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ــة قادة أميركا اجلنوبية والدول  ــيا ان قم  ليما ـ د.ب.أ: قال رئيس بيرو االن غارس
ــهر اجلاري قد تتأجل نظرا لعدم االستقرار في العالم العربي  العربية املزمع خالل الش
ــتمرة في مصر. وقال في تصريحات ادلى بها امس األول ان  ــط االحتجاجات املس وس
ــول وضع القمة. ومن املقرر أن  ــه في انتظار كلمة من جامعة الدول العربية ح حكومت
يلتقي وزراء اخلارجية في ١٤ فبراير في ليما ورؤساء الدول في ١٦ فبراير. وقال غارسيا 
ــتقرار وحدة املشاكل  «نحن في انتظار قرار احلكومات العربية ونتفهم حالة عدم االس

في منطقتهم مما يسبب حتفظات بشأن مغادرة املنطقة». 

 تصاعد احتماالت تأجيل القمة العربية -األميركية الجنوبية

 نجاد يوّبخ البرلمان ويتحداه بإعادة تعيين وزير النقل المقال وزيرًا انتقاليًا
 طهرانـ  وكاالت: انتقد الرئيس 
اإليراني محمـــود أحمدي جناد 
مجلس الشورى اإليراني إلقالته 
لوزير النقل حميد بهبهاني واحد 
أكثر الوزراء املوالني له، واصفا 
االقالة بأنها غير قانونية ومشككا 
في اهلية البرملان، وهو ما يدلل 
على استمرار الشقاق بني أحمدي 
جناد وأعضاء آخرين بارزين في 

النخبة احلاكمة.
  وقال أحمدي جناد للصحافيني 
طبقـــا ملـــا ذكرته وكالـــة انباء 
«فارس» شبه الرسمية «االقالة 
غير قانونية و(أنا) سأحتدث إلى 
اداء  العام اإليراني بشأن  الرأي 
الهيئة التشريعية في املستقبل 

القريب».
  وفي حتد جديد للمجلس أعاد 
أحمدي جناد تعيني بهبهاني وزيرا 
انتقاليا وهو أمر يســـتطيع أن 
يفعله لفترة مدتها ثالثة اشهر 
وقال انه سيتحدث لفضح سلوك 

املجلس.
  وقال أحمدي جناد «اذا كانت 
القضايا املتعلقة باالقالة يجب ان 
تطبق على الوزير فانها ستطبق 
على اجلهة التي اقالته بأكثر من 

١٠٠ أضعاف».
  واتهم أحمدي جناد الشـــهر 
املاضي رئيسي البرملان والسلطة 
القضائية بـ «التدخل» في شؤون 

حكومته.
  ومن بـــني االنتقـــادات التي 
البرملان ألحمدي جناد  يوجهها 
امليزانيات  فـــي تقـــدمي  البطء 
القومية لفحصها وعدم تخصيص 
أموال ملشـــروعات مثل توسيع 

مترو طهران.
  في غضـــون ذلـــك، أعلنت 
طهران أمس أنها جهزت مقاتالتها 
بصواريخ ميكنها أن تغطي «آخر 
منطقة فـــي اخلليج». حيث أكد 
مساعد قائد القوة اجلوية للجيش 
العميد محمد رضا كارشكي ان 

مقاتالت تلك القوات مت جتهيزها 
مبعدات جتعل مـــن الصواريخ 
التي تطلقها تغطي آخر منطقة 
في اخلليج بشـــكل يطلق عليه 
Óre and forget أو «أطلق وانس» 

لتعود ساملة الى قواعدها.
  وذكر مراســـل «فارس» ان 
القوات  القـــوات اجلوية هـــي 
الوحيـــدة التـــي مت تخصيص 
يوم لالحتفاء بها في احتفاالت 
انتصار الثورة االسالمية نظرا 
للبيعة والوالء الذي قدمه افراد 
القوات اجلوية مع مفجر الثورة 
االســـالمية بعدمـــا كان نظام 
الشاه يعول كثيرا على القوات 
اجلوية ملواجهة ثورة الشعب 

االيراني.
  وقال، رغم ان العمل في تلك 
القوات قد انطلق عبر استخدام 
معدات قدمية لكنها بذلت اجلهود 
حتى جعلت من ايران االسالمية 
واحدة من الدول التي لها القدرة 

