داخل وسائل االعالم 
اململوك���ة للدولة عقابا لهم على 
عدم انتهاج اخلط املوضوع، وقال 
الصحافيون ان ش���رائح الهاتف 
احملمول التي وزعتها النقابة مجانا 

كانت حيلة للتجسس عليهم.
ورغم احلرية املفاجئة، يخشى 
عطية من االجتاه الذي ستتخذه 
االنتفاضة، وقال إن ابواب البالد 
ام���ام محرضني عمالء  مفتوحة 
وتدخل من دول عربية حترص 
على فشل التجربة الدميوقراطية 
وأشار إلى ليبيا وغيرها من الدول 
التي تخشى من متدد االنتفاضة 

الشعبية اليها.

الرياض � أ.ف.پ: قال متحدث باسم وزارة اخلارجية السعودية 
ان اململكة اس���تضافت الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن 
علي حقنا لدماء الش���عب التونسي ولنزع فتيل األزمة. وأكد أسامة 
النقلي لوكالة »فرانس برس« ان »السعودية ليست طرفا في أزمة 
تون���س لكنها كانت جزءا من احلل«، عبر اس���تقبال بن علي في 14 

يناير بعد مغادرته تونس حتت وطأة االنتفاضة الشعبية.
وأضاف املتحدث ان »الس���عودية تشعر باالرتياح ألنها ساهمت 

في نزع فتيل األزمة وحقن دماء الشعب التونسي الشقيق«.
وش���دد النقلي على ان اس���تضافة بن علي في السعودية تأتي 
»وفقا ألن األعراف والقوانني، وأنظمة اململكة ال تس���مح لضيوفها 
مبمارسة أي نش���اط سياس���ي او انتهاك مبادئها السياسية بعدم 
التدخل بالشؤون السياسية للدول األخرى«. وكان املعارض التونسي 
منصف املرزوقي دعا السعوديني الى االنتباه الى أن بن علي »ميكن 

ان يسرق الكعبة«.

الرياض استقبلت بن علي »حقنًا للدماء«.. والمرزوقي يحذرها: يمكن أن »يسرق الكعبة«


