حركة النهضة
2016-05-26

مكتب إلاعالم والاتصال
قسم املتابعة إلاعالمية

المتابعة الصحفية
أبرز عناوين الصحف
 الشروق:
 تفاصيل الزيادة في أجور  011ألف أمني
 كيف سيتم انتخاب باقي أعضاء شورى النهضة؟
 المغرب:
 رغم االستعراض الالفت واإلمكانيات المادية الضخمة ..النهضة تخرج أضعف سياسيا بعد
مؤتمرها العاشر
 العريض والجالصي والمكي والعيادي يتنافسون على المركز الثاني في الحركة
 الضمير:
 علي العريض رئيس مؤتمر حركة النهضة :المؤتمر حقق أهدافه وقريبا استكمال الهياكل
وتفعيل المضامين
 ملخصات من فكر راشد الغنوشي
 االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ..إضراب عام يوم  10ماي بوالية تونس
 مع انطالق المداوالت ..مبادرة المساواة في الميراث تفتح باب الجدل تحت قبة البرلمان
 الصباح:
 تونس بين مأزقها الداخلي واألجندات الدولية ..النخب الحالية جزء من الحل أم من األزمة؟
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 في الوطني الحر ..استقالة جديدة ،خالفات بين الرياحي وحسن حول الحكومة
 بعد أكثر من ربع قرن على إعدامه شنقا ..محرز بودقة يضع النهضة مجددا في قفص
االتهام؟
 الصحافة:
 بحضور نواب من الكونغرس األمريكي وكبير حاخامات اليهود ..انطالق الزيارة السنوية
لمعبد الغريبة بجربة وسط جاهزية أمنية عالية
 في ندوة صحفية اختتامية ألشغال مؤتمرها العاشر ،العريض يؤكد :نفتخر بالمرجعية
االسالمية وال تناقض بينها وبين الصفة المدنية
 منطق االقطاع 'السياسي' والتفرد بالقرار من بين األسباب ..فيروس االستقاالت يصيب
الوطني الحر
 الصريح:
 بلحسن الطرابلسي من كندا :مستعد لكشف الحقيقة
 بن علي يتكلم عبر التاسعة
 سر آراء يؤكد أن الباجي هو األول
 الشعب:
 في الشؤون الدينية ..الوزارة والوزير يتحمالن المسؤولية المعنوية والقانونية
 االتحاد على أتم االستعداد لخوض معكرة التقاعد ..مشروع إصالح أنظمة التقاعد مشروع
معاد للشغالين والمتقاعدين واعتداء على حقهم في الحياة
 المؤتمر العاشر لحركة النهضة ..بذخ االفتتاح وصراع الهيكلة والصالحيات
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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حركة النهضة في المشهد االعالمي

 استقبل الشيخ راشد الغنوشي صبيحة أمس السيد نوكس تايمس المستشار الخاص المكلف باألقليات
بوزارة الخارجية األمريكية .وقد أثنى السيد نوكس تايمس على التجربة التونسية في مجال حماية
الحقوق و الحريات .وحضر اللقاء السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب
الشعب.
 أكدت حركة النهضة ،في البيان الختامي لمؤتمرها العاشر ،أن الحزب "قد تجاوز عمليا كل
المبررات التي تجعل البعض يعتبره جزءا مما يسمى باإلسالم السياسي" ،مشددة على ان هذه
التسمية الشائعة "ال تعبر عن حقيقة هويته الراهنة ،وال تعكس مضمون المشروع المستقبلي الذي
يحمله" ،وفق ما صرح به رضا إدريس ،النائب األول لرئيس المؤتمر العاشر لحركة النهضة .وأفاد
إدريس ،خالل ندوة صحفية ختامية ألشغال المؤتمر العاشر للحركة ،انعقدت أمس االربعاء
بالعاصمة ،بأن البيان الختامي قد أوضح أن الحركة "تعتبر أن عملها يندرج ضمن اجتهاد يعمل على
تكوين تيار واسع من المسلمين الديمقراطيين الذين يرفضون التعارض بين قيم االسالم وقيم
المعاصرة" .وأضاف أن البيان الختامي للمؤتمر ،اكد أن من بين الخيارات اإلستراتيجية للحزب،
اختيار الحزب لهوية جديدة تجعل منه حزبا وطنيا ينبذ تقسيم المجتمع وتفريقه خدمة للمصالح
الوطنية الكبرى ،الى جانب تخصصه في العمل السياسي ،وترك مجاالت اإلصالح الديني لمكونات
المجتمع المدني .كما شدد البيان الختامي ،على أن التخصص "سيضع الجميع في موقع التساوي في
مجال المنافسة السياسية ،وسيحرر المشهد السياسي من التوترات والتشنج ،وسيمنح التدافع الفكري
فرصة للنهوض بالمبادئ واألخالق" .وأكد أن تجربة حركة النهضة التنظيمية والهيكلية ما بعد
