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 قلة من الشركات القوية تهيمن على  %15من االقتصاد التونسي ..غياب المنافسة االقتصادية
يكلف تونس قرابة ملياري دوالر سنويا
 سياسيون وبرلمانيون يشاركون اليهود احتفاالت الغريبة
 وزير التجارة محسن حسن :مستوى األسعار في شهر رمضان القادم سيكون أقل من العام
الماضي
 الصباح:
 تذمر وسط العاصمة ..أصحاب المحالت التجارية في جبهة التصدي لالنتصاب الفوضوي
 انتهى زمن كانت كل مدرس تفتح سجن يغلق
 الصحافة:
 العناوين الخاطئة في مطارة التجارة الموازية ..حتى ال تتحول الظاهرة الى شماعة لتبرير
التردي االقتصادي
 الحاخام رفائيل كوهين :تونس نجحت أمنيا في تأمين موسم زيارة الغريبة
 الصريح:
 عبد الباري عطوان يحلل ويؤكد :الغنوشي يخوض أخطر مغامرة في حياته
 بورقيبيون يثورون على رافضي عودة التمثال
 صوت الشعب:
 مؤتمر النهضة ..تغير الخطاب وظل المشروع
 الطعن في قانون البنوك ..السقوط المتكرر لمنطق المرور بالقوة
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حركة النهضة في المشهد االعالمي
 حوار رئيس المؤتمر العام العاشر السيد علي العريض في اذاعة الشباب :

 نحن مع المصالحة الشاملة ،وهي تتويج لعدة مسارات منها مسار العدالة االنتقالية التي يجب
أن تستكمل شروطها وكل أركانها ،وكذلك مسار المصالحة االقتصادية الذي نشتغل عليه
تحت قبة البرلمان
 نحن اآلن نتحدث عن الدولة الديمقراطية ،في السابق كان هناك نيل وتدخل من قبل السلطة
في المجال الديني وتضييق عليه وعلى كل ما ارتبط بهوية البالد ،أما اآلن فقد عادة السيادة
للشعب ،وقد حسم دستور البالد عالقة الدولة والسلطة بالفضاء الديني لتكون دولة لشعب
مسلم ،ترعى دينه وتحميه ،وهذا ما جاءت به الدولة الديمقراطية التي حسمت هذا الموضوع
وسمحت للمجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات وغيرها من المؤسسات للقيام بوظيفة
النهوض بالشأن الديني
 كما هو معروف في الدولة الديمقراطية ،فقد ذهبنا من خالل مؤتمرنا الى تحديد دور الحزب
في التخصص في كل ما له عالقة بالسياسة والمجال االقتصادي واالجتماعي وما ينفع الناس
ويحسن ظروف معيشتهم.
 نحن ضد الدولة التيوقراطية ألنها ال تمنح السلطة للشعب ،كما أننا لسنا في دولة علمانية
تسيء لعالقة السلطة بالدين
 شهد المؤتمر انتخابات حرة ونزيهة ووكل من تقدم لعضوية مجلس الشورى فذلك من حقه،
ومن سيذهب للتخصص في المجتمع المدني والمجال التربوي والوضع واالرشاد فذلك خيار
طوعي لكل فرد
 السيد سمير ديلو من قيادات حركة النهضة وله دوره داخلها وقد وقع انتخابه لعوضية مجل
الشورى
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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 السيد عامر العريض كذلك من قيادات الحركة وله دوره الكبير في الكثير من المحطات قبل
الثورة وبعدها وقد اعتذر عن الحضور والترشح للشورى ،ويحتفظ بأسباب ذلك
 الشيخ عبد الفتاح مورو قيادي من الصف األول داخل حركة النهضة وموقعه متروك
للمستقبل ،شخصية لها خصوصياتها وأتوقع أن يواصل دوره كما عهدنا في كل المجاالت
 أتوقع أن يحصل تجديد داخل المكتب التنفيذي ،وما صادقنا عليها خالل المؤتمر وسطرناه
خيارا لنا يتطلب التجديد ،وسنشهد ذلك من خالل قائمة الـ 15التي ستنضاف لعضوية مجلس
الشورى حتى تطعّم حضور الشباب والمرأة واإلطارات وكذلك هو الحال داخل المكتب
التنفيذي.
