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 دمشـــق ـ وكاالت: وّقع الرئيس السوري بشار األسد املرسوم 
التشـــريعي اخلاص بقانون اإلعالم االلكتروني في سورية الذي 
يسمى «تواصل العموم على الشبكة» وهو اول قانون ينظم عمل 

اإلعالم االلكتروني في البالد.
  وعلمت «يونايتد برس انترناشونال» من مصادر مطلعة انه من 
«املتوقع أن يصبح املرسوم نافذا بعد التصديق عليه في مجلس 
الشعب خالل األيام القليلة املقبلة ليضم عمل املواقع االلكترونية 

والتي جتاوزت األربعة آالف موقع في ســـورية بينها ١٦٥ موقعا 
إعالميا». ويتضمن القانون ٤١ مادة وتسعة أبواب، وقد تطلب عمل 
فريق إعالمي وتقني مشـــكل من وزارتي اإلعالم واالتصاالت منذ 
شهر فبراير العام ٢٠٠٨ ومت إقرار صيغته النهائية بعد مناقشته 
في جلنة التنمية البشرية ومجلس الوزراء السوري نهاية العام 
املاضي وكانت املرجعية األساسية له التجارب الناجحة في الدول 

املتقدمة وخاصة فرنسا واالحتاد األوروبي.

 األسد يوّقع مرسوم قانون اإلعالم اإللكتروني

(أ.پ)   بدء تدفق السائحني على االهرامات باجليزة امس 

 القضاة يطالبون بإقالتها.. وشفيق يقّر ١٥٪ زيادة في معاش التضامن لـ ١٫٢ مليون أسرة

 مصر: الحكومة تفتح بابها للمعارضة.. وأول الغيث وزير «وفدي»
ونفذها اللواء حبيب العادلي وزير 
الداخلية ومدير امن القاهرة واالمن 

العام السابقان.
  وصــــدرت التعليمات بتكليف 
امنــــاء احلــــزب فــــي احملافظات 
واعضاء مجلسي الشعب والشورى 
واحملليات بجلب بلطجية من جميع 

أنحاء البالد.
  الــــى ذلــــك، وفيما يبــــدو انه 
اعتذار مباشــــر عما حلق بهم من 
اتهامات بأنهم احد االسباب فيما 
عرف باسم «موقعة اجلمل» وهي 
مذبحــــة األربعــــاء ٢ فبرايــــر في 
التحرير، قدم شباب نزلة  ميدان 
الســــمان دعوة للمصريني للقيام 
بجولة سياحية في منطقة االهرام 

مجانا.
النزلة دعوتهم    ودشن شباب 
الـــــ «فيس بوك» بحســــب  على 
موقــــع «مصراوي» نافني ما حلق 
بهم من اتهامات وقالوا ان غالبية 
شباب نزلة السمان الذين يعملون 
بالسياحة ال عالقة لهم مبا حدث، 
وان من ظهروا في ميدان التحرير 
بجمالهم خيولهــــم ال ميثلون اال 

انفسهم.
  وحــــول الدعــــوة قــــال محمد 
اجلابري احد دعاة احلملة سنقيم 
حفل ثــــورة ٢٥ ينايــــر في نزلة 
السمان في احضان األهرام لتنشيط 
الســــياحة واالحتفــــال بالثورة، 
واضــــاف سيشــــتمل احلفل على 
ركوب خيل مجاني وعروض رقص 
باخليل وعروض تنورة وفقرات 

اخرى متعددة.
  في ســــياق آخر، مجددا اعلن 
عضو مكتب االرشــــاد في جماعة 
االخوان املســــلمني املصرية سعد 
الكتاتنــــي امس رفــــض جماعته 
النمــــوذج االيرانــــي فــــي مصر، 
مؤكدا ان اجلماعة تتطلع الى دولة 
مدنية يكون الشعب فيها مصدر 

السلطات.
  وأضاف الكتاتني في تصريحات 
للتلفزيــــون املصري ان النموذج 
االيرانــــي مرفوض مــــن االخوان 
املسلمني في مصر ألن املرجعية في 
مصر للقوانني واحملكمة الدستورية 

العليا واملجلس التشريعي.
  وتابع ان اجلماعة تتطلع الى ان 
يكون هناك قانون جديد لالحزاب 
في ظل الدولة املدنية الذي يكون 

الشعب فيها مصدر السلطات.

