
 

24096 العدد - 78 السنة - 2011 كانون الثاني 15 السبت  

 بن علي أول رئيس عربي يسقط بانتفاضة شعبية
 فّر بالطائرة إلى جدة والغنوشي أعلن توّليه سلطاته

�عبية �جات الش في حدث غير مسبوق عربياً ستتردد أصداؤه حتماً ف�ي أك�ثر م�ن دول�ة عربي�ة، أطاح�ت ا!حتجا
�ن عل�ي ��دين ب��ن العاب��رئيس زي��ونس، ال��ي ت��ر ف��ع والفق��ى القم��نة 74(عل��ا ) س��;د بع�دما حكمھ��ن الب��ر م��ذي ف�ال

�اب  23بقبضة من حديد طوال ��ن غ�ير ان ي�درك إن إق�دام الش�ياة، م سنة وكان يعد نفسه للبقاء رئيساً مدى الح
�رطة، ��ع الش��ة وقم��ن البطال��اً م��ھر يأس��ل ش��د قب��و زي��يدي اب��ي و!ي�ة س��ى إح�راق نفس�ه ف��زي عل��د البوعزي�محم

ين   سيتحول شرارة يد أع�داد العاطل ية تزا مواجھات عمت العاصمة ومعظم المدن التونسية الرئيسية على خلف
لى التخل�ي ع�ن الس�لطة مرغم�اً  خيراً ا توج بدفع�ه ا �ام، لت�عن العمل واستش�راء الفس�اد والمحس�وبية داخ�ل النظ

�ريع .  وليجد انه ليس موضع ترحيب في دول كانت تدعي صداقته با!مس القريب�وسيثير العنف والتح�ول الس
�ة ��داد متنامي��ابھة م�ن أع��غوطاً مش�في مسار اQحداث قلقاً في أنحاء العالم العربي، حيث تواج�ه أنظم�ة حك�م ض

 .من الشبان والمصاعب ا!قتصادية وتزايد التشدد
لى  يون ليق�ول أن�ه تو عبر التلفز يس ال�وزراء محم�د الغنوشي  وبالتزامن مع اع�;ن رحيل ب�ن علي، أط�ل رئ
�يراً �السلطات الرئاسية موقتاً بموجب الدستور !ن الرئيس لم يعد قادراً على ممارسة مھماته، في بيان يشبه كث

�ة ع�ن الس�لطة  1987تشرين الثاني  7ذلك الذي ت;ه بن علي في �يب بورقيب عندما ازاح الرئيس الراح�ل الحب
ته لس�وء وض�عه الص�حي �ة مھما��كل . بدعوى عدم قدرته على ممارس��ذا الش��ى ھ�لك�ن عملي�ة انتق�ال الس�لطة عل

بن علي بص�ورة  �ام ��يين رأوا انھ�ا غ�ير دس�تورية وانھ�ا ترم�ي ال�ى اس�تمرار نظ��ات م�ن تونس�أث�ارت اعتراض
ھذا المخ�رج . أخرى لذي رت�ب  وفي غمرة كل ذلك كان الجميع يتساءلون عن دور الجيش وعما اذا كان ھو ا

وقد استرعى ا!نتباه ان الرئيس الفرنسي رفض استقبال . مع دول اجنبية وخصوصاً فرنسا والو!يات المتحدة
لى اج�راء  يار زعمائ�ه، ودع�ت ا �ي اخت�نه يح�ق للش�عب التونس الرئيس التونسي المخلوع، فيما قالت واشنطن ا

 . انتخابات حرة ونزيھة قريباً 
�ن ��لة م��لطة ع�بر سلس��بث بالس��اول ا!خ�ير عبث�اً التش��ي، ح��ن عل��ل ب��يرة ال�تي س�بقت رحي��ات ا!خ��تى اللحظ�وح
�ة ف�ي غض�ون �ا!جراءات، فأعلن حال الطوارىء في انحاء الب;د وأقال الحكومة ووعد بإجراء انتخابات نيابي

سنة  �ح للرئاس�ة �بأ! يترش ظاھرات . 2014ستة أشھر بعدما كان وعد الخمي�س  �م يوق�ف موج�ة الت�لك ل لك�ن ذ
�س��داً ام��ثر حش��ت ا!ك��تي كان��غب. ال��ة الش��وات مكافح��ع ق��تباكات م��لت اش��دران . وحص��اھرون ج��لق متظ�وتس