 محرز بودقة رحمه هللا تعرض لمحاكمة ظالمة وللتعذيب ،وما أتهم به باطل تكذبه الكثير من
الوقائع ،ولكن هذا ال يدعونا للخلط بين هذا الموضوع وإدانتنا الصريحة لكل أشكال العنف
واإلرهاب
 القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي للفجر :أمامنا مسؤولية ترجمة نتائج المؤتمر الى واقع
ملموس
 رصدت صحيفة الشروق مواقف بعض الفاعلين السياسيين حول التنقيحات التي طالت النظام
الداخلي لحركة ا لنهضة والذي نصت على أولوية ترشح رئيس الحركة للمناصب العليا في الدولة.
وتقول الصحيفة 'ال يختلف المالحظون في التأكيد على عدم رغبة الشيخ راشد في الترشح لهذه
المناصب في الوقت الراهن ولكنهم يؤكدون على كونه يريد أن يكون المحرك األساسي لمواقف
وقرارات النهضة من ذل ك البند الذي ينص على حريته في اختيار مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية
أو رئاسة الحكومة .وتضيف الصحيفة أن الغنوشي مازال مصرا ومن خالل صالحياته الجديدة على
تثبيت حركته في المنظومة الحزبية الجديدة وفق الرؤى التي يريدها سواء إلكراهات المرحلة عموما
أو لقناعته بالفر ق بين المعارضة في المهجر وفي السر وبين ممارسة الحكم .وحول هذه النقطة،
صرح القيادي بحزب التكتل محمد بالنور أن النهضة تغيرت تماما من حزب ضحية لإلستبداد الى
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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حزب يستعرض العضالت ويملك امواال طائلة وهو يسير على خطى الحزب الدستوري والتجمع
سابقا ،واستغرب بالنور في معرض حديثه من غياب أية ردة فعل من األحزاب الديمقراطية للم
الشمل والتصدي الستعراض النهضة ،كما قال 'النهضة تتشاور مع أسماء من النظام السابق ونحن
أولى بالتنسيق معهم نظرا لخالفاتهم الكبيرة مع النهضة .في المقابل أكد محمد لحامدي المين العام
لحزب التحالف الديمقر اطي أن تغيير النظام الداخلي شأن داخلي للنهضة التي تستعد لتثبيت مكانتها
في المشهد السياسي الجديد ،ولقادتها قناعة تامة وثقة بإمكانياتهم ،وفي ظل هذه المعطيات الجديدة
من واجب بقية األحزاب الكف عن نقد النهضة والتوجه الى العمل السياسي الحقيقي وهو السبيل
الوحيد للتصدي للنهضة ،وأرى أن استعراض النهضة األخير يجب أن يكون رسالة تحفيز.
 كتب سرحان الشيخاوي في الشروق مقاله تحت عنوان "ارتدادات مؤتمر حكرة النهضة ..اختبار
لموازين القوى وإعادة صياغة العالقة مع االخوان" ليقول 'نتائج مؤتمر النهضة ليست مجرد معطى
احصائي ينتهي بنهاية األشغال بل لها ارتدادات وانعكاسات على المستوى الداخلي لحركة النهضة
وخارجيا في عالقتها بباقي األحزاب وحكومة الصيد وحتى جماعة االخوان المسلمين .ويتابع
صاحب المقال ' أولى االرتدادات الداخلية أن المؤتمر كشف ميزان القوى داخلها وخاصة ثقل
التيارين األساسيين وهما تيار 'التنظيم' والذي يضم ما يصطلح عليه بمناضلي الحركة وتيار 'التجديد'
في داخل الحزب وهو معروف بمساندته لمواقف رئيس الحركة التي تعتبر تقدمية مقارنة ببعض
المواقف داخل الحزب ،وقد كشفت موازين القوى أثناء التصويت على آلية تركيز المكتب التنفيذي.