على تصنيع املقاتالت.
  واكد كارشكي الى ان «جتهيزات 
القـــوات اجلويـــة ومنظوماتها 
تغيرت بالكامل عما كانت عليه 
ولم يتبق مـــن املعدات القدمية 
سوى االسم بعد العمل على تغيير 
جميع اجزائهـــا كما جنحنا في 
نصب احدث االجهزة على مقاتالت 
F١٤ اضافة الى التطور الذي ادخل 

على القاذفات».
  وعن اقتـــدار القوات اجلوية 
وحتقيقها مرحلة االكتفاء الذاتي 
قال العميد كارشكي «ان جميع 
حتركات االعداء املتواجدين في 
املنطقة تخضع ملراقبة كاملة وقمنا 
مبتابعـــة نقاط القوة والضعف 
لديهم ولدينا االستعداد ملواجهة 
اي تهديدات محتملة واتخاذ ما 

يلزم».
  من جانبه، أعلن قائد القوات 
البحرية حلرس الثورة في إيران 
العميد علي فدوي أمس أن بالده 

ســـتتجهز خالل العام اإليراني 
املقبل الذي يبـــدأ في ٢١ مارس 
بزوارق تبلغ سرعتها ٨٥ عقدة 
بحريـــة (١٤٨٫١٦ كيلومترا في 

الساعة).
أنباء «مهر»    ونقلت وكالـــة 
اإليرانيـــة عن فـــدوي قوله في 
تصريح ان الزوارق الســـريعة 
احلالية لدى قوات حرس الثورة 
تسير بسرعة ٦٠ عقدة بحرية، 
مضيفا «ستكون سرعة زوارقنا 
قبل نهاية العام اإليراني املقبل 
٢٠ـ  ٢٠١٢ ما بني ٨٠ إلى ٨٥ عقدة 

بحرية».
  وأشار فدوي إلى ان التهديدات 
املستقبلية إليران ستعتمد على 
اجلانب البحري. وأعلن عن إنتاج 
محركات ديزل محلية باستطاعتها 
زيادة سرعة الزوارق إلى السرعة 
العقدة  املذكورة، حيث تساوي 
البحريـــة ١٫٨٥٢ كيلومتـــرا في 

الساعة. 

 طهران تعلن امتالك صواريخ تغطي آخر منطقة في الخليج وعزمها إنتاج زوارق بسرعة ٨٥ عقدة بحرية 

(أ.پ)   صورة ارشيفية للمعتقلني االميركان في إيران الذين بدأت محاكمتهم أمس  

 امللك عبداهللا الثاني 

 عبداهللا الثاني يبدأ عامه الـ ١٢  في حكم األردن بالتشديد على اإلصالح السياسي
 عّمان ـ يو.بي.آي: على وقع مطالب شــــعبية داخلية 
تنادي باإلصالح وإجراء تعديالت دستورية وحراك شعبي 
يلف دول املنطقة يدخل امللك عبداهللا الثاني اليوم عامه 
الثاني عشر في حكم األردن، الدولة قليلة املوارد احملاطة 
بدول اكبر حجما وأكثر قوة تتباين طروحاتها السياسية 
واالقتصاديــــة. كما يبدأ امللك عامــــا جديدا من حكمه مع 
استمرار التحدي األبرز الذي رافق سنوات حكمه املاضية 

واملتمثل بتعثر العملية السلمية في املنطقة.
  عندما أدى امللك عبداهللا الثاني اليمني الدستورية في 
السابع من فبراير عام ١٩٩٩ ملكا رابعا لألردن بعد ساعات 
من وفاة والده امللك حســــني بن طالل الذي حكم بالده ٤٧ 
عاما حتــــدث بلغة إصالحية وعــــرض خططه لإلصالح 

السياسي واالقتصادي في اململكة.
  وخالل ســــنوات حكمه شكلت عشــــر حكومات كانت 
مهمتها الرئيسية املضي بعملية اإلصالح بشقيه السياسي 
واالقتصادي ولكن بعد هذه السنوات اقر امللك بأن عملية 
اإلصالح التي رسمها ململكته تعثرت وآخر تصريحاته بهذا 
اخلصوص كانت خالل لقاء له بوفد ميثل قيادات احلركة 
اإلســــالمية اخلميس املاضي عندما قال «عملية اإلصالح 