  وأشار املصيلحي في تصريحات 
إلى  اليوم»  لصحيفة «املصــــرى 
أن هناك قانونا جديدا للتضامن 
االجتماعــــي ســــيتم تطبيقه من 
أول مارس املقبــــل، بعد االنتهاء 
من الئحته التنفيذية ومراجعته، 
مشــــيرا إلى أن القانــــون اجلديد 
يهدف إلى زيادة عدد املستفيدين 
من منظومة التضامن االجتماعي 

الطرفني ومســــاهمتهما في تنفيذ 
مجزرة معركة اجلمل.

  وكانت معلومـــات املخابرات 
العســـكرية والعامة قد توصلت 
الى خيوط مرتكبي جرائم موقعة 
التي خططهـــا صفوت  اجلمـــل 
الشـــريف امني احلـــزب الوطني 
السياســـات  وجمال مبارك امني 
وزكريـــا عزمي امـــني العضوية 

 القاهرة ـ أحمد صبري ووكاالت
   فيمــــا تداولت أنباء صحافية 
أن القيادي «الوفدي» منير فخري 
عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد 
مت تكليفه بحقيبة وزارة السياحة 
وأنه قبل املنصب بعد مشاورات 
مع قيادات حزب الوفد، مؤكدة أن 
حكومة د.أحمد شفيق ستشهد خالل 
الساعات القليلة املقبلة تعيينات 
التعليم  الشاغرة وهي  للوزارات 
واالعالم باالضافة الى تغيير ما ال 
يقل عن ٥ وزارات أخرى لتغيير 
بعض الوجــــوه القدمية بعناصر 
من أحزاب املعارضة الرئيســــية، 
طالب عشــــرات القضاة املصريني 
املجلس األعلى للقوات املســــلحة 
الذي يحكم البالد بإقالة احلكومة 
احلالية واستبدال حكومة أخرى 
بها تخلو من رموز النظام السابق، 
وتســــريع وتيرة اإلجراءات لنقل 

السلطة إلى حكومة مدنية.
  وعقــــب اجتماعهــــم بالقاهرة 
طالب القضاة فــــي بيان املجلس 
األعلى للقوات املسلحة باالستجابة 
الفورية حلزمة إجــــراءات بينها 
تشــــكيل حكومة كفاءات وطنية 

من شخصيات مستقلة.
  واشــــترط القضاة أن تشــــكل 
تلك احلكومة فــــي األيام القليلة 
املقبلــــة ويكــــون أعضاؤها ممن 
لم يشــــاركوا في العمل السياسي 
مع النظام الســــابق، إلدارة البالد 
خالل الفتــــرة االنتقالية وإلجراء 
النيابية والرئاســــية  االنتخابات 

واالستفتاءات الدستورية.
  ومن اإلجــــراءات األخرى التي 
طالب بها القضاة املصريون اإللغاء 
الفوري حلالــــة الطوارئ وإطالق 
جميع املعتقلني واحملكوم عليهم 
في قضايــــا الرأي من قبل محاكم 

عسكرية أو استثنائية.
  الى ذلك، أصدر رئيس مجلس 
الوزراء املصري د.أحمد شــــفيق، 
قــــرارا بزيادة معــــاش التضامن 
االجتماعي بنســــبة ١٥٪ اعتبارا 

من أول أبريل ٢٠١١.
  وقال وزير التضامن االجتماعي 
د.علــــي املصيلحــــي، إن عــــدد 
املستفيدين يبلغ ١٫٢ مليون أسرة، 
يحصلون على معاش بقيمة تتراوح 
بني ١١٠ و١٦٠ جنيها لكل أســــرة، 
باإلضافة إلى ٤٠ جنيها لكل فرد 

في مراحل التعليم.

