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يبدو موقف قائد
السبسي متساوقًا
مع مواقفه
األخيرة الحادة تجاه
«النهضة» (أرشيف)

قضية

ّ
بعد أشهر من الترقب والتخطيط ورسم التحالفات ،قامت رئاسة الحكومة
الجمهورية ،في حركة تبدو ّ
ّ
منسقة بينهما ،بخلط أوراق المعادلة
ورئاسة
ّ
السياسية وإرباك المشهد

ِّ
«تونس السبسي» تعيش الردة:

رجال بن علي ...ومواجهة «اإلسالميين»
تونس ــ األخبار
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـتــون ـس ـيــة
يوسف الشاهد ،مساء أمس ،تشكيلته
ّ
ـوزاريــة الجديدة ،التي شملت خالفًا
الـ
ل ـل ـتــوق ـعــات أربـ ـع ــة أسـ ـم ــاء مل ـســؤولــن
مـحـســوبــن ع ـلــى ن ـظ ــام الــرئ ـيــس زيــن
العابدين بن علي .وجاء ذلك في وقت
عـ ّـبــر فـيــه رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة الباجي
قائد السبسي ،بطريقة غير مباشرة،
ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي ت ــأج ـي ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــة إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـن ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وه ــو
ّ
االسـتـحـقــاق ال ــذي ي ـعــرف الـجـمـيــع أن
«حركة النهضة» هي الوحيدة تقريبًا
الـتــي تجهزت لــه ،لــذا يخشى الجميع
ّ
األم ـ ـ ـ ــر .إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ملـ ـ ــح ق ــائ ــد
السبسي إلــى قــراره بإعادة البالد إلى
مــرح ـلــة االس ـت ـق ـط ــاب ب ــن «امل ــدن ـي ــن/
ال ـع ـل ـم ــان ـي ــن» و«اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،فــي
خطاب ال ُيكسب إال انتخابيًا.

ّ
«التجمع»
حكومة برائحة

ُب ـن ــي ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاسـ ّـي ال ـج ــدي ــد في
ّ
منطقية مـفــادهــا
تــونــس عـلــى مـقــدمــة
ْ
أن ال عـ ـ ــودة إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوراء ،ل ـك ــن ي ـبــدو
ّ
أن ح ــزب «ن ـ ــداء ت ــون ــس» ،وه ــو حــزب
رئ ـيــس الـحـكــومــة ورئ ـي ــس ال ــدول ــة ،لم
ي ـن ـ َـس م ـع ــارك ــه ال ـت ــي ت ــأس ــس عـلـيـهــا،
ّ
ولعل ّ
أهمها معركة منع قانون إقصاء
كـ ـ ــوادر «حـ ـ ــزب ال ـت ـج ـم ــع ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـ ّـي» م ـ ــن ال ـ ـتـ ــرشـ ــح فــي
االنـتـخــابــات .واألم ــر بــات ّ
جليًا الـيــوم:
ّ
ردة ال س ــاب ـق ــة ل ـه ــا م ـن ــذ  14ك ــان ــون
الثاني /جانفي .2011
تـ ـحـ ـم ــل ت ـش ـك ـي ـل ــة ي ـ ــوس ـ ــف الـ ـش ــاه ــد
ّ
الحكومية الجديدة ،إثر التعديل الذي
ُ
أع ـ ّل ــن أم ــس ،وال ـت ــي وصـفـهــا رئيسها
بــأنـهــا حكومة «ح ــرب» ،أربـعــة أسماء
ً
«ت ـج ـم ـعـ ّـيــة» ،مـنـهــم م ــن ك ــان مـنــاضــا
ف ــي ص ـفــوف املــاك ـي ـنــة الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
اس ـمــا والــدي ـك ـتــاتـ ّ
ـوريــة ج ــوه ـرًا ،وآخــر
كــان مــن ضمن «خ ـبــراء» اسـتـعــان بهم
بن علي لتيسير ّ
تحول االقتصاد إلى
ّ
النيوليبرالية.
البداية مع حاتم بن سالم ،وهو دكتور
ف ــي ال ـق ــان ــونُ ،عـ ـ ّـن ع ــام  2002منسقًا
عامًا لحقوق اإلنسان في وزارة العدل

