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مواصلة سعيد إجراءاته
ــة  ــادات األمني ــر األخــرة يف بعــض القي ــة التغي جــاءت عملي
ــية  ــورات السياس ــن التط ــدد م ــياق ع ــس، يف س ــل تون داخ

ــي: ــا ي ــا م ــن أبرزه ــة، وم املهم

ــس  ــس قي ــرح الرئي ــي: ط ــوار الوطن ــادرة للح ــرح مب 1- ط
ســعيد مبــادرة إلجــراء حــوار وطنــي يتضمــن تعديــل النظــام 
الســيايس وقانــون االنتخابــات يف 22 أكتوبــر 2021. ويعتمــد 
ــك بخــاف  ــي هــذه املــرة عــى الشــباب، وذل الحــوار الوطن
الحــوارات الســابقة التــي متــت يف 2013 و2016 و2017، 

ــات. ــية واملنظ ــزاب السياس ــى األح ــدت ع ــي اعتم والت

وحــدد قيــس ســعيد رشوطــاً للمشــاركة يف هــذا الحــوار 
ــب  ــاد ونه ــا الفس ــن يف قضاي ــتبعاد املتورط ــا اس ــن أهمه م
أمــوال الشــعب، أو الفئــات التــي تســتقوي بالــدول األجنبيــة 
ــزب  ــارة إىل ح ــاد، يف إش ــة للب ــؤون الداخلي ــل يف الش للتدخ
ــذراع السياســية لإلخــوان املســلمن. كــا أوضــح  النهضــة، ال
ــة للتواصــل  ــات رقمي ســعيد أن الحــوار ســيكون عــر تطبيق
بشــكل مبــارش مــع التونســين، إىل جانــب عقــد اجتاعــات 

مبــارشة مــع املواطنــن يف كل معتمديــات البــاد لبلــورة 
ــارش. ــكل مب ــين بش ــب التونس مطال

2- تغيــرات واســعة يف وزارة الداخلية: أجــرت وزارة الداخلية 
التونســية بعــض التغيــرات يف القيــادات األمنيــة داخــل عــدد 
ــرارات  ــب الق ــك مبوج ــة، وذل ــة املهم ــات األمني ــن القطاع م
وشــملت   ،2021 أكتوبــر   23 يف  الــوزارة  عــن  الصــادرة 
ــب  ــدود واألجان ــابق للح ــام الس ــر الع ــزل املدي ــرارات ع الق
ــد  ــه بع ــاً ل ــي خلف ــاد الزغام ــب ع ــر، وتنصي ــي الصغ لطف
شــكاوى عديــدة مبلــف اســتخراج جــوازات الســفر للشــباب 

ــات. ــؤر الرصاع ــم للســفر لب ــرر به ــي املغ التون

ــراً إلدارة  ــي، مدي ــام جوين ــن عص ــن كل م ــم تعي ــا ت ك
ــا  ــراً للمدرســة العلي ــال، مدي ــة، ومحمــد درب الرشطــة العدلي
لقــوات األمــن الداخــي، وأحــام امليمــوين، مديــراً عامــاً 
للمصالــح املشــركة، ونجــاة الجــوادي، مديــراً لــإلدارة العامــة 
ــياحي. ــن الس ــراً إلدارة األم ــوض، مدي ــة بي ــن، وروض للتكوي

3- تطهــر وزارة التعليــم: اتخــذت النيابــة العامــة بالقطــب 
القضــايئ االقتصــادي واملــايل )محاكــم مختصــة( قــرارات مهمة 
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ــر النظــام  ــر عــن خريطــة الطريــق التــي ســيتم بموجبهــا تغيي أعلــن الرئيــس التونســي قيــس فــي 22 أكتوب
الدســتوري واالنتخابــي فــي البــاد، فضــًا عــن إدخــال تغييــرات فــي القيــادات األمنيــة فــي وزارة الداخليــة.  

اســتبعاد األحــزاب: دالالت إعــان الرئيــس التونســي عــن خريطــة الطريــق، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1377، 25 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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خــال الفــرة األخــرة، قضــت بتوقيــف املديــر املحــي للربيــة 
ــب 4 موظفــن محســوبن  ــد، إىل جان مبحافظــة ســيدي بوزي
عــى اإلخــوان املســلمن، بســبب تورطهــم يف القيــام بأعــال 
ــن،  ــض املعلم ــة بع ــة ملصلح ــق إداري ــس وثائ ــر وتدلي تزوي
ــد مــن األشــخاص مــن الســفر  ــع العدي وإصــدار قــرارات مبن
خــارج البــاد لحــن االنتهــاء مــن التحقيقــات الخاصــة بقضايــا 

الفســاد املنظــورة أمــام القضــاء التونــي.

