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 التعدیل الوزراي بتونس: الحیثیات والعقبات 

.  25حقيبة من مجموع    12شمل  يأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام املشييش إجراء تعديل وزاري  

سابقة، وهي وزارة الداخلية  كانت شاغرة بعدإقاالت أصحابها من مناصبهم يف أوقات حقائب  منها ثالث  

التنمية،  ،  الفالحة، الرياضةوالثقافة والبيئة، بين� طرأت تغي�ات يف وزراء مثا� حقائب، العدل، الصحة،  

هي وزارة التكوين املهني والتشغيل،    الطاقة، الصناعة وأمالك الدولة، أما الوزارة التي أعادها التعديل

 بعد أن كانت مدمجة بوزارة الشباب والرياضة. 

 

 

  ملناقشة هذا املوضوع،  ها الربملان  الجلسة العامة التي عقد  خالل املشييش    أوضح،  هذه الخطوة لولتربيره  

وذلك    ،مع التحديات الصعبة التي متر منها البالد  يت�ىشالحكومة كانت تحتاج إىل انسجام  بأن  

عىل أن أولويات حكومته سوف ترتكز   ا، مؤكدتحقيق تطلعات التونسي�لواصلة العمل من أجل م

عىل ترشيد منظومة الدعم لوصوله إىل مستحقيه، يف إطار سياسة اجت�عية تتأسس عىل اإلنصاف 

تحس� مناخ األع�ل واالستث�ر  عىل  وتحس� الظروف االجت�عية للمواطن التونيس. ك� ستعمل  

اال  النمو  كافة معوقات  وإلغاء  الخاصة،  املبادرات  اإلجراءات  وتحفيز  الحد من  قتصادي، وكذلك 
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الب�وقراطية. ك� شدد أيضا عىل أن حكومته متتلك رؤية اسرتاتيجية لإلصالح والتنمية، لكن االضطرابات  

عرقل البالد  تشهدها  التي  واالقتصادية  واالجت�عية  برنامجها تنفيذ مخططاتها    تالسياسية  يخص  في� 

حديات كب�ة يف ظل جائحة كورونا التي ساهمت بشكل كب�  الحكومي. ك� أشار أن حكومته تنتظرها ت

الجوانب االقتصادية   الحكومية في� يخص  التحديات بحسب  -يف تعطيل املخططات  االجت�عية..هذه 

 املشييش لن تقف أمام التزامات الحكومة تجاه التونسي�  

وزير عىل حدة عىل ثقة    من طرف الربملان حصول كل  وزاريويتطلب من أجل التأش� عىل التعديل ال

 صوتا. 217من أصل  109املطلقة من األصوات وهي  ة نواب الربملان  بنيله موافقة األغلبي

لبية املطلقة بعد جلسة  غوفعليا صادق الربملان التونيس عىل التعديل املقدم من طرف رئيس الحكومة، باأل 

   :النتائج بالرتتيب، من خالل حصولساعات، وعىل إثر ذلك، جاءت  10عامة ماراثونية امتدت لحوايل 

 ، صوتا 144بواقع  مالك الدولة والشؤون العقاريةأل  وزيرا عبد اللطيف امليساوي 

 صوتا،  141واقع ثقافة بوزيرا لل  يوسف بن ابراهيم 

صوتا، وبنفس حصة األصوات حصل شهاب بن أحمد   140يوسف الزواغي وزيرا للعدل بواقع   

 عىل وزارة الشؤون املحلية والبيئة،  

، وبنفس األصوات متت املوافقة  صوتا  138شباب والرياضة بواقع  لل  وزيرازكرياء بالخوجة   

 .. عىل تعي� وليد الذهبي وزيرا للداخلية 

 صوتا،  137اقع الهادي خ�ي وزيرا للصحة بو  

 صوتا، 136رضا بن مصباح وزيرا للصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة بواقع  

 صوتا، 131سفيان بن تونس وزيرا للطاقة واملناجم ب 

 صوتا،  128أسامة الخريجي وزيرا للفالحة والصيد البحري بواقع   

 صوتا. 118يوسف فن�ة وزيرا للتكوين املهني والتشغيل ب  

 وقد جاء تصويت الكتل الربملانية كالتايل:  