تعثرت وتباطأت مما كلف الوطن فرصا كثيرة».
  ويرجــــع مراقبون تعثر عملية اإلصالح الى جملة من 
العوامل أبرزها ما يسمى بقوى الشد العكسي التي ترى في 

اإلصالح السياسي او االقتصادي تهديدا ملكتسباتها.
  كما يحبذ بعض املراقبني الربط بني تعثر عملية اإلصالح 
الداخلي بجملة عوامل إقليمية أبرزها اســــتمرار الصراع 
العربي ـ اإلســــرائيلي خاصة وان األردن يضم اكبر عدد 
من الالجئني الفلسطينيني على أراضيه ويواجه بني احلني 
واآلخر طروحات اليمني املتطرف في اسرائيل فيما يتعلق 

بانه الوطن البديل للفلسطينيني.
  وكان امللك عبداهللا الثاني كلف العسكري ورئيس الوزراء 
السابق معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة وهو أمر 
القى ترحيب القوى احملافظة في اململكة وحتفظ ورفض 

من قوى أخرى السيما القوى التي تنادي باإلصالح.
  وأعلن الرئيس املكلف بعد ايام من املشاورات انه بصدد 
اجراء تعديالت جوهرية على التشريعات الناظمة للحياة 
السياسية في اململكة أبرزها قانون االنتخابات املؤقت لعام 
٢٠١٠.وهو القانون الذي يسمح للقوى العشائرية التقليدية 
بالسيطرة على مجلس النواب مقابل تهميش بقية القوى 

في البالد. وقال اخلبير واحمللل اإلســــتراتيجي مصطفى 
حمارنة لـ «يونايتد برس إنترناشــــونال»: «تصريحات 
امللــــك األخيرة بخصوص تعثــــر عملية اإلصالح لم تكن 
االولى بل ســــبقتها تصريحات مماثلة. كما انها ليســــت 
املرة األولى التي يتعهد فيها رؤســــاء احلكومات بالسير 
قدما في عملية اإلصالح فدائما تتعهد احلكومات مبمارسة 
سياسات إصالحية ولكن ما يحدث على ارض الواقع فعليا 

هو التراجع بدال من التقدم».
  من جهتــــه، قال رئيس الدائرة السياســــية في حزب 
جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد لـ «يونايتد برس 
إنترناشــــونال»: «اإلصالح احلقيقي يتطلب تعديال على 
الدستور األردني يسمح بتخويل رئيس األغلبية النيابية 

بتولي منصب رئيس الوزراء في البالد».
  وأضاف بني ارشــــيد ان تعديل الدستور بهذا الشكل 
«يعطي للنظام امللكي شــــكال أوسع ويصبح هناك نص 

دستوري ملزم بتكليف رئيس الغالبية في البرملان».
  لكن حمارنة يعتقد ان الدستور وثيقة مهمة ال يجوز 
اللعب بها ويؤكد ان أي تعديالت على الدســــتور البد ان 
حتتوي على تعديالت معاصرة ومحددة تطرح ملناقشتها 

قبل اي اجراء بهذا الشأن.
  من جانبه، قال الناشط السياسي ومدير مركز جذور 
حلقوق اإلنسان فوزي السمهوري انه ال إصالحات حقيقية 
دون التأكيد على مبدأ املواطنة وإزالة جميع أشكال التمييز 
بني األردنيني مهما اختلفت أصولهم ومنابتهم في إشارة 
من السمهوري الى التمييز الذي يعاني منه األردنيون من 

أصول فلسطينية في اململكة.
  وقال السمهوري لـ «يونايتد برس إنترناشونال» «لم 
تأخذ قضية تعزيز مبدأ املواطنة حيزا واسعا من تصريحات 

رئيس الوزاء املكلف التي تعهد فيها باإلصالح».
  ويخشى السمهوري من ان ما تقوم به من أسماها «الفئة 
املتنفذة» في اململكة حاليا فيما يتعلق بالتشديد على قضية 
اإلصالح هو مجرد انحنــــاء امام العاصفة ينتهي مبجرد 
توقف احلراك الشــــعبي الداخلي، مشيرا في هذا الصدد 
الى تصريحات للبخيت قال فيها ان منظومة اإلصالحات 

التشريعية التي ستقوم بها حكومته ستستغرق عاما.
  ومن اجل ذلك يؤكد الســــمهوري على ضرورة اجراء 
تعديالت دستورية تضمن انتخاب رئيس الوزراء وإلغاء 

مجلس األعيان الذي يعني أعضاءه امللك. 