الثورة ،أبرزت الحاجة إلى رؤية سياسية وتنظيمية جديدة تستوعب المتغيرات السياسية واالجتماعية
والثقافية ،التي شهدتها تونس ومحيطها اإلقليمي ،بما يسمح للنهضة بان تتحول إلى حزب سياسي
ينافس بكفاءة على الحكم وإدارة الشأن العام ،ويساهم في تنمية المجتمع .وستتجه أولويات الحزب
في المرحلة القادمة ،حسب البيان الختامي للمؤتمر ،نحو تركيز اقتصاد صاعد ومجتمع متضامن
وتنمية مستدامة  ،وهو ما يتطلب إرساء مقاربة تنموية شاملة تتبنى مفهوم االقتصاد التضامني
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واالجتماعي ،الذي يقوم على الموازنة بين حرية المبادرة االقتصادية والعدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص .كما أكد ان استكمال البناء الديمقراطي وتحديث اإلدارة ،تعد من أهم أولويات الحزب في
المرحلة القادمة ،وذلك بإتمام تشكيل المؤسسات الدستورية ،مع الحرص على تحقيق التكامل
واالنسجام بين كل األطياف السياسية .وشدد البيان الختامي للمؤتمر  ،حسب إدريس ،ان التصدي
لإلرهاب والقضاء عليه يتطلب اعتماد إستراتيجية شاملة تجمع بين الوقاية والعالج ،وبين ماهو
عاجل وماهر آجل والتصدي إلى أسبابه ومواجهة تجلياته وأثاره ،معتبرا ان الدولة الديمقراطية
القائمة على الحقوق والحريات ،والحفاظ على المناخ الديمقراطي السليم ،وسياسة التوافق وتوسيع
المشاركة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية  ،تعد من أنجع الطرق للتصدي لهذه الظاهرة .
 قال رئيس المؤتمر العاشر لحركة النهضة ،علي لعريض ،خالل ندوة صحفية أمس األربعاء
بالعاصمة ،لتسليط الضوء على إشغال المؤتمر العاشر للحركة" ،إن النهضة حزب ديمقراطي وطني
متفرغ للعمل السياسي بمرجعية وطنية تنهل من قيم اإلسالم" ،معتبرا أن حزبه "ال يخشى فقدان
شعبيته ومرجعيته ومبادئه ،بتبني الخيار االستراتيجي المتمثل في التخصص بين ماهو دعوي
وسياسي" .وأضاف أن هذا الخيار "سيقوي نفوذ النهضة خاصة وأنها حزب اثبت احترامه للقوانين
ولمبادئ دستور الجمهورية الثانية" ،حسب رأيه .والحظ لعريض أن حركة النهضة "حزب حداثي
ديمقراطي يقوم على المبادئ والقيم التي يفترض أن تكون ضمن أولويات كل األحزاب األخرى
وهي احترام حقوق اإلنسان واحترام حرية الدين والمعتقد" ،مضيفا أن الحزب ال يحتكر المرجعية
اإلسالمية التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية بل اعتبرها مرجعية كل التونسيين  .وذكر أن
"تطور النهضة من السبعينات إلى اليوم ،من حركة عقائدية تخوض معركة من أجل الهوية إلى
حركة احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي دكتاتوري إلى حزب ديمقراطي ذي مرجعية
إسالمية ،سيدعم حضور الحركة في الداخل والخارج" .وفي ما يتعلق بتكريم محرز بودقة ،أحد
المورطين في تفجيرات سوسة والمنستير سنة  0891ووضعه في قائمة الشهداء وتعليق صورته في
المؤتمر العاشر لحركة النهضة ،قال علي لعريض في هذا الخصوص" ،إن عمر الشاذلي ،مستشار
الحبيب بورقيبة ،قدم شهادة مفادها أن هذه العملية مفبركة وأنه حكم ظلما في عهد الرئيس السابق
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زين العابدين بن علي وبالتالي فهو مظلوم" ،من وجهة نظره .ونفى ما راج من أخبار حول "وجود
شركات أجنبية قامت بتمويل تنظيم المؤتمر العاشر للحركة" ،موضحا أن "دعم أبناء الحركة ،ماديا
ومعنويا ،ساهم إلى حد كبير في نجاح هذا المؤتمر" .وبين لعريض أن التقرير المالي المصادق عليه
من قبل مراقبي الحسابات ،سيعرض خالل االيام القليلة المقبلة على الموقع اإللكتروني الخاص
بحركة النهضة وسيقدم إلى دائرة المحاسبات ،مثلما ينص على ذلك قانون البالد التونسية .من جهة
أخرى وبشأن اإلنتقادات الموجّ هة للنهضة بشأن موقفها من اإلخوان وما اعتبر تبرّ ؤا من جماعة
اإلخوان المسلمين ،قال العريض إن الحركة ال تتبرأ من الجماعة لكنها غير مرتبطة في اآلن ذاته
بهذه الجماعة.