ويضيف الشيخاوي أن ارتدادات اختبار موازين القوى ستكون مباشرة في تشكيل المكتب التنفيذي
للحركة حيث سيسعى الغنوشي الى اختيار شخصيات من التيارين حتى يضمن تزكية الشورى
إضافة الى امكانية مغادرة بعض األطراف لدائرة التنافس على المراكز داخل الحركة بعد أن لفظتها
االنتخابات وهو ما سيعيد انتاج المشهد داخل الحزب بأسماء أخرى ،أما فيما يتعلق بخارج الحزب
وتحديدا في عالقته باألحزاب األخرى فإن الجانب الشكلي للمؤتمر سيؤثر بشكل كبير في باقي
األحزاب التي ستسعى أن تحكم ضبط مؤتمراتها في الجانب اللوجستي الذي ميز مؤتمر حركة
النهضة وجعله مقياسا با لنسبة للرأي العام التونسي ارتباطا بأنه سبق المؤتمرات األخرى لذلك فكل
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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حزب سينجز مؤتمره في المرحلة القادمة سيقاس بمصطلحات 'أفضل' أو 'أقل' من مؤتمر النهضة،
أما في المستوى المضموني فمن غير المنتظر أن تؤثر نتائج المؤتمر على عالقة النهضة بباقي
األحزاب خاصة عالقت ها بنداء تونس ارتباطا بعدم تغير قيادتها وانتخاب مجلس شوى بأكثر انفتاح،
أم ارتدادات المؤتمر على حكومة الصيد فيجمع المتابعون للمشهد السياسي أن رئيس الحكومة
ووزرائه لم يعد لهم من سند حقيقي سوى حركة النهضة خاصة فيم يتعلق بالثقل في مستوى
التصويت وبالتالي فإن تن اسق النهضة بعد مؤتمرها يعطي ضمانات أكبر للصيد وحكومته لمواصلة
مهمتهم على األقل على امتداد األشهر القادمة ،اما ارتدادات مؤتمر النهضة حول عالقته بحركة
االخوان المسلمين فقد تباينت المواقف بين من يعتبر ان هناك انقالبا على مبادئ التيارات االسالمية
في العالم ال عربي ومن طالب جماعة اإلخوان باالقتداء بهذه التجربة ،وبالتالي سيكون موقف
الجماعة االسالمية حاسما في الفترة القادمة ،إما باتباع ما ذهبت اليه حركة النهضة أو باإلبقاء على
ثوابتها والقطع نهائيا مع حركة النهضة واالنموذج الذي تقدمه.
 اعتبر اإلعالمي عبد الباري عطوان من المؤكد ان هذا التحول الجذري سيؤدي الى حدوث
انقسامات في حركة النهضة ،وخروج التيار المتشدد من تحت عباءتها ،خاصة بعد توسيع دائرة
العضوية فيها ،واضافة مئة مادة جديدة الى ميثاقها الداخلي ،ومنع اعضاء مجلس الشورى فيها من
القيام بأي اعمال دعوية (الخطابة في المساجد) ،او االنضمام الى اي منظمات خيرية ،ومن المتوقع
ان يخرج منها حوالي خمس االعضاء على االكثر ،وقد يكون على رأسهم الشيخان صادق شورو،
وحبيب اللوزي ،النهما يفضالن االستمرار في دورهما الدعوي ،ولكن وفي ظل السياسة االنفتاحية
الجديدة سيتم تعويض هؤالء المتوقع انشقاقهم بعدة اضعاف في العامين القادمين .ويؤكد عطوان انها
“مغامرة” خطرة جدا يقدم عليها الشيخ الغنوشي ،تعكس شجاعته وصالبته ،ولكنها مغامرة محفوفة
بالمخاطر ،فحليفه الرئيس السبسي متقدم في السن ( 78عاما) ،والمجتمع المدني التونسي ال يثق
كثيرا بحزب النهضة ،وال يأخذ هذه التغييرات بجدية ،ويشكك فيها ،والمرأة التونسية تلعب دورا
كبيرا في الحياة السياسية ،وهي التي اوصلت الرئيس السبسي الى قصر قرطاج (فاز بمليون و755
الف صوت من بينها مليون و 255الف صوت للنساء) ،ونسبة محدودة من النساء صوتت لحزب
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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النهضة .ومن المفارقة ان هذه “المغامرة” ستغضب الكثير من االسالميين المتشددين وحركة
“االخوان المسلمين” ومنتسبيها ،ولن ترضي في الوقت نفسه الكثير من الليبراليين ،والتونسيين منهم
خاصة .ويختم عطوان بالقول 'من الصعب اطالق احكام مسبقة على هذا التحول غير المفاجيء في
ايديولوجية حركة “النهضة” واولوياتها السياسية والعقائدية ،فالقرارات التاريخية تخلق اعداء
واصدقاء ،ونعتقد في هذه الصحيفة ان الشيخ الغنوشي كسب من االصدقاء اضعاف ما خسره من
االعداء'.