وحقوق اإلنسان ،في وقت اشتدت فيه
ّ
السياسية.
حمالت ًالقمع واملحاكمات
وم ـك ــاف ـئ ــة ل ــه ع ـلــى جـ ـه ــوده ،جـ ــال بن
ســالــم ف ــي مـنــاصــب دب ـلــومــاسـ ّـيــة قبل
ّ
أن ي ـح ــط ال ــرح ــال ف ــي وزارة الـتــربـيــة
ُ
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،حـ ـي ــث عـ ـ ـ ــرف ب ـص ـف ـقــاتــه
املـ ـشـ ـب ــوه ــة وإجـ ـ ــراءاتـ ـ ــه الـ ـت ــي سـخــر
منها املعلمون واألســاتــذة ونقاباتهم
ً
طــويــا .لــم يستمر كثيرًا فــي منصبه،
إذ دهمته الثورة في  .2011لكن الرجل
لـ ـي ــس مـ ــن ط ـي ـن ــة امل ـس ـت ـس ـل ـم ــن ،فـقــد
حــاول العودة بعد الثورة إلى وزارتــه،
وانتهى به املطاف في مركز الدراسات
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ـ ّـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ــرئ ــاس ــة
ّ
الجمهورية ،ذلك بعدما أقنعه الباجي
ّ
قائد السبسي بأن وقت عودته لم يحن
بعد .قبع بــن سالم فــي املــركــز ،وكانت
ح ـص ـي ـلــة دراسـ ــاتـ ــه «ص ـ ـف ـ ـرًا» ،إذا مــا
استثنينا بعض الندوات املرتجلة ،إلى
أن حانت الساعة :وزير تربية وتعليم
جديد في حكومة الشاهد.

ال ـ ــوج ـ ــه الـ ـث ــان ــي م ـ ــن وجـ ـ ـ ــوه ال ـن ـظ ــام
السابق هو رضوان عيارة ،وهو أيضًا
ف ــي طــري ـقــه ل ـن ـيــل شـ ـه ــادة ال ــدك ـت ــوراه
فــي الـقــانــون .ألحق عـيــارة قبل الثورة
ّ
الدبلوماسي في أملانيا ،وشغل
بالعمل
ه ـنــاك خ ـطــة كــاتــب ع ــام لـشـعـبــة حــزب

ّ
يبدو َأن حزب «نداء تونس»
لم ينس معاركه التي
تأسس عليها
ال ـت ـجـ ّـمــع .وع ـلــى غـ ــرار ب ــن س ــال ــم ،عــاد
بعد فــوز «ن ــداء تــونــس» إلــى الواجهة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ،إذ ُعـ ـ ّـن وال ـي ــا (مـحــافـظــا
جـهـ ّ
ـويــا) فــي عــام  .2015وص ــار عيارة
ّ
في التركيبة الحكومية الجديدة وزير
نقل.
أمـ ــا ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ال ـث ــال ـث ــة ،ف ـهــي رضــا
شـلـغــوم ،وه ــو متحصل عـلــى شـهــادة

