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ــي  ــس الت ــة يف تون ــات الربملاني ــاء االنتخاب ــد انته بع
 ،2023 2022 و29 ينايــر  17 ديســمرب  جــرت يف 
ــتكمل  ــعيد اس ــس س ــس قي ــول إن الرئي ــن الق يمك
جــزءاً مهمــاً مــن املســار الســيايس والدســتوري الــذي 
ــاة السياســية يف  ــق إصــاح الحي ــه عــى طري وعــد ب
ــق العمــل باملؤسســات ويف  ــا إىل طري ــاد، وإعادته الب
طليعتهــا الربملــان، الــذي أعــاد صياغتــه بمــا يتــاءم 
وتصــوره العــام للعمــل الســيايس بعيــداً عــن هيمنــة 
ــى  ــيطرت ع ــي س ــة الت ــة اإلخواني ــة النهض حرك

ــام 2011. ــذ ع ــام من ــهد الع املش

مرحلة المحاسبة:
ــة  ــكيك ومهاجم ــن تش ــم م ــى الرغ ــه ع ــاً أن كان الفت
ــرة،  ــة األخ ــات الترشيعي ــة لانتخاب ــة النهض حرك
وكذلــك ما أصبــح يُعــرف بـ”جبهــة الخــاص”، التي 
تضــم إىل جانــب النهضــة الطبقــة السياســية القديمــة 

املتحالفــة معهــا أو الدائــرة يف فلكهــا، فــإن ذلــك لــم 
يؤثــر يف عــزم الرئيــس ســعيد، أو يدفعــه إىل البحــث 
عــن تفاهــم مــع هــؤالء؛ نظــراً إىل إيمانــه كمــا قــال يف 
أكثــر مــن ترصيــح بعــد هــذه االنتخابــات أن تراجــع 
نســبة اإلقبــال عــى التصويــت فيهــا، ليــس احتجاجــاً 
ــخط  ــن الس ــر ع ــو تعب ــا ه ــدر م ــته بق ــى سياس ع
ــه  ــمعته ومكانت ــورت س ــذي تده ــان ال ــى الربمل ع
ــر  ــيني غ ــر، وأن التونس ــكل كب ــيني بش ــني التونس ب
حريصــني عــى االنتخابــات الربملانيــة قــدر حرصهــم 
ــع  ــور الوض ــببوا يف تده ــن تس ــبة الذي ــى محاس ع

العــام.

وكان واضحــاً بعــد االنتخابات الربملانيــة أن الرئيس 
التونــي لــن يبقــى مكتــوف األيــدي، بعــد أن نجــح، 
ــد،  ــل، يف إرســاء برملــان جدي بالرغــم مــن كل العراقي
سيتســلم مهامــه يف األســابيع القليلــة املقبلــة، وذلــك 
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ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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باالنتقــال مــن تطهــر املؤسســات مــن الشــخصيات 
ــى  ــبة ع ــور املحاس ــا، إىل ط ــني له ــة واملوال اإلخواني
الجرائــم الكثــرة املرتكبــة يف العقــد املــايض. وهــذا ما 
تكشــفه اإليقافــات األخــرة لشــخصيات سياســية مــن 
تيــارات مختلفــة، ولكنهــا تجتمــع يف نقطــة واحــدة، 
ــل  ــه، والعم ــعيد ومرشوع ــس س ــاداة الرئي ــي مع وه

عــى محاولــة إفشــاله. 

ومــن أبــرز الشــخصيات التــي أوقفتهــا الســلطات 
ــث  ــل الثال ــري، الرج ــن البح ــور الدي ــية، ن التونس
ــذي  ــبق وال ــدل األس ــر الع ــة ووزي ــة النهض يف حرك
تاحقــه عــرشات التهــم وأبرزهــا التــورط يف اإلرهــاب 
ــة  ــر املالي ــي، وزي ــام الرتك ــن خي ــاً ع ــه، فض ودعم
لفــرتة وجيــزة يف عهــد حكومــة “الرتويــكا” وامُلاحــق 
داخليــاً وخارجيــاً أيضــاً بتهــم فســاد مــايل وخاصــة 
العمــل مــع أجهــزة يف الخــارج وجهــات دوليــة ضــد 
ــل  ــو رج ــف، وه ــال اللطي ــة إىل كم ــس، باإلضاف تون
ــاً  ــاً واقتصادي ــن مالي ــرب النافذي ــد أك ــال وأح أعم
وصديــق وصنــدوق الرئيــس األســبق زيــن العابديــن 
ــه  ــار نظام ــل انهي ــرة قب ــرتة قص ــى ف ــي حت ــن ع ب