التحرير، بعد رفضهم خطاب مبارك 
الذي رفــــض فيه التنحي واكتفى 

بتعيني عمر سليمان نائبا له.
  وفرضت القوات حراسة مشددة 
على ڤيال اللواء اسماعيل الشاعر 
مدير امن القاهرة املقال في املعادي 
اجلديــــدة واخرى بهضبة االهرام 
يقيــــم بها جنله، حلــــني مراجعة 
اوراق املرشدي، بعد اكتشاف عالقة 

العام ضــــد املتظاهرين في ميدان 
التحرير يــــوم االربعاء ٢ فبراير 

اجلاري.
  وكان املرشــــدي بحسب موقع 
اخبار مصر قد ارســــل لســــاحة 
التحرير العديد من االتوبيســــات 
والبلطجية املدججني باألســــلحة 
والطــــوب لضــــرب املتظاهرين 
وإجبارهم على اخلروج من ميدان 

املرشدي باملعادي، وقاموا بتفتيش 
منزل مالكها محمد املرشدي عضو 

مجلس الشعب املنحل.
  جــــرت املداهمــــة االمنية على 
خلفية بدء حتقيقات سرية حول 
مرتكبي جرائم قتل شهداء الثورة 
ومجزرة ما عرف مبوقعة «اجلمل» 
التي نظمتها امانة احلزب الوطني 
وقيادات مباحث امن الدولة واألمن 

وتيســــير دخول أسر جديدة من 
خالل البحث االجتماعي، تصل إلى 

٣٥٠ ألف أسرة.
  من ناحية أخرى، قرر املصيلحي، 
تشكيل جلنة لتخفيف العقوبات 
املوقعة على أصحاب مخابز إنتاج 

اخلبز البلدي املدعم.
  إلى ذلك، انتشرت قوات الشرطة 
العسكرية امس األول داخل مجموعة 

 التحقيقات تكشـف: معركة «الجمل» قادها جمال مبارك والشـريف وعزمي ونفذها العادلي.. و شباب نزلة السـمان يعتذرون لمصر بجولة سياحية مجانًا باألهرامات

التونســـي  التلفزيون   عرض 
الرسمي شريطا يبني االماكن السرية 
التي خبأ الرئيس التونسي املخلوع 
زين العابدين بن علي كميات من 
النقـــود واملجوهرات وغيرها من 
النفائس في قصـــره بالعاصمة 

تونس.
  واظهر الشريط ان الرئيس بن 
علي خبأ كنوزه خلف ستائر القصر 
في سيدي بو سعيد وفي مخابئ 
سرية بنيت خلف مكتبة القصر، 
كمـــا اظهر ايضا مبالغ من النقود 

تعد مباليني الـــدوالرات واليورو، وعقودا من 
املاس والذهب عثرت عليها الســـلطات في هذه 
املخابئ، وجاء في التعليق املصاحب للشريط ان 
هذه الكنوز ستوزع على الشعب التونسي الذي 

كان يشكو من فساد بن علي ونظامه.
  وكانت كل من فرنسا وسويسرا وكندا واالحتاد 
االوروبي قد اعلنوا عن جتميد االصول العائدة لنب 

علي واسرته، بينما قالت احلكومة 
التونسية االنتقالية املكلفة بادارة 
البالد واالعداد النتخابات جديدة، 
انها بصدد استرداد اموال بن علي 
واسرته الستخدامها في محاربة 

الفقر املتفشي في تونس.
الوزراء    كما اســـتبعد رئيس 
ان  االيطالي سيلفيو برلسكوني 
يكون الرئيس التونسي املخلوع 
زين العابدين بـــن علي قد فارق 

احلياة.
  واضاف برلســـكوني ردا على 
سؤال للصحافيني لدى خروجه من قصر احلكومة 
جراسيولي ان «تونس لم تؤكد لي هذا النبأ».

  وكانت قناة «فرانس ٢» الفرنسية قد نقلت 
عن مصادر اميركية قولها ان زين العابدين بن 
علي قد فارق احلياة في السعودية بعد دخوله 
فـــي غيبوبة منذ يومني اثـــر اصابته باجللطة 

الدماغية.

 تزايد التخوف في إسرائيل من عودة مصر 
إلى «دولة مواجهة» بعد سقوط مبارك

 «ويكيليكس»: «الوطني» انزعج من ارتفاع 
شعبية عالء مبارك بعد مباراة الجزائر

 تل أبيبـ  يو.بي.آي: يتزايد التخوف في إسرائيل 
من أن تتحول مصر في أعقاب الثورة التي أسقطت 
الرئيس السابق حسني مبارك إلى «دولة مواجهة» 
واحتمال اقترابها من إيران على أثر السماح لسفينتني 
حربيتني إيرانيتني بالعبور في قناة السويس متوجهتني 