 نفى الهادي البكوش الوزير األوّ ل األسبق ما ورد على لسان حمودة بن سالمة من أنّ البكوش كان
معارضا للمفاوضات بين نظام بن علي واإلسالميين بعد سنة  .0891وقال البكوش " كنت أتم ّنى أن
ال ندخل في مهاترات في هذا الوقت ّ
بالذات إال ّ عبر شهادات تكتسي مصداقية" مضيفا أنّ بن علي
طلب من راشد الغنوشي توضيح موقفه من ع ّدة مسائل منها مجلة األحوال الشخصية كشرط
لالعتراف بحركة االتجاه اإلسالمي (التسمية القديمة للنهضة) كحزب سياسي ومنحه تأشيرة النشاط
فما كان من الغنوشي أن أجرى حوارا في جريدة الصباح وعبّر من خالله عن اعترافه بمجلة
األحوال الشخصية .وأ ّكد البكوش أنّ لقاءا ثالثيا جمعه مع بن علي وراشد الغنوشي أبدى خالله بن
علي موافقته المبدئية على االعتراف بحركة النهضة بعد التوقيع على الميثاق الوطني لكنه تراجع
عن موافقته المبدئية ليدخل النظام بعدها في مواجهة مع اإلسالميين ويضيف البكوش "ومع ذلك
بقيت مص ّرا على ضرورة اعتراف النظام باإلسالميين" .وأوضح الوزير األول األسبق أنّ القيادي
نور الدين البحيري شارك رفقة ممثلين عن األحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني في
كل األشغال التمهيدية للميثاق الوطني الذي ت ّم توقيعه في نوفمبر  0899كقاعدة لتنظيم العمل
السياسي في البالد وأبدى موافقته خالل جلسة حضرها ممثلو األحزاب السياسية ومنهم أحمد
المستيري أمين عام حركة الديمقراطيين االشتراكيين ومحمد بلحاج عمر أمين عام حزب الوحدة
الشعبية على تشكيل جبهة وطنية في االنتخابات التشريعية لسنة  .0898وبيّن الهادي البكوش أنّ
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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اتصاله باإلسالميين كان عن طريق القيادي في الحركة نور الدين البحيري في مرحلة أولى ث ّم عن
طريق راشد الغنوشي في مرحلة الحقة خاصة بعد لقائه ببن علي.
 تقدمت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة يمينة الزغالمي بمبادرة تشريعية لمنح
األمهات عطلة أمومة إضافية والترفيع في عطلة األمومة من شهرين الى  4اشهر مع امكانية
وصولها الى  1اشهر ،إضافة إلى التمتع براتب شهري كامل.
