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 تونسـ  وكاالت: بينما تواصلت 
االحتجاجات واالضرابات سعيا 
إلســـقاط احلكومة التونســـية 
املؤقتـــة املطعمـــة برموز نظام 
العابدين  الرئيس املخلوع زين 
بن علي، دخلت واشـــنطن على 
خط األحداث التونســـية. وفي 
خطوة لدعـــم احلكومة املؤقتة، 
قـــام جيفري فيلتمان مســـاعد 
وزيرة اخلارجية األميركية بزيارة 
الى تونـــس التقى خاللها وزير 
اخلارجية التونسي كمال مرجان 
مساء أمس األول وأجرى محادثات 
مع احلكومة تناولت «االصالحات 
الدميوقراطية واالنتخابات» في 
هـــذا البلد، بحســـب اخلارجية 

األميركية.
  وقالت وكالة االنباء احلكومية 
التونسية ان فيلتمان اكد «العزم 
املتجـــدد للواليات املتحدة على 
تأييد نضاالت الشعب التونسي 
من اجل حرية التعبير والصحافة 

وتكريس حقوق اإلنسان».
  وأضافت ان املسؤول األميركي 
ارفع ديبلوماسي أميركي  وهو 
ملنطقة الشرق األوسط «حيا ثورة 

الشعب التونسي».
  وقد أعلن فيلتمان أن واشنطن 
التي أعلنتها  تدعم االصالحات 
احلكومة االنتقالية في تونس، 
لكنه شدد على ان «االنتخابات» 
ســـتجلب  وحدهـــا  احلـــرة 

«الدميوقراطية» الى هذا البلد.
  في هذه األثناء، دعا االحتاد 
اجلهوي (فرع املركزية النقابية) 
إلى  أمـــس  للشـــغل بصفاقس 

املؤقتة التي يهيمن عليها وزراء 
مـــن حكومة بن علـــي، على ما 
افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
وأمضى معظم هؤالء املتظاهرين 
في البرد ليلة ثانية في ســـاحة 
القصبـــة امام قصـــر احلكومة 

متحدين حظر التجول.
النوم    وحال نهوضهم مـــن 
النشيد  العلم وانشـــدوا  حيوا 
الوطني قبل البدء في الســـاعة 
٧٫٣٠ بالتوقيـــت احمللي، برفع 
شعارات ضد احلكومة حتت انظار 
الساحة. وقام  جنود يحرسون 
متطوعون بتوزيع القهوة وطعام 

الفطور على احملتجني.
  وقالت محرزية محرز القادمة 
من القصرين (وسط غربي) مع 
زوجهـــا وابنتيهـــا الصغيرتني 
والتـــي كانت التزال ممدة حتت 
غطاء، ان «رموز النظام السابق 
يجب ان يرحلوا، وسنبقى حتى 
يرحلوا». وقال لطفي عباس وهو 
صيدلي قادم من جنوب البالد ان 
«املعركة ستحسم في العاصمة 
ولذلك جئنا هنا. يجب إســـقاط 
احلكومة. انهم مثل السرطان يجب 
احداث تنظيف كامل وعدم ترك 
اي اثر لهم»، مضيفا «لن يرضينا 

تعديل وزاري».
  وكان املتحدث باسم احلكومة 
ووزير التربية الطيب البكوش 
اعلن أمس األول عن تعديل وزاري 
وشيك، مؤكدا في الوقت نفسه 
انه «شـــخصيا» مع اإلبقاء على 
وزراء من حكومة بن علي لضمان 

«استمرارية الدولة». 

إلى العاطلني. وأضاف بقوله ان 
احلكومة ســـتقوم ايضا بإبدال 

بعض حكام األقاليم. 
  مبوازاة ذلـــك، تظاهر املئات 
صباح أمس أمام القصر احلكومي 
بالقصبة في العاصمة التونسية 
مطالبـــني باســـتقالة احلكومة 

تونس ومعقال تاريخيا للحركة 
النقابية.