 برلسكوني يتجاهل دعوات تطالبه باالستقالة
  

  روماـ  ا.ف.پ: اكد رئيس احلكومة االيطالية سيلفيو برلسكوني 
امس بقاءه في السلطة رغم دعوات الى االستقالة وجهت اليه خالل 

تظاهرة في ميالنو مبشاركة امبرتو ايكو وروبرتو سافيانو.
  وقال برلسكوني خالل مداخلة عبر الهاتف اثناء احتفال حلزبه 
ليل امس االول «ســـنواصل احلكم، ينبغي اال نستسلم وانا مثال 
علـــى املقاومة: منذ ١٧ عاما توجه اي اتهامـــات ثقيلة لكي ارحل، 

ولكني مازلت في منصبي».
  واضاف «ال بديل لهذه الغالبية» املؤلفة من حزب شعب احلرية 
ورابطة الشمال، حليفه الشعبوي، وكرر برلسكوني «هناك هجمات 

عنيفة لم يسبق لها مثيل ضدي، ولكني سأواصل املضي قدما». 

 حملة ليبية على الـ «فيس بوك» 
  تدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية

  
  طرابلس ـ أ.ش.أ: أطلقت اللجنـــة الوطنية الدائمة لإلعالميني 
الشـــباب عبر صفحات موقع التواصـــل االجتماعي الفيس بوك 
حملـــة تدعو إلى جعل ليبيا مثاال للحمة الوطنية واألمن واألمان 
ونبذ أعمال العنف والطائفية والعمل العصابي الهادفة إلى زعزعة 
االســـتقرار. وقالت صحيفة «قورينا» الليبية إن املشـــاركني في 
احلملة دعوا عبر حسابي اللجنة «أمن ليبيا والليبيني خط أحمر، 
١٧٥ عضوا» و«اللهم آمنا في أوطاننا، ٨٣٠ عضوا» أبناء ليبيا إلى 
احملافظة على منجزاتهم التي حتققت لهم في ظل سلطة الشعب،  
معتبرين أن ليبيا تبقى املثل األرقى واألحدث في العالم في حكم 

الشعب نفسه بنفسه. 

 دعوات على اإلنترنت لكن ال اعتصام في دمشق
  

  دمشق ـ يو.بي.آي: شهد سوق الصاحلية الشهير في العاصمة 
السورية دمشق امس االول حركة اقل اعتيادية في املكان الشهير 
والقريب من البرملان السوري الذي أشيع أنه سيشهد اعتصاما أمامه 
أطلقه مدونون عبر مواقع املعارضة الســـورية ومواقع التواصل 
االجتماعي وأبرزها «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» للمطالب 

بإصالحات اقتصادية وسياسية.
  وقال احد املتسوقني ليونايتد برس انترناشونال «لقد حذرني 
بعض اصدقائي من الذهاب الى الســـوق للتبضع بسبب الدعوات 
التي نشـــرت على االنترنت واخلوف مـــن حصول مصادمات مع 
عناصر األمن ولكن واحلمد هللا لم أشاهد احد بل ان حركة السوق 

هي اقل من حركته العادية».
  وأضـــاف احمد ابو الدهب أحد املتســـوقني «قالوا إنها «جمعة 
الغضب» و«سبت التحدي» واالعتصام ولكن في الواقع ال يوجد 
شيء»، مضيفا «لست أدري من أين يأتون بهذا الكالم. ال وقت لدينا 

لهذا الكالم الناقص ولهكذا دعوات خلبية أصال».
  وانتشر العديد من عناصر االمن في حي الصاحلية وبعضهم في 
«ساحة التحرير» بلباس مدني حتسبا لتلك الدعوات التي أطلقها 
مدونون افتراضيون من أجـــل االحتجاج. الى ذلك حتدث د.نورا 
احلايك العضو اإلداري واملتحدثة الرسمية باسم «الهاكرز العرب 
السوريني» على شبكة «غروب صقر سوريا» على شبكة اليوتيوب 
عما وصفتها «تفاصيل وأسماء ملتورطني في التحريض لعمليات 
شغب في األيام املقبلة في ســـورية، وقالت إن من يقودهم جهاد 

عبداحلليم خدام جنل نائب الرئيس السوري املنشق. 