إلى البحر املتوسط في طريقهما إلى سورية.
  وكتب احمللل السياسي في صحيفة «هآرتس» ألوف 
بن امس أنه «تتزايد التخوفات في إســــرائيل من أن 
تتحول مصر مرة أخرى إلى دولة مواجهة، األمر الذي 
يزيد من شعور العزلة واحلصار الدولي والذي تعزز 

وحسب في فترة والية (رئيس الوزراء اإلسرائيلي) 
بنيامني نتنياهو». وأشار الكاتب إلى احتمال عبور 
السفينتني احلربيتني اإليرانيتني لقناة السويس، وذكر 
في هذا السياق بسماح مصر قبل عام ونصف العام 
بعبور غواصة إسرائيلية نووية من طراز «دولفني» 

للقناة املصرية إلى البحر األحمر.
  ورأى بن في هذا السياق أن «اإلبحار غير املألوف 
(للغواصــــة «دولفــــني») عبــــر عن تعــــزز التعاون 
اإلستراتيجي بني إسرائيل ومصر ومت تفسيره على 

أنه رسالة تهديد إليران». 

 قالـــت برقيـــة أميركية ان 
اجليش املصري يعـــتبر قوة 
سياسية واقتـــصادية كبيرة، 
ويثبـــت أنه يتميـــز بالنجاح 
أمام فشل غيره من املؤسسات 

احلكـــومية.
التي  البرقيـــة،    وأضافـــت 
أرسلتها الســـفيرة االميــركية 
فـــي القاهرة الـــى إدارتها في 
واشـــنطن، وســـربها موقـــع 

أكثر من  «ويكيليكس» وسط 
١٠٠ برقية أميركية عن مصر، 
أمس االولـ  ان اجليش يساعد 
على ضمان اســـتقرار النظام، 
وله دور حاســـم فـــي عملية 
«اخلالفة الرئاسية». وحتدثت 
البرقيات، التي تعود الى عامي 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩ عن مجمل االوضاع 
السياسية واالقتصادية والدينية 

في مصر.

  واعتبرت وثيقة للســـفارة 
في نوفمبـــر ٢٠٠٩، ان احلزب 
الوطني حـــاول القيام بحملة 
ترويجية مكثفة جلمــال مبارك، 
مشيرة الى ان قيادات في احلزب 
انزعجت من الصورة البطولية 
التي ظهر بها عالء مبارك بعد 
مبـــاراة اجلزائر، واعتبرت ان 
ذلك خصم مـــن رصيد جمال 

مبارك.

 البرادعي: إجراء انتخابات مبكرة 
سيطيح بمكتسبات الثورة

 «صنداي تايمز»: البد
  من ملء الفراغ السياسي  

 «الشروق» تكشف أسرار السيارات 
الديبلوماسية األميركية قاتلة الثوار 

 األزهر يسعى الستعادة دوره

 أنقرة ـ أ.ف.پ: 
صــــرح املعارض 
املصــــري محمــــد 
امس  البرادعــــي 
لصحيفة «ملييت» 
التركية بأن تنظيم 
انتخابات مبكرة في 
ســــيقضي  مصر 
مكتســــبات  على 
الثورة وســــيعيد 
الى انصار  احلكم 
الرئيس الســــابق 

حســــني مبارك. وقال البرادعي، 
احلائز جائزة نوبل للسالم محذرا 
«ان تسرعنا ونظمنا انتخابات في 
غضون اربعة او خمسة اشهر فإن 
املنتهية،  الثورة ستصبح بحكم 
السابق سيستمر حتت  والنظام 
قناع جديــــد». واضاف ان حزب 
مبارك الــــذي تنحى حتت ضغط 

الشــــارع «يعتزم 
العمل على عودته 
حتت شعار جديد، 
النــــاس  هــــؤالء 
ميلكــــون اصــــال 
كل شــــيء: املــــال 
االعالم،  ووسائل 
والذهاب سريعا الى 
االنتخابات يعني 
الســــماح للنظام 
الســــابق بالعودة 
مجددا الى الساحة 
بوجه جديد». ودعا البرادعي الى 
تشكيل «مجلس رئاسي» مؤلف 
من مدنيني اثنني وعسكري الدارة 
مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل 
مجلس تأسيسي واستفتاء على 
دســــتور جديد وتقوية االحزاب 
السياسية قبل اجراء انتخابات في 

غضون سنة على أقل تقدير. 