«مع النهضة ...أخطأنا التقييم»
ُ
في حوار صحافي أخير أجرته «الصحافة اليوم» مع الرئيس التونسي ،ونشر
أمــس ،استعاد الباجي قائد السبسي ،مرحلة عــام  ،2014ومرحلة إدخاله
ال ـب ــاد ف ــي حـكــم أس ــاس ــه ث ـنــائــي ،يـجـمــع حــزبــه إلــى
جانب «حركة النهضة» ،إال أنه أدخل خطابًا جديدًا،
ّ
إذ قال« :لألسف لم تكن األحزاب ّ التي كانت تصنف
مدنية تمتلك وعيًا سياسيًا بــدقــة املرحلة والتقاط
الفرصة من أجــل سـ ّـد الطريق أمــام َمـ ْـن كــان يسعى
َ ْ
على الــدوام إلى شك ٍل ِمـ ْـن أشكال الـ ِّـر ّدة املجتمعية».
وأضـ ــاف« :وج ــدن ــا أنـفـسـنــا فــي وض ــع دقـيــق أوجــب
علينا الـتـصـ ّـرف وأخ ــذ ال ـق ــرار :الــدخــول فــي تحالف
ً
حـ ّكــومــي ي ـكــون َح ــا لـلـمـشــاكــل امل ـطــروحــة أو على
األقل ال يزيدها تعقيدًا ،ولم تكن أمامنا سيناريوات
أخرى لتحقيق هذه األهداف« ،النهضة» كانت جاهزة
ل ــذل ــك ،إض ــاف ــة إل ــى أحـ ــزاب أخـ ــرى بـمــا أتـ ــاح حينئذ
فرصة تشكيل تحالف ْحكومي ...هي قبلت وليس
ّ ُ
ساه ُم بذلك في َجل ِب َها إلى خانة املدنية ،لكن
بشروطها ،وقلنا على األقــل ن ِ
ّ
يبدو أننا أخطأنا التقييم».

عليا فــي تـمــويــل التنمية وإج ــازة في
الـعـلــوم االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة .لــم يـكــن شلغوم
م ـت ـحــزبـ ّـا ،وه ــو م ــن ف ـئــة ال ـت ـك ـنــوقــراط
الذين كثف بن علي من االستعانة بهم
ّ
في سنوات حكمه األخيرة ،حيث ُع ّي
رئـيـســا لهيئة ال ـســوق املــالـ ّـيــة ،وشغل
خطة رئيس دي ــوان وزيــر املــال قبل أن
يـصـيــر ه ــو نـفـســه وزيـ ـ ـرًا لـلـمــالـ ّـيــة في
بداية عــام ّ 2010ملــدة عــام واحــد أنهته
ال ـث ــورة .لـكــنــه عـلــى غ ــرار سابقيه عــاد
مــن جــديــد ،ومــن بــوابــة قصر الرئاسة
أيضًا ،حيث ُعـ ّـن عــام  2016مستشارًا
ّ
ّ
الجمهورية .ويشغل
اقتصاديًا لرئيس
ّ
ش ـل ـغ ــوم فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ـك ــوم ــي ــة
الجديدة منصب وزير املال.
وأخـ ـيـ ـرًا ،تـشـمــل ال ـتــرك ـي ـبــة ه ـش ــام بن
ّ
جامعي في املدرسة
أحمد ،وهو أستاذ
الـعـلـيــا ل ـل ـت ـجــارة .ك ــان ب ــن أح ـمــد أحــد
أهـ ــم ال ـفــاع ـلــن ف ــي «ح ـ ــزب ال ـت ـج ـمــع»،
إذ كـ ــان م ــن خـ ــال رئ ــاس ـت ــه «م ـن ـتــدى
القرن الواحد والعشرين» يعكف على
ّ
ّ
الشبابية في
القيادية
تكوين العناصر
ُ
ّ
ّ
الحزب .ومن الناحية املهنية ،عــن بن
أحمد فــي مناصب فــي وزارة التجارة
ّ
إداريــة أخرى ،إلى أن صار
وفي مواقع
وال ـ ّـي ــا ع ــام  .2010اخـتـفــى «الـتـجـمـعــيّ
ال ـع ــائ ــد» إلـ ــى أن ُع ـ ـ ّـن ف ــي الـتـشـكـيـلــة
ّ
الحكومية الجديدة في منصب كاتب
دولة لدى وزير التجارة مكلفًا التجارة
ّ
الخارجية.

بلدية ّ
انتخابات ّ
مؤجلة؟

إلـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـع ــادة وج ـ ــوه ال ـن ـظــام
القديم (وسياساته؟) ،يبدو أن رئيس
ّ
الجمهورية قد عقد العزم على تأجيل
ّ
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة املـبــرمـجــة نهاية
ّ
اإلجرائية،
الجاري .من الناحية
العام
ّ
ّ
الجمهورية دعوة
يجب أن يوقع رئيس
للناخبني قبل ثــاثــة أشـهــر مــن موعد
االنتخابات ،وحتى تجري االنتخابات
ف ـ ــي مـ ــوعـ ــدهـ ــا ( 17كـ ـ ــانـ ـ ــون األول/
ديسمبر) يجب توقيع الدعوة قبل يوم
 9أيلول /سبتمبر ،أي قبل يوم األحد
الجمهورية ّ
ّ
عبر في
املقبل .لكن رئيس
مطلع ه ــذا األس ـبــوع عــن امـتـنــاعــه عن
توقيع الدعوة قبل سد شغور عضوين
في الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
ّ
البرملانية
وهو ما يتطلب قطع العطلة
ّ
استثنائية.
وعقد دورة
وقـ ــد ص ـ ـ ّـرح ع ـب ــد ال ـك ــري ــم الـ ـه ــارون ــي،
وهـ ــو رئ ـي ــس مـجـلــس ش ـ ــورى «حــركــة
النهضة» ،بأن كتلة الحركة البرملانية
ل ــم تـنـجــح إل ــى اآلن ف ــي جـمــع تــواقـيــع
ّ
االستثنائية.
تسمح لها بعقد الــدورة
ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن ن ـ ــواب «ن ـ ــداء ت ــون ــس»
ي ـع ـط ـلــون اإلج ـ ـ ـ ــراء ،م ــا ي ـع ـيــد تــرتـيــب
ّ
األوراق مــن جــديــد ،علمًا بــأن الحزبني
كانا في السابق متفقني على ضرورة
ع ـقــد االن ـت ـخ ــاب ــات ق ـبــل ن ـهــايــة الـسـنــة
ّ
الحالية.
ّ
وي ـ ـبـ ــدو م ــوق ــف رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
متساوقًا مــع مواقفه األخـيــرة الـحــادة
تـجــاه «الـنـهـضــة» .وال يخلو األم ــر من
حـســابــات سـيــاسـ ّـيــة ،إذ يـبــدو أن قائد
ال ـس ـب ـســي يـسـتـعـيــد خ ـطــابــه امل ـن ــاوئ
ّ
لإلسالميني السابق النتخابات .2014
ويرى قياديون في «النداء» أن مواقف
َ
املاضيني
الـحــزب اقتربت فــي العامني
أكثر مما يجب من مواقف «النهضة»،
ما يستدعي إعادة الزخم إلى طرحهم
ّ
االنتخابية.
لجذب قاعدتهم
وذل ــك بــالـضـبــط م ــا ي ـقــوم ب ــه الــرئـيــس
ّ
قضية املـســاواة
التونسي ،إذ بطرحه
في امليراث بني األنثى والذكر وتلميحه
بـ ـ ـ ــأن م ـ ـحـ ــاول ـ ـتـ ــه لـ ـتـ ـح ــدي ــث «حـ ــركـ ــة
ـاءت بــال ـف ـشــل (راجـ ــع
ال ـن ـه ـضــة» ق ــد ب ـ ـ ّ
ّ
ثنائية
ال ـكــادر أدنـ ــاه) ،فــإنــه يستدعي
ع ـل ـم ــان ـ ّـي ــن /إس ــام ـ ّـي ــن م ـ ــرة أخ ـ ــرى،
ويــؤجــل مــن ناحية ثانية االنتخابات
إلـ ــى الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل الس ـت ـك ـم ــال ضـبــط
ّ
خ ـط ــاب الـ ـح ــزب .وي ـه ــدد ك ــل ذل ــك بــأن
تـجــري االنـتـخــابــات (م ــرة أخ ــرى) على
أس ــس أيــديــولــوجـ ّـيــة ع ــوض أن تـكــون
ّ
انتخابية متكاملة.
على أساس برامج

بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي
الى ربك راضية مرضية
تسليما بقضاء الله وقدره
ننعي اليكم وفاة املربي الكبير
الحاج االستاذ حاتم رستم حيدر
امـ ــن س ــر ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
سـ ــاب ـ ـقـ ــا واملـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــش ال ـ ـتـ ــربـ ــوي
ورئيس بلدية بدنايل االسبق
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة ع ـبــا ال ـحــاج
سليمان
اوالده ال ـش ـه ـيــد ن ــاي ــف زوج ـتــه
سعاد احمد بك حيدر
الـ ـح ــاج رسـ ـت ــم زوجـ ـت ــه س ــرم ــدا
راغب الزهر
الدكتور جود زوجته انطوانيت
طنوس زغيب
بـنــاتــه ال ـحــاجــة االسـ ـت ــاذة غ ــادة
زوجة املهندس مدحت عسيران
االس ـت ــاذة روع ــة زوج ــة االسـتــاذ
محي الدين املعبي
وري ال ـث ــرى ف ــي ب ـلــدتــه بــدنــايــل
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة مـ ـ ــن ب ـعــد
ظ ـهــر ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
2017/9/6
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي أي ـ ــام الـخـمـيــس
والجمعة والسبت واألحــد ،8 ،7
 2017/9/10 ،9ف ــي م ـنــزلــه في
بدنايل.
وي ـقــام حـفــل تأبيني يــوم األحــد
الـ ــواقـ ــع فـ ــي  2017/9/10عـنــد
الساعة  11صباحا في حسينية
بدنايل
وت ـ ـق ـ ـبـ ــل ك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي فــي
بـ ـ ـي ـ ــروت ي ـ ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن الـ ــواقـ ــع
ف ــي  2017/9/11م ــن ال ـســاعــة 3
ال ــى  7ب ـعــد ال ـظ ـهــر ف ــي جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه العلمي
الجناح قرب امن الدولة
انــا لله وانــا اليه راجـعــون ولكم
االجر والثواب
آل ح ـيــدر وسـلـيـمــان وعـسـيــران
واملعبي وزغيب والزهر وعموم
اهالي بدنايل
بسم الله الرحمن الرحيم
ب ـمــزيــد م ــن ال ــرض ــى والـتـسـلـيــم
ب ـم ـش ـي ـئ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ،ن ـن ـع ــى إل ـي ـك ــم
فقيدنا الغالي املرحوم
املهندس السيد جمال هاشم األمني
زوجته الحاجة سناء العلي
أبناؤه :علي ،محمد وحسن
ابنته فاطمة
أشـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاؤه :د .غ ـ ـس ـ ــان (ن ـق ـي ــب
صيادلة لبنان األسبق) زوجته
دالل صالح
امل ـه ـنــدس ع ــدن ــان زوج ـت ــه مــريــم
خياط
السيد رائد زوجته تغريد جمعة
شقيقتاه :إلهام ،وهيام زوجها
املهندس حسني قبيسي
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـع ـ ــازي فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــواف ــق  8أي ـلــول
الـجــاري في جمعية التخصص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ــرب مـ ــركـ ــز أم ــن
الدولة من الساعه الثالثة حتى
ً
مساء.
السابعة
اآلسـ ـف ــون :آل األمـ ــن ـ ـ ـ ـ ال ـع ـلــي ـ ـ
صالح ـ ـ خياط ـ ـ جمعة ـ ـ قبيسي
وعموم أهالي شقراء والصوانة
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