ــابق. الس

ومــع أنــه قــد ال يوجــد رابــط مبــارش بــني هــؤالء 
ــات  ــن ترصيح ــل، لك ــى األق ــر ع ــة يف الظاه الثاث
الرئيــس ســعيد، وترسيبــات كثــرة يف تونــس، تؤكد أن 
محــور التحقيقــات معهــم، يتمثــل يف مســاءلتهم عــن 
تنســيق وتعــاون وتوزيــع أدوار، إذ يُتهــم السياســيان 
بالعمــل عــى التحــرك مــع منظمــات دوليــة وأجنبيــة 
وحكومــات أو ســفارات ضــد مصالــح تونــس. يف حني 
تصــدى رجــل األعمــال املذكــور للملــف االقتصــادي، 
بمحاولــة تعميــق األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي 
ــبق أن  ــرب، س ــرشوع أك ــار م ــاد، يف إط ــهدها الب تش
كشــف الرئيــس ســعيد نفســه عــن بعــض تفاصيلــه 
يف ترصيحاتــه الرســمية عندمــا تحــدث عــن “إرهاب” 
ــال رئيــس الدولــة” يف ســابقة هــي  ــة الغتي و”محاول
ــعيد أن  ــس س ــبق للرئي ــم يس ــا، إذ ل ــن نوعه األوىل م
تحــدث بمثــل هــذه الرصاحــة عــن محاولــة اغتيالــه 
مــع تحميــل جهــة معينــة مســؤوليتها؛ وهــي 

النهضــة.

فشل النهضة:
ــى  ــى اآلن ع ــادرة حت ــة ق ــة النهض ــدو أن حرك ال يب

وقــف قطــار الرئيــس ســعيد وتصميمــه عــى 
املــايض،  ديســمرب  انتخابــات  فمنــذ  املحاســبة. 
ــة،  وبالرغــم مــن الدعــوات ومحــاوالت الحشــد الهائل
عــرب وســائل اإلعــام وشــبكات التواصــل االجتماعــي، 
والتنظيمــات املختلفــة؛ فشــلت حركــة النهضــة 
ــعبي أو  ــرك ش ــاص يف أي تح ــة الخ ــك جبه وكذل
جماهــري كبــر، وذلــك عــى عكــس االتحــاد العــام 
التونــي الــذي ظــل قــادراً عــى حشــد جانــب مــن 
ــدة،  ــبات ع ــه يف مناس ــتجابوا ل ــن اس ــيني الذي التونس
لاحتجــاج عــى الوضــع االقتصــادي، ولكــن مــن دون 
ــاس  ــن األس ــف م ــا ينس ــذا م ــية. وه ــب سياس مطال
ــك  ــى تحري ــا ع ــن قدرته ــة ع ــة النهض ــة حرك مقول

ــه. ــعيد ومرشوع ــس س ــد الرئي ــارع ض الش

وبالتــوازي، مــع ُمــي الرئيس التونــي يف مرشوعه 
ملحاســبة املتورطــني يف الفســاد الســيايس واالقتصادي 
ــيني  ــها والتونس ــة نفس ــدد الدول ــح يه ــذي أصب ال
جميعــاً، فقــد أثبت التونســيون أنهــم اســتوعبوا درس 
مــا يُســمى “اإلســام الســيايس”، وأنهــم غــر معنيني 
ــودة  ــرى للع ــة أخ ــي فرص ــار اإلخوان ــاء التي بإعط
ــيني  ــح أن التونس ــاد. صحي ــهد يف الب ــدر املش إىل تص
لــم يشــاركوا بنســبة كبــرة يف االنتخابــات الربملانيــة 
ــة  ــف حرك ــوف خل ــوا الوق ــم رفض ــرة، لكنه األخ
النهضــة، ولــم يخرجــوا يف مظاهــرات أو احتجاجــات 
دعمــاً أو تأييــداً لهــا، بــل عــرّبوا يف أكثــر مــن موقــف 
ــف  ــبة وكش ــدأ املحاس ــم ملب ــن دعمه ــبة ع ومناس
ــة  ــة اإلخواني ــت الحرك ــي نجح ــوداء الت ــات الس امللف
ــد املــايض، بفضــل ســيطرتها  ــة العق ــا طيل يف حجبه
خــال هــذه الســنوات عــى أجهــزة الدولــة التونســية 
ومؤسســاتها، وهــو األمــر الــذي عمــل الرئيــس قيــس 
ــال  ــن خ ــة، م ــرق مختلف ــه بط ــى إنهائ ــعيد ع س
ــام  ــاء مه ــك، وإنه ــني يف ذل ــؤولني متورط ــر مس تغي
ــة  ــات القضائي ــي يف التحقيق ــب امُل ــن، إىل جان آخري
ــتويات  ــن املس ــني م ــرشات املتورط ــع ع ــة م واإلداري
الدنيــا، وصــوالً إىل رؤوس كبــرة، مثــل رجــل األعمــال 