 لندن ـ د.ب.أ: التزال الثورة 
املصريـــة وتداعياتها حتظى 
باهتمام الصحف العاملية حتى 
بعد مرور نحو عشرة أيام على 
جناح الثورة املصرية في إجبار 
الرئيس السابق محمد حسني 
مبارك على التنحي عن احلكم 
العســـكري  وتكليف املجلس 
األعلى للقوات املسلحة بإدارة 

شؤون البالد.
  وأشارت صحيفة «صنداي 
تاميز» البريطانية امس األحد 
فـــي مســـتهل تعليقهـــا على 
األوضاع في مصر بعد مبارك 
إلى ضرورة ملء الفراغ السياسي 

في البالد.
  وقالـــت الصحيفة إنه على 
الرغم من أن «املتظاهرين حتلوا 
باملثالية الكاملة ويحدوهم األمل 
في مستقبل أفضل إال أن هناك 
خطرا كبيـــرا في حدوث حالة 

من اإلحباط لهم».
  واشـــارت الصحيفة إلى أن 
األســـابيع املاضية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا أوضحت 
أن الشعب فجأة صار مبقدوره 
ممارسة سلطة لم يكن يتوقع 

أبدا قبل ذلك أن يحوزها.
  وقالـــت الصحيفـــة إن هذا 
األمـــر مدعاة للفرح كثيرا لكن 
«ال ميكن اســـتبعاد خطر» أن 
يتبع هـــذه االحتفاالت إحباط 

وعدم استقرار.
  ورأت الصحيفـــة ان النظم 
الدميوقراطية حتتاج إلى وقت 
الدول  لتطويرها الســـيما في 
التـــي افتقدت هـــذا النوع من 
نظم احلكم وينقصها األسس 

الدميوقراطية.
  وأضافت الصحيفة ان هناك 
حالة من الفراغ السياسي تسود 
بعد اإلطاحة باحلكام املستبدين 
«وال يعرف أحـــد حتى الوقت 
الراهن من سيمأل هذا الفراغ». 

 رجال أمن الدولة سرقوا ٢٣ سيارة ديبلوماسية وليس سيارة 
واحدة، وكانت بقية الســـيارات مخبأة بـــوزارة الداخلية التي لم 
ترســـلها بدورها اال بعد تنحي مبارك، هكـــذا اكد مصدر موثوق 
من داخل الســـفارة االميركية لـ «الشـــروق» كاشفا لغز السيارة 
الديبلوماســـية التي دهســـت املتظاهرين في جمعة الغضب في 
الثامن والعشـــرين من يناير املاضي، حيـــث كان متواجدا داخل 

السفارة في هذا الوقت.
  وقال املصدر بحســـب جريدة «الشروق» املصرية الذي رفض 
االفصاح عن اسمه انه في يوم جمعة الغضب ٢٨ يناير املاضي في 
نحو الساعة السابعة مساء، وفي ظل اشتداد املواجهة بني التظاهرين 
وقوات الشرطة واالمن املركزي حيث كانت املواجهات محتدمة بني 
اجلانبني في ميدان التحرير، هجم افراد أمن الدولة باملالبس املدنية 
على جراج تابع للســـفارة املتواجد بجوار مبنى السفارة وخلف 
مجمع التحرير، مشيرا الى ان السفارة لديها ٣ جراجات غير جراج 

السفارة نفسها وجراج اخر بجاردن سيتي. 

 في قلب ميدان التحرير وعلى بعد أمتار من مسجد عمر مكرم كان 
املشهد الفتا وســــط جموع املصريني، وقف حشد من علماء وشيوخ 
االزهر بزيهم املميز حتت الفتات كبيرة تطالب باستقالل تلك املؤسسة 
الدينية واسترداد مكانتها. والالفت في املشهد أن معظم هؤالء من شباب 
العلماء حرصوا على احلضور منذ اليوم االول للثورة، وتزايد عددهم 
يوما بعد يوم بني اجلموع، حملهم الثوار على االعناق مرددين «عاش 
الهالل مع الصليب». مطالب هؤالء ليســــت فئوية أو شخصية، فهم 
يترفعون عن اخلوض في الفساد االداري الذي طال االزهر كغيره من 
قطاعات الدولة، لكن حلمهم ومطلبهم هو استعادة املكانة التاريخية 

لالزهر مالذا جلميع أبناء االمة من حاكم ومحكوم.