  من جهتها وفي إطار اإلجراءات 
التي حتاول استرضاء املستاءين، 
قال وزير التنمية اجلهوية جنيب 
الشـــابي ان احلكومة التونسية 
وافقت أمـــس االول على عرض 

إعالن «إضراب جهوي عام اليوم 
٢٠١١ دفاعا  االربعاء ٢٦ ينايـــر 
عن مطالب شـــعبنا في إسقاط 
البائد وحل  النظـــام  حكومـــة 
التجمع الدستوري الدميوقراطي» 
احلاكم ســـابقا، كمـــا دعت الى 
التجمع في مقر املركزية النقابية 

٥٠٠ مليون دينار (٣٥٤ مليون 
دوالر) تعويضا لعائالت الذين 
قتلوا في الثورة التي مضى عليها 

شهر في البالد.
  وقال الشابي، زعيم املعارضة 
وقد انضم الى احلكومة املؤقتة، إن 
احلكومة ستدفع ١٥٠ دينارا شهريا 

بصفاقس «للمشاركة في التجمع 
العمالي».

  وقرر االحتاد «تسخير العاملني 
في مصالـــح حيويـــة لبعض 
القطاعـــات» لضمـــان حد أدنى 
من اخلدمة في هذه املدينة التي 
تعتبر قطبا اقتصاديا هاما في 

«إضراب عام» في ثاني اكبر املدن 
التونسية اليوم وذلك للمطالبة 
التي  بحل احلكومـــة املؤقتـــة 
يهيمن عليها وزراء من حكومة 

بن علي.
النقابة في بيان اثر    وقررت 
اجتماع هيئتها اإلدارية االقليمية 

 انتفاضة الياسمين تسطّر صفحة جديدة  في تاريخ تونس 
 متظاهرون معتكفون بتونس و«إضراب عام» اليوم في صفاقس ثاني أكبر المدن

 تونس: الحكومة تسترضي المحتجين بـ ٣٥٠ مليون دوالر وواشنطن تدعمها

(رويترز)  (أ.ف.پ)  ..ومحتجون افترشوا االرض وقضوا ليلتهم الثانية حول مبنى احلكومة للمطالبة بإسقاطها   حراس سجن تونسي انضموا لعدد من اقرباء سجناء إسالميني سابقني تظاهروا أمس في وزارة العدل التونسية 

 «فيس بوك» يتهم الرئيس المخلوع بسرقة  مغنو الراب ينطلقون بعد سقوط النظام 
بيانات التونسيين بالتآمر مع موزعي اإلنترنت    تونسـ  أ.ف.پ: بعد سنوات 

من املنع واملضايقات في ظل 
نظام الرئيـــس املخلوع زين 
العابدين بن علي، اصبح بإمكان 
مغني الراب في تونس اآلن ان 
يسجلوا اعمالهم على اسطوانات 
او حتى ان يصـــوروا ڤيديو 
كليب قـــرب وزارة الداخلية، 
احد مغني الراب هؤالء يدعى 
حمادة بن عمر، وهو مشهور 
بلقب «اجلنرال»، وقد تعرض 
للتوقيف اياما عدة في وزارة 
الداخلية بعد اعتقاله من بيت 
عائلته في مدينـــة صفاقس 

اجلنوبية.
  ذاع صيت هذا الشاب بفضل 
اغنية راب حملت عنوان «رايس 
(رئيس) البالد شعبك مات»، 
انتشرت عبر مواقع التواصل 
االجتماعية على شبكة االنترنت، 
في وقت شكلت فيه هذه املواقع 
متنفســـا وســـاحة للتعبير 
بالنسبة آلالف املستائني من 

حكم االستبداد.
  أراد حمـــادة من خالل هذه 
األغنية ان يوجه رســـالة الى 
الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي للفت نظره الى واقع 

البؤس والقمع.
  ويروي لوكالة فرانس برس 
«كان رجال الشرطة يريدون ان 
يعرفوا ما اذا كان لدي انتماء 
سياسي»، وطلبوا «ان أتخلى 
عن طرح املواضيع السياسية»، 
أما اليـــوم، فقد اختلف احلال 
بالنسبة حلمادة ولغيره من 
مغني الراب، فهو يؤكد تلقيه 
عددا من العروض اإلنتاجية من 

داخل البالد وخارجها.
  ويقول «أريد اآلن ان أركز 
على موســـيقى الـــراب، وان 
اغني رصيدي املوســـيقي»، 
ودعي حمادة، السبت املاضي، 
إلحياء حفل في قبة املنزه التي 
تتسع لعشرة آالف متفرج،  في 