 تحت عنوان "رغم االستعراض الالفت واإلمكانيات المادية الضخمة ..النهضة تخرج أضعف سياسيا
بعد مؤتمرها العاشر" كتب زياد كريشان ليقول أن الخط السياسي الذي أراد فرضه الشيخ راشد منذ
أوت  3101لم يصبح بعد هو الخط الغالب وأنه يخشى ان يجد نفسه في موقع األقلية داخل الهيئة
القيادية للحزب ولذا فرض على المؤتمرين اختيارا يشبه الى حد كبير طرق التسيير التسلطية في
أنظمة الحزب الواحد .ويختم كريشان بالقول 'األكيد أن جراح المؤتمر ستترك آثارا واضحة على
الحركة االسالمية وأن القوة الظاهرة لرئيس النهضة إنما تخفي ضعفا هيكليا لم يتمكن المؤتمر
العاشر من تجاوزه وأن ما ينقص النهضة اليوم ليس فقط حداثة التفكير بل وايضا حداثة التسيير
 تعليقا على الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة امس ،كتب حيان العيادي في مقاله بالمغرب
تحت عنوان "العريض والجالصي والمكي والعيادي يتنافسون على المركز الثاني في الحركة" أنه
بعد أن أنهت حركة النهضة رسميا مؤتمرها العاشر لتعلن أنها انتقلت الى حزب مدني ديمقراطي،
لكن أهم ما أعلنته ضمنيا هو انطالق التنافس بين قادة الجيل الثاني لخالفة راشد الغنوشي في
المؤتمر القادم في محطة المسؤوليات ،مما يجعل رئيس الحركة في خيارات صعبة ،واألربعة الذين
سيتنافسون على ذلك يدرك كل واحد منهم أن حظوظه مرتبطة بموقعه في صناعة سياسات الحركة
وفي مراكزه القيادية ،وهو ما يعني أن التنافس بينهم على األمانة العامة ورئاسة مجلس الشورى
انطلق حتى قبل االعالن عن انطالق أشغال المؤتمر ،ففي موقع رئيس مجلس الشورى تنحصر
المنافسة بين علي العريض وفتحي العيادي وفق مصادر من الحركة فيما يفضل الجالصي أن ينافس
على منصب األمين العام ،وهذه المنافسة لم تنتهي أوزارها اال بإعالن بانعقاد الدورة األولى لمجلس
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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الشورى وتقديم رئيسها قائمة مرشحيه للمكتب التنفيذي وأدوارهم .وفي هذا الصدد ،رجحت مصادر
من الحركة أن يكون أول اجتمال للمجلس خالل عطلة نهاية األسبوع ،وهو ما يترك مهلة أقل من
 01أيام في المناورة والوصول لمركز القيادة في الحركة عبر بوابة رئيسها ،إما باالقتراب أو
بالصدام.
 اختارت جريدة الصحافة عنوانا للحديث عن الندوة الصحفية امس "علي العريض :نفتخر بالمرجعية
االسالمية وال تنقض بينها وبين الصفة المدنية" حيث نقلت الصحيفة المحاور التي تناولها البيان
الختامي
 رصدت جريدة الصحافة مواقف عدد من نواب مجلس الشعب حول مؤتمر حركة النهضة .فكتبت
تحت عنوان "مؤتمر النهضة في عيون نواب الشعب ..نواب اإلئتالف الحاكم ينوهون والمعارضة
تتحفظ وتشكك".
 جاءت افتتاحية الصحافة تحت عنوان "مستقبل النهضة رهن المصالحة وتفاعله مع مشاغل
التونسيين" فكتبت 'يتوقع مراقبون ان النهضة السياسية القادمة لم تكن في وضع مريح ال هي وال
غيرها من األحزاب ،وهم يرجحون أن يقود الغنوشي نهضة تعمل تحت مجهر مراقبة سياسية
وشعبية شرسة لن ترحم الحركة سواء بشأن ابتعادها عن المرجعية العقائدية أو بشأن مدى ادائها
السياسي واالقتراب من فئات عريضة من المجتمع وفي مقدمتها المرأة والشباب ومكونات الطبقة
الوسطى ،ويشدد المراقبون على أن األهم بالنسبة للتونسيين هو مدى قدرتها على مواجهة تحديات
غير قابلة للتأجيل بناء على برامج عملية تقطع مع الوالء الروحي لترسي مقومات الوالء السياسي
الذي يستمد مشروعيته ال من العقيدة وانما يستمدها من االقتناع بأن هذا الحزب أو ذاك هو األقدر
على إدارة مؤسسات الدولة المدنية وتوفير التنمية والقضاء على الفقر والبطلة .وتختم الصحيفة
بالقول 'إن مصير النهضة مرتبط ايضا بانتهاج مصالحة وطنية شاملة تصهر مختلف القوى السياسية
والمدنية العلمانية التي تعد احدى أهم محركات التاريخي الوطني التونسي في مشروع وطني حداثي
متأصل في التاريخ التونسي ،وفي حال استنكاف النهضة عن تركيز حزب وطني مدني وعن
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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التفاعل مع القوى العلمانية ورجال الدولة السابقين من جهة في ظل توجس العلمانيين من صدقية
النهضة من جهة أخرى ،ستقود النهضة نفسها بنفسها الى الوقوف على مشارف أزمة سياسية من
ابرز مالمحها اإلنطوائية على قواعد انتخابية تقليدية ال تعكس اتجاهات الرأي العام.