 كتب نوفل سالمة مقاله بالصريح تحت عنوان "ما لم نقله عن مؤتمر حركة النهضة العاشر" ليقول
'انتهى مؤتمر حركة ال نهضة في أجواء احتفالية كبيرة عكست موقع هذه الحركة في الساحة الحزبية
التونسية وقيمة هذا الحزب في المشهد االسالمي العربي والعالمي ،انتهى المؤتمر بعد ان ارسل
رسائل ايجابية للجميع وخاصة الرأي العام األجنبي مفادها أن الحركة االسالمية في تونس هي
حركة متحركة متجد دة تواكب المتغيرات والتطور الحاصل في المجتمع والحياة وخاصة ما يطرأ
على حركة التاريخ من تغييرات ،واألهم من ذلك مواكبة مع ما يحصل من جديد في عالم الفكر
والمعرفة التي كثيرا ما تعدل من القناعات أو ترشد الى تصورات بديلة أو تؤكد اإليمان القديم
وترشده .ويختم صاحب المقال بالقول 'اليوم النهضة فهمت أن العالم يتغير وان الواقع التونسي
متحرك بسرعة كبرى ولم يعد كما كان في سنوات السبعين والثمانين وأن القضايا التي كانت
تطرحها في السابق قد استهلكت ونفذت صالحياتها بما تحقق من عودة كبيرة لجزء من الشعب الى
االهتمام بقضايا الدي ن والقطع مع االستبداد ،فالمسألة الدينية اليوم لم تعد من مشموالت حزب معين
والدفاع عن الثوابت ومرتكزات االسالم قد تحولت الى المجتمع وجمعياته ،وهذا كله يتطلب من
النهضة أن تنتقل الى مستوى آخر والى وضعية جديدة يكون اختيارها للحكم من طرف الشعب على
اساس ما تقدمه من برامج حكم نافعة وليس على أساس أنها تمثل الدين وتدافع عن الهوية ،وهذا هو
التحدي الجديد
 كتب محمد الفوراتي افتتاحية جريد الفجر أن ثالث اشياء لم تعجب بعض السياسيين في مؤتمر
النهضة واثارت غضبهم الذي تحدث كثيرون عنه باإليجاب والسلب ،وهذه النقاط ،األولى تتمثل في
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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حضور رئيس الجمهورية وما أضافه ذلك من نكهة خاصة لالفتتاح في حين اعتبر بعض السياسيين
أن هذا الحضور استفزاز لبقية األحزاب ومجاملة للنهضة في غير محلها ،اما العنصر الثاني الذي لم
يعجب بعض السياسيين هو نجاح حفل االفتتاح والحضور القياسي للجمهور والضيوف ،ويرى
الكثير من المحتجين في هذا الباب أن النهضة كان حريصة على تقديم حفل افتتاح ضخم غير
مراعية للظرف االقتصادي الذي تمر به البالد والغريب أن بعضهم قد أنفق ضعف ما انفقته النهضة
في الحملة االنتخابية الماضية وهو ال يملك ما تملك النهضة من أنصار ومنخرطين ،ثم إن كل ما تم
انفاقه ذهب لإلقتصاد التونسي ،اما النقطة الثالثة التي اثارت غضب البعض فهي اعتماد منظومة
االلكترونية متطورة أول مرة في تونس والعالم العربي ،فكيف لحزب رجعي ظالمي حسب توظيفهم
أن يظهر بهذا المظهر الحداثي في الوقت الذي تعجز فيه بعض أحزابهم عن عقد مؤتمراتها
التأسيسية ،فهذا السبق الذي حققته النهضة لم يسعد بعض المنافسين قصيري النظر
 تتساءل سلسبيل الحبيب في صحيفة الفجر "اين يمكن التجديد في المؤتمر العاشر لحركة النهضة؟"
حيث قدمت قراءة في البيان الختامي للنهضة.
 كتب عبد المجيد البراهمي في صحيفة الضمير مقاله تحت عنوان "ماذا بعد مؤتمر حركة النهضة؟"
أما الجامعي محمد الحمروني فيستعرض حلقته القاني من سلسلة مقاالته تحت عنوان ملخصات من
فكر راشد الغنوشي".