4- رفــض التدخــات األجنبيــة: شــهدت الفــرة املاضيــة 
مطالــب مــن الواليــات املتحــدة، واالتحــاد األورويب ودول 
ــادة  ــا بإع ــة جميعه ــا، املطالب ــا وإيطالي ــا وفرنس ــل أملاني مث
ــة الطــوارئ، وكان  ــد إىل املســار الدميقراطــي وإنهــاء حال البل
آخرهــا إصــدار الرملــان األورويب، قــراراً يف 21 أكتوبــر أعــرب 
ــرط للســلطات يف  ــز املف ــق إزاء الركي ــه العمي ــن قلق ــه ع في
يــد الرئيــس، مطالبــاً بــرورة الحفــاظ عــى الدســتور واإلطــار 
الترشيعــي، واســتعادة االســتقرار املؤســي يف أقــرب وقــت.

ويف مواجهــة هــذه الضغــوط، شــّن الرئيــس ســعيد حملــة 
ــدول متهــاً إياهــا بالتدخــل يف الشــؤون  انتقــادات لهــذه ال
الداخليــة للبــاد، وطالــب الرئيــس التونــي الــدول األوروبيــة 
بإعــادة األمــوال املنهوبــة أوالً ملســاعدة تونــس قبــل تقديــم 

الحلــول لحــل األزمــة السياســية يف البــاد.

5- اســتيعاب ضغــوط الصنــدوق: كشــف جهــاد أزعــور، 
ــدوق  ــطى يف صن ــيا الوس ــط وآس ــرشق األوس ــر إدارة ال مدي
ــلطات  ــع الس ــم م ــل دائ ــود تواص ــن وج ــدويل، ع ــد ال النق
ــة،  ــورة االقتصادي ــة واملش ــاعدة الفني ــر املس ــية لتوف التونس
قائــاً إن الصنــدوق يراقــب الوضــع يف البــاد للحصــول عــى 
مزيــد مــن املعلومــات حــول خطــة اإلصاحــات والسياســات 
ــودن،  ــدة برئاســة نجــاء ب ــي ســتنتهجها الحكومــة الجدي الت
وهــو مــا قــد يشــر إىل أن الدعــم املــايل لتونــس قــد يكــون 
ــة  ــع خريط ــق وض ــى طري ــس ع ــدم تون ــدى تق ــاً مب مقرون
طريــق للخــروج مــن األزمــة السياســية الحاليــة، أي أن دعــم 
صنــدوق النقــد لتونــس قــد يكــون أداة سياســية مــن جانــب 

ــي. ــس التون ــى الرئي ــات املتحــدة للضغــط ع الوالي

ويف مواجهــة هــذه التطــورات، أشــارت بعــض األخبــار إىل 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا إىل اململك ــا زيارته ــة توظيفه إمكاني
للمشــاركة يف قمــة الــرشق األوســط األخــر مــن أجــل بحــث 
ــا  ــس عــى دعــم اقتصــادي مــن الســعودية. وم حصــول تون
قــد يضفــي مصداقيــة عــى ذلــك، إعــان تونــس إجــراء 
محادثــات مــع اإلمــارات والســعودية مــن أجــل إيجــاد 
ــر  ــه املدي ــا أعلن ــق م ــة، وف ــا املالي ــة ملوازنته ــات إضافي متوي
ــزي  ــك املرك ــة يف البن ــات الخارجي ــل والدفوع ــام للتموي الع
التونــي عبدالكريــم لســود يف 18 أكتوبــر املــايض. ويكشــف 

هــذا التطــور عــن حــرص تونــس عــى التخلــص مــن الضغوط 
ــا.  ــة عليه الغربي

فهم خطوات الرئيس
تكشــف التحــركات األخــرة للرئيــس التونــي عــن عــدد مــن 
الــدالالت السياســية واألمنيــة املهمــة، والتــي ميكــن تفصيلهــا 

عــى النحــو التــايل:

تكشــف  االعرتاضــات:  رغــم  نهجــه  ســعيد  مواصلــة   -1
الرئيــس ســعيد عــن مضيــه قدمــاً يف طريــق  خطــوات 
تنفيــذ رؤيتــه لخريطــة الطريــق، عــى الرغــم مــن الضغــوط 
الدوليــة، واملعارضــة مــن جانــب بعــض األحــزاب السياســية 
وقــوى املجتمــع املــدين. ويف حــن أن معارضــة حــزب النهضــة 
أمــر متوقــع، عــى أســاس أنــه أكــر متــرر مــن هــذه 
اإلجــراءات، فــإن االتحــاد العــام التونــي للشــغل قــد طالــب 
بــدور لألحــزاب يف العمليــة الدميقراطيــة، رافضــاً اســتبعادهم.