 عنونت صحيفة الشروق تغطيتها للندوة الصحفية أمس "النهضة تقيم مؤتمرها ..الغاء التزكية،
ومرشحو البلدية والتشريعية والرئاسية باالنتخاب" حيث استعرضت الصحيفة أهم النتائج التي
افرزها المؤتمر العاشر للحركة ،وتم خالل الندوة توضيح عديد النقاط التي طرحت حولها الكثير من
التساؤالت
 يتساءل المنجي الخضراوي في مقاله بالشروق حول نتائج مؤتمر حركة النهضة "بعد استئثار
الغنوشي بسلطات واسعة ..هل يمكن أن تساهم النهضة في البناء الديمقراطي" فكتب ليقول 'اتضحت
صورة هيكلة حركة النهضة الجديدة واستطاع راشد الغنوشي أن ينتزع عبر االنتخاب سلطة رئيس
الحركة وينتزع صالحيات واسعة تجعل منه صاحب القرار ،فهل سيؤثر ذلك على ما يسمى بالتسيير
الديمقراطي داخل الحزب؟ ،وحسب المتابعين من داخل الحركة فإن ابعاد أو تهميش دور بعض
القيادات الناشطة واألساسية داخل النهضة لفائدة مركزة القرار سيكون له انعكاسات على األداء
السياسي للحركة في اتجاه حركة براغماتية خاضعة إلمالءات الظروف الموضوعية وإكراهات
المرحلة ،متبدلة بالتالي من حقبة الى أخرى ،وهو م يجعل منها يسيرة المواجهة ،فالحسم في مستوى
الراس السياسي والتوجه الفكري وااليديولوجي في أي اتجاه كان سيكون ضامنا لوجودها إذ أن
تحولها الى حزب مدني خاضع للعبة الديمقراطية سوف يكسبها قوة ومناعة داخل المشهد السياسي
ويجعلها متمكنة من القبول السياسي واالجتماعي والثقافي داخل مجتمع يرفض االنغالق والتكلس
االيديولوجي.
 عنون الصباح مقالها حول الندوة الصحفية لحركة النهضة "هكذا وصف العريض النهضة الجديدة".
أما منية العرفاوي فتتساءل "بعد أكثر من ربع قرن على اعدامه شنقا ..هل يضع محرز بودقة مجددا
النهضة في قفص االتهام؟"
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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 تحدث سرحان الشيخاوي في الشروق عن كيفية انتخاب باقي اعضاء شورى النهضة بعد أن انتخب
منهم الثلثين.
 في قراءة لنتائج المؤتمر العاشر لحركة النهضة ،كتب كريم األندلسي في الصريح مقاله تحت عنوان
" التأويالت االرتدادية لقرار النهضة مراجعة العالقة بين أعمالها السياسية وممارساتها الدعوية،
حيث أشار صاحب المقال أن قرار حركة النهضة مراجعة بعض مناهجها وأدبياتها انسجاما مع
التحوالت الداخلية والخارجية اثار ردود فعل مكثفة وقد ازدادت هذه الردود صخبا بعد أن خرج
العديد من قادة الحركة لتفسير وتوضيح عملية الفصل المقترحة هذه ،وقد أعادت تفسيراتهم
وتوضيحاتهم المتب اينة المسألة الى مربع االلتباس ،ولعل هذا الصخب المشحون بالتشكيك من شأنه
أن يجرد تلك المراجعات من مصداقيتها ويعطي الفرصة لخصوم النهضة السياسيين ليمعنوا في
استهدافها كما من الوارد ايضا أن ينسف كل الرسائل العلنية والمشفرة التي وجهها الغنوشي في
خطاب االفتتاح الى صناع القرار في القوى االقليمية والدولية.
 تكتب صحيفة الشعب مقاال تحت عنوان "مؤتمر النهضة قد يفرض نسقا جديدا ..التوازن السياسي
الذي جاء به الباجي ضيعه حزبه" حيث اعتبرت الصحيفة أن التصفيق الحار الذي قوبل به خطاب
الباجي من انصار الحركة يوم االفتتاح هو دون شك العنوان الرئيسي للمشهد القادم ،فالتحالف قد
اكتمل وما قيل سابقا عن اتفاق باريس قد اصبح اآلن ظاهرا بائنا ال تشوبه شائبة .وتضيف الصحيفة
' لم يدر بخلد الكثير من التونسيين أن يوما ما سياتي بهذه السرعة ويلقي الباجي كلمة في أشغال
مؤتمر النهضة خصمه اللدود سابقا والذي أسس أصال حزب نداء تونس لمكافحته واحداث التوازن
معه ،والتوافق والتماهي التام والتجاوب اإليجابي بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة ستكون له
دون شك انعكاسات كبيرة على مستقبل العملية السياسية الجارية في البالد ،وأول المتضررين بال
شك من هذا التقارب هو حزب الرئيس األصلي الذي يبدو انه أصبح عبئا على رئيس الجمهورية ولم
تعد له من حاجة اليه في ظل وجود حزب جماهيري عقائدي منظم وقوي يقدم كل آيات الوالء
والطاعة الى رئيس الجمهورية ويدعم الحكومة والخيارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وقادر
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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على تمرير كل مشاريع القوانين التي يريدها الرئيس ،وبالتالي قد يكون بقاء نداء تونس مسألة وقت
ال اكثر.