مقعدا جاءت كالتايل: كتلة حركة النهضة    126الكتل املؤيدة للتعديل الوزاري ومبا مجموعه   

  18مقعدا، واثتالف الكرامة ب    16مقعدا، واإلصالح ب    29مقعدا، وقلب تونس ب    54ب  

 مقاعد.  9مقعدا، تم الكتلة الوطنية ب 

الد�قراطية  الكتل    الكتلة  كالتايل:  جاءت  الوزاري  للتعديل  وكتلة    38املعارضة  مقعدا 

 مقعدا، وعدد من النواب املستقل�. 16الدستوري الحر 
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هشام املشييش إىل العديد من االنتقادات من    حكومةتعرض التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوقد  

 أبرزها:  

الذي أقدم عليه هشام    وزاريانتقد الرئيس التونيس قيس سعيد، التعديل ال  رئيس الدولة: 

اإلجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما من خالله  امليشييش  معت�ا إياه أنه مل يحرتم  

أي رضورة التداول يف مجلس الوزراء، إذا تعلق األمر بإدخال تعديل      92نص عليه الفصل  

ك� أشار إىل أن    ذا إىل جانب ما تخلل اإلجراء من اختالالت أخرى.عىل هيكلة الحكومة، ه

أو لهم ملفات تضارب  بقضايا فساد    هم  ؤ مرتبطة أس�بعض املقرتح� يف التعديل الوزاري  

مش�ا إىل أن األخ�  ،  . معربا عن ذلك بأنه من تعلقت به قضية ال �كن أن يؤذي اليم�مصالح

ي. وقد ذهب انتقاد سعيد للتعديل الحكومي إىل أبعد من  ليس إجراء شكيل بل إجراء جوهر

الدور البارز   موضحاذلك. عندما عرب عن استيائه من غياب املرأة عن قامئة الوزراء املقرتح�،  

باعتبارها قادرة عىل تحمل املسؤوليا املرأة  تلعبه  أن  كاملة وأنها قادرة عىل ت  التي �كن 

 العطاء.

أيضا خالل اجت�ع مجلس األمن القومي، عدم التشاور معه حول قامئة الوزراء    الجمهوريةرئيس  ك� انتقد  

قبل عرضها عىل الربملان، ك� قال إنه مل يحرتم الدستور عندما كلف    رئيس الحكومةالجدد التي أعلن عنها  

ال بها، مؤكدا أن رئاسة  الوزير املكلف  إقالة  الداخلية بعد  جمهورية ليست  نفسه باإلرشاف عىل وزارة 

 مجرد صندوق بريد، فهي التي تحمي الدولة ومؤسساتها. 

تحاد الشغل نور الدين الطبويب،  ال عام  الئه باألم�  اعند لق  وواصل سعيد عدم رضاه عىل التعديل الحكومي 

للخروقات  بحيث   للدستور، ورفضه  الكامل  احرتامه  أقل مرتبة من  أكد  نصوص  بناء عىل  التي حدثت 

ارات التي  ياملبادئ واالخت  كبا متسكه مبوقفه من التعديل الوزاري األخ�، مشرتطا عدم انتهاالدستور، معر

 تعهد بها أمام الشعب يف أي حوار لحل األزمة. 

ذلك كل  الصالحيات    ،ومن  حول  الحكومة  ورئاسة  الرئاسة  مؤسسة  ب�  الخالف  تصاعد  مدى  يظهر 

حكومة   ترشدم  بداية  يكون  أن  املتوقع  من  التوتر  هذا  واشتداد  السياسية،  والتحالفات  والسلطات 

 التكنوقراط التي تحوم حولها العديد من عالمات االستفهام بخصوص أعضائها.

التونسية: ا  توزعت  األحزاب  ومعارض  ألحزاب  مواقف  مؤيد  التعديل.ب�  حركة   فقد  لهذا  رأت 

التعديل الحكومي يعد رضورة مهمة وملحة يف ظل الظرفية الحالية، مع التأكيد عىل   يف أنالنهضة  

مع رؤية رئيس الحكومة في� يخص التعديل الحكومي وذلك بعد   حركةانسجام وتوافق موقف ال

 إجراء عملية تقييم شاملة للوزراء املعني� بالتعديل.
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التحديات   مواجهة  يف  مبهامهم  القيام  من  الجدد  الوزراء  متك�  إىل رضورة  الوقت  نفس  يف  دعت  ك� 

مببادرة الحوار الوطني التي دعا إليها االتحاد  بها البالد. ك� رحبت الحركة  االقتصادية واالجت�عية التي متر  

عىل رضورة البدء بحوار وطني    ةالعام التونيس للشغل وغ�ه من املكونات السياسية التونسية. مشدد

 لتخفيف االحتقان السيايس واالجت�عي. 