2- تطهــر مؤسســات الدولــة: يــدرك الرئيــس التونــي قيــس 
ســعيد أن عنــارص اإلخــوان املســلمن نجحــت يف اخــراق 
ــة التونســية، الســيا األمنيــة، وذلــك  بعــض مؤسســات الدول
مــن خــال تعيــن املوالــن لهــم، حتــى وإن مل يتمتعــوا مبعاير 
ــعيد أن  ــس س ــرة للرئي ــات األخ ــدت الترصيح ــاءة. وأك الكف
العديــد مــن املصالــح الحكوميــة والــوزارات تحولــت إىل بــؤر 

للتجســس، وهــو مــا يتطلــب تطهــر اإلدارات والــوزارات. 

ــي،  ــاد الزغام ــن ع ــرار تعي ــر إىل ق ــن النظ ــك ميك ولذل
لتطهــر  محاولــة  يف  واألجانــب،  الحــدود  إلدارة  رئيســاً 
املؤسســات األمنيــة مــن عنــارص اإلخــوان املســلمن، خاصــة 
أن هــذا القــرار القــى تأييــداً كبــراً مــن قبــل “نقابــة األمــن 
الجمهــوري التونــي” التــي أشــارت إىل أن اختيــار الزغامــي، 
املعــروف عنــه بالنزاهــة والوطنيــة، ســوف يصــب يف مصلحــة 

ــاد.  ــي للب ــن القوم األم

وياحــظ أن توفيــق رشف الديــن قــد ُعــّن وزيــراً للداخلية 
ضمــن حكومــة بــودن الجديــدة، ومــن ثــم، فــإن التغيــرات 
الاحقــة يف مديــري ورؤســاء بعــض اإلدارات والقطاعــات 
قــوة  تعزيــز  إطــار  يف  تــأيت  الداخليــة  وزارة  يف  األمنيــة 
ــن،  ــات األم ــاك مبلف ــن اإلمس ــه م ــا ميكن ــعيد مب ــة س ووضعي
وهــو مــا يســهم يف تعزيــز فاعليــة وكفــاءة هــذه املؤسســات 

ــة. ــات األمني ــة التحدي يف مواجه

3- مواجهــة املخاطــر األمنيــة املتزايــدة: تــأيت التغيــرات 
عــى  ســعيد  الرئيــس  حــرص  إطــار  يف  األخــرة  األمنيــة 
ــات  ــب التنظي ــن جان ــتقبلية م ــركات مس ــتيعاب أي تح اس
ــة النهضــة باللجــوء إىل  ــح حرك ــد تلوي ــة، خاصــة بع اإلرهابي
العنــف، ووقــوع عمليــات إرهابيــة يف تونــس مــن قبــل 
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ــة  ــات اإلرهابي ــار الجاع ــن انتش ــاً ع ــدة، فض ــم القاع تنظي
املنتســبة للقاعــدة وداعــش يف ليبيــا املجــاورة اســتغاالً لعــدم 

ــي.  ــتقرار األمن االس

ــض  ــر بع ــة بتغي ــرارات الخاص ــف الق ــام، تكش ويف الخت
ــق  ــي عــى تطبي ــس التون ــة إىل إرصار الرئي ــادات األمني القي
اإلجــراءات االســتثنائية التــي متكنــه مــن املــي قدمــاً يف 
تنفيــذ رؤيتــه لخريطــة الطريــق، مــن دون االســتعانة بالقــوى 

السياســية، فضــاً عــن إحــكام الســيطرة عــى األجهــزة 
ــتمرار  ــة اس ــرة القادم ــهد الف ــح أن تش ــن املرج ــة، وم األمني
حمــات تطهــر مؤسســات الدولــة واملصالــح الحكوميــة مــن 
الفاســدين واملرتبطــن بحركــة النهضــة، وقــد يتمثــل ذلــك يف 
إصــدار قــرارات بترسيــح املوظفــن الذيــن يثبــت تورطهــم يف 
ــم  ــم وانتاءاته ــى والءاته ــاًء ع ــم بن ــى وظائفه ــول ع الحص

ــاءة.  ــارات الكف ــس اعتب ــية، ولي ــة والسياس الفكري
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