 قدم خليفة شوشان في صحيفة الشعب قراءة مطولة على امتداد صفحتين حول المؤتمر العاشر
لحركة النهضة تحت عنوان "بذخ االفتتاح وصراع حول الئحة الهيكلة وصالحيات الرئاسة وابرز
قوة الصقور وحد من سقف المراجعات" ويخلص المقال الى القول 'ال شك ان حركة النهضة قد
نجحت خالل مؤتمرها في إثبات أنها قوة ال يمكن تجاهلها في رسم مستقبل تونس ولكنها فشلت رغم
حجم االبهار والبذخ والدعاية االعالمية في اقناع خصومها السياسيين بأنها فعال قد تغيرت بل لعل
خيبة األمل التي م ني بها بعض المتفائلين بخطابها وحجم انتظاراتهم لرؤية نهضة جديدة تقطع مع
الماضي قد تراكمت أكثر ألن القوال لم تصدقها األفعال.
 حول تعاطي الساحة السياسية واالعالمي مع مؤتمر حركة النهضة ،كتبت فايزة الناصر في الضمير
مقالها تحت عنوان "التعليقات على مؤتمر النهضة ..لماذا ظلت حبيسة االنبهار؟" فكتبت لتقول 'لقد
فوتت بعض رموز المعارضة فرصة ان تخوض مع حركة النهضة من خالل المضامين الجديدة
التي أعلنت عنها صراعا فكريا على مستوى البرامج والرؤى على قاعدة خدمة البالد والوفاء
الستحقاقات هذه المرحلة والنتظارات التونسيين الذين ال يعنيهم كم أنفقت النهضة في اعداد مؤتمرها
وإذا ما كانت تونسية أو أجنبية ،فهؤالء أشاحوا ببصرهم عن القضايا الحقيقية والمصيرية التي من
المفروض ان تناقشها من خالل مخرجات المؤتمر وأعادت حركة النهضة لموضع الهدف وجعلتها
محور خطابها القائم على التحري والهرسلة االعالمية والتشويه والتخوين واطالق األراجيف معولة
على ضرب الرمزية األخالقية والرصيد القيمي الذي تمتلكه حركة النهضة ،في المقابل نجد عديد
الصحف الجنبية والغربية تقدم قراءات تحليلية وقراءة مضمونية لكلمة الشيخ راشد ولمسار النقاشات
حول الورقات المضمونية كما تطرقت عديد المواقع االلكترونية العالمية لمضامين المؤتمر وقدمت
قراءات في فحوى الورقات التي نوقشت خالل المؤتمر

مقاالت وتحاليل
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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 تحدثت افتتاحية الشروق عن وضع السياحة في البالد واعتبرت أن النهوض بهذا القطاع مسؤولية
التونسيين جميعا.
 اعتبر الشروق أن عدم دستورية قانون البنوك بعد أن قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
الطعن فيه يضع حكومة الصيد في مأزق ،ويتساءل المتابعون عن مصير قرار صندوق النقد الدولي
منح تونس قرضا بقيمة  3.9مليار دوالر الذي ربطه الصندوق بمصادقة تونس على هذا القانون.