  التعديل الحكومي جاء بعد تقييم جدي وعميق،أن  كتلة حزب قلب تونس،  أكدت  ،  وعىل نفس املنوال

بحيث أكد رئيس كتلة الحزب أسامة    وبه سيصبح رئيس الحكومية رئيسا فعليا للحكومة الذي يرأسها.

أولوياتها   ستكون  التي  لحكومته  الدعم  الكتلة ستقدم  وأن  املشييش،  هشام  الثقة يف  تجديد  الخليفي 

 واالقتصادية واالجت�عية. استك�ل بناء املؤسسات الد�قراطية والنجاح يف إدارة األزمة الصحية 

، بحيث اعتربت رئيسة الكتلة عب�  وزاريمن أشد الكتل رفضا للتعديل الفتعترب  كتلة الدستوري الحر    أما

وقالت إن كتلتها املكونة    عىل املنظومة السياسية املوجودة.  للدستور وتعدٍ   اموىس أن هذا التعديل خرق

اولة جلب توقيعات عىل عريضتها لسحب الثقة من رئييس  مقعدا دخلت يف اعتصام بالربملان، ملح  16من  

 الحكومة هشام املشييش والربملان راشد الغنويش. 

بأنه مجرد تصفية    الوزاري  أحزابا أخرى خارج الربملان وعىل رأسها الحزب الجمهوري التعديل  وصفتك�  

ا واملقايضة  النفوذ  رصاع  إطار  يف  الجمهورية  رئاسة  عىل  املحسوب�  أن  الوزراء  إىل  باإلضافة  لسياسية. 

ادعاءات   زيف  يكشف  الرئيس  التعديل  الكفاءات  ذ الحكومة  إال  كنفها  تضم يف  ال  اعتربها حكومة  ي 

وبعيدة عن املشاحنات السياسية. وهذا يعد مبثابة إقرار منه عىل أن املعيار الذي تم االعت�د عليه عند  

 .تعي� أعضاء الحكومة مل يكن قائم عىل أساس الكفاءة

وتشتد أزمة تنصيب الوزراء الجدد يف ظل استمرار رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد ألداء 

إعالن يتهم بشكل رسمي ومن تم  ماليم� الدستورية، هذا األمر الذي يعد رضوريا ورشطا دستوريا لتس

 ذلك يف الجريدة الرسمية ومبارشة وظائفهم الحكومية. 

الدستوري،   املأزق  استمرار هذا  الجمهورية،  ويف ظل  رئاسة  إىل  مبراسلت�  املشييش   فيه� طالب  توجه 

الذين الوزراء  بأس�ء  رسميا  ومده  بحجة    باإلفصاح  الجمهورية  رئبس  عليهم  فساد  الشبهات  يتحفظ 

  من مأزق أداء اليم�   يف أقرب وقت   خروجصالح مع توضيح هذه الشبهات بهدف ال املوتضارب  

تقاديا لتعطيل س� مؤسسات الدولة،      الوزراء الجدد ملهامهم بشكل رسمي.الدستورية ملبارشة  

 وخدمة للصالح العام والشعب التونيس. 

وزراء ممن   5إعفاء    األخ� ، قرر  عدم تجاوب مؤسسة الرئاسة مع مطلب رئيس الحكومةويف ظل  

مبقتضاه  نال  الذي  الوزاري"  "التحوير  استك�ل  انتظار  يف  مناصبهم،  من  عليهم  الربملان  صادق 
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بعد إعفائه ثالثة   24وزيرا من أصل    16حكومة املشييش إىل  ليتقلص عدد الوزراء    الوزراء ثقة الربملان،

 وزراء سابقا. 

لتخفيف التوتر من خالل االستجابة لتحفظات    وتأيت هذه الخطوة من طرف رئيس الحكومة كمبادرة 

مؤسسة الرئاسة. ك� أكدت رئاسة الحكومة عىل أنها ستبقى منفتحة عىل كافة الحلول الكفيلة باستك�ل  

 إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مبارشة مهامهم يف إطار الرشعية الدستورية.