ضاحية تونس العاصمة.
  وكان مقررا ان يشاركه في 
هذا احلفل مغن آخر، هو محمد 
اجلندوبي الذي يطلق عليه اسم 
«بسيكو ـ ام»، والذي انتخب 
افضل مغني راب في تونس في 

العام ٢٠١٠ عبر االنترنت.
  وقد اثار بسيكو ام، البالغ 
مـــن العمـــر ٢٤ عامـــا ضجة 
كبيرة في البالد بعد ما نشر 
على شـــبكة االنترنت اغنية 

راب بعنوان «تالعب»، يهاجم 
فيها رموز العلمانية والقومية 
العربية،  ويقدم حتليال تاريخيا 
اسالميا الحداث القرن العشرين 
يشير فيه الى مؤامرة اميركية 
ـ صهيونية إلبعاد العالم عن 

اإلسالم.
  كما يهاجم هذا املغني وجوها 
من التلفزيون والســـينما في 
تونـــس النتهاكهـــم «القيـــم 
احلســـنة»،  منتقدا «اللواتي 
يرتدين امليني جيب على طريقة 

ناعومي كامبل».
  ويهاجم محمد اجلندوبي، 
او بسيكو أم، في أغانيه ايضا 
نظام األحوال الشخصية املطبق 
في تونـــس، والذي حظر منذ 
الزوجات  العام ١٩٥٦ تعـــدد 
وأرســـى قواعد املساواة بني 
اجلنسني، ويدعو الى استبداله 
بقانون يتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية.
  في ظل نظام زين العابدين 
بن علي، كان سايكو ام ممنوعا 
من احياء احلفالت والظهور على 
التلفزيون، رغم عشرات اآلالف 
من املعجبني به على صفحته 

على موقع فيس بوك.

 دبيـ  العربية.نت: استعرض 
موقع التواصل االجتماعي «فيس 
بوك» للمرة األولى األساليب التي 
جلأ إليها نظام الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن علي 
لتحديد ومراقبـــة رواد املوقع 
في تونس من خالل السيطرة 
الســـرية  على كلمـــات املرور 

ملستخدميه.
  وقال املوقع في مقابلة نشرتها 
مجلة «ذي اتالنتيك» األميركية» 
إنه لـــم يواجه حتـــى تاريخه 
مشكالت أمنية بحجم املشكالت 

التي واجهها في تونس.
  ويقول تيد سليفان مسؤول 
األمن املعلوماتي في «فيس بوك» 
إن كل شيء بدأ في فترة أعياد 
نهاية العام املاضي، حني ارتفع 
عدد شكاوى مستعملي املوقع في 
تونس من قيام جهة ما بحذف 

صفحاتهم».
املذكورة، فترة  الفترة    وفي 
القوية،  االحتجاجات الشعبية 
كان نشـــاط التونســـيني على 
العنكبوتية في أوجه،  الشبكة 

وكان رواد اإلنترنت يتخوفون 
من قيام الســـلطة التونســـية 
مبحـــاوالت مراقبـــة وتعطيل 
جديدة، وكان موقع «فيس بوك» 
عاجزا حينه عن السيطرة على 

املشكلة.
  وأمضى تيد سليفان وفريقه 
األمني عشرة أيام في العمل لفهم 
ما يحصل ليكتشفوا «أن موزعي 
اإلنترنت األساسيني في تونس، 
وفي سابقة نادرة، وضعوا نظاما 
يسمح بتسجيل وكشف حسابات 
الدخول وكلمات السر ملستعملي 

«فيس بوك» في تونس.
  ويتهـــم ســـليفان وكالـــة 
التابعة  التونســـية،  اإلنترنت 
لوزارة االتصال، بالقيام بعمليات 
قرصنة معلوماتية، وقيامها بزرع 
شفرة تسمح بتسجيل ما يكتبه 
رواد املوقـــع حني يدخلون إلى 

صفحاتهم».
  وفجأة صار «فيس بوك» في 
قلب حدث سياسي فائق األهمية، 
وقرر موقع التواصل االجتماعي 
األكثر شهرة في العالم بحسب 

مسؤوله األمني «معاجلة األمر 
على أنه مشـــكلة تقنية ال غير 
السياسي  الطابع  وعدم إضفاء 

عليه».
  ولهذا يقول سليفان: «انتظرت 
املجموعة األميركية مغادرة بن 
علي السلطة لكشف وقائع هذه 

القضية».
  ولاللتفاف على رقابة السلطة 
التونسية، وضع «فيس بوك» 
بتصـــرف رواده فـــي تونس 
صفحة «مؤمنة»، للدخول إليها 
على املستعمل إدخال معلوماته 
الشخصية املعتادة واإلجابة عن 

سؤال «أمني» محدد.
  ففـــي يوليو ٢٠١٠ اشـــتكت 
شبكة اإلنترنت «غلوبال فويس» 
من محاوالت السلطات التونسية 
قرصنة حســـابات مستعملي 
البريد اإللكتروني «جي ميل».