 جاء في مجهر الصباح مقال بعنوان "تونس بين مأزقها الداخلي واألجندات الدولية ..النخب الحالية،
هل هي جزء من الحل أم من األزمة؟" لتخلص الصحيفة الى القول 'قد تكون المسؤولية األولى ملقاة
على قادة األحزاب الكبرى وكبار الساسة وقد تكون بأيدي مافيات المال السياسي واللوبيات التي
تواجه هؤالء وغيرهم في الكواليس ،وفي كل الحاالت فإن فرص االنقاذ واالصالح ال تزال وفيرة
بالنسبة لتونس ونجاحها سيساهم في انجاح التسوية السياسية في ليبيا وبلدان عربية أخرى

تصريحات وأخبار
 تركز اللقاء الذي جمع أمس بقصر قرطاج رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة
الحبيب الصيد حول الوضع العام في البالد .وتطرق رئيس الحكومة خالل اللقاء الى فحوى
اللقاءات التي اجراها مع عدد من كبار المسؤولين لدول صديقة بخصوص معاضدة تونس في انجاح
برامجها التنموية وذلك على هامش مشاركته يومي  31و 34ماي الجاري باسطنبول في اشغال
القمة العالمية االنسانية االولى .كما تمحور اللقاء حول مشروع التقسيم الترابي وتضمينه بعث عدد
هام من البلديات لتيسير مصالح المواطنين ودفع عجلة التنمية المحلية .وأفاد السيد الحبيب الصيد أن
اللقاء تمحور أيضا حول مشروع التقسيم الترابي وتضمينه بعث عدد هام من البلديات لتيسير مصالح
المواطنين ودفع عجلة التنمية المحلية.
 اشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح أمس بدار الضيافة بقرطاج على االجتماع الدوري
للجنة الوطنية لمكافحة االرهاب بحضور الوزير المكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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المدني وحقوق االنسان .وأوصى رئيس الحكومة خالل االجتماع بضرورة التنسيق بين مختلف
الوزارات حتى تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة االرهاب باألعمال المنوطة بعهدتها في أحسن
الظروف .وشدد الصيد في ذات السياق على دور اللجنة في تعزيز فهم هذه الظاهرة من خالل نشر
الوعي االجتماعي بمخاطرها عبر الحمالت التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وتشريك المجتمع
المدني في التصدي لها واحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف.
ّ 
مثل دعم التعاون التونسي البريطاني في المجال العسكري واالرتقاء به إلى مستوى رفيع والوضع
األمني في المنطقة محوري اللقاء الذي جمع أول أمس بمقر الوزارة ،وزير الدفاع الوطني فرحات
الحرشاني بالجنرال البريطاني توماس بيكيت  .وبيّن وزير الدفاع الوطني أن تونس بحكم موقعها
االستراتيجي وتجربتها الديمقراطية والدعم الدولي الذي تحظى به في مسارها الديمقراطي ،عوامل
تساهم في انفراج الوضع في المنطقة ،مبرزا أن الدولة التونسية حكومة وشعبا سوف تنتصر على
اإلرهاب ،ومشيرا إلى أن هذه الظاهرة ال تعترف بالحدود وأن اجتثاثها يستوجب مقاربة شاملة
وطنيا ودوليا.
 فتح معبد الغريبة بجربة أبوابه ليستقبل زواره بمناسبة الزيارة السنوية لليهود ،التي انطلقت أمس
وتتواصل حتى الغد ،حيث شهد المعبد حركية لوضع اللمسات االخيرة قبل انطالق الزيارة ،فقد
تزين المعبد ولبس حلة االحتفال في انتظار استقبال زواره ،في ما تكثف التواجد األمني بالمعبد
وبمحيطه وبمنطقة الرياض شأن كامل الجزيرة ومداخلها .ويأمل منظمو زيارة الغريبة أن يفوق عدد
الزوار هذه السنة أعداد السنة المنقضية ،حيث توقع بيريز الطرابلسي أن يصل عدد الزوار الى أكثر
من ألفي زائر .وأعرب الطرابلسي عن األمل في نجاح هذه الزيارة لما لها من بعد ايجابي في
إنجاح الموسم السياحي وفي مزيد دعم صورة تونس ،خاصة في ظل ظهور االرهاب هذا ووصلت
الى جربة وفود من فرنسا وإيطاليا وسيصل اليوم وفد من الكنغرس االمريكي الى جانب وفود
رسمية من وزارة الشؤون الدينية والسياحة والثقافة.
