تقديرات المستقبل Future Briefs

استبعاد األحزاب:
دالالت إعالن الرئيس التونسي عن خريطة الطريق
العدد  25 ،1377أكتوبر 2021

أعلــن الرئيــس التونســي قيــس فــي  22أكتوبــر عــن خريطــة الطريــق التــي ســيتم بموجبهــا تغييــر النظــام
ـا عــن إدخــال تغييــرات فــي القيــادات األمنيــة فــي وزارة الداخليــة.
الدســتوري واالنتخابــي فــي البــاد ،فضـ ً

مواصلة سعيد إجراءاته
جــاءت عمليــة التغيــر األخــرة يف بعــض القيــادات األمنيــة
داخــل تونــس ،يف ســياق عــدد مــن التطــورات السياســية
املهمــة ،ومــن أبرزهــا مــا يــي:
 -1طــرح مبــادرة للحــوار الوطنــي :طــرح الرئيــس قيــس
ســعيد مبــادرة إلجـراء حــوار وطنــي يتضمــن تعديــل النظــام
الســيايس وقانــون االنتخابــات يف  22أكتوبــر  .2021ويعتمــد
الحــوار الوطنــي هــذه املــرة عــى الشــباب ،وذلــك بخــاف
الحــوارات الســابقة التــي متــت يف  2013و 2016و،2017
والتــي اعتمــدت عــى األحــزاب السياســية واملنظــات.
وحــدد قيــس ســعيد رشوط ـاً للمشــاركة يف هــذا الحــوار
مــن أهمهــا اســتبعاد املتورطــن يف قضايــا الفســاد ونهــب
أمــوال الشــعب ،أو الفئــات التــي تســتقوي بالــدول األجنبيــة
للتدخــل يف الشــؤون الداخليــة للبــاد ،يف إشــارة إىل حــزب
النهضــة ،الــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني .كــا أوضــح
ســعيد أن الحــوار ســيكون عــر تطبيقــات رقميــة للتواصــل
بشــكل مبــارش مــع التونســيني ،إىل جانــب عقــد اجتامعــات

مبــارشة مــع املواطنــن يف كل معتمديــات البــاد لبلــورة
مطالــب التونســيني بشــكل مبــارش.
 -2تغيـرات واســعة يف وزارة الداخلية :أجــرت وزارة الداخلية
التونســية بعــض التغيـرات يف القيــادات األمنيــة داخــل عــدد
مــن القطاعــات األمنيــة املهمــة ،وذلــك مبوجــب القــرارات
الصــادرة عــن الــوزارة يف  23أكتوبــر  ،2021وشــملت
القــرارات عــزل املديــر العــام الســابق للحــدود واألجانــب
لطفــي الصغــر ،وتنصيــب عــاد الزغالمــي خلف ـاً لــه بعــد
شــكاوى عديــدة مبلــف اســتخراج جــوازات الســفر للشــباب
التونــي املغــرر بهــم للســفر لبــؤر الرصاعــات.
كــا تــم تعيــن كل مــن عصــام جوينــي ،مديــرا ً إلدارة
الرشطــة العدليــة ،ومحمــد دربــال ،مدي ـرا ً للمدرســة العليــا
لقــوات األمــن الداخــي ،وأحــام امليمــوين ،مديــرا ً عامــاً
للمصالــح املشــركة ،ونجــاة الجــوادي ،مديـرا ً لــإدارة العامــة
للتكويــن ،وروضــة بيــوض ،مديــرا ً إلدارة األمــن الســياحي.
 -3تطهــر وزارة التعليــم :اتخــذت النيابــة العامــة بالقطــب
القضــايئ االقتصــادي واملــايل (محاكــم مختصــة) قـرارات مهمة