  وفي الثالث من يناير نشرت 
على اإلنترنت الشـــفرات التي 
تســـتعملها السلطة التونسية 
للتحكم بالدخول إلى «جي ميل» 

و«ياهو ميل» و«فيس بوك». 

 دعوات لسحب الجنسية من بن علي.. 
والسعودية تنقله إلى أبها

 تونسـ  وكاالت: تساءلت صحيفة «الصباح» األسبوعية عن إمكانية 
سحب اجلنسية التونسية من الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي، 
أو إســــقاط احلصانة القضائية املؤبدة عنه مبقتضى الدستور احلالي 

متهيدا حملاكمته.
  وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر قانونية أن سحب اجلنسية من 
الرئيس وأفراد عائلته قد يساعدهم على التملص من العقاب، مشيرة إلى 
أنه ميكن للقضاء التونسي بالتنسيق مع الهيئات الدولية إصدار بطاقة 
جلب دولية بحق الرئيس وعائلته وأصهاره حملاكمتهم على ما اقترفوه، 

ولفتت إلى وجود اتفاقية قضائية في هذا املجال مع السعودية.
  أما جريدة «تونس هبدو» األسبوعية الناطقة بالفرنسية فكتبت حتت 
عنوان «بن علي على احلدود اليمنية» أن السلطات السعودية قامت بنقل 
الرئيس املخلوع من مدينة جدة حيث يقيم منذ فراره من تونس في ١٤ 

يناير اجلاري إلى مدينة أبها على احلدود السعودية اليمنية.
  وأضافت الصحيفة اســــتنادا إلى مصــــادر صحافية محلية أن قيام 
السعودية بتغيير مقر إقامة الرئيس التونسي املخلوع «يأتي ألسباب 

أمنية» دون تقدمي املزيد من التفاصيل.
  بينما نقلت جريدة «الشــــروق» فقد نقلت تفاصيل عما جرى خالل 
األيام األخيرة حلكم الرئيس املخلوع من انفالت أمني غير مسبوق في 
البالد، ونقلت عن رئيس مركز لألمن العمومي قوله إن االنفالت األمني 
كان مخططا له «حيث جردونا من سالحنا قبل يومني من انهيار النظام 

وأمرونا بالهروب عند حلول الفوضى».
  وأضاف أنه بعد نزع أسلحتهم داهمتهم العصابات املسلحة بأسلحة 
عصرية وحرقت مركز األمن ونهبت العديد من املنشآت العمومية على 
غرار مركز البريد ومقر احملكمة. وقال «اليوم وبعد أن دفع أعوان األمن 
فاتــــورة املخطط اإلجرامي، تأكدنا أننا كنا بال حماية وقد اســــتعملتنا 

إدارتنا فقط من أجل خدمة بعض املصالح». 

 البوعزيزي حّول «سيدي بوزيد» إلى وجهة إعالمية
ــرح  ــعر باإلهانة والظلم فحاول مقابلة الوالي لش   لكن البوعزيزي ش
ــف وإذالل إال أنه منع من  ــه واطالعه على ما تعرض إليه من تعس وضع
ذلك وأمام هذه احملاوالت اليائسة واألبواب التي صدت جميعها في وجهه 
لم يجد من مالذ اال إضرام النار في جسده احتجاجا على اإلساءات التي 
ــفى بن عروس للحروق البليغة الحقا  ــه في مستش حلقته ليلفظ أنفاس

رغم كل اجلهود التي بذلت إلنقاذه.
  والشهيد محمد البوعزيزي، كما حرصت وكالة االنباء التونسية على 
ــيط مازالت  ــه، يعيش في عائلة تتكون من ٧ أفراد وفي منزل بس وصف

