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األردن

 21مليون دينار تكلفة االحتجاجات خالل  7شهور
ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي ،ف��ي أول ��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات
التي أعلنت تنفيذها خالل شهر رمضان،
وك��ان��ت التنسيقية ق��د أك��دت مضيها في
ت�ن�ف�ي��ذ االع �ت �ص��ام رغ ��م م ��ا ُع� � ّ�د م�ح��اول��ة
للتضييق على الفعالية من خالل تجمع
ل�ل�ش��اح�ن��ات ف��ي م �ك��ان االع �ت �ص��ام ،إال أن
املشاركني استمروا بالتجمهر والهتاف،
وس � � ��ط وج � � � ��ود أم � �ن� ��ي م � �ل � �ح� ��وظ .ورف � ��ع
امل� �ش ��ارك ��ون خ�ل��ال االع� �ت� �ص ��ام ش �ع ��ارات
م �ط��ال �ب��ة ب ��اإلص�ل�اح ال �ش��ام��ل وم �ح��ارب��ة

عمان ــ محمد السمهوري
ان�ط�ل�ق��ت ف��ي م��دي �ن��ة إرب� ��د أول م��ن أم��س
أولى املسيرات التي من املقرر أن تشهدها
امل��دي �ن��ة ب �ع��د ص �ل�اة ال �ع �ش��اء ط �ي �ل��ة أي ��ام
شهر رمضان ،للمطالبة بإصالح النظام
وإسقاط الحكومة وح��ل مجلس النواب،
وإق � � ��رار ق ��ان ��ون ان �ت �خ��اب��ات ع � ��ادل .وإل ��ى
ج��ان��ب امل�ط��ال��ب وال�ه�ت��اف��ات اإلص�لاح�ي��ة،
رف ��ع امل �ش ��ارك ��ون ش� �ع ��ارات ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر عن
وقوفهم إل��ى جانب الشعب ال�س��وري في
مختلف املدن ،وخاصة في مدينة حماه.
وانتقد امل�ش��ارك��ون ،م��ن خ�لال هتافاتهم،
ال��وف��د األردن� � ��ي ال� ��ذي زار دم �ش��ق أخ �ي �رًا
ل �ت��أي �ي��د ال �ن �ظ��ام ال � �س� ��وري ،ف �ي �م��ا ش ��ارك
ف ��ي امل �س �ي ��رة ال� �ت ��ي ان �ت �ه��ت ل � ��دى م �ي��دان
«الشهيد» وصفي التل ،وع��دد من القوى
الحزبية والفعاليات املطالبة باإلصالح،
إض��اف��ة إل��ى أه��ال��ي ال�ش��رط��ي أح�م��د عماد
أح�م��د ،ال��ذي قتل ف��ي ظ��روف غامضة في
شهر رمضان من العام املاضي من دون
أن تظهر التحقيقات ظ��روف وفاته حتى
اآلن .ونفذت تنسيقية الحراكات الشبابية
والشعبية اعتصامًا في الساحة املقابلة
مل�س�ت�ش�ف��ى ال �ح �ي��اة ف ��ي ح ��ي ن� ��زال م�س��اء

مسيرات
ليلية ومحاضرات
ّ
وخيم رمضانية
إصالحية
ّ

ال �ف �س��اد ورف� ��ع ال �ي��د األم �ن �ي��ة ع��ن ال�ح�ي��اة
امل��دن �ي��ة .م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،أك� ��دت تنسيقية
ال � �ح ��رك ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة رف ��ع
وتيرة عملها امليداني في شهر رمضان،
مبينة أن هنالك فعالية مركزية كل يوم
اثنني وخميس وق��ت ص�لاة العشاء على
الساحات العامة في عمان واملحافظات.
وط��ال �ب��ت ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة ب ��إص�ل�اح ال �ن �ظ��ام،
وإرس��اء قواعد الديموقراطية واملواطنة،
وت��رس �ي��خ ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة ،واس�ت�ح�ق��اق

ّ
األردنية في عمان الشهر املاضي (نادر داوود ــ أ ب)
تظاهرة ضد الحكومة

ّ
ع � � ��زة ال� �ع� �ي ��ش ال � �ك� ��ري� ��م ،م� ��ؤك� ��دة ال �ن �ه��ج
السلمي لتحقيق هذه الغايات .وتحولت
صالة التراويح موعدًا النطالق املسيرات
ال �ح��اش��دة ك��ل ي ��وم س �ب��ت ،بينما تسعى
الحركات الشبابية الى تتويج فعالياتها
بإقامة ص�لاة «عيد الوفية» التي تهدف
ال � ��ى ح �ش��د  100أل � ��ف م ��واط ��ن ل�ت�ك��ري��س
املطالب اإلصالحية السلمية وستقام في
إحدى الساحات العامة في وسط عمان.
ُي��ذك��ر أن ال�س��اح��ة االردن �ي��ة ش�ه��دت قرابة
 ٢٥٠٠مسيرة وتظاهرة وتفاعل في شتى
أنحاء اململكة ،خ�لال الفترة املاضية ،أما
األم��ن العام فقد كشف أن التكلفة املالية
املترتبة على تأمني حماية املشاركني في
امل�س�ي��رات واالع �ت �ص��ام��ات األردن �ي��ة التي
ن��ادت باإلصالحات السياسية ومحاربة
ال �ف �س��اد ب�ل�غ��ت ن�ح��و ( )21م�ل�ي��ون دي�ن��ار
خالل السبعة شهور املاضية ،وأن التكلفة
املالية للجمعة الواحدة في تلك املسيرات
قدرت بـ ( )750ألف دينار توزعت ما بني
محروقات ملركبات األم��ن العام وصيانة
اآلل � �ي� ��ات وت� ��وزي� ��ع «أرزاق» ع �ل��ى ال �ق��وة
امل�ش��ارك��ة املعنية بتوفير املظلة األمنية
للمعتصمني وأدوات أخرى تستخدم في
عمل الشرطة.