اســتبعاد األحــزاب :دالالت إعــان الرئيــس التونســي عــن خريطــة الطريــق ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  25 ،1377أكتوبــر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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خــال الفــرة األخــرة ،قضــت بتوقيــف املديــر املحــي للرتبيــة
مبحافظــة ســيدي بوزيــد ،إىل جانــب  4موظفــن محســوبني
عــى اإلخــوان املســلمني ،بســبب تورطهــم يف القيــام بأعــال
تزويــر وتدليــس وثائــق إداريــة ملصلحــة بعــض املعلمــن،
وإصــدار ق ـرارات مبنــع العديــد مــن األشــخاص مــن الســفر
خــارج البــاد لحــن االنتهــاء مــن التحقيقــات الخاصــة بقضايــا
الفســاد املنظــورة أمــام القضــاء التونــي.
 -4رفــض التدخــات األجنبيــة :شــهدت الفــرة املاضيــة
مطالــب مــن الواليــات املتحــدة ،واالتحــاد األورويب ودول
مثــل أملانيــا وفرنســا وإيطاليــا ،املطالبــة جميعهــا بإعــادة
البلــد إىل املســار الدميقراطــي وإنهــاء حالــة الطــوارئ ،وكان
آخرهــا إصــدار الربملــان األورويب ،ق ـرارا ً يف  21أكتوبــر أعــرب
فيــه عــن قلقــه العميــق إزاء الرتكيــز املفــرط للســلطات يف
يــد الرئيــس ،مطالبـاً بــرورة الحفــاظ عــى الدســتور واإلطــار
الترشيعــي ،واســتعادة االســتقرار املؤســي يف أقــرب وقــت.
ويف مواجهــة هــذه الضغــوط ،شـ ّن الرئيــس ســعيد حملــة
انتقــادات لهــذه الــدول مته ـاً إياهــا بالتدخــل يف الشــؤون
الداخليــة للبــاد ،وطالــب الرئيــس التونــي الــدول األوروبيــة
بإعــادة األمــوال املنهوبــة أوالً ملســاعدة تونــس قبــل تقديــم
الحلــول لحــل األزمــة السياســية يف البــاد.
 -5اســتيعاب ضغــوط الصنــدوق :كشــف جهــاد أزعــور،
مديــر إدارة الــرق األوســط وآســيا الوســطى يف صنــدوق
النقــد الــدويل ،عــن وجــود تواصــل دائــم مــع الســلطات
التونســية لتوفــر املســاعدة الفنيــة واملشــورة االقتصاديــة،
قائ ـاً إن الصنــدوق يراقــب الوضــع يف البــاد للحصــول عــى
مزيــد مــن املعلومــات حــول خطــة اإلصالحــات والسياســات
التــي ســتنتهجها الحكومــة الجديــدة برئاســة نجــاء بــودن،
وهــو مــا قــد يشــر إىل أن الدعــم املــايل لتونــس قــد يكــون
مقرونــاً مبــدى تقــدم تونــس عــى طريــق وضــع خريطــة
طريــق للخــروج مــن األزمــة السياســية الحاليــة ،أي أن دعــم
صنــدوق النقــد لتونــس قــد يكــون أداة سياســية مــن جانــب
الواليــات املتحــدة للضغــط عــى الرئيــس التونــي.
ويف مواجهــة هــذه التطــورات ،أشــارت بعــض األخبــار إىل
إمكانيــة توظيفهــا زيارتهــا إىل اململكــة العربيــة الســعودية
للمشــاركة يف قمــة الــرق األوســط األخــر مــن أجــل بحــث
حصــول تونــس عــى دعــم اقتصــادي مــن الســعودية .ومــا
قــد يضفــي مصداقيــة عــى ذلــك ،إعــان تونــس إجــراء
محادثــات مــع اإلمــارات والســعودية مــن أجــل إيجــاد
متويــات إضافيــة ملوازنتهــا املاليــة ،وفــق مــا أعلنــه املديــر
العــام للتمويــل والدفوعــات الخارجيــة يف البنــك املركــزي
التونــي عبدالكريــم لســود يف  18أكتوبــر املــايض .ويكشــف
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هــذا التطــور عــن حــرص تونــس عــى التخلــص مــن الضغوط
الغربيــة عليهــا.
فهم خطوات الرئيس
تكشــف التحــركات األخــرة للرئيــس التونــي عــن عــدد مــن
الــدالالت السياســية واألمنيــة املهمــة ،والتــي ميكــن تفصيلهــا