الوزراي ومأزق أداء اليم� الدستورية، وجه رئيس الجمهورية  ويف أول تعليق رسمي له عىل أزمة التعديل  

، اتهم من  تجاوزات التعديل الوزاريردا مكتوبا إىل رئيس الحكومة قدم من خالله توضيحات بخصوص  

خالله هشام املشييش بخرق فصول من الدستور ذات عالقة بالتعديل الوزاري. بحيث اعترب سعيد أن  

  ات محدد لدعوة الوزراء إىل أداء اليم� الدستورية، ك� تحدث عن الخروق  رئيس الدولة غ� ملزم بأجل

التي عاينها يف مسار التعديل الوزراي وصوال إىل التصويت عليه يف الربملان، معتربا أنها " حكومة عىل  

 ك� أكد إن السلطة السياسية يف تونس يجب أن تعرب عن اإلرادة الحقيقية للشعب.  املقاس".

ن  إ ويف رده عىل االتهامات املوجهة له بتعطيل دواليب الدولة نتيجة متسكه بالفيتو الرئايس، قال سعيد  

اليم�   أداء  أن  مؤكدا  أصحابها.  عىل  مردودة  االتهامات  هذه  وأن  طبيعي،  بشكل  تعمل  املؤسسات 

مضيفا أنه عىل العهد  الدستورية ليست مجرد إجراء شكيل، بل األهم هو محتواها واآلثار املرتتبة عليها.  

 .ولن يقبل خرق أحكام الدستور

ويف ظل انسداد األفق حول حل توافقي ب� رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في� يخص أزمة التعديل  

عن التعديل الرتاجع  أو    االستقالةإما تقديم    ،ناإال خيار   التونسية   الدستوري، مل يتبقى أمام رئيس الحكومة 

ار الذي قد يفيض إىل محاولة سحب الثقة منه يف الربملان يف ظل تراجع حزامه الربملا�  هذا الخي  ، الحكومي

 والسيايس. 
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 للثورة العاشرةمظاهرات واسعة يف تونس يف ظل الذکرى 

 

لثورة   العارشة  الذكرى  واسعة مع حلول  تظاهرات  التونسية،  املدن  العديد من  التي    14شهدت  يناير 

عاما. بحيث شكل سقوط نظامه    23العابدين بن عيل الذي حكم تونس ألكرث من  أطاحت بنظام زين  

 رشارة الربيع العريب الذي انتقل إىل غالبية الدول العربية. 

ومنذ ذلك الح� إىل الفرتة اآلنية تشهد تونس حراكا اجت�عيا ب� الفينة واألخرى، بحيث ارتفعت أصوات  

�عية واالقتصادية واشتداد الصدامات السياسية وأزمة كورونا التي  املواطن� يف ظل تدهور األوضاع االجت

 كانت أحد األسباب الرئيسية لتفج� موجة الغضب يف الشارع التونيس يف الذكرى العارشة لثورة الياسم�. 

  16فلم يتغ� الحال حسب نظرة املواطن التونيس، بحيث ال تزال البطالة يف معدالت قياسية تتأرجح ب�  

باملئة منها تطال فئة الشباب الغالبية الكربى منهم خريجي الجامعات، يف ح� ارتفعت    35باملئة،    18و

باملئة يف ظل اشتداد األزمة االقتصادية وما خلفته جائحة كورونا من أرضار   20معدالت الفقر إىل ما فوق  

صال ب� الطبقة  عىل كافة املستويات.  ك� تشهد تونس منذ سنوات سجاال ورصاعا سياسيا متوا

 السياسية م� ساهم يف إضعاف أداء السلطة الترشيعية والتنفيذية. 
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وقد كان املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجت�عية  قد أعلن عن تزايد وت�ة االحتقان االجت�عي  

كورونا يف ظل رصد    فرضتها جائحة  التي  القيود  الرغم من  العام    7600عىل  ركزت مت  2020حراكا يف 

 غالبيتها يف املدن التي تتمركز فيها الفئات الهشة وعىل رأسها قفصة سيدي بوزيد والق�وان.

ومنذ أسابيع، تشهد عدة واليات تونسية ومن ضمنها العاصمة، احتجاجات ليلية تطالب بتحس� األوضاع  

ن حظر تجوال لييل ضمن  االقتصادية واالجت�عية تخللتها صدمات مع األجهزة األمنية تزامنا مع بدء رسيا

 التداب� االحرتازية التي فرضتها جائحة كورونا. 

وقد تخللت االحتجاجات عمليات نهب وتخريب من طرف بعض األطراف، لكن املتظاهرين انتقدوا تركيز 

الحكومة ووسائل اإلعالم املحلية عىل عمليات النهب والتخريب التي قام بها أشخاص الذين يستغلون  

جاجات لتنفيذ مثل هذه األفعال، وتركها األسباب الرئيسية التي أدت الندالع هذه املظاهرات  ظرفية االحت

 يف عدة واليات. 

والتنمية   العمل  بفرص  يتعلق  في�  الياسم�،  ثورة  منذ  تغي�  أي  املحتجون عدم حدوث  استنكر  وقد 

رة بل كانت عامال مساه�  إىل اآلن مل تحقق مطالب الثو   2011معتربين أن الحكومات التي تعاقبت منذ  

يف تردي    بشكل كب�  يف استفحال األزمات السياسية واالقتصادية واالجت�عية، هذه العوامل التي ساهمت

 البيئة األمنية. 

لعت مواجهات ليلية عنيفة ب� املتظاهرين وقوات األمن، بحيث أطلقت األخ�ة قنابل مسيلة  وقد اند 

حسب بالغ لوزارة الداخلية التونسية أعلنت  ذلك بو ت العديد منهم،  أوقفك�  للدموع لتفريق املحتج�،  

شخص بتهمة الشغب، ك� رصح وزير الدفاع إبراهيم الربتاجي،    632توقيف ما ال يقل عىل  من خالله  

هابية  ر قيام بأع�ل إبغرض ال  هذه االحتجاجاتل  بعض العنارص  إن مثة معلومات حول إمكانية استغالل  

كات،  وتأم� وح�ية املمتل   حتجاجات فيه الوحدات األمنية والعسكرية بتلك اال تنشغل  يف الوقت الذي  

ك� أضاف أنه تم إيقاف مجموعة من العنارص اإلرهابية واملتطرف� ضمن املجموعات التي قامت بأع�ل  

 بحوزتها أسلحة ومواد قابلة لالشتعال. وضبطت الشغب والتخريب  

 

املنظ�ت استنكرت مجموعة من  األمنية،  األجهزة  بها  قامت  التي  االعتقاالت  إثر سلسلة    وعىل 

مع هذه االحتجاجات. بحيث أعلنت الرابطة    قوات األمنبها    عاملت ية التي ت العشوائ  الحقوقية

شخص،   1000توقيف أكرث من    ىل أنه تمع  صادر عنهابيان    عربالتونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  

نصفهم من األطفال عىل خلفية االحتجاجات التي شهدتها عدة واليات تونسية. ك� أوضح البيان  
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بأسلوب مه� وتعسفي    ك� تم التعامل مع البعض منهم بالتوقيف العشوايئ للمحتج�،  قيام أجهزة األمن  

 من خالل التعنيف واالعتداء بالرضب خصوصا عىل فئة األطفال.   

عن دعمها املطلق لالحتجاجات التي شهدتها العديد من الواليات    "أنا يقط"   من جانبها عربت منظمة

أملهم   خيبة  عن  والتعب�  املحتج�  رفعها  التي  املطالب  حيث  من  مرشوعيتها  عىل  مؤكدة  التونسية، 

لتحقيقها منذ ثورة الياسم� إىل اآلن، ك� نددت املنظمة باألع�ل القمعية التي قامت بها عنارص األمن  

من  الوطنس  والحر ونشطاء  والطلبة  والقارصين  الشباب  طالت  التي  العشوائية  اإليقافات  وحملة  ي 

املجتمع املد�. مع تنديدها بانخراط النيابة العامة يف حملة االعتقاالت التعسفية التي طالت العديد من  

مبحاولة   رواد مواقع التواصل وطلبة الجامعات عىل إثر مساندتهم ملطالب املحتج� وتوجيه التهم إليهم

إثارة العنف والفوىض.  ك� دعت األجهزة القضائية إىل فتح تحقيق يف أع�ل العنف التي أقدم عليها  

بعض عنارص األمن والحرس ومحاسبة املسؤول� عنها. مشددة أن النهج القمعي لن يؤدي إال إىل تأجيج  

 األوضاع وتعميق األزمة يف هذا الوضع الصحي الحرج. 