 .وزارة الداخلية التي كانت مكاناً يلقي الرعب والخوف في قلوب الناس بسبب التعذيب الذي كان يمارس فيھا
���ور لـ��اھد مص��ترز"وش��رة " روي��افة عش��ى مس��;ت عل��احية النخي��ي ض��يرين ف��رين كب��ون متج��م ينھب��اس وھ�الن

�ة. كيلومترات من العاصمة��ار ف�ي مرك�ز الش�رطة المحلي��رموا الن�نه ف�ي ك�ل . وق�ال انھ�م اض وروى مراس�ل ا
�ة العرب�ات ��كوا بعص�ي لحماي�قد امس �ون ف�ي الش�وارع و��اس يقف�مربع سكني تقريبا في تونس العاص�مة ك�ان الن

�ب��ات النھ��ن عملي��ازل م��اة . والمن��ت قن��رة"وبث��ن " الجزي��دد م��ي ع��اً ف��اً امني��اك انف;ت��ة ان ھن��ائية القطري�الفض
�ت . الو!يات وان الناس يستغيثون لحمايتھم��ة القص�رين لي�;ً طالب�حامون ف�ي مدين �اھرة تق�دمھا الم�وس�ارت تظ

 .برحيل الغنوشي
تن ارب�ع مروحي�ات " الجزيرة"وبثت  ان بن علي توجه من مطار تونس الذي كان الجيش يسيطر عليه على م

�عودية��ة الس��ة العربي��ة او المملك��ارات العربي��ة ا!م��ى دول��ة ال��ائرة مدني��ه بط��ا توج��ا ومنھ��ى مالط��اة . ال��ا قن�أم
وف�ي وق�ت متق�دم لي�;ً، أك�دت . ا!خبارية التي تتخذ دبي مقراً لھا فقالت ان بن علي يتوجه الى قطر" العربية"
 .وصول بن علي الى جدة بالسعودية" العربية"و" الجزيرة"

يا ل�تزود الوق�ود ول�م تح�دد  سردينيا بجنوب ايطال في كاليغ�اري ف�ي   ً;�ية م�ن ت�ونس لي وحطت طائرة مدنية آت
لى . بوضوح ھوية ركابھا ستناداً ا وامرت السلطات ا!يطالية الطائرة با!ق;ع فور انتھائھا من تزود الوقود، ا

 ".! تعلم ما اذا كان الرئيس التونسي على متن الطائرة ام !"مصادر قالت إنھا 
�ت ��رة"وقال��ي" الجزي��ي دب��ودة ف��ن عل�ي موج��ة ب��ي زوج��ي الطرابلس��ال . ان ليل��ل ا!عم��اعد لرج��اد مس��ا أف�بينم

�اً ��ر    صخر الماطري صھر الرئيس التونسي ان الماطري موجود في دبي وان تقريراً تلفزيوني�ع�ن اعتقال�ه غي
�ي من�ذ ظھ�ر الي�وم: "وأضاف المساعد الذي طلب عدم ذك�ر اس�مه. صحيح��ي دب�وتح�دث بع�دما اتصل ". ان�ه ف

 .ھاتفيا بالماطري للتأكد من مكانه
�ت قن�اة ��مة"وكان�من اق�ارب" نس �ير ��ع الكث��ل م��اطري اعتق��ت ان الم��ة للتلفزي�ون بث��ية الخاص��ي  التونس��ن عل�. ب

�ل ب�دء ا!ضطرابات ان�ه يج�ري . والماطري واحد من ابرز رجال ا!عمال في تونس�وقال بع�ض المحللي�ن قب
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�ع��ي رفي��ب سياس��ي منص��داده لتول��ض .  اع��ن بع��ب م��كوك وغض��ور ش��ة مح��الحه التجاري��ه ومص��ت ثروت�وكان
 .معارضي بن علي الذين اتھموا الرئيس السابق بمحاباة ا!قارب

�ن كي;ن�ي لقن�اة ��ائرة م�ن مط�ار " نس�مة"وصرح قائد طائرة يدعى محم�د ب��ض بع�د الظھ�ر ا!ق�;ع بط�بان�ه رف
نت : "وقال في اتصال مع القناة. قرطاج الدولي تنقل اقرباء لبن عليتونس  طائرة ال�تي كا رفض�ت ا!ق�;ع بال

لكنه ". وعلى متنھا افراد من عائلة بن علي) بتوقيت غرينيتش 13:30 (14:30متجھة الى ليون في الساعة 
 .لم يوضح ھويات المعنيين او عددھم

لو بورجي�ه بض�واحي باريس " الموند"وأوردت صحيفة  الفرنسية أن طائرة آتية من تونس وصلت إلى مطار 
 .لبن علي وحفيدته  بتوقيت غرينيتش تنقل ابنة 18:30الساعة 

 
 الغنوشي

�;د�في الب تاً  يه الس�لطة موق طبق�اً : "وق�ال.  وبعد يوم من الصدامات العنيفة، اعلن الغنوشي ع�بر التلفزيون تول
في حال تعذر على رئيس الجمھورية القيام بمھامه بصفة وقتية ... من الدستور الذي ينص Q56حكام الفصل 

�ة مھام�ه ) رئيس الوزراء(أن يفوض سلطاته الى الوزير ا!ول �واعتباراً لتعذر على رئيس الجمھورية ممارس
ھا كاف�ة م�ن ...  بصفة وقتية أتولى بداية من ا!ن ممارستي سلطات رئيس الجمھورية وأدعو ابن�اء ت�ونس وبنات

�ن �مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن الفئات والجھات كافة الى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكي
�تقرارھا��ترة . ب;دنا التي تعز علينا جميعاً من تخطي ھذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنھ�ا واس�وأتعھ�د خ�;ل ف

�م ��تي ت��ة ال��ادية وا!جتماعي��ية وا!قتص��;حات السياس��ام با!ص��تور والقي��ترام الدس��ؤولية اح��ذه المس��ل ھ�تحم
�ة ��ات وطني��زاب ومنظم��ن اح��وطنيين م��راف ال��ف ا!ط��ع مختل��اور م��ة وبالتش��ل دق��ك بك��ا وذل��;ن عنھ�ا!ع

 ".ومكونات المجتمع المدني و^ ولي التوفيق
�ه غ�داً �ھاتف ان �ة ع�بر ال��ون خاص�ة ف�ي مقابل��ماً، ) الي�وم(و!حقاً، صرح الغنوشي لقناة تلفزي�س�يكون يوم�اً حاس

 .وأنه سيجتمع مع ممثلين ل;حزاب السياسية لتأليف حكومة، وأمل ان تفي ھذه الحكومة بالتوقعات
�ى أم�ر م�ن ب�ن " تونس افريقيا"وأفادت وكالة ��ى مھمات�ه بن�اء عل�قدم أم�س ان الغنوش�ي تول ل;نباء في وق�ت مت

�س الجمھوري�ة بت�اريخ "واوضحت انه . علي�عن رئي �ر تف�ويض ص�ادر ��ى  14بن�اء عل�ى أم�ك�انون الث�اني تول
 .ولم يكن ھذا ا!يضاح وارداً في برقية سابقة بثتھا الوكالة". السيد محمد الغنوشي مھام رئاسة الجمھورية

حال  56وقال قانونيون ان ا!عتم�اد على الفصل  �ة "م�ن الدس�تور ال�ذي يتعل�ق ب�تع�ذر عل�ى رئي�س الجمھوري
 .ليس صحيحاً Qنه قد يفترض ان بن علي لم يتخل نھائياً عن السلطة" القيام بمھامه بصفة وقتية

تل ف�ي . وكان بعض التونسيين غير راضين عن تولي الغنوشي المسؤولية  وقال فاضل بالطاھر شقيق رجل ق
�اً " الجزيرة"ا!حتجاجات لـ��دان . إن ا!حتجاجات س�تعاود قريب�لى الش�وارع ومي وأض�اف أنھ�م س�يعودون غ�دا إ

 .الشھداء لمواصلة العصيان المدني إلى أن يتغير النظام
�اً ��ي إن نح�و . وكان البع�ض أك�ثر ابتھاج�قابي المحل �ط الن�ش�خص تجمع�وا ف�ي  5000وق�ال محم�د فاض�ل الناش

 .شوارع بلدة منزل بوزيان في جنوب الب;د ل;حتفال برحيل بن علي
نه  حدث بأ ما  �ن عل�ي ��دي ب�ظام"ووصف زعيم المعارضة نجيب الشابي أحد أش�د منتق �بكة ". تغي�ير ن�وق�ال لش

�ي-آي"����ون" تل����ية للتلفزي����مة: "الفرنس����ة حاس����ذه لحظ����ة. ھ���ام جاري����ير نظ����ة تغي����اك عملي����ة .  ھن��ا`ن مرحل
 ".!ص;ح القانون وترك ا!ختيار للشعب... يجب أن تفضي إلى إص;حات عميقة...الخ;فة

          
 فرنسا 

�ى اراض�يھا، عازي�اً " ! ترغب"في باريس، قال مصدر قريب من الحكومة ان فرنسا •�بن عل�ي ال ف�ي مج�يء 
 .ھذا الموقف الى عدم الرغبة في اثارة استياء الجالية التونسية في فرنسا

�ة"مض�يفاً ان ب�ن عل�ي " ! نرغب في مجيئه:"وأضاف ��ي " ليس�ت امام�ه أي�ة فرص�لتح�ط طائرت�ه ف�ي ا!راض
 .الفرنسية

�اً "وقال الرئيس الفرنسي نيكو! ساركوزي في بي�ان إن ��ن ان يحق�ق ح�;ً دائم�اً وديموقراطي�الح�وار وح�ده يمك
سيين ف�ي ھ�ذه ". لbزمة الحالية مع التون �ه يع�ترف "الف�ترة الحاس�مة"وأكد ان فرنسا تقف جنباً ال�ى جن�ب �، وان

 .با!نتقال الدستوري
 .وفي وقت سابق حذرت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياھا من السفر الى تونس

 
 ا&تحاد ا$وروبي 

�ة ك�اثرين آش�تون • ��ة ا!مني��ة والسياس��ي للش�ؤون الخارجي��ا ل;تح�اد ا!وروب��ت الممثل�ة العلي�ف�ي بروكس�يل، قال
ن�ود ان نع�رب ع�ن : "والمفوض ا!وروبي للتوسيع وللسياسة ا!وروبية للجوار ستيفان فولي في بيان مش�ترك

�ب تحقيقھ�ا ب�الطرق الس�لمية�نح�ض جمي�ع ... دعمنا للشعب التونسي واعترافنا بتطلعاته الديموقراطي�ة ال�تي يج
يد م�ن العن�ف يد م�ن الض�حايا او ح�دوث مز ". ا!طراف على ضبط النفس والھدوء من أج�ل تجنب وق�وع مز

�تعدادنا للمس�اعدة عل�ى ايج�اد حلول . الحوار أم�ر أساس�ي"وأكدا ان ��عبھا واس�يال ت�ونس وش ونج�دد التزامن�ا ح
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 ".ديموقراطية دائمة ل;زمة الجارية
 
 

 أوباما 
ادين واستنكر استخدام العنف ضد الم�دنيين ف�ي :"في واشنطن، قال الرئيس ا!ميركي باراك اوباما في بيان • 

 ".تونس الذين يعبرون سلمياً عن رأيھم، واشيد بشجاعة الشعب التونسي وكرامته
�ل الحص�ول "واضاف ان �شجاع م�ن اج ضال ال �ى ھ�ذا الن��اھداً عل�الو!يات المتحدة تقف مع المجتمع ال�دولي ش

شعب التونس�ي وھ�و يس�عى  على الحقوق العالمية التي علينا جميعاً ان نلتزمھا، وسنتذكر لفترة طويلة صور ال
�ب العن�ف، وادع�و الحكوم�ة ... الى جعل صوته مسموعاً �ادعو كل ا!طراف الى المحافظ�ة على الھ�دوء وتجن

�س ا!رادة ��ب، تعك��تقبل القري��ي المس��ة ف��رة ونزيھ��ات ح��راء انتخاب��ان واج��وق ا!نس��ترام حق��ى اح��ية ال�التونس
�اء "واكد ان ". والتطلعات الحقيقية للشعب التونسي�على كل بلد ان يمنح الحياة لمبدأ الديموقراطية بطريقته، بن

لدول "وذكر ان ". على تقاليد شعبه �عوبھا ھ�ي اق�وى واك�ثر نجاح�اً م�ن ا�الدول التي تحترم الحقوق العالمي�ة لش
�ه اص�وات : "وختم". التي ! تفعل ذلك�شراقاً اذا م�ا قادت ! اشك في ان مستقبل الشعب التونسي سيكون اك�ثر ا
 ".الشعب التونسي