عــى النحــو التــايل:
 -1مواصلــة ســعيد نهجــه رغــم االعرتاضــات :تكشــف
خطــوات الرئيــس ســعيد عــن مضيــه قدمــاً يف طريــق
تنفيــذ رؤيتــه لخريطــة الطريــق ،عــى الرغــم مــن الضغــوط
الدوليــة ،واملعارضــة مــن جانــب بعــض األح ـزاب السياســية
وقــوى املجتمــع املــدين .ويف حــن أن معارضــة حــزب النهضــة
أمــر متوقــع ،عــى أســاس أنــه أكــر متــرر مــن هــذه
اإلجـراءات ،فــإن االتحــاد العــام التونــي للشــغل قــد طالــب
بــدور لألحـزاب يف العمليــة الدميقراطيــة ،رافضـاً اســتبعادهم.
 -2تطهــر مؤسســات الدولــة :يــدرك الرئيــس التونــي قيــس
ســعيد أن عنــارص اإلخــوان املســلمني نجحــت يف اخــراق
بعــض مؤسســات الدولــة التونســية ،الســيام األمنيــة ،وذلــك
مــن خــال تعيــن املوالــن لهــم ،حتــى وإن مل يتمتعــوا مبعايري
الكفــاءة .وأكــدت الترصيحــات األخــرة للرئيــس ســعيد أن
العديــد مــن املصالــح الحكوميــة والــوزارات تحولــت إىل بــؤر
للتجســس ،وهــو مــا يتطلــب تطهــر اإلدارات والــوزارات.
ولذلــك ميكــن النظــر إىل قــرار تعيــن عــاد الزغالمــي،
رئيســاً إلدارة الحــدود واألجانــب ،يف محاولــة لتطهــر
املؤسســات األمنيــة مــن عنــارص اإلخــوان املســلمني ،خاصــة
أن هــذا الق ـرار القــى تأييــدا ً كب ـرا ً مــن قبــل “نقابــة األمــن
الجمهــوري التونــي” التــي أشــارت إىل أن اختيــار الزغالمــي،
املعــروف عنــه بالنزاهــة والوطنيــة ،ســوف يصــب يف مصلحــة
األمــن القومــي للبــاد.
ويالحــظ أن توفيــق رشف الديــن قــد ُعـ ّـن وزيـرا ً للداخلية
ضمــن حكومــة بــودن الجديــدة ،ومــن ثــم ،فــإن التغي ـرات
الالحقــة يف مديــري ورؤســاء بعــض اإلدارات والقطاعــات
األمنيــة يف وزارة الداخليــة تــأيت يف إطــار تعزيــز قــوة
ووضعيــة ســعيد مبــا ميكنــه مــن اإلمســاك مبلفــات األمــن،
وهــو مــا يســهم يف تعزيــز فاعليــة وكفــاءة هــذه املؤسســات
يف مواجهــة التحديــات األمنيــة.
 -3مواجهــة املخاطــر األمنيــة املتزايــدة :تــأيت التغيــرات
األمنيــة األخــرة يف إطــار حــرص الرئيــس ســعيد عــى
اســتيعاب أي تحــركات مســتقبلية مــن جانــب التنظيــات
اإلرهابيــة ،خاصــة بعــد تلويــح حركــة النهضــة باللجــوء إىل
العنــف ،ووقــوع عمليــات إرهابيــة يف تونــس مــن قبــل
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تنظيــم القاعــدة ،فضــاً عــن انتشــار الجامعــات اإلرهابيــة
املنتســبة للقاعــدة وداعــش يف ليبيــا املجــاورة اســتغالالً لعــدم
االســتقرار األمنــي.
ويف الختــام ،تكشــف القــرارات الخاصــة بتغيــر بعــض
القيــادات األمنيــة إىل إرصار الرئيــس التونــي عــى تطبيــق
اإلجــراءات االســتثنائية التــي متكنــه مــن املــي قدمــاً يف
تنفيــذ رؤيتــه لخريطــة الطريــق ،مــن دون االســتعانة بالقــوى

السياســية ،فضــاً عــن إحــكام الســيطرة عــى األجهــزة
األمنيــة ،ومــن املرجــح أن تشــهد الفــرة القادمــة اســتمرار
حمــات تطهــر مؤسســات الدولــة واملصالــح الحكوميــة مــن
الفاســدين واملرتبطــن بحركــة النهضــة ،وقــد يتمثــل ذلــك يف
إصــدار قـرارات بترسيــح املوظفــن الذيــن يثبــت تورطهــم يف
الحصــول عــى وظائفهــم بنــا ًء عــى والءاتهــم وانتامءاتهــم
الفكريــة والسياســية ،وليــس اعتبــارات الكفــاءة.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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