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 أفاد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن مشروع قانون تغطية التراب البلدي سيمكن من إدماج
 1.3مليون مواطن تونسي في الفضاءات البلدية في إطار تمكينهم من حقهم في التصويت في إطار
المبادئ الدستورية للعدالة االجتماعية .وأضاف يوسف الشاهد أن هذا القانون سيمكن من خلق
فضاءات بلدية متوازنة من الناحية الديمغرافية مما سيمكن من تفعيل العمل البلدي و بالنسبة لمسألة
التنمية وقع إحداث البلديات في المناطق الداخلية التي تشكو ضعف التنمية خاصة القصرين وسيدي
بوزيد وجندوبة والقيروان بعد إضافة مؤشر التمييز االيجابي .وقد أكد الوزير أن الوزارة طالبت في
مخطط  3131-3101ب  131مليون دينار لتمويل إدماج السكان في الفضاء البلدية ،موضحا أن
البلديات ستقوم بانتداب عملة و كتاب عاميين و ستخلق نوع من الحركية بعد أن بلغت نسبة التغطية
العامة .%011
 أعلن سمير المغراوي المدير التنفيذي لحزب اإلتحاد الوطني الحر في بيان أمس عن إستقالته من
الحزب ،معتبرا قرار الوطني الحر مرتهن في شخص رئيسه الذي يغلّب المصالح الضيقة
والتحالفات المؤقتة على ضرورات البناء والتأسيس من أجل أن يكون الحزب مدرسة تدرب على قيم
النضال وتؤسس من أجل خلق مرجعيات وطنية تساهم في تطوير الحياة السياسية وتمكن المنتسبين
للحزب من المشاركة الفعلية في الشأن العام  .الحزب متقوقع على ذاته و مكتفيا بوجود الكتلة النيابية
و من ثمة إغالق كل مقرات الحزب مع ما انجر عن ذلك من تداعيات أثرت سلبا على تواجده
جهويا و محليا.
 أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه لم ير تواطؤا من الوزراء مع الفساد،
غير أن بعضهم ممن ترد عليهم تقارير تفقد ورقابة ،وال يهتم بها "وهذا ما يجب أن ينتهي" ،مشددا
على ضرورة اتخاذ اإلجراءات اإلدارية في شأنها أو إحالتها على القضاء ،وال يجب انتظار تعهد
الهيئة بها حتى تتحرك باتجاه المكلف العام بنزاعات الدولة وهذا يع ّد أمرا غير مقبول .وشدد شوقي
الطبيب على أنه سيقع التصدي للفساد وعلى أن لتونس اإلمكانيات األساسية على غرار حرية الرأي
والصحافة والمجتمع المدني واإلرادة الوطنية وستتبعها حتما إرادة سياسية ،مشيرا إلى وجود لوبيات
تحمي الفساد نظرا آلالف المليارات التي يقع نهبها من الدولة .وأشار شوقي الطبيب إلى أن ٪33
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من الناتج الوطني الخام يعمل خارج االقتصاد الرسمي أي بقيمة  31مليار من الدوالرات "أي أكثر
من ميزانية الدولة" ،وهذا يعني "أن هناك دولة أكبر من الدولة خارج سيطرة الدولة" على حد
تعبيره ،مضيفا بالقول "من الطبيعي أن تكون هناك أذرع تحمي هذه المصالح ،إذ أن عصابات
المخدرات في أمريكا الالتينية بدؤوا كتجار صغار ثم تنظموا ودخلوا للسياسة وأصبحوا يتحكمون
في تونس" حسب قوله.
 أ ّكد رئيس االتحاد الجهوى عبد المنعم الفيتوري أنّ االتحاد الجهوي لمنظمة األعراف بتونس قرّر
تنظيم إضراب عام بتاريخ  10ماي الجاري في جميع القطاعات ،إضافة إلى وقفات احتجاجية
للمطالبة بمقاومة االنتصاب الفوضوي بالعاصمة وفتح األنهج الرئيسية وإزالة األسالك الشائكة.
 أ ّكد مقرّر لجنة الحقوق والحريات عماد الدايمي أ ّنه تم خالل مناقشة مشروع قانون منع االتجار
باألشخاص ومكافحته أمس إقرار جملة من العقوبات الصارمة في حق كافة األشخاص والشبكات
المتاجرة بالبشر بكافة أنواعه .كما ينص مشروع القانون على تجريم تجارة البغاء وحتى التي تتم
تحت رعاية الدولة ،وتجريم التنصت على مكالمات الهاتفية خارج إطار القانون.
 ت ّم االتفاق خالل اجتماع لجنة الصحة والشؤون االجتماعية بمجلس النواب على عقد جلسات استماع
لكل االطراف المعنية بما في ذلك الجهة المبادرة في ما يتعلق بمقترح مشروع قانون اساسي يخصّ
تحديد نظام المنابات في الميراث .وقالت مقررة اللّجنة فريدة العبيدي إ ّنه ال يمكن للجنة من منطلق
مسؤوليتها ان ترفض النظر في اي مبادرة رغم رفض اغلبية االعضاء لمضمونها.
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