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 2011 حزيران 20 –تصريح الرئيس بن علي 

 
: ٌوّد الّرئٌس زٌن العابدٌن بن علً إٌضاح ما ٌلً

 
ٌّة المنّظمة التً 2011 كانون الثانً 14 منذ -1 ، وفً إطار الحملة اإلعالم

ٌّة على إعتبار رحٌله من تونس  تعّرض لها، ترّكزت الوسائل اإلعالم
 ".هارب"وكأّنه 

. إالّ أّن الواقع مخالف للرواٌات التً تنشرها وسائل اإلعالم
 

ظروف مغادرته تونس 
 

 حضر إلى مكتب الّرئٌس بن 2011 كانون الثانً 14فً صباح ٌوم 
علً، المدٌر العام المكلّف بأمن الرئٌس علً السرٌاطً لٌعلمه أّن 

أجهزة مخابرات صدٌقة أّكدت أّن أحد أفراد الحرس الجمهوري مكلّف 
ٌّة خطر  ٌّة وأّن الوضع فً العاصمة التونس بإغتٌال رئٌس الجمهور
وخارج عن السٌطرة وأّن القصر الرئاسً فً قرطاج والمنزل فً 

سٌدي بوسعٌد محاصرٌن، كما أشار إلى طائرة هلٌكوبتر تحوم فوق 
المنطقة وإلى خافرتً سواحل تجوبان البحر بٌن القصر الرئاسً 

ومنزله الخاص ورجاه أّن ٌسمح لزوجته وأوالده بالمغادرة فً طائرة 
جاهزة لإلقالع إلى جّدة، ثّم عاد وأصّر علً السرٌاطً على أن ٌرافق 

الّرئٌس عائلته إلى جّدة لبضع ساعات كً تتمكن األجهزة من كشف 
. المؤامرة وضمان أمن الرئٌس

على هذا االساس صعد الرئٌس إلى الطائرة مع أفراد عائلته بعد أن أمر 
. قائد الطائرة بإنتظاره فً مطار جّدة لكً ٌعود معه إلى تونس
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إالّ أّنه بعد وصوله إلى جّدة عادت الطائرة إلى تونس دون إنتظاره 
وخالفاً ألوامره الصرٌحة فبقً فً جّدة رغماً عن إرادته والحقاً تّم 

 من الدستور التونسً 57اإلعالن أّنه هرب من تونس وطّبقت المادة 
. بحٌث تولى رئٌس مجلس النّواب منصب رئٌس الجمهورٌة بالوكالة
ٌؤّكد الّرئس بن علً على أّن هذه هً حقٌقة ما حصل و وعلى أّنه 

ٌشهد على صّحة هذه الوقائع كّل من المدٌر العام المكلّف بأمن الرئٌس 
. ومدٌر التشرٌفات وقائد الطائرة والمدٌر العام للخطوط الجوٌة التونسٌة

 
ٌزٌد الّرئٌس أّن ظروف مغادرته قصراً وبالخدعة لتونس لم تكن سوى  -2

الفصل األّول من الخّطة التً إستمّرت عبر إستهداف حكمه لحملة 
ٌّة منّظمة وغٌر برٌئة غاٌتها تصوٌر حقبة الحكم الماضٌة وكأّنها  إعالم
الشّر المطلق تمهٌداً لجعل التونسٌٌن مستعّدٌن لقبول نظام سٌاسً جدٌد 

 .ٌتّم اإلعداد له بغفلة منهم وبتخطٌط محترف

وكان الّرئٌس قد آل على نفسه إلتزام الصمت وعدم الرّد على التهم 
السخٌفة إلى أن أدرك أّن اإلستمرار فً تحطٌم صورته وسمعته ٌصّب 

: ضمن هذا المخّطط فرأى أّن من واجبه توضٌح النقاط التالٌة
 

نفي جميع اإلّتهامات 
 

  إّنه لم ٌترك منصبه كرئٌس جمهورٌة ولم ٌهرب من تونس كما إّتهم
 بذلك زوراً 

  إّنه لم ٌعط خالل األحداث األخٌرة األمر بإطالق النار بالذخٌرة
ٌّة على المتظاهرٌن وذلك ثابت بكافة اإلتصاالت الجارٌة من  الح
وإلى رئاسة الجمهورٌة ووزارة الّداخلٌة ووزارة الدفاع الوطنً 

. وهً جمٌعها مسّجلة

  ًإّنه ال ٌملك شخصٌاً أّي حساب مصرفً خارج تونس ال ف
. سوٌسرا وال فً النمسا وال فً أّي بلد آخر

  ًكما أّنه ال ٌملك فً فرنسا وال فً أّي مكان فً العالم أّي عقار مبن
أو غٌر مبنً مهما كانت مساحته، وقد طلب من وكٌله القانونً 

المحامً أكرم عازوري اإلستحصال على إفادات رسمٌة من البلدان 
 .التً إتهمته زوراً أّنه ٌملك فٌها أمواالً تنفً تلك الملكٌات المزعومة
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 فً الواقع  إّن األسلحة غٌر الشرعٌة التً إّتهم بإمتالكها لٌست 
ٌّة تلّقاها من بعض رؤساء الّدول وهً مسّجلة فً  سوى هداٌا رسم