 
 مون -بان كي 
�راف : "مون-وفي نيويورك، قال ا!مين العام ل;مم المتحدة بان كي�الوضع السياسي يتطور بسرعة وكل ا!ط

نف  المعنيين يجب ان يبذلوا قصارى جھدھم !قامة حوار وحل المشاكل س�لمياً لمن�ع المزي�د م�ن الخس�ارة والع
 ".وسأواصل البحث في ذلك مع ا!طراف المعنيين... والتصعيد 

) رويترز، و ص ف، أ ب، ي ب أ(
  

 تونس منذ ا&ستق*ل
 :ھنا المحطات الكبرى في تاريخ تونس منذ ا!ستق;ل

تعيين الحبيب بورقيبة الذي عاد . سنة 75إع;ن استق;ل تونس بعد حماية فرنسية دامت : 1956آذار  20 -
 .رئيساً للوزراء 1955من المنفى في حزيران 

 .إع;ن الجمھورية وانتخاب بورقيبة رئيساً : 1957تموز  25 -
 .تبني اول دستور لتونس: 1959حزيران  1 -
الحبيب بورقيبة يطالب بج;ء القوات الفرنسية عن قاعدة بنزرت البحرية في شمال : 1963تموز  19 -

منه أدت مواجھات إلى سقوط ألف قتيل،  21تموز و 20في . قطع الع;قات الديبلوماسية بين البلدين. الب;د
وانسحب الفرنسيون من بنزرت في تشرين ا!ول . عسكرياً فرنسياً  30معظمھم من المدنيين التونسيين و

1963. 
 .تأميم ا!راضي الزراعية للمستعمرين ا!وروبيين: 1964 -
 .انتخاب بورقيبة رئيساً مدى الحياة: 1975آذار  18 -
إع;ن حال الطوارىء بعد . اضراب عام قاده ا!تحاد العام التونسي للشغل: 1978شباط  -كانون الثاني  -

 .جريحاً  325قتي;ً و 51صدامات أدت إلى سقوط 
إلغاء بورقيبة قرار رفع ا!سعار واقالة . صدامات عنيفة بسبب ارتفاع اسعار الخبز: 1984كانون الثاني  -

 .وزير الداخلية
 .إقالة رئيس الوزراء محمد مزالي وسفره الى اوروبا: 1986تموز  -
عن الحكم على يد رئيس الوزراء زين العابدين بن " عجزه"إقالة بورقيبة بسبب : 1987تشرين الثاني  7 -

 .علي الذي تولى الرئاسة خلفاً له
 .تعدي;ت دستورية تلغي الرئاسة مدى الحياة وتحدد عدد الو!يات الرئاسية: 1988تموز  25 -
 .انتخاب بن علي رئيساً با!قتراع العام: 1989نيسان  9 -
 .منع حزب النھضة ا!س;مي: 1992 -
 .اعادة انتخاب بن علي رئيساً : 1994آذار  20 -
 .توقيع اتفاق للشركة والتبادل الحر مع ا!تحاد ا!وروبي: 1995تموز  17 -
 .اعادة انتخاب بن علي رئيساً : 1999ايلول  25 -
 .سنة 96وفاة بورقيبة عن : 2000نيسان  6 -
وأدى إلى " القاعدة"اعتداء على كنيس في جزيرة جربة بجنوب الب;د تبناه تنظيم : 2002نيسان  11 -

 .قتي;ً  21سقوط 
 .اص;ح دستوري أقر باستفتاء يسمح لرئيس الدولة بالترشح لو!يات جديدة: 2002ايار  27 -
 .انتخاب مجلس للمستشارين، مما يجعل البرلمان يتألف من مجلسين: 2005تموز  3 -
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اجراءات اقتصادية ومالية لمنطقة المناجم في قفصة بعد حركة احتجاج على البطالة : 2008تموز  16 -
 .والفساد، قمعت بقسوة

قتي;  66بن علي يغادر تونس بعد صدامات استمرت شھرا وأدت إلى سقوط : 2011كانون الثاني 14 -
  .على ا!قل

  
) و ص ف(

......................................................................................................................................................................................... 
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