 الدولة الوليدة تبحث عن عاصمة جديدة غير جوبا.. ورئيس السودان يعد بمزيد من الحرية

 البشير وسلفا كير يشهدان إعالن النتائج النهائية النفصال الجنوب اليوم

 تونس: عندما كان قناصة بن علي يزرعون الموت في القصرين 

 اخلرطــــومـ  وكاالت: بعــــد ان انتفت الطعون في 
نتائجه، تعلن مفوضية اســــتفتاء جنوب السودان 
النتائج النهائية لالســــتفتاء اليــــوم بعد أن أظهرت 

النتائج األولية اغلبية ساحقة مؤيدة لالنفصال.
  ومن املتوقع أن يشهد الرئيس السوداني عمر البشير 
ونائبه األول رئيس حكومة اجلنوب سلفاكير ميارديت 
إعالن النتائج النهائية بقاعــــة الصداقة باخلرطوم 

وسط حضور إقليمي ودولي.
  وقال الناطق الرسمي باسم حكومة اجلنوب برنابا 
مريــــال إن املفوضية قدمت دعوة رســــمية حلكومة 
اجلنوب والنائب األول للمشاركة في اإلعالن الرسمي 
النهائي لنتائج االستفتاء، ومن املتوقع أن يلقى كل من 

البشير وسلفاكير كلمتني تطمينيتني للمواطنني في 
الشمال واجلنوب حول مستقبل العالقات املشتركة، 
وسيعلنان في االحتفال رسميا اعترافهما بالنتائج.

  كما نقل عن برنابا مريال أن جلنة شكلت برئاسة 
نائب رئيس حكومة اجلنوب رياك مشار لتنظيم احتفال 
كبير بشأن اعالن ميالد دولة اجلنوب في التاسع من 
يوليو القادم، نهاية الفترة االنتقالية التفاقية السالم. 
وأشار إلى أهمية اللجنة املكونة للترتيب لتلك املهمة 

التي اعتبرها تاريخية وتتطلب إعدادا مبكرا.
  وأكد مريال أن دعوات ستوجه لدول العالم املختلفة 
حلضور االحتفال، ومنها دول «ايغاد» وضامنو اتفاقية 

«نيفاشا» للسالم.

  في هذا السياق، قال زعماء في جنوب السودان إنهم 
يبحثون إقامة عاصمة جديدة بعد استقاللهم حيث 
تفتقر جوبا املدينة الرئيسية احلالية للبنية األساسية 

واملساحة الكافية إلقامة مشاريع جديدة.
  وقالــــت آن إيتــــو وهي عضو رفيــــع في احلركة 
الشــــعبية لتحرير السودان وهو احلزب احلاكم في 
اجلنوب «تشكلت جلنة للبحث عن مكان أكثر مالءمة 
للعاصمة.. هناك الكثير من األمور غير املتوافرة لدى 
جوبا في الوقت احلالي فيما يتعلق باخلدمات». قبل 
ذلك، وعد الرئيس السوداني باحلرية للجميع، مكررا 
التزامه بان يجعل شمال السودان دولة اسالمية بعد 

انفصال اجلنوب.

  وقال البشير امام اآلالف من انصاره خالل جتمع 
على بعد نحو اربعني كلم شمال اخلرطوم أمس األول 
«إننا نفتح الباب للحرية.. وهذه احلرية مقدمة للجميع. 
ولكن اذا اثار أي كان بلبلة (..) فسيكون تصرفه خارج 
القانون». واخلطاب الذي نقله التلفزيون مباشرة هو 
األول الذي يلقيه البشير منذ التظاهرات التي نظمت 
األحد قبل املاضي في شمال السودان للمطالبة بتغيير 

النظام واحلريات العامة ومكافحة الغالء.
  وقال ان «٩٩٪ من اهل شــــمال السودان مسلمون 
(..) اإلسالم هو دين الدولة الرسمي والدولة ستحكم 
على أساس الشريعة، هذا هو األساس الذي سنبني 

عليه دولتنا اجلديدة». 