ــف. ــال اللطي ــارز كم الب

إن املتابــع للمشــهد التونــي، ســيفاجأ حتمــاً 
ــرأي يف الفــرتة  بأرقــام كشــفت عنهــا اســتطاعات ال
ــل  ــن ِقب ــع م ــوم واس ــت بهج ــي ُقوبل ــرة، والت األخ
ــرة  ــف فك ــا تنس ــية، ألنه ــراف السياس ــض األط بع
املعارضــة للرئيــس ســعيد، وكل الهالــة التــي حــاول 
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ــمرب  ــات ديس ــذ انتخاب ــا، من ــس صنعه ــوان تون إخ
ــات،  ــذه االنتخاب ــن ه ــة م ــام قليل ــد أي ــايض. فبع امل
ــيني  ــن 80% التونس ــر م ــتطاع رأي أن أكث ــد اس أك
الرئاســية  االنتخابــات  يف  للتصويــت  مســتعدون 
املقبلــة. وأثــار هــذا االســتطاع جــدالً كبــراً يف تونس، 
إذ ســارع معارضــو ســعيد إىل اتهــام رشكــة “ســيغما 
ــن  ــه، م ــب يف نتائج ــه بالتاع ــي نظمت ــاي” الت كونس
ــم،  ــام الحاك ــوالء للنظ ــخصية، وبال ــداف ش ــل أه أج

ــة. ــم املزعوم ــن الته ــا م وغره

كمــا نــرشت رشكــة أخــرى، وهــي “ايمــرود 
ــتطاعاً  ــر 2023، اس ــف فرباي ــاي”، يف منتص كونس
للــرأي عــن نســبة رضا التونســيني عــن أداء رئيســهم، 
وكشــف عــن أن 52% مــن التونســيني راضــون 
ــد  ــه بع ــايل فإن ــعيد. وبالت ــس س ــن أداء قي ــاً ع تمام
انتهــاء االنتخابــات الربملانيــة، وبالرغــم مــن املشــاكل 
االقتصاديــة والسياســية التــي تعانــي منهــا تونــس، 
ــعيد،  ــس س ــق يف الرئي ــني تث ــة املواطن ــزال أغلبي ال ت

ــم أداءه.  وتدع

ــخصيات  ــع الش ــات م ــج التحقيق ــد أن نتائ واألكي
ــة،  ــام املاضي ــي يف األي ــن التون ــا األم ــي أوقفه الت
ستكشــف عــن معطيــات وحقائــق ســتُنهي مــا تبقــى 
ــهد  ــودة إىل املش ــام الع ــن أح ــة م ــة النهض لحرك
ــاً  ــق حالي ــؤولية التحقي ــوىل مس ــد أن ت ــيايس، بع الس

ــو نيابــة، غــر موالــني للحركــة، وغــر  ُقضــاة وممثل
ــى  ــد أن انته ــا، وبع ــا أو بخدمته ــوالء له ــني بال معني
األمــر بالقــايض األســبق الــذي كان يــرشف عــى مثــل 
هــذه امللفــات الكــربى، البشــر العكرمــي، إىل التحقيق 
معــه بتهمــة التســرت عــى ملفــات اإلرهــاب والفســاد، 
ثــم إىل مستشــفى األمــراض العقليــة، بعــد “إصابتــه 

ــات الرســمية. بأزمــة نفســية”، وفــق البيان

ــس،  ــة يف تون ــورات الرسيع ــد التط ــاً، بع ختام
وفشــل قطاعــات واســعة مــن الطيــف الســيايس 
ــام  ــذ ع ــاد من ــى الب ــة ع ــح يف الهيمن ــذي نج ال
ــعيد  ــس س ــس قي ــد الرئي ــد ض 2011، يف الحش
ــق  ــه ووف ــه، فإن ــتوري” علي ــاب الدس و”االنق
بعــض التقاريــر يف تونــس، فــإن الرضبــة الكــرى 
و”الصفعــة القاســية” لحركــة النهضــة لــم تــأت 
فقــط مــن الرئيــس ســعيد أو حكومتــه، بــل مــن 
ــتطاع رأي  ــف اس ــهم، إذ كش ــيني أنفس التونس
لرشكــة “ايمــرود كونســاي” يف 15 فرايــر 2023 
عــن أن 64% من التونســيني متفائلون بمســتقبل 
البــاد، بعــد اإلجــراءات والقــرارات األخــرة، 
ــاق  ــية، وإط ــخصيات سياس ــاف ش ــا إيق ومنه
ــكار، يف  ــادي واالحت ــاد االقتص ــد الفس ــة ض حمل
ــتقبل  ــني بمس ــوا متفائل ــط كان ــل 58% فق مقاب

ــر 2022. ــس يف فراي تون

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.
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