 القاهرةـ  أ.ش.أ: تظاهر امس عشـــرات املســـتثمرين أمام املقر 
الرئيسي للبورصة املصرية مبنطقة وسط القاهرة مطالبني بإلغاء 
العمليات املنفذة بالبورصة بجلستي ٢٦ و٢٧ يناير املاضي التي 
تلـــت بدء الثورة املصرية في ٢٥ يناير املاضي والتي تكبدت فيها 
البورصة املصرية خسائر بلغت نحو ٧٠ مليار جنيه، كما طالبوا 
باستمرار تعليق التعامالت البورصة حلني اتضاح الرؤية السياسية 

للبالد.
  وقد اضطرت إدارة البورصة إلى االستعانة بقوات من اجليش 
املصري لتهدئة املتظاهرين، فيما قام رئيس البورصة بلقاء عدد 

منهم في محاولة لشرح املوقف القانوني ملطالبهم.
  وقال كرمي راغب محامي بعض املســـتثمرين ان قانون سوق 
املال كفل في مادتيه ٢١ و٢٢ لرئيس البورصة حق إلغاء العمليات 
وإيقاف التعامل بالبورصة في حال وجود أحداث طارئة، معتبرا 
أن ما حدث في مصر بعد ٢٥ يناير يندرج حتت األحداث الطارئة 
مبـــا كان يوجب على رئيس البورصـــة إيقاف التعامالت حلماية 
صغار املستثمرين وهو ما لم يحدث. وأضاف راغب أنه تقدم ببالغ 
للنائب العام يطالب فيه بإلغاء العمليات في اليومني، معتبرا أن 
رئيس البورصة لم يتخذ قرارا في صالح صغار املستثمرين الذين 
تكبدوا خسائر ضخمة جراء استمرار التداول في هذين اليومني. الى 
ذلك، استأنفت البنوك ووحدات اجلهاز املصرفي املصري نشاطها 
امس، حيث مت افتتاح جميع الفروع وفقا للتوقيت املعتاد لغالبية 
البنوك. ولوحظ وجود زحام شـــديد في غالبية أفرع البنوك كما 
كان متوقعا وذلك لقيام عدد من مندوبي الشركات بعمليات سحب 
وإيداع لألموال ولم يتضح بعد في أي اجتاه تسير العمليات األرجح 

سواء للسحب أم االيداع.

 محمد البرادعي 
 البنوك استأنفت نشاطها وزحام كبير على جميع الفروع

 مستثمرون بالبورصة يتظاهرون 
مطالبين بإلغاء تداوالت ٢٦ و٢٧ يناير

 بن علي «خبأ المجوهرات والنفائس» في قصره 
بسيدي بو سعيد.. وبرلسكوني يستبعد وفاته

 مثقفون يحّذرون من عواقب تجاهلهم في وضع الدستور الجديد

 الجمل: ٧٦ أطول مادة دستورية في العالم
 يترقب اجلميع في مصر تعديل 
الدستورية من جانب جلنة  املواد 
تعديل الدستور التي شكلت مؤخرا 
بعد أن قام املجلس األعلى للقوات 
املسلحة بتشكيل جلنة لتعديله، وفي 
هذا الصدد حتدث الفقيه الدستوري 
املستشار يحيى اجلمل في لقاء أجري 
معه ببرنامج «القاهرة اليوم» على 
قناة «اليوم» الفضائية اشاد خالله 
بأعضاء جلنة تعديل الدستور في 
مقدمتهم املستشار طارق البشري، 
واضاف اجلمل ان اللجنة تقوم اآلن 

بدراســـة ٦ مواد من الدســـتور احلالي ومن هذه 
املواد املادة ٧٧.

  الى ذلك، حث مثقفون مصريون 
امس االول املجلس األعلى للقوات 
املسلحة على أن يتيح ملمثلني لهم 
املشاركة في صياغة معالم املرحلة 
القادمة على كل املســـتويات وفي 
مقدمتها «وضع دستور جديد» يجري 

حاليا تعديله.
البيان    وقـــال املوقعون علـــى 
وعددهم أكثـــر من ١٠٠ مثقف إنهم 
يرون ضرورة مشاركتهم «في صوغ 
معالم املرحلة القادمة على املستويات 
القانونية والفكرية والثقافية إميانا 
بقدرة املثقف على التفاعل اإليجابي والنقدي مع 

واقعه...  

 يحيى اجلمل 

 زين العابدين بن علي 


