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تركزت الجهود التونسية خالل السنوات األولى من مرحلة االنتقال إلى النظام
الديمقراطي على التحديات السياسية بشكل أساسي. وكان أداء تونس في هذا الصدد

إيجابياً في العموم، إذ تمكنت الدولة من تثبيت أركان المكتسبات الديمقراطية رغم
التحديات المتصلة باالستقطاب السياسي حول الهوية والقضايا الدينية، وصعود وتزايد
انعدام األمان جرّاء الهجمات التي شنتها جماعات متطرفة، وحتى خيبة األمل العامة

للناخبين من النخب السياسية القائمة. لكن المكتسبات على الصعيد السياسي جاءت
على حساب انتكاسات اقتصادية. وبالتالي يعد االقتصاد من التحديات الرئيسية في

الفترة المقبلة. فارتفاع معدالت البطالة وعدم تلبية مطالب العدل االجتماعي وتزايد
الفساد، والمسار غير المستدام لالقتصاد الكلي – وهو العامل األخطر على المدى

القصير – هي جميعاً عوامل تهدد المكتسبات السياسية باآلونة األخيرة. إذا لم تتصد لها
اإلدارة السياسية المقبلة، فسوف يؤدي السخط االجتماعي إلى تعريض المكاسب

الديمقراطية التي تحققت بمشقة، للخطر.

تحديات اقتصادية عديدة على الطريق
ليس االقتصاد التونسي في وضع جيد؛ فقد أصيب إصابة بليغة بعد ثورة 2011 تحت

تأثير عدة صدمات سلبية، منها انهيار السياحة (ال سيما بعد تزايد معدالت انعدام األمان
في 2013-2012 والهجمات اإلرهابية في 2016-2015)، وفقدان السوق الليبية،

وتراجع إنتاج الفوسفات والنفط بسبب الخالفات التي أديرت بشكل سيء في الشركات
المملوكة للدولة. يُقدر مصطفى كمال نبلي هذه الخسائر بنحو %6 من إجمالي الناتج
المحلي سنوياً في المتوسط، مقارنة بمعدالت عام 2010، و%14 من إجمالي الناتج

 [1]المحلي مقارنة بتوجه إجمالي الناتج المحلي القائم عام 2010.

هذه ضربات قوية للغاية. وهناك دول كثيرة تتعرض لصدمات أثناء المرور بمراحل انتقال
سياسي، لكنها سرعان ما تتعافى. في دراسة للدول التي مرت بمراحل انتقال سياسي
– ال سيما في شرق أوروبا – توصل فرويند وجود إلى أن النمو تراجع ألربع سنوات في

 وفي الفترات األولى من [2]المتوسط بعد التغيير السياسي، قبل أن يتعافى االقتصاد.
المرحلة االنتقالية، ينصب االهتمام من حيث السياسات في العادة على الجانب

السياسي، وهو الجانب الذي يكون في الغالب بمثابة القضية التي تقود السياسات. لكن
توصل فرويند وجود إلى أن الدول التي تدهور االقتصاد فيها كثيراً ولمدة طويلة، مثل

الجمهوريات السوفيتية السابقة، أصبح التقدم السياسي فيها صعب التحقق، مع
المخاطرة بسقوط هذه الدول في فخ مرحلة انتقالية مطولة ال فكاك منها. 

اليوم تواجه تونس نفس الخطر. على الورق، لدى تونس كافة المكونات الالزمة
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لتطوير اقتصاد قادر على النمو بشكل صحي، كما فعلت النمور األسيوية من قبل، فلدى
تونس طبقة متوسطة متعلمة وهي قريبة من أسواق االتحاد األوروبي الكبيرة. لكن
ضعف األداء االقتصادي استشرى في ظل نظام بن علي، مع عدم قدرة الدولة على
تحقيق إمكاناتها التي أطلقتها ثورة 2011. هذا الموقف لم يتحسن بعد الثورة، إنما
ظهرت أمراض جديدة. وعلى وجه التحديد، فهناك أربعة جوانب تستحق أن يسلط

عليها الضوء هنا. 

أوالً، رغم أن بعض تدابير وسياسات التوسع المالي والنقدي لمناوئة الصدمات السلبية
األولى كانت معقولة ومناسبة بعد الثورة، فإن الوضع المالي في الدولة، ال سيما معدالت
اإلنفاق العام العالية، قد أصبح غير قابل لالستمرار. بين 2011 و2018 زاد اإلنفاق العام

كثيراً، من %24 إلى %30 من إجمالي الناتج المحلي، في حين زادت العوائد الضريبية
بنسب أقل بكثير، من %23 إلى %25 على مدار الفترة نفسها (انظر جدول 1). نتيجة

لهذا، زادت معدالت العجز في القطاع العام، ال سيما أثناء الفترة األخيرة
 [3](2018-2015) ففاقت %5 من إجمالي الناتج المحلي في كل عام من األعوام.

