
السلطة تنتقل لرئس البرلمان التونسى 
تونس ـ وكا
ت ا�نباء : 

3Like 0

قطعت عملية انتقال السلطة في تونس خطوة مھمة أمس بإع�ن
تولي فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب الرئاسة مؤقتا وأدائه اليمين

الدستورية ,  وبذلك جري طي صفحة نظام الرئيس السابق زين
العابدين بن علي الذي لجأ مع عائلته إلي السعودية بعد ساعات من

مغادرته الب�د .

الرئيس التونسى المؤقت يؤدى اليمين الدستورية

�ويأتي ذلك وسط مخاوف من انزالق البالد إلي الفوضي         ,  بعد إطالق النار   

لة   سبت وكا مس          ,  ون سية عصر أ شوارع العاصمة التون شكل عشوائي في  ب

بس             تدون مال جال ير من ر عات  شاهدوا مجمو هم  يان أن شهود ع رويترز ل

ناس        ,  وأوضح  باني وال لي الم نار ع قون ال سيارات    ,  وهم يطل قودون  ية ي مدن

مصدر عسكري أن أفرادا علي صلة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي     

وراء هذه األعمال ,  ألنهم يريدون نشر عدم االستقرار في البالد       ,  وقد اعتقل  

جه  بارزين هناك           ,  وتوا شرطة ال الجيش التونسي أمس المئات من عناصر ال

هذه العناصر اتهامات بالمسئولية عن التصعيد الدموي للمظاهرات الحاشدة         

التي شهدتها البالد . 

ثه              سي وب شعب التون تاله علي ال يان  وقد أهاب الرئيس التونسي الجديد في ب

سية         حزاب سيا من أ قوي  سائر ال شعب وب مس     ,  بال سمي أ فزيون الر التلي
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ومنظمات وطنية وجميع مكونات المجتمع المدني تغليب المصلحة الوطنية         , 

يا     بالد العل كد أن مصلحة ال ستتباب األمن       ,  وأ ومؤازرة الجيش الوطني في ا

ير األول      مبزع أمس الوز ية      ,  وقد كلف ال شكيل حكومة وحدة وطن تقتضي ت

محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة . 

قد  وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من الصراع وعدم وضوح الرؤية           ,  ف

لك  بالد            ,  وذ في ال سلطة  فراغ ال سألة  سي م ستوري التون لس الد سم المج ح

بإعالن أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس النواب وليس رئيس الوزراء       

محمد الغنوشي ينبغي أن يتولي رئاسة البالد مؤقتا ,  ويأتي ذلك خالفا لرغبة    

يد          لي مقال نه تو مس األول أ شي أ لن الغنو سبق أن أع قد  قه   ,  ف الغنوشي وفري

تا علي أداء           غير قادر مؤق بن علي  بدين  الحكم مؤقتا   ,  ألن الرئيس زين العا

مهامه . 

ستوري ـ وهو            عن المجلس الد مس لينقل  عاد أ سي  فزيون التون إال أن التلي

أعلي سلطة قانونية في البالد في القضايا الدستورية ـ أن انتخابات الرئاسة   

الجديدة في البالد يجب أن تجري في غضون 60  يوما أعتبارا من اآلن . 

ثه               صريح ب في ت ـ  ستوري  لس الد يس المج بدالناظر رئ حي ع كد فت وأ

سة بصفة           التليفزيون الحكومي أمس ـ أن المجلس يعلن شغور مجلس الرئا

نه       مادة      57  من الدستور التي تنص علي أ نهائية  ,  وأنه ينبغي االحتكام إلي ال

لي   يدعو إ تا          ,  وأن  لرئيس مؤق صب ا مان من يس البرل شغل رئ غي أن ي ينب

انتخابات خالل فترة تتراوح ما بين 45  و 60  يوما . 

وقد بدا وسط العاصمة التونسية خاليا في الساعات األولي من صباح أمس          , 

لذي     قت ا يد من األحياء           ,  وذلك في الو هب في العد تدمير والن لة من ال عد لي ب

مات               سبب معلو جول ب ظر الت هاء ح عد انت شأن مو موض ب يه الغ ساد ف

متضاربة . 

سبب أعمال               لة من الرعب ب لد لي بة من وسط الب عدة أحياء قري شت  وقد عا

مواطنين     شهادات  تخريب ونهب قامت بها عصابات ملثمين       ,  وذلك بحسب 

مذعورين نقلتها القنوات المحلية طوال الليل ,  وناشدت الجيش التدخل العاجل   

في          صمة  فوق العا يال  يش ل يات للج قت مروح قد حل صابات    ,  و هذه الع ضد 

نف              مال الع عن أع سئولين  ية الم شأن هو يات ب يه الروا ضاربت ف قت ت و
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والنهب ,  فقد أشار بعض السكان إلي أن عناصر ميليشيات سابقة علي عالقة   

بمقربين من الرئيس السابق وراء ذلك . 