 كتب علي البعزاوي مقاله بجريدة صوت الشعب تحت عنوان "مؤتمر النهضة ..تغير الخطاب وظل
المشروع" وفي نفس الصحيفة كتب علي الجلولي مقاله تحت عنوان "مؤتمر االستعراض والتطبيع
مع النظام السابق"

مقاالت وتحاليل
 ال تزال التطورات أزمة نداء تونس تحظى باهتمام الصحافة الوطنية ،حيث خصص حسان العيادي
في المغرب مقاله للحديث عن هذه األزمة تحت عنوان "الهيئة السياسية تنتفض ضد السبسي اإلبن
ومحاولة إلحياء الهيئة التأسيسية" فكتب ليقول أن حركة نداء تونس تمر في كل ازماتها بمواقف
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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مختلفة لكنها تفضي كلها لذات الخاتمة وهي أزمة جديدة يعيش فيها حزب في تكرار لألحداث
المختلفة التي تؤدي الى ذات النهاية مرة أخرى ليحكم عليه بأن يكون رهين واقعه المتأزم غير
القادر على الفرار منه للمرة األلف .وذكر العيادي أن سياسة فرض األمر الواقع التي اتبعها القائمون
اليوم على حركة نداء تونس دفعت بمجموعة تزيد عن الـ 25عضو في الهيئة السياسية الى االمضاء
على دعوة لعقد اجتماع الهيئة لسياسية خالل األيام القليلة القادمة وذلك دون مشاركة المنسقين
الجهويين ،وسينظر هذا اللقاء في مسألة القيادة الجماعية للحركة ،لكن هذه الدعوة قوبلت بالتجاهل
من قبل المدير التنفيذي وعدد من األمناء الوطنيين الذين انشغلوا يوم أمس بعقد لقاءات وتنظيم
ندوات ،وهذا التجاهل قابله دخول مجموعة من الرعين األول الى اللعبة وتقديم مبادرة جديدة تنص
على عودة المؤسسين الى الحزب واالشراف عليه الى حين عقد المؤتمر االنتخابي ،وهي كما تروج
هذه المجموعة مبادرة تحظى بدعم رئيس الجمهورية.
 تحدثت صحيفة الشروق عن المبادرة التي تقدم بها حزب المسار لتبني مؤتمر وطني لإلنقاذ ،حيث
كتبت الصحيفة مقالها تحت عنوان "السبسي يشترط التوافق المسبق حول مبادرة المسار" وهي
مبادرة تهدف الى تجميع كل القوى السياسية على مواقف موحدة الغاية منها انقاذ البالد ،وهي مبادرة
تلتقي في نقاط عديدة مع المبادرة التي سبق أن تقدمت بها الجبهة الشعبية .وبالنسبة لتشريك الطراف
السياسية في هذا المؤتمر ،صرح القيادي بحزب المسار جنيدي عبد الجواد أنه لن يكون هناك أي
استثناء بما في ذلك حركة النهضة رغم االختالف معها سياسيا وفكريا ،مضيفا أنها حزب موجود
كطرف سياسي فاعل ويجب تشريكه الى جانب أحزاب أخرى في السلطة وفي المعارضة ،مشددا أن
اختيار رئيس الجمهورية لإلشراف على هذا المؤتمر ألنه هو القادر على تجميع كل السياسيين
وأيضا بحكم ما يمنحه الدستور من صالحيات لحماية الدستور واألمن القومي .كما اكد عبد الجواد
أن الغاية من هذا المؤتمر ليست اسقاط الحكومة الحالية وتحميلها كامل المسؤولية ،فالمسؤولية
تتحمله أغلب األطراف والحكومة ستكون المحور الثاني للمؤتمر بعد أن يتم في المحور األول
استعراض الخطة أو الطريقة المقترحة لإلنقاذ في المجاالت األمنية واالقتصادية واالجتماعية،
وعندئذ يقع التوافق على الحكومة التي ستتولى تنفيذ تلك الخطة من حيث شكلها واألسماء التي تكون
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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فيها ،وقد ال يتطلب األمر تغيير الحكومة الحالية ان توفرت فيها الموصفات الالزمة لتنفيذ الخطة أو