أشغال بنائه لم تنته بعد.
ــه مضطرا  ــي الثالثة من عمره ليجد نفس ــي والده وهو ف ــد توف   وق
لتحمل مسؤوليات تتخطى سنه آنذاك كي يساعد والدته على إعالة إخوته 

وتربيتهم وتعليمهم.
ــة كانت قانعة  ــة أن العائل ــيدة منوبي ــد والدة البوعزيزي الس   وتؤك
ــف الكرامة وعزة النفس،  ــا جتاهد من أجل لقمة العيش في كن بنصيبه
ــؤول ولم حتتج أبدا على وضعها، فقد  ــتجد أي مس مضيفة انها «لم تس

كان هدفها تربية أبنائها وتلبية احتياجاتهم في حدود اإلمكان».
  وكان البوعزيزي محبوبا من اجلميع اذ تعود على الصبر منذ صغره 

وحتمل أعباء إخوته مكرسا كل جهده ووقته في سبيل العائلة.
ــن أجلهن عن  ــات الالئي انقطع م ــس أخواته البن ــه كانت تدري   غايت
ــدة البوعزيزي إنها  ــابق تقول وال ــول لقائها بالرئيس الس التعليم، وح
ــؤولي  ــا ودفعه إلى االنتحار بدءا مبس ــاء البنه طالبته مبحاكمة من أس
ــرورا باحلارس الذي منعه من الدخول إلى مقر الوالية وصوال  البلدية م

إلى مسؤولي الوالية.
  وأكدت له استعداد العائلة لتقدمي املزيد من «الشهداء» إلى حني محاكمة 
ــببوا في موت ابنها محمد ورفضها رغبة الصلح التي بلغتها عن  من تس

طريق إحدى أقارب عون التراتيب املتسببة في جلوئه إلى االنتحار.
ــتيائها لغياب املسؤولني واإلعالميني  ــيدة منوبية عن اس   وعبرت الس
التونسيني الذين لم يزوروها ولم يقدموا لها التعزية في حني تتالت منذ 
ــائل اإلعالم األجنبية من مختلف بلدان  مصرع ابنها زيارات ممثلي وس

العالم التي أبرق لها البعض منها بالتعازي.

البوعزيزى، الذى غير مجرى تاريخ تونس، كما وصفته الوكالة الرسمية. 
ــيدي بوزيد الواقعة  وقالت في حتقيقها من بلدة البوعزيزى في والية س
وسط تونس والتى كان يعرف عنها بأنها كانت مهمشة 
ــوم اجلمعة ١٧  ــت الواقعة: «كان ي ــى أن وقع ال
ديسمبر املاضي غير عادي باملرة بالنسبة 
ألسرة الشاب محمد البوعزيزي، بائع 
اخلضار املتجول الذي يقطن بحي 

النور من والية سيدي بوزيد.
ــى  ــا عل ــدم ابنه ــد أق   فق
مقر  ــام  أم حرقا  ــار  االنتح
الوالية بعد تعرضه إلهانات 
أعوان  ــن  م ــات  ومضايق

التراتيب البلدية».
ــن يخطر ببال    لم يك
عائلة محمد البوعزيزي 
الذي يبلغ من العمر ٢٦ 
سنة (ولد في ٢٩ مارس 
ذاك  ــيقدم  إنه س  (١٩٨٤
ــوم على ما أقدم عليه  الي
ذلك أنه خرج في الصباح 
ــة  الباكر على عادته ملمارس
عمله اليومي املتمثل في بيع 
اخلضر والغالل على منت عربة 
ــده، إال أن ما تعرض  ــا بي يدفعه
ــات من قبل أعوان  إليه من مضايق
التراتيب البلدية الذين قاموا في مرحلة 
أولى بحجز ما لديه من منتجات استرجعها 
ــوا على تعنيفه  ــد خاله،  ثم أقدم منهم فيما بع
ــة قد دفعه إلى  ــه وبعثرة عربته في مرحلة ثاني وضرب

التوجه إلى الكاتب العام للبلدية الذي طرده بكل قسوة.

ــاغلهم إلى  ــدم إبالغ أصواتهم ومش ــروا لهم صمتهم وع ــن لم يغف الذي
اجلهات املعنية في العهد السابق.