أكدته رابطة نقابة الصحفي� التونسي� التي أشارت يف بيان صادر عنها عىل أن سلسلة اإليقافات  وهذا ما  

طالت حتى املغردين واملدون� عرب وسائل التواصل    مل تقترص عىل امليدان فقط، بلاألمنية  واالعتقاالت  

امل املفرط بالقوة  االجت�عي نتيجة مساندتهم لهذا الحراك االجت�عي، ك� استنكرت بشدة التع

 والعنف من قبل األجهزة األمنية مع االحتجاجات التي شهدتها العديد من املدن التونسية. 

أما عىل املستويات الرسمية فقد تواترت العديد من ردود الفعل سواء من مؤسسة الرئاسة أو  

عدم   إىل  املحتج�  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  ناشد  بحيث  الربملان.   أو  التعرض  الحكومة 

https://almarsad.co.uk/
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للممتلكات العامة خالل االحتجاجات محذرا ممن يسعون للمتاجرة بهذه املظاهرات لبث الفوىض وإثارة  

العنف يف البالد، عن طريق توظيف املواطن� للمتاجرة بفقرهم وأوضاعهم الهشة، وهدفهم هو ليس  

عىل حق الشعب   تحقيق مطالب الشعب بل بث الفوىض والتحريض عىل العنف. مشددا يف الوقت نفسه، 

التونيس يف املطالبة بتحس� أوضاعه االقتصادية واالجت�عية من خالل توف� فرص عمل وتحقيق الحرية 

والكرامة الوطنية. ك� أكد أن إدارة الشأن العام ال تقوم عىل املناورات والتحالفات، بل عىل قيم أخالقية 

 عن طريق الفوىض.أن تأيت از، ك� ال �كن ومبادئ ثابتة ال �كن أن تكون موضوع مساومة أو ابتز 

، وأن  "غ� بريئةب"أما رئيس الحكومة فقد وصف االحتجاجات التي شهدتها العديد من املدن التونسية  

والخاصة   العامة  املمتلكات  عىل  واالعتداءات  والرسقة  النهب  بالأع�ل  صلة  أي  لها  تحركات  ليس 

الدستور،مشددا يف    له  حق من حقوق املواطن التي يكفلها  التي هياالحتجاجية والتعب�ات السلمية و 

االعتداء  لبث الفوىض و .بحيث شجب ما اعتربه دعوات  لزعزعة االستقرار  الوقت ذاته عىل أنه ال مجال  

تروج   الدستورية  املؤسسات  التواصل  له بعضعىل  الشعبية  االجت�عي  صفحات  األطراف  كافة  داعيا   ،

التونسية، والحزبية  وبث    واملدنية  العنف  إىل  اللجوء  وعدم  التحريض،  وراء حمالت  االنجرار  إىل عدم 

عرب الوسائل القانونية وبقوة    له والتصدي  ته  الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة. وإن ذلك سيتم مجابه

وما رافقها من أع�ل عنف ورسقة    ،الدولة، مش�ا يف الوقت ذاته أنه يفصل ب� االحتجتاجات االجت�عية 

إىل التخريب وبث الفوىض. مشددا أن    تسعى   فئةها القوات األمنية يف متييز ب� املحتج� وب�  تصدت ل

الحفاظ عىل سلميته ألنه املكسب األسايس لثورة   حق االحتجاج هو مكفول دستوريا، ودور الحكومة 

 الحرية والكرامة.  

الوقت،معربا   ذات  اال   يف  لحالة  امل  حتقانتفهمه  من  العديد  يف  األوضاع    نتيجةناطق  الشعبي  تأزم 

كوفيد    االقتصادية كورونا  جائحة  جراء  تفاقمت  والتي  واجبات  19واالجت�عية  من  أنه  التأكيد  مع   .

غاء إىل مطالب املواطن� يف جميع املجاالت خصوصا االقتصادية واالجت�عية منها يف سبيل  صالحكومة اإل 

 تحقيق التنمية الشاملة والعادلة.