تي          حو    50  سجينا مصرعهم وفر العشرات عندما شب حريق أ ولقي أمس ن

تونس    بي  مترا جنو عد         140  كيلو لي ب قع ع سجن ي يات  لي محتو مل ع بالكا

سجناء       شرات ال يان إن ع شهود ع قال  سجين  ,  و كان يضم    1200   العاصمة 

سقطوا برصاص الشرطة في أثناء محاولتهم الفرار . 

ماع متوقع             يل اجت وقد جاب مئات الجنود شوارع العاصمة التونسية أمس قب

للغنوشي مع ممثلي جميع األحزاب ,  في محاولة لتشكيل حكومة ائتالفية . 

عدة               سكان في  وجاء استدعاء الجيش إلي الشوارع في الوقت الذي قال فيه 

في        نار  شعل ال نة وت جوب المدي عات ت سية    ,  إن جما صمة التون ناطق بالعا م

المباني وتهاجم الناس والممتلكات . 

ية             ضبانا معدن حاملين ق شوارع  جانبي ال لي  سكان ع ئات ال صطف م قد ا و

وسكاكين في محاولة لصد اللصوص في ضواحي الطبقة العمالية بتونس . 

سعودية أمس بوصول        ية ال كة العرب ومن ناحية أخري    ,  رحبت حكومة الممل

كة            ,  وذكر  لي الممل سرته إ بن علي وأ الرئيس التونسي السابق زين العابدين 

لن     كة إذ تع مة الممل سعودي         ,  أن حكو كي ال لديوان المل عن ا صادر  يان  ب

وقوفها التام إلي جانب الشعب التونسي الشقيق        ,  فإنها تأمل في تكاتف أبنائه     

لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه . 

بير     مام ك تابع باهت صر ت مس    ,  أن م ية أ نت وزارة الخارج قاهرة   :  أعل وفي ال

التطورات المتالحقة في تونس ,  علي أثر تنامي االحتجاجات الشعبية ,  وأكدت

الخارجية في بيان رسمي أمس ,  أن مصر إذ تؤكد احترامها خيارات الشعب    

ضبط             لي  سيين وقدرتهم ع ثق بحكمة األخوة التون ها ت شقيقة فإن تونس ال في 

الوضع وتفادي سقوط تونس في الفوضي . 
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اثار التخريب والنهب على قصر صهر بن على

سوبر ماركت جيان تشتعل فيه النيران

تاريخ: 16/01/2011 - 401:43 - تعليق:دكتور منصور حسن عبد الرحمن

تاريخ: 16/01/2011 - 301:30 - تعليق:مصرية 1

تاريخ: 16/01/2011 - 201:25 - تعليق:احمد فرج رس�ن الطحاوى

أضف تعليقك

 
 

2 - تعليق:احمد فرج رس5ن الطحاوى + 3 - تعليق:مصرية 1 : يبدو أن شعوبنا العربية زي
القط يحب خناقه. 

يبدو أن شعوبنا العربية زي القط يحب خناقه.

 

وانا ايضا 
وانا ايضا اؤيد ك�م اZستاذ/احمد فرج Zن الى بيحصل فى تونس اZن Zيبشر بالخير سلب ونھب
وقتل وZ احد امن على نفسة وZ على ممتلكاته ارجو لھم الخير وان يكون ماحدث فى مصلحتھم

ولھم وليس عليھم

 

اخاف على الشعب التونسى 
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تاريخ: 16/01/2011 - 112:49 - تعليق:دكتور منصور حسن عبد الرحمن

   
  البريد اdلكتروني

    اZسم

  عنوان التعليق

  تعليق

اخاف على الشعب التونسى 
Z تعليق لى على ما قام بة اZخوة فى تونس كونة شأن يخصھم وحدھم ولكن اخاف ان يأتى يوم
يتحصرون على ايام زين العابدين كما تحصر العراقيون على ايام صدام والمثل بيقول نام على

قردك ليجيك اللى اقرد منة

 

الثورة الفرنسية (1789–1799) 
14 يناير 2011 يوم فاصل في تاريخ الشعوب العربية وZ يقل أثرا عن الثورة الفرنسية (1789–

1799) أم ثورات الشعوب وملھمتھا.

إضافة تعليق 

البيانات مطلوبة 

إرسل 
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جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ا
ھرام
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