تونس

ّ
تحالفات حزبية على خط اإليديولوجيا
تنامي عدد األحزاب وامتطاء الثورة إلدارة املرحلة االنتقالية
أفرزت الثورة التونسية حراكًا
سياسيًا نشطًا تقوده عشرات
األحزاب التي ارتأت عقد تحالفات
سياسية تنافسية لم تستثن
حتى األحزاب الكرتونية من
العهد البائد للتسابق على إدارة
املرحلة االنتقالية وجني ثمار
الثورة

قررت الحكومة التونسية برئاسة
باجي قايد السبسي (الصورة) ،أمس،
ً
فرض حظر التجوال ليال على مدينة
جبنيانة من محافظة صفاقس
عقب تجدد أعمال العنف والشغب
واملواجهات العشائرية التي
تشهدها املدينة منذ يومني.
وذكرت وكالة األنباء التونسية أن
«الحاالت الصحية العاجلة وأصحاب
العمل الليلي ال يشملهم قرار حظر
التجوال الذي يبقى نافذ املفعول
إلى أن يأتي ما يخالف ذلك» .وأدت
مواجهات أمس إلى سقوط أكثر من
 45جريحًا بطلقات من بنادق صيد.
(يو بي آي)

التسوق بتونس في
شهر رمضان (فتحي
بياليد ـ أ ف ب)

تونس ــ نزار مقني
قد تكون نتيجة االنفجار السياسي الذي
ت�ع�ي�ش��ه ت��ون��س م �ن��ذ ث � ��ورة « 14ي �ن��اي��ر»،
ظ �ه��ور خ��ري �ط��ة س �ي��اس �ي��ة ش��اس �ع��ة على
ّ
ومكونات
شاكلة فسيفساء م��ن األح ��زاب
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي األخ � � ��رى ،أس �ه �م��ت إل��ى
ح��د بعيد ف��ي درء «ال�ت�ص�ح��ر» السياسي
ال��ذي ك��ان��ت تعيشه ت��ون��س منذ االح�ت�لال
ال �ف��رن �س��ي ف ��ي ال �ن �ص��ف األول م ��ن ال �ق��رن
املاضي.
ّ
وت� �ج ��ل ��ى ذل � ��ك ج� �ي� �دًا ف� ��ي ع � ��دد األح � � ��زاب
ال��ذي بلغ إل��ى وق��ت قريب نحو  ،104وقد
أسهمت منذ فجر الثورة بتنظيم الحياة
ال �س �ي��اس �ي��ة ،ف ��ي وق ��ت ك��ان��ت ف �ي��ه ت��ون��س
ت �ع �ي��ش (وال ت� � � ��زال) ف��ي
أزمة مشروعية سياسية،
أدت إل��ى ب��روز تحالفات
ب��راغ �م��ات �ي��ة ع �ل��ى ن �ط��اق
واس � � � � � � � � � � � ��ع الك � � � �ت � � � �س� � � ��اب
مشروعية حماية الثورة،
ولالنتقال الديموقراطي
واإلص � �ل � ��اح ال �س �ي ��اس ��ي.
وأول تلك التحالفات كان
ج�ب�ه��ة « 14ي�ن��اي��ر» التي
ت�ك��ون��ت ف��ي مجملها من
أح��زاب يسارية وقومية،
قديمة وحديثة النشأة.
دف � �ع ��ت ه� � ��ذه االن� �ط�ل�اق ��ة
امل � �ك ��ون ��ات األخ� � � ��رى إل ��ى
ال �ع �م��ل الن � �ت� ��زاع م� �ك ��ان ل �ه��ا ف ��ي ال �س��اح��ة
السياسية خ�ل�ال امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ،في
م �ح��اول��ة ألن ت� ��ؤدي دوره � ��ا ف ��ي «ح�م��اي��ة
ال � �ث � ��ورة» ،م �ط� ّ�ي��ة ل �ك��ل م ��ن أراد م �م��ارس��ة
ّ
املطية أخ��ذت
السياسة بعد ال �ث��ورة .ه��ذه
ب�ع��ض األح � ��زاب األخ� ��رى م��ن ال�ل�ي�ب��رال�ي�ين
واإلسل��ام �يي��ن وب �ع��ض م �ك� ّ�ون��ات املجتمع
امل ��دن ��ي وت� �ح ��ت م� �ب ��ارك ��ة االت � �ح� ��اد ال �ع��ام
ال �ت ��ون �س ��ي ل �ل �ش �غ��ل ،ل� �ل ��ذه ��اب أب� �ع ��د م��ن
جبهة « 14يناير» ،واالتفاق مع الحكومة
امل��ؤق�ت��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ب��اج��ي ق��اي��د السبسي،
لتأسيس الهيئة العليا لتحقيق أه��داف
الثورة واالنتقال الديموقراطي واإلصالح
ال� �س� �ي ��اس ��ي ،ب �م �ش ��ارك ��ة ب �ع ��ض األح� � ��زاب

بلغ عدد
األحزاب إلى
وقت قريب نحو
 ،104أسهمت
بتنظيم الحياة
السياسية بعد
الثورة