ربملان التونيس راشد الغنويش إىل التهدئة وتوحيد الصفوف من أجل إنقاد البالد بعيدا في� دعا رئيس ال

التفاعل مع ما يحصل وتفهم األوضاع التي �ر منها   عن التخريب. ويف نفس الوقت أكد عىل رضورة 

ل عن العمل، والفئات التي تعيش أوضاعا هشة يف  طاملواطن التونيس خصوصا فئة الشباب العا

جهات تشهد ضعفا يف التنمية الشاملة...ك� دعا يف نفس الوقت املحتج� يف كل الجهات  مناطق و 

إىل عدم االنسياق إىل دعوات التخريب وحرق املؤسسات العامة واملمتلكات الخاصة.. مشددا عىل  
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فوف رضورة العمل بكل جدية لتحقيق التنمية للحفاظ عىل استقرار وسالمة البالد. ك� دعا إىل توحيد الص

 من الجميع يف سبيل إنقاذ تونس وإخراجها من األزمات التي تعيشها. 

األع�ل   مواجهة  أجل  من  الصف  توحيد  إىل  التونسي�  املواطن�  النهضة،  حركة  دعت  جانبها،  ومن 

ملانية عىل وضع حد للتجاذبات واملناكفات، مراعاة للظروف التي متر  الكتل الرب   ثت وحالتخريبية الراهنة،  

 بها البالد. 

يد الوضع االقتصادي واالجت�عي  ك� حذر بيان صادر عن الحركة عىل أن الدخول يف منحى العنف لن يز

أدان ك�  وتراجعا،  تعقيدا  السلمية    تإال  والتعب�  االحتجاج  أشكال  لكل  خرقا  مثلت  التي  االعتداءات 

املواطن التونيس ملواجهة كل من يستهدف أمن البالد وط�نينة    تاملكفولة بالقانون والدستور. ك� دع

 املواطن�. 

ن املواطن� عىل رضورة االهت�م بقضايا التشغبل وتنمية املناطق  ويف خضم ذلك، أعربت فئة كب�ة م

املهمشة ودعم الفئات الهشة، واإلرساع من وت�ة إنجاز املشاريع املعطلة للحد من وت�ة االحتجاجات  

ارتفاعا كب�ا يف   التي تعا�  التونسية خصوصا تلك  التي تشهدها عدد من املدن  االجت�عية املتصاعدة 

فقر والبطالة. ك� ارتفعت الدعوات إىل بذل مجهود أكرب لتجاوز املعيقات الكب�ة التي يعا�  معدالت ال

 منها االقتصاد التونيس والتي ساهمت يف استفحال أزماته الخالفات السياسية وأزمة كورونا.  

القول فومن صفوة  التونسية هو  ،  الثورة  الذي حققته  واملكسب  اإلنجاز  أنه  املراقب�  العديد من  �ى 

عىل مدى العرش سنوات شهدت تونس  و االزدهار الذي شهده مجال الحريات والد�قراطية، لكن باملقابل  

ة  انتكاسة يف املجال التنموي واالقتصادي من خالل تنامي ظاهرة البطالة والفقر وتراجع مداخيل األنشط

األطراف  ب�  املتواصل  الرصاع  نتيجة  السيايس   الحقل  شهدها  التي  األزمات  إىل  باإلضافة  االقتصادية، 

 )1( ظاهرة اإلرهاب. املتمثلة أساسا يف استفحالالسياسية وأيضا التحديات األمنية 

 

  

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

11 | P a g e  

 

 تطورات المشهد التونسي 

 February 19 || العدد الثاني  

 

 

 

 

 

 
 

 

Contents 
 1 ................................................................................. تعديل الوزراي بتونس: الحيثيات والعقبات ال

 6 ............................................................... مظاهرات واسعة يف تونس يف ظل الذكرى العارشة للثورة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


 

                                 

 

 

 

 

 

 "وعى صناع الوعي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/

	 التعديل الوزراي بتونس: الحيثيات والعقبات
	 مظاهرات واسعة في تونس في ظل الذكرى العاشرة للثورة
	التعديل الوزراي بتونس: الحيثيات والعقبات
	مظاهرات واسعة في تونس في ظل الذكرى العاشرة للثورة

