
آالف التونسيين يتظاهرون لـ«استعادة
الشرعية»… «النهضة» تدعو للتوّحد ضد

«غول الديكتاتورية»
منذ 10 ساعات

ال*ملان قرب  األحد،  أمس  التونسي6،  آالف  تظاهر  العربي»:  -«القدس  تونس 
ضد للتوحد  “النهضة”  حركة  دعت  فيما  الدستورية”،  “الشرعية  بعودة  للمطالبة 
“غول الديكتاتورية”، X وقت حّذر فيه اتحاد الشغل من “انفجار اجتماعي” X البالد.
للعاصمة، التابعة  باردو  مدينة   X ال*ملان  مبنى  من  القرiب  مارس  شارع 20  وشهد 
من حشد  فيها  شارك  االنقالب”،  ضد  “مواطنون  حراك  إليها  دعا  حاشدة  تظاهرات 
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السياسي6 والحقوقي6 والنشطاء، تجاوز عددهم 3500 شخص، وفق تقديرات وزارة
الداخلية.

وقال جوهر بن مبارك الناطق باسم الحراك X كلمة ألقاها خالل االحتجاجات “هذه
مظاهرة سلمية. بقوان6 الطبيعة والدول والبشرiة، ومن حقنا أن نتظاهر”، مستنكرا
سمwة وقالت  ال*ملان.  املؤدية ملقر  املنافذ  وجميع  باردو  ساحة  بإغالق  السلطات  قيام 
شارع  X اعتصام   X سيدخلون  املحتج6  إن  ال*ملان،  لرئيس  األول  النائب  الشوا�، 
ال*ملان، قبالة  باردو  ساحة   Äإ والوصول  األمنية  الحواجز  رفع  ح6   Äإ مارس   20
الداعم التظاهر  ومنع  املحتج6   Çع التضييق  الحاكمة  السلطة  “تعمد  مستنكرة 

لعودة الشرعية لل*ملان”.
وأكد عضو املرصد الدوÑ لحقوق اإلنسان X تونس، عمار عبد الله، أن املرصد سجل
حاالت منع ملواطن6 قادم6 من واليات أخرى من التنقل، وخاصة القادم6 من والية
قابس وصفاقس وجندوبة وقفصة، معت*ا أّن “حرiة التظاهر X باردو مقيدة، حيث

تم وضع الحواجز األمنية التي حالت دون دخول املتظاهرiن إÄ ساحة باردو”.
وأعلنت وزارة الداخلية إيقاف عدد من املتظاهرiن بتهم تتعلق بـ”مسك وحيازة سالح

أبيض” و”مسك واستهالك مادة مخدرة”.
الديكتاتورية”، كما ع*ت عن ضد “غول  للوحدة  التونسي6  ودعت حركة “النهضة” 
السلطات بـ”تعمد”  منددة  سعيد،  قيس  للرئيس  املعارض  للحراك  الكامل  دعمها 
التحاد املساعد  العام  األم6  الشفي   wسم وقال  األحد.  احتجاجات  إحباط  التونسية 
اجتماعية”، بانفجارات  وينذر  جداً  صعب  تونس   X االجتماعي  “الوضع  إن  الشغل 
معت*ا أن “التنّكر للوضع االجتماعي بتعلة صعوبة الوضع االقتصادي مقاربة فاشلة

وال يمكن أن تؤدي إال إÄ املزiد من األزمات واالنفجارات االجتماعية”.
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