  ويؤكد عدد من إعالميي سيدي بوزيد في املقابل أنهم 
ــق متزايد على وضعهم وفقدوا  «أضحوا في قل

األمان مع تعالي العديد من األصوات املطالبة 
مبحاسبتهم على ذنب لم يقترفوه».
ــم «كانوا بني املطرقة    وقالوا إنه

مطالبني  كانوا  حيث  ــندان  والس
ــو ما لم  ــف احلقائق وه بكش

يكن ممكنا آنذاك».
ــن  م ــر  كثي ــعر    ويش
ــني احملليني باأللم  اإلعالمي
«ألنهم يعتبرون أنفسهم 
األقدر على نقل الصورة 
ــور  لتط ــة  الصحيح
األحداث في اجلهة وعلى 
حتسس مشاغل املواطن 
ــال  وإيص ــه  وتطلعات
ــات النظر واإلعالن  وجه

الصحيحة  ــرق  الط ــن  ع
ملواجهة األزمة».

ــوا    وقد أكدوا «أنهم عاش
ــاهدوا  وش ــورة  الث ــط  وس

ــى النطالقها كما  ــباب األول األس
ــدات النظام  ــالت وتهدي ــوا وي عان

السابق». ويطالب أهالي سيدي بوزيد 
بإعالم نزيه ومستقل يثقون فيه وبحسب 

الكثيرين منهم فإن اإلعالم «فقد مصداقيته ولن 
يستطيع استعادتها بسهولة».

ــهيد الرمز) محمد  ــية حتقيقا عن (الش ــرت وكالة االنباء التونس   وأج

ــيدى بوزيد  ـ أ.ش.أ: عشرات من ممثلي وسائل اإلعالم األجنبية   س
ــهد غير مألوف  ــيدي بوزيد في مش ــدون كل يوم على مدينة س يتواف
ونادر بالنسبة ألهالي املنطقة التي تعودت على الهدوء وعاشت السنوات 

املاضية بعيدا عن األضواء.
ــاب محمد    لكن املدينة حتولت إلى مقصد لإلعالميني منذ أن أقدم الش
ــا أدى إلى وقوع  ــه، م ــمبر املاضي على حرق نفس البوعزيزي في ديس
اشتباكات ومظاهرات دامت أكثر من شهر، وانتهت بتخلي الرئيس زين 

العابدين بن علي عن احلكم.
ــية في تقرير لها انه في كل مكان، شارعا    وقالت وكالة االنباء التونس
كان أم مقهى،  تعترض أحد الصحافيني األجانب حامال على كتفه كاميرا 
ــب األحيان تصريحا حول  ــي يديه ميكروفون ويطلب منك في أغل أو ف

األوضاع التي شهدتها وتشهدها مدينة سيدي بوزيد.
ــالق كل ممثلي هذه القنوات التي  ــاحة البوعزيزي نقطة انط   وتعد س

بعثت مبراسليها من القارات اخلمس.
ــاحة التي ال تخلو من الزائرين إال في الساعات األخيرة    ففي هذه الس
ــرات  ــعبية موثقة وعش ــن الليل، يجد اإلعالميون ضالتهم: مطالب ش م
ــي مختلف األحزاب  ــهيد البوعزيزي إلى جانب ممثل ــروون قصة الش ي

السياسية باجلهة.
ــهيد محمد حيث  ــون املعلومات من منزل الش ــتقي اإلعالمي   كما يس
ــه وأصدقائه وجيرانه ثم من  ــهادات حية من والدته وإخوت يرصدون ش
ــتجدات والظفر  ــا ميكنهم من متابعة املس ــوارع املدينة ومقاهيها مب ش

بالسبق اإلعالمي بناء على نبض الشارع.
ــن هؤالء الزوار عن رغبتهم في إجناز أفالم وثائقية    وقد عبر عدد م
ــيدي  ــهدتها تونس بصفة عامة وس تؤرخ ملختلف مراحل الثورة التي ش
ــد خاصة فيما أكد آخرون أنهم جاءوا كي ينقلوا إلى العالم الصورة  بوزي
ــنوات من  ــرة التي أضحت عليها تونس، صورة االنتفاضة ضد س املغاي
ــي اللحظات األولى في بناء الدولة  ــوا مع األهال الظلم والقهر وكي يعيش

اجلديدة.
ــها خارج  ــة الكبرى بقي إعالميو املنطقة نفس ــن مع هذه احلرك   ولك
املشهد ولم يستطيعوا القيام بدورهم بسبب رفضهم من قبل املواطنني 