 القصرين ـ أ.ف.پ: تزوج بلقاســــم قبل 
شهرين فقط وقتل في السادسة والثالثني 
من العمر بثــــالث رصاصات في القصرين 
وسط تونس في الثامن من يناير عندما أطلق 
الرئيس التونســــي املخلوع زين العابدين 
بن علي قناصتــــه في محاولة أخيرة لقمع 
التظاهرات. وتقول سميرة ارملة بلقاسم (٢٥ 
سنة) وهي حتمل صورا عن فترة سعادتها 
القصيرة «لم يتســــن لــــي الوقت ان أكون 

سعيدة فعال. لقد دمروا حياتي».
  واضافت «لقد خطفوه مني. ملاذا قتلوه 
عندما كان يتظاهر سلميا مع اصدقائه؟». 
بالبكاء  وتكرر باســــتمرار وهي جتهــــش 
«القناصة، القناصة». وتقول والدته مرمي (٦٥ 
سنة) وهي تبكي «ماذا فعلنا لنستحق مثل 
هذه املأساة؟»، متهمة «اتباع زين (العابدين 
بن علي الرئيس التونسي املخلوع)» بالوقوف 
وراء هــــذه اجلرمية. وأفادت مصادر طبية 
متطابقــــة بأن ٢٥ متظاهــــرا، اغلبيتهم من 
الشباب، قتلوا في القصرين خالل الثورة 
على النظام التونسي ومعظمهم برصاص 
قناصة. وكان الثامن والتاســــع من يناير 
االكثر دموية في هذه املدينة التي يقدر عدد 

سكانها بـ ١٠٠ الف نسمة.
  ويروي سكان اليزالون حتت وقع الصدمة، 
هذه املمارسات الفظيعة والدامية، وقال شاب 
يدعى بالل عيدودي وهو في الـ ٢٥ من العمر 
«كنا جتمعنا سلميا قرب مسجد الزهور في 
حي فقير من املدينة لالحتجاج على البطالة 
والديكتاتورية واملطالبة باحلرية، لم نكن 

نتوقع ان نتعرض الطالق نار».
  واضاف ان الشــــاب محمد امني مباركي 
البالغ من العمر ١٧ سنة، اصيب برصاصة 

في الرأس اطلقتها الشرطة.
  وتابع بالل «حاولنا سحب جثته لكننا 
تعرضنا الطالق نار، على الشــــخص الذي 
اصدر االمر باطالق النار على ابرياء ان يحاكم 

امام محكمة في الهاي كمجرم حرب».
  ويغص عندما يستذكر يوم العاشر من 

يناير الذي شيع خالله محمد امني.
  وقال «اطلقت الشرطة النار على االهل 
واالقارب ملنعهم من حضور اجلنازة. واصيبت 
شــــقيقتي عفاف والقينا صعوبة القناعهم 

بالسماح لنا بنقلها الى املستشفى».
  وقالت عفاف عيدودي (٢٠ ســــنة) من 
سريرها في املستشفى «ال ادري كيف وجدت 
نفســــي على االرض لكني فخورة بكوني 
شاركت في الثورة». وتعرف جيدا انها لن 
تتمكن من امتام عامها اجلامعي. وقالت «كنت 
اريد ان انهي دراســــتي اجلامعية بســــرعة 
والعمل من اجل مساعدة اسرتي لكن القدر 
شــــاء غير ذلك». كما لم يرحم القدر اسرة 
زهرة مجري وهي ام خلمسة اوالد يعيشون 

في غرفتني صغيرتني.
  فقد قتل ابنها محمد (٢٣ سنة) برصاص 
قناص في التاســــع من يناير، وقالت وهي 
تبكي «ابتعد محمد عن مجموعة املتظاهرين 
الذين مت تفرقتهم بالغاز املســــيل للدموع 
وحاول اللجوء الى مسجد وعندها اصيب 

برصاصة في الرأس». 