يقع اللجوء الى حكومة انقاذ وطني ،وهي مسألة ستناقش الحقا .وفي موضوع ذا صلة ،تساءل خليل
الحناشي في الصباح "بعد طرح مبادرة المسار ..هل تكون الجبهة والمسار والجمهوري قنطرة
السبسي إلبعاد الصيد؟"
 تنوعت عناوين االفتتاحيات في الصحف التونسية .فتحدثت الشروق عن زيارة رئيس الوزراء
الفرنسي الى الكيان الصهيوني المخيبة لآلمال .أما صحيفة الصباح فعنونت افتتاحيتها 'الغريبة تكذب
نتانياهو' والمنجي السعيداني في افتتاحية الصحافة يكتب تحت عنوان "الحكومة التونسية تهاجم
الفساد" .وجاءت افتتاحية صوت الشعب لتعلق على مؤتمر حركة النهضة تحت عنوان "تمخض
الجبل فولد فأرا"

تصريحات وأخبار
 تلقى مجلس نواب الشعب أمس قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ،المتعلق بقبول
طعن بعض نواب المعارضة في قانون البنوك والمؤسسات المالية شكال و في األصل ،مق ّرة بعدم
دستورية إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة بتاريخ  52من ماي الجاري.
 تمكنت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب أمس من جمع  75توقيعا على عريضة أودعتها اليوم
بمكتب الضبط طالبت من خاللها بمسائلة وزيري الداخلية والعدل حول إطالق سراح المتهمين
المنتمين لـ"كتيبة أبو مريم" وزعيمها سليم بوحوش الذين القي القبض عليهم في العام الفارط
بالحمامات ليتم في ما بعد اكتشاف تورط أفراد الكتيبة في هجوم بن قردان إضافة إلى القبض على
عدد من عناصرها مؤخرا بالمنيهلة.
 أ ّكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أنّ  15ألف شاب تق ّدموا بمطالب للمشاركة في حملة
التجنيد االستثنائية التي ستخلص إلى انتداب  52ألف شاب ،على أن يتم انتداب البقية في السنوات
المقبلة وفق اإلمكانيات المتوفرة للدولة التونسية.
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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 التقى اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالقيادي في حركة نداء تونس لزهر العكرمي.
وقال لزهر العكرمي إن عديد المواضيع ُ
طرحت في القاء الذي جمعه برئيس الدولة .وأكد لزهر
العكرمي أنه تم إذابة الجليد وحصل توافق سيتم ترجمته في األيام القادمة .وشدد المتحدث على أنه
لم يغادر حركة نداء تونس وأنه عضو مؤسس مع قايد السبسي .وأوضح العكرمي أنه قرر العودة
من أجل السعي "إلى اعادة التوازن السياسي الذي اختل في البالد" ،مشددا على أنه ما يزال "متشبثا
بمواقفه السابقة ألنها مواقف مبدئية تكتيكية" على حد تعبيره .وختم العكرمي حديثه قائال "نرجو أن
ما فما كان الخير".
 أكدت الناطقة باسم حزب الوطني الحر "سميرة الشواشي" أن حزبها يتعرض إلى "حملة ممنهجة
على جميع األصعدة" ،مشددة على أن ما يروج عن استقالة المدير التنفيذي للحزب غير صحيح،
ألن األمر يتعلق "بأجير" كان مكلفا بمهام ادارية في أحد مكاتب الحزب بالعاصمة ،وتم التخلي عن
خدماته لعدم كفاءته حسب قولها .كما الشواشي أن "الحزب لم يتلق أي استقالة من القيادي جمال
التليلي" وأنه في المقابل واكب اجتماع المكتب السياسي األخير في سوسة وشارك في مشاوراته.
وأفادت بأن كل ما يروج عن "العقلة على مقرات جهوية للحزب" ال أساس له من الصحة ،قائلة إن
رئيس الحزب قرر مراجعة قائمة هذه المقرات وتم اغالقها بقرار منه "مؤقتا".