ٌّة فً سجالت  ٌّات "جردة رسم اإلدارة العامة ألمن الرئٌس والشخص
 "الّرسمٌة

  إّن المجوهرات العائدة لزوجته هً أٌضاً هداٌا رسمٌة من بعض
 .رؤساء الدول

  ٌّة التً عرضت صورها على التلفزٌون أّما كمٌات األوراق النقد
الّرسمً فقد وضعت فً منزله الخاص بعد مغادرته كفصل إضافً 
ٌّة وعلٌها عالمة  ٌّئة اإلخراج إذ ظهرت األوراق النقد ٌّة الس للمسرح
البنك المركزي التونسً لإلٌحاء أّن الرئٌس ٌستولً على األموال 

العامة ثّم صدر األمر بإعادتها إلى مصدرها أي إلى البنك المركزي 
 .الذي أحضرت منه خصٌصاً لتصوٌر الفٌلم

  كغ من الحشٌشة فً القصر الرئاسً هو / 2/والزعم بالعثور على
فصل إضافً إلستكمال التشهٌر به أخالقٌاً تماماً كاألوراق النقدٌة 

 . التً إستعارها مخرج الفٌلم من البنك المركزي
 

إّنه ٌدعو التونسٌٌن للتفكٌر بتعّمق بالغاٌة والهدف السٌاسٌٌن من  -3
: تصوٌره إلى الّرأي العام فً آن معاً 

 كهارب من تونس 

 حائز على أموال نقدٌة عائدة للبنك المركزي 

 حائز على أسلحة غٌر شرعٌة 

 حائز على مخّدرات 

 حائز على مجوهرات 

 فً القصر الرئاسً أو فً منزله الخاص،

وإذاعة ذلك بالصوت والصورة المفبركة فً اإلعالم تكراراً، 
 

وٌوضح الّرئٌس أّن الهدف من تصوٌره وكأّنه أجمع فً شخصه جمٌع 
ٌّة دون إستثناء ال ٌمكن أن ٌكون  الممارسات والعٌوب غٌر األخالق

سوى التحضٌر للمرحلة الالحقة وجعل التونسٌٌن ٌتقبلون نظاماً جدٌداً 
مختلفاً فً أسسه ومبادئه عن ذلك الذي عرفوه خالل فترة حكمه ومهما 
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 عاماً من تارٌخ تونس عرف خاللها 23قٌل، لن ٌستطٌعوا أبداً محو 
الشعب التونسً النمو واإلستقرار واألمن بفضل مجهودات متواصلة 

من طرف جمٌع المواطنٌن من أعضاء حكومة وموّظفٌن وغٌرهم 
: تحّققت خالل هذه الفترة رغم بعض الشوائب إنجازات هامة ٌذكر منها

 
 عاماً  23اإلنجازات المحّققة خالل 

 

 5 % ٌّة مّدة   سنة بدون إنقطاع20نسبة نمّو سنو

  ٌّةحتٌاطًإتكوٌن لمدة ثالثة أشهر فً ٌكفً   من العمالت األجنب
  حتى لٌوم واحد، ٌكفً 1987خالل العام  ،كنيّنه لم أحٌن 

 80 %من الشعب هو من الطبقة المتوّسطة 

  وهً النسبة األدنى فً بعض % 14نسبة البطالة تبلغ أقّل من
 البلدان حتى المتقّدمة

  عاماً الماضٌة20زٌادة متواصلة لألجور خالل الـ  

  التعلٌم اإللزامً والمّجانً للجمٌع 

 شبكة الطرق السرٌعة 

 ٌّة ٌّة الشعب  بناء أالف المنازل السكن

 لمساعدة األسر المحتاجة على تلبٌة لتعوٌض إنشاء صندوق ا
 حتٌاجاتهم األساسٌة بأسعار مخفضةإ

  ًوغٌرها من اإلنجازات الهامة التً ٌعرفها الشعب التونسً ف
 .السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة: كافة المٌادٌن

 
وٌذّكر الّرئٌس أّن تونس قد حازت على تهانً وإطراء المراجع 

ٌّة الّدولٌة وأّنه قد تّم ذكر تونس كمثال ٌحتذى من  ٌّة واإلقتصاد السٌاس
قبل المؤسسات العالمٌة كالبنك الدولً، صندوق النقد الدولً ومؤتمر 

... دافوس
 

أخٌراً، ٌدعو الّرئٌس بن علً التونسٌٌن إلى التنّبه للمخّطط الجهّنمً  -4
ٌّة  الذي ٌتّم اإلعداد له والذي ٌشّكل إلصاق التهّم الكاذبة وغٌر األخالق

.  بشخصه جزءاً ال ٌتجزأ منه
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فالغاٌة الحقٌقٌة، بحسب الّرئٌس، مختلفة كلٌاً عن الهدف المعلن، فبحّجة 
 كانون الثانً 13إستعجال اإلصالحات التً وعد بها فً خطابه ٌوم 

الماضً ،  
:  ومن أهّمها

حرٌة الصحافة وحرٌة التعبٌر، -
تشكٌل لجنة تحقٌق فً تهم الرشوة وإساءة إستعمال السلطة،  -
، 2012 فرصة عمل جدٌدة قبل نهاٌة العام 350.000خلق -
منح العاطلٌن عن العمل إعانة بطالة فً إنتظار الحصول على شغل، -
ٌّة إبتداءاً من - . 15/1/2011خفض أسعار المواد األساس

 

 .ٌتّم التحضٌر إلنشاء نظام مختلف شمولً
 
 

المحامي أكرم عازوري  