 .. وضحايا بن علي يروون قصصهم 

 .. والسجون في عهد بن علي األكثر ازدحامًا في الدول العربية

 تونسـ  أ.ف.پ: يغفو حراس امام مبنى عادي قدمي تخفي واجهته 
٢٣ عاما من اآلالم والتعذيب واالستيالء على األراضي وأصبح مقرا 
ــتبد وطماع. وأمام السياج، يصطف  للجان التحقيق في نظام مس
تونسيون ينتظرون بفارغ الصبر «كشف ما حدث بهم» و«احلصول 
ــوه في عهد  على تعويضات» او مجرد «رواية» جحيم يومي عاش
ــي ١٤ يناير ويقف مهدي بن  ــن العابدين بن علي الذي أطيح ف زي

حسن في املكان منذ الساعة الرابعة صباحا.
ــر ٥٤ عاما وجاء من  ــزارع الذي يبلغ من العم ــد هذا امل   ويعتق
ــة التي تبعد ٣٠٠ كلم جنوب غرب العاصمة ان هناك  منطقة املهدي
فرصة الستعادة أراضيه. وقال «أسعى منذ عشرين عاما، سرقت 
االراضي التي املكها من قبل نائب املدير العام للتجمع الدستوري 
الدميوقراطي (احلزب احلاكم سابقا) محمود سعيد». وروى لوكالة 
«فرانس برس» وهو يتمسك بظرف يحوي وثائق ان «ثالث دعاوى 

قضائية جرت بني ١٩٩٠ و١٩٩٤ احملكمة لم تنظر الى سندات التمليك 
ــم ادعوا انهم أضاعوا ملفي». اما نبيل بن ابراهيم فهو طالب في  ث
الرابعة والعشرين فيريد استعادة املنزل الذي بناه والده املريض في 
احدى ضواحي العاصمة في ٢٠٠٦ «بكل ما اقتصده طوال حياته». 
ويقول انه «كان البناء جاريا، في احد االيام مر احد املقربني من بن 
علي ووجد ان املنزل جميل فأخذه». وسيضاف ملفاهما الى حوالي 
ــكوى سجلت حتى اآلن منذ بدء عمل اللجنة املكلفة بالنظر  ٨٠٠ ش
في الفساد واالختالسات، قبل خمسة ايام. وفي الطابق الثاني من 
ــؤول في جلنة التحقيق في اعمال العنف التي  ــتمع مس املبنى يس
ارتكبت خالل الثورة لوسام ساسي عامل البناء الذي ضرب خالل 

تظاهرة، وقد أصيب بكسرين في الساق.
  ويقول انه لم يعد قادرا على العمل و«ال يستطيع إعالة» زوجته 

وأوالده الثالثة. 

 تونسـ  د.ب.أ: أعلنت منظمة هيومان 
ــان  رايتس ووتش املعنية بحقوق اإلنس
ــرته على موقعها  في بيان صحافي نش
اإللكتروني ان السجون التونسية كانت 
في عهد الرئيس التونسي املخلوع زين 
العابدين بن علي الذي هرب في ١٤ يناير 
ــدد من النزالء في  املاضي تضم أعلى ع
ــمال إفريقيا بعد  ــط وش الشرق األوس

إسرائيل.
ــؤول بوزارة    ونقلت املنظمة عن مس
العدل التونسية التي تشرف على سجون 
البالد قوله إنه «قبل اإلطاحة بالرئيس زين 
ــن بن علي، كان في تونس، وهي  العابدي
ــكانه إلى ١٠٫٥ ماليني  بلد يصل تعداد س

نسمة، ٣١٠٠٠ سجينا».
  وأضافت املنظمة «وفقا للمركز الدولي 

لدراسات السجون، فهذه أعلى نسبة نزالء 
السجون من أي بلد في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا ما عدا إسرائيل».
  والحظت «يحتجز معظم السجناء في 
زنازين سيئة التهوية مساحتها حوالي ٥٠ 
مترا مربعا، وفي كل منها ٤٠ سجينا» ما 
يعني أن كل سجني يتحرك في مساحة ال 

تتعدى مترا ونصف املتر املربع. 