 الشروق :نفى مصدر جدير بالثقة من المنتمين لمبادرة المنذر الزنايدي ما تم ترويجه عن التحاقه
والمجموعات السياسية والفكرية التي التحقت بمبادرته بحركة نداء تونس
 أفاد وليد جالد النائب بكتلة الحرة للصباح أن للجنة الوطنية التحضيرية لمؤتمر حركة مشروع تونس
تعقد اليوم اجتماعا لتقرير الموعد النهائي للمؤتمر .ويبدو ان حزب مشروع تونس يتجه نحو تأجيل
مؤتمره الى جويلية المقبل بعد أن كان من المقرر عقده في جوان القادم
 قال وزير التجارة محسن حسن ،انه ال نية للحكومة للزيادة في األسعار مبرزا انها على العكس
اتخذت عدة اجراءات للرفع من القدرة الشرائية للمواطن .وأضاف حسن أمس خالل جلسة استماع
له أمام لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب حول
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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تحضيرات الوزارة لشهر رمضان ،انه تم الدخول في مفاوضات مع المساحات التجارية الكبرى
والهياكل المهنية للقيام بتخفيضات تصل إلى  05بالمائة?
 دعا االمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل ،حسين العباسي إلى التسريع في نسق المفاوضات التي
تشمل عديد الملفات الجوهرية والمحورية ،حتى يتم استكمالها في أقرب االوقات ،من ذلك مراجعة
القانون العام للوظيفة العمومية ،والقانون العام للقطاع العام ،وملف الصناديق االجتماعية ،معتبرا أن
هذه المفاوضات " طالت اكثر من الالزم" .واعتبر العباسي على هامش انعقاد الندوة السنوية لقسم
الوظيفة العمومية حول المرفق العمومي بالحمامات .تحت شعار " من اجل مرفق عمومي يشتغل
وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة" أن التعامل بأكثر جدية مع هذه الملفات سيمكن
من التوصل إلى الحلول في ظرف شهر واحد على أقصى تقدير ،مشيرا ،على سبيل المثال ،إلى أن
التفاوض الحقيقي بخصوص معضلة الصناديق االجتماعية لم يبدأ بعد خاصة وأن الحل الظرفي
الذي تم االتفاق عليه النقاذ تدهور الموازنة المالية لصندوق التقاعد ما يزال إلى اليوم يراوح مكانه.
وقال االمين العام لالتحاد إن استكمال التفاوض بخصوص هذه الملفات من شأنه االسهام في تحقيق
االستقرار االجتماعي ،وفي كسب التحديات االمنية واالقتصادية الماثلة ،بما يمكن من التفرغ إلى
إرساء مقاربة تكرس النجاعة االقتصادية ،وتعيد للعمل قيمته وقدسيته ،وتحقق التوازن بين البعدين
االقتصادي واالجتماعي.
 عبر األمين العام المساعد التحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية ،حفيظ حفيظ عن تفاجئه مما
اعتبره "قرارات أحادية الجانب" وذلك بعد تقديم وزير التربية ناجي جلول مشروع "الكتاب
األبيض" الذي يخص اإلصالح التربوي لرئيس الجمهورية .وقال حفيظ إن ملف اإلصالح التربوي
يأتي في إطار عمل تشاركي بين وزارة التربية واتحاد الشغل ومكونات المجتمع المدني ،مضيفا أن
ما قام به الوزير يعتبر تمشيا خطيرا يمُسّ بمصداقية التفاوض و الحوار االجتماعي.
 قرر المستشارون الجبائيون رفع قضيتين ضد الدولة التونسية لدى االمم المتحدة على خلفية ما
اعتبروه إقصاء لهم من تركيبة المعهد األعلى للقضاء واالعتداء على حقهم في العمل .وجاء في بيان
لمزيد المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لحركة النهضة
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صادر عن المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين ،أن رئيس المعهد أودع يوم االربعاء الماضي
عريضة لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان بتونس ضد الدولة التونسية موجهة للجنة
حقوق االنسان بجينيف التي تعتبر هيئة قضائية أممية .كما اودع رئيس المعهد ايضا عريضة ثانية
تتعلق بما وصف ب"المظلمة الشنيعة" التي سلطت على المستشارين الجبائيين بمقتضى القانون عدد
 55لسنة  2552والذي اعتدى بصفة صارخة على حق المطالب باالداء في اختيار من يدافع عنه
من المختصين وحرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة  51سنة بمقتضى
قانون  5625الذي ال زال ساري المفعول ،وفق نص البيان.
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