ومع التمويل من الدين المحلي واألجنبي، أدى هذا إلى إبعاد االستثمارات المحلية، وإلى
انفجار الدين العام، الذي زاد من %40 من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 73%

 وعلى التوازي، فإن االختالل الكبير في ميزان المدفوعات، بتمويل من [4]منه حالياً.
الدين األجنبي، دفع بالدين الخارجي من نحو 40 إلى %85 من إجمالي الناتج المحلي

بين 2010 و2019. إذا استمرت الديون في االرتفاع بهذه المعدالت، فلن يقتصر األمر
على أن يستمر سداد الفوائد في أن يحل محل النفقات العامة األخرى، إنما قد يحدث

أيضاً تراجعات أكبر في سعر العملة، وتضخم، ونتيجة لهذا قد يحدث تدني في مستويات
 وعاجالً أو آجالً، سوف يصبح الدين الخارجي غير مستدام، وسوف تفرض [5]المعيشة.

األسواق المالية تعديالت مؤلمة وجبرية في الموازنات المالية والخارجية. 

ثانياً، على الرغم من السياسات التوسعية، فإن معدالت النمو لم تتعاف على مر
 في حين يمكن تفسير هذا األمر [6]الزمن، واستمرت معدالت البطالة في التزايد.

انطالقاً من تزايد انعدام األمان حتى 2016، فإن النمو الضئيل المتحقق بين 2017
و2019 يوحي بأن أسباب العلة أعمق بكثير. جزئياً، تدهور مناخ االستثمار واألعمال مع
تصاعد الفساد – حسب التصورات القائمة – والتوسع في األنشطة غير الرسمية (وغير

 ربما يكون هذا متصالً بضعف قدرات الدولة على إنفاذ[7]القانونية) مثل تهريب السلع.
القوانين، لكنه ربما يرتبط أيضاً بتزايد معدالت محاباة المقربين (انظر المزيد أدناه).

فكما هو الحال في جميع االقتصادات التي تهيمن عليها محاباة المقربين، ترغب
الشركات في أن تكون قريبة من الدولة أو بعيدة عنها قدر اإلمكان. في حالة تونس،
منذ ثورة 2011، لم تزد المؤسسات الخاصة من استثماراتها، وانتقلت إلى قطاعات

 تعد هذه التوجهات مقلقة للغاية إذ [8]ريعية تحقق نمواً أقل، مثل قطاع اإلنشاءات.
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أنها تأتي في أعقاب نقاط ضعف هيكلية أقدم في االقتصاد التونسي، الذي كان يركز
دائماً بصورة أكبر على تهيئة فرص العمل ال المكاسب اإلنتاجية واالبتكار. وهناك نقاش

دائر حول األسباب الهيكلية لهذه العلة، المتصلة بمحاباة المقربين وضعف ديناميات
 وشروط اتفاقات [10] وتركزّ المهارات في القطاع العام،[9]التنافس واالبتكار،

 لم يتحسن أي من هذه العوامل، وقد [11]التجارة غير المالئمة مع االتحاد األوروبي.
تدهور بعضها على مدار السنوات األخيرة. 

ثالثاً، لم يصاحب تزايد النفقات العامة انتقال بالقدر الكافي نحو بنود اإلنفاق األعلى
فائدة. لزيادة النمو، في نهاية المطاف، فالبد من انتقال النفقات من االستهالك إلى
االستثمار. بدالً من هذا، ورغم زيادة النفقات العامة بواقع 6 نقاط مئوية بين 2010
و2018، فقد تراجعت االستثمارات العامة خالل تلك الفترة (انظر الجدول 1)، وقد

تضررت فعالية هذا اإلنفاق بسبب األزمات واالختناقات المرحلية في تنفيذ
المشروعات. في المقابل زادت فاتورة أجور الموظفين الحكوميين من 11 إلى 15%
من إجمالي الناتج المحلي بين 2010 و2018، وهو مستوى أعلى بكثير من مثيله في

الدول القابلة للمقارنة بتونس (على سبيل المثال، يزيد بواقع المثلين عن مثيله في
تركيا، انظر الجدول 2). وفي حين يمكن للمرء تفهم أن الدولة تعرضت لضغوط لكي
تخفف الصدمة على االسر، فالطرق المستخدمة لم تؤد فقط إلى زيادة الالمساواة،

إنما أدت أيضاً إلى مضاعفات وتعقيدات في الميزانية سوف يصعب فكّها في
المستقبل. تزايد اإلنفاق االجتماعي أيضاً – ال سيما في السنوات األخيرة – وتحقق هذا

أيضا بأشكال صبت في صالح المستفيدين المباشرين داخل الدولة، مثل الموظفين
 [12]الحكوميين، بدالً من تقليل الالمساواة الجهوية البيّنة .

رابعاً، تعرضت القطاعات الرئيسية واالستراتيجية في االقتصاد التونسي لإلضعاف
بصورة كبيرة من بعد الثورة. فقد تراجع إنتاج الفوسفات (-%50 بين 2010 و2016)
والنفط والغاز (-%47 خالل الفترة نفسها) مع تراجع إنتاج الشركات الكبيرة المملوكة

للدولة، كما في حالة قطاع الكيماويات (-%30)، في حين ارتفعت األجور وتضاعفت
ربحية الضرائب. وتكمن أسباب التدهور في اإلدارة العامة للقطاع الحكومي والشركات
المملوكة للدولة في ضعف مستوى االنضباط وتصاعد الممارسات الزبائنية وانتشارها.

إن بعض هذه القطاعات ضرورية كل الضرورة إلنتاجية وتحسن أداء االقتصاد بشكل
عام. على سبيل المثال، فإن التدهور العام في اللوجستيات التجارية (كفاءة المرافئ

والنقل الجوي) قد قلل من ربحية القطاع الخاص.

تقييم من منظور االقتصاد السياسي
مواطن الضعف االقتصادية هذه ربما كانت متصلة إلى حد كبير بتطورات سياسية
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معينة جدّت، يُالحظ منها صعود سياسة اإلجماع والتوافق، التي ربما كانت ضرورية من
وجهة نظر سياسية، لكنها تشلّ قدرات التصدي للتحديات االقتصادية الجسيمة التي

تواجه تونس. 

من بعد انتصار حزب النهضة في االنتخابات األولى (للمجلس التأسيسي)، ثم صعوبات
العثور على أرضية مشتركة لكتابة الدستور الجديد، ثم تدهور الموقف األمني، تصاعد
االستقطاب بين اإلسالميين والعلمانيين (في سيناريو شبيه بما حدث في مصر). وبعد

االنتخابات الكاملة األولى في عام 2014، دفعت دعوات التهدئة السياسية إلى تشكيل
ائتالف وطني للحكم، بين أكبر حزبين، نداء تونس والنهضة، وأصبح االتفاق رسمياً فيما

بعد بموجب اتفاقات قرطاج عام 2016. في حين ساعد هذا التفاوض والبحث عن حلول
وسط وتشارك السلطة، في أن تنأى تونس بنفسها عن المخاطر التي أضرت بدول
عربية أخرى، فمن وجهة نظر السياسات االقتصادية أدت سياسة اإلجماع هذه إلى

 لم يرغب أي من الحزبين الكبيرين في دفع ثمن اإلصالحات [13]التقاعس عن العمل.
االقتصادية الكبرى، ومنها إجراءات التقشف، واإلصالحات الالزمة لكفالة وجود أرضية

مستوية تضمن التنافسية، نظراً لضعف احتماالت االستفادة من التحسن االقتصادي في
المستقبل، إذ شعر هذا الحزب وذاك بأن موقفهما ضعيف. فنداء تونس كان يعاني من

االنقسامات الداخلية، والنهضة كان يخشى تبعات تدهور الموقف اإلقليمي (ال سيما بعد
انقالب 2013 في مصر). ومع اقتراب دورة االنتخابات (االنتخابات البلدية في 2018

والبرلمانية والرئاسية في 2019)، طرأت عوامل محفزة على االستمرار في سياسات
التوسع في اإلنفاق، كما يحدث عادة في النظم الديمقراطية، ال سيما الجديدة

 [14]منها.

لكن إذا كانت األحزاب السياسية – مدفوعة في هذا بشواغلها قصيرة األجل التي تقصر
نظرها عن الصورة األكبر – غير مستعدة لضبط سياساتها وتحركاتها انطالقاً من

المستقبل المتدهور التي هي بصدده، فلماذا إذن قام االتحاد التونسي العام للشغل الذي
يمكنه انطالقاً من حجمه الكبير أن يتجاوز الدور التقليدي التحادات العمال ويطالب

بسياسات مسؤولة أكثر، لماذا استمر في الدفع بدالً من ذلك في اتجاه زيادة األجور
بينما كان من الواضح أن الموقف االقتصادي لم يعد قابالً لالستمرار على حاله القائم؟

تكشف مقابالت تمت مؤخراً مع قيادات باتحاد الشغل أن االتحاد بينما كان يعلم
بالمخاطر التي تواجه االقتصاد، فقد رأى الحكومة منقسمة لدرجة يصعب معها أن

تتفاوض بشكل حقيقي على قضايا تشارك األعباء واإلصالح. نتيجة لهذا، يبدو أن قادة
االتحاد فضلوا بناء قدراتهم التفاوضية إلى حين بدء مفاوضات في المستقبل مع حكومة

 [15]أكثر حسماً.

إلى جانب سياسات االقتصاد الكلي، فقد أثرت السياسة بشكل عميق على مجريات
األمور في القطاع الخاص. هناك آليتان هنا. األولى، هي أن المؤسسات التي كانت لها
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األفضلية في المعاملة في الماضي فقدت تلك االمتيازات ومن ثم أصبحت أقل أهمية
في السياق القائم، والحق أن أصول العديد من الشركات المتصلة بنظام بن علي قد

 ثانياً، لم يتحسن مناخ االستثمار بعد بالقدر الكافي للتشجيع بقوة على [16]صودرت.
ظهور فاعلين جدد في القطاع الخاص. إنما دفع التنافس السياسي المتصاعد باألطراف

المختلفة إلى التماس التمويل السياسي من الشركات، عن طريق عرض امتيازات
اقتصادية لها في المقابل. نتيجة للمذكور، صعدت جماعات مصالