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العالم

تونس

حكومة الصيد :أكثر من  100يوم ...والغلة ضئيلة
نحو مئة يوم من عمر حكومة
الحبيب الصيد ،وتبقى البالد تواجه
وضعًا اقتصاديًا صعبًا وحراكات
اجتماعية مقلقة .يتتابع كل ذلك
في ظل تنامي ظاهرة اإلرهاب
تونس ــ زمردة دلهومي
ّ
مر نحو مئة يوم على تسلم حكومة
ال ـح ـب ـي ــب الـ ـصـ ـي ــد ألعـ ـم ــالـ ـه ــا ،وم ــن
املــرتـقــب أن يـقــدم رئيسها ،فــي بداية
الـشّـهــر املـقـبــل ،تـقــريـرًا أم ــام الـبــرملــان،
يـلــخــص فـيــه أداء فــريـقــه الـحـكــومــي،
وذل ــك بــال ـتــوازي مــع تـقــويــم عـمــل كل
وزارة وم ـ ــدى ن ـجــاح ـهــا ف ــي تطبيق
أول ـ ــوي ـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـخ ـم ــس ال ـتــي
أعلنتها عند تأليفها ونيلها الثقة.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،فـ ـ ــإن م ـ ــواق ـ ــف غــال ـب ـيــة
األح ــزاب ،وبخاصة املـعــارضــة منها،
لـ ــم ت ـن ـت ـظــر عـ ـب ــور ع ـت ـب ــة املـ ـئ ــة يـ ــوم،
وط ــالـ ـب ــت بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـغ ـي ـي ــر بـعــض
ال ـح ـق ــائ ــب ال ـ ــوزاري ـ ــة ،ت ـح ــدي ـدًا عـقــب
ت ـص ــري ــح ال ـص ـي ــد بـ ــأن ب ـع ــض وزراء
ح ـك ــوم ـت ــه ارتـ ـكـ ـب ــوا أخ ـ ـطـ ــاء وك ــان ــت
بـعــض تـصــريـحــاتـهــم غـيــر مــدروســة.
ويضاف إلــى ذلــك ،حجم الصعوبات
االقتصادية والتحركات االجتماعية
الـتــي مـ ّـيــزت الــوضــع الـعــام فــي البالد
خالل الفترة املاضية.
ّ
ويـ ـجـ ـم ــع ج ـ ـ ــل املـ ـت ــابـ ـع ــن ل ـل ـم ـش ـهــد
السياسي على أن هــذه الحكومة لم
تحقق املطلوب منها في غضون مئة
يــوم ،بينما تتعالى بعض األصــوات
امل ـنــددة بــأدائـهــا املهتز وغـيــر املقنع،
ما يطرح عدة تساؤالت حول مصير
ومستقبل تونس ،وخصوصًا في ما
يـتـعـلــق بــالــوضــع االق ـت ـص ــادي ال ــذي
يشهد ارتباكًا وتراجعًا ملحوظًا ولم
تـنـجــح أي ح ـكــومــة ،ســاب ـقــا ،ف ــي سن
استرايجية واضحة للخروج منه.
ّ
ول ـ ـعـ ــل مـ ــا ي ـت ـف ــق ع ـل ـي ــه ال ـب ـع ــض أن
أب ـ ـ ـ ـ ــرز نـ ـقـ ـط ــة ض ـ ـعـ ــف ف ـ ـ ــي حـ ـك ــوم ــة

ّ
الـحـبـيــب الـصـيــد تـتـمــثــل فــي انـطــاق
أع ـم ــال ـه ــا دون ب ــرن ــام ــج واضـ ـ ــح فــي
ً
كــافــة املـ ـج ــاالت ،ف ـضــا ع ــن ضبابية
ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة وان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بــن
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وغ ـ ـيـ ــاب ت ــوج ــه
سياسي واضح ،وكذلك التصريحات
املـتـضــاربــة وغ ـيــر املــوفـقــة فــي بعض
االحيان لبعض الوزراء.
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ي ــرى
ال ـبــاحــث الـتــونـســي امل ـتــابــع لـلـشــؤون
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،محمد
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــري ،أن ال ـ ــوض ـ ــع
االقتصادي الراهن يؤشر إلى انفجار
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي وشـ ـ ـي ـ ــك ،وإلـ ـ ـ ــى ف ــوض ــى
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ــع أي ق ــوة
سياسية ـ ـ أو أمنية ـ ـ كبح جماحها،
الف ـت ــا خ ـصــوصــا إل ــى ك ــل م ــا يتعلق
بسياسة األجــور وتعثر "املفاوضات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة" وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع األس ـ ـعـ ــار

وت ــده ــور الـعـمـلــة وت ــراج ــع صـ ــادرات
أه ــم الـقـطــاعــات األســاسـيــة واملـحــركــة
لالقتصاد.
ّ
ويـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرح املـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــري أن فـ ــوضـ ــى
اإلضرابات «ستؤثر سلبًا في جميع
م ــوازي ــن ال ـب ــاد م ــا ل ــم ي ـج ـ ِـر الـتـحـكــم
فـيـهــا وإي ـق ــاف نــزي ـف ـهــا» ،مـشـي ـرًا في

الوضع االقتصادي
الراهن يؤشر إلى انفجار
اجتماعي وشيك

حــدي ـثــه إل ــى «ال ـت ــراج ــع ال ـك ـب ـيــر» في
انتاج املحروقات في تونس والعجز
الطاقي الــذي بلغ عام  ،2014بحسب
معطيات حصلت عليها «األخ ـبــار»،
نـ ـح ــو  3مـ ــايـ ــن ط ـ ــن مـ ـك ــاف ــئ ن ـفــط
(وح ــدة طــاقــة) ،فيما يصل استهالك
تــونــس مــن امل ـحــروقــات  ،يــومـيــا ،إلــى
 85أل ـ ــف ب ــرمـ ـي ــل .وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى ه ــذه
األرق ــام ،فــإن تحقيق االكتفاء الذاتي
مــن ال ـغــاز وامل ـحــروقــات مــا زال هدفا
بعيد املـنــال ،فيما الـهــدف األكـيــد هو
ت ـق ـل ـيــص ال ـع ـج ــز ال ـ ــذي ي ـم ـثــل ال ـي ــوم
معضلة كبرى.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ــؤك ــد املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ل ــأن ـش ـط ــة
ّ
البترولية ،محمد العكروت ،أن تونس
ما زالــت بعيدة عن تحقيق اكتفائها
الذاتي من املحروقات ،وخاصة بعد
انـخـفــاض إن ـتــاج ال ـبــاد مــن الـبـتــرول

تلقت السياحة التونسية صفعة قوية في ظل تواصل العمليات اإلرهابية (أ ف ب)

إلى  54الف برميل يوميًا ،في مقابل
 57الف برميل عام ( 2014األمر الذي
أكــده سابقًا وزيــر الصناعة والطاقة
واملناجم زكرياء حمد) ،وهي حقائق
تزيد من ضبابية املشهد االقتصادي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـل ـق ــت ال ـس ـي ــاح ــة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة صـ ـفـ ـع ــة قـ ــويـ ــة ف ـ ــي ظــل
تـ ــواصـ ــل ال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،إذ
ً
تـ ــراجـ ــع ،مـ ـث ــا ،عـ ــدد ال ــواف ــدي ــن مـنــذ
بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي وحـتــى العاشر
مــن نيسان املــاضــي بنسبة  17.9في
املـئــة ،مقارنة بالفترة ذاتـهــا مــن عام
 .2014وح ــدث الـتــراجــع بــرغــم جميع
امل ـحــاوالت الـتــي قــام بها املـســؤولــون
واملهنيون إلنقاذ ما تبقى من املوسم،
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـس ـيــاح
األوروبـ ـ ـي ـ ــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ع ـل ــى م ـ ّـر
الـسـنــن «املـ ــورد الــرئـيــس» للسياحة
التونسية ُ
(س ّجل تراجع في صفوف
الـسـيــاح األوروب ـي ــن بنسبة  9.7في
املئة خالل الفترة املذكورة أعاله).
ع ـن ـص ــر آخـ ـ ــر لـ ــم ت ـف ـل ــح ال ـح ـك ــوم ــات
املـتـعــاقـبــة فــي تــونــس مـنــذ  2011في
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ــه ،ي ـت ـع ـلــق ب ـع ــائ ــدات
االستثمار الـخــارجــي ،وقــد تراجعت
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي لـتـبـلــغ حــوالــي
 1800مليون ديـنــار ،في الوقت الذي
تستعد فـيــه تــونــس لتحسني اإلطــار
ال ـت ـشــري ـعــي م ــن خـ ــال وضـ ــع مـجـلــة
اس ـت ـث ـمــارات تــرمــي إل ــى ج ــذب املــزيــد
من االستثمارات.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،تـ ـشـ ـك ــو عـ ـ ـ ــدة م ـ ـشـ ــاريـ ــع فــي
املـ ـح ــافـ ـظ ــات مـ ــن ال ـت ـع ـط ـي ــل ،وي ـب ـلــغ
عددها نحو  382مشروعًا ،ما يمثل
ن ـس ـبــة  87.2ف ــي املـ ـئ ــة م ــن م ـج ـمــوع
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع امل ـع ـط ـل ــة عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الــوطـنــي ،وتبلغ كلفتها  727مليون
دينار.
م ـج ـمــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ،امل ـق ـل ـق ــة ،جـعـلــت
حكومة الصيد تقف حائرة بني اتخاذ
«ق ـ ـ ــرارات ث ــوري ــة» ق ــد تـقـلــب م ــوازي ــن
ال ـب ــاد فـيــواجـهـهــا بــالـصــد الـجـمـيــع،
وبني العمل في صمت ،وربما ببطء،
حتى تمر السحابة وتعود البالد الى
مــا كانت عليه ،ولــو أن عــودة النسق
الطبيعي ستكون صعبة جدًا في ظل
تنامي ظاهرة اإلرهاب.

تقرير

ّ
هجوم في ثكنة عسكرية ...وأنباء عن تبني «داعش»
سعت سريعًا السلطات التونسية ،أول
مــن أم ــس ،إلــى اح ـتــواء تــداعـيــات أحــداث
ث ـك ـن ــة بـ ــوشـ ــوشـ ــة حـ ـي ــث قـ ـت ــل م ـج ـنــد
ع ــددًا مــن رفــاقــه ،فيما ذك ــرت مؤسسة
«إفريقية لإلعالم» تبني تنظيم «داعش»
لها.
وجـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ت ـحــت ع ـن ــوان «ودخ ــل
األسـ ــد عـلـيـهــم ال ـب ــاب فــأث ـخــن» ،نشرته
م ــؤس ـس ــة «إف ــري ـق ـي ــة لـ ــإعـ ــام» (ال ـت ــي
أعلنت مبايعتها لـ»داعش» مؤخرًا) على
حسابها على موقع «تويتر»ّ :
«شن أسد
مـنـفــرد اس ـمــه م ـهــدي الـجـمـعــي ،مسلم
ّ
ّ
م ـس ــل ــح بـ ـس ــك ــن ،ه ـج ــوم ــا ع ـل ــى ثـكـنــة
بــوشــوشــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة بـقـلــب العاصمة
ت ــون ــس ،وب ـع ــد ن ـح ــره مل ــرت ـ ّـد ع ـس ـكــريّ
ّ
وافتكاك سالحه ،شرع في إطالق النار
ّ
ّ
املرتدين
في داخل الثكنة حاصدًا أرواح
وق ــاذف ــا ال ـ ّـرع ــب فــي قـلــوبـهــم» .وأض ــاف
ّ
ـذكــر عـ ّـامــة املسلمني بـ ّ
ـأن
البيان« :كما نـ
ل ـلــدولــة اإلس ــام ـ ّـي ــة جـيـشــا ف ــي تــونــس،
أج ـ ـنـ ــاده مـ ــن املـ ـج ــاه ــدي ــن مـ ـت ــواج ــدون

ّ
بينكم في كل مكان» .وأرفقت «إفريقية
لإلعالم» بيانها بتسجيل صوتي قالت
إنـ ــه «مـ ــن ال ــدق ــائ ــق ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى بعد
ال ـع ـم ـل ـيــة» ،وي ـظ ـهــر الـتـسـجـيــل مـحــادثــة
بــن ج ـنــود يـتـحــدثــون عــن ع ــدد القتلى
والجرحى في صفوف رفاقهم ،فيما لم
يصدر تعقيب من السلطات التونسية
حتى وقت متأخر من يوم أمس.
وأول م ــن أمـ ـ ــس ،ق ـت ــل رقـ ـي ــب أول فــي
ال ـج ـي ــش ال ـت ــون ـس ــي س ـب ـعــة م ــن رف ــاق ــه
وأص ــاب عـشــرة آخــريــن ،أحــدهــم حالته
خ ـطــرة ،بـعــدمــا فـتــح عليهم ال ـنــار داخــل
ثكنة عسكرية قريبة من مقر البرملان،
قبل أن يقتله الجيش ،حسب ما أعلنت
وزارة الــدفــاع الـتــي قــالــت إن العسكري
يعاني من «اضطرابات» نفسية.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم وزارة
ال ــدف ــاع ،امل ـقــدم بلحسن الــوســاتــي ،إن
الــرق ـيــب األول أق ــدم عـلــى «ط ـعــن زميله
(بسكني) في نقطة الحراسة واالستيالء
على سالحه ثم قام بفتح النار على بقية

العسكريني املوجودين في تجمع لتحية
ال ـع ـلــم» داخـ ــل الـثـكـنــة الـعـسـكــريــة بحي
صالح الدين في مدينة باردو ،التي كان
املتحف الوطني فيها قد تعرض في 18
ّ
آذار املاضي لهجوم دموي تبناه تنظيم
«داع ـ ــش» وأدى إل ــى مـقـتــل  21سائحًا
أجنبيًا وشرطي تونسي.
وأف ــاد املتحدث باسم وزارة الــدفــاع ،في
مؤتمر صحافيّ ،
بأن الهجوم «أسفر عن
وفاة سبعة عسكريني ومقتل منفذ هذه
العملية ،وإصابة  10عسكريني أحدهم
فــي حالة حــرجــة ،والبقية إصاباتهم ال
تمثل خطورة على حياتهم» ،وذلك قبل
أن يـقـتــل عـنــاصــر مــن الـجـيــش الــرقـيــب
األول ال ــذي يــدعــى مـهــدي جميعي (36
عامًا).
وأوض ــح الوسالتي أن العسكري «لديه
مـشــاكــل عائلية وك ــان يشكو فــي املــدة
األخ ـي ــرة م ــن اض ـط ــراب ــات ف ــي سـلــوكــه،
وتـ ــم ن ـق ـلــه الـ ــى وحـ ـ ــدة غ ـي ــر ح ـســاســة،
وطبعًا أعـفــي مــن حمل ال ـســاح» .وقــال

ّإن «هــذه العملية بالنسبة إلينا معزولة
وم ـن ـفــردة ،وتـبـقــى دوافـعـهــا الحقيقية»
قيد التحقيقات.
وردًا على سؤال صحافي حول احتمال
أن يـ ـك ــون ال ـج ــان ــي أجـ ـ ــرى «اتـ ـص ــاالت
مباشرة مــع مجموعات إرهــابـيــة» ،قال
الــوســاتــي ّإن «ه ــذا الـكــام غير ثــابــت»،
مضيفًا أن «التحقيقات سوف تظهر إن
كان االمر يتعلق بعمل إرهابي أو ال».
وأشار الوسالتي في وقت الحق إلى أن
الرقيب األول «مولود سنة  ،1979وانضم
الــى الجيش سنة  ،1999وقــد لوحظ أنه
أصبح غير منضبط في الفترة االخيرة،
وهو عصبي جراء مشاكل مع زوجته».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،اك ـت ـف ــى امل ـس ـت ـشــار
السياسي للرئيس الـتــونـســي ،محسن
م ــرزوق ،في تصريح صحافي ،بالقول
ّإن الحادثة «يمكن أن تــؤدي إلــى إعــادة
النظر فــي كثير مــن الـنــواحــي الدفاعية
واألم ـن ـيــة داخ ــل الـثـكـنــات (الـعـسـكــريــة)
التونسية».

ورأى أسـ ـت ــاذ ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
الجامعة التونسية ،إبراهيم العمري ،أن
ً
ً
«عملية بوشوشة ليست عمال معزوال
بـقــدر مــا هــي مواصلة ألعـمــال إرهابية
سابقة ،آخرها عملية بــاردو» .ورأى أن
ّ
تمثل «رسالة ّ
تحد ورد من قبل
العملية
املـجـمــوعــات ٍاإلرهــاب ـيــة عـلــى النجاحات
األمـنـيــة (ال ـتــي ك ــان أهـمـهــا) مقتل قائد
كتيبة عقبة بن نافع ،لقمان أبو صخر،
نهاية شهر آذار املاضي».
وأشار العمري إلى أن «حصول العملية
فــي ثـكـنــة جـيــش لــه غــايــة أخـ ــرى ،إذ ّإن
املؤسسة العسكرية تحظى بثقة كبيرة
لــدى الشعب التونسي لـلــدور االيجابي
ال ـ ــذي لـعـبـتــه ف ــي ح ـمــايــة ال ـش ـعــب إب ــان
أح ــداث الـثــورة التونسية ،مــا يجعل من
أهداف العملية قذرة بكل املقاييس ،وهي
محاولة الستدراج الجيش والــزج به في
معركة لتحقيق انتصارات وهمية لهذه
املجموعات».
(أ ف ب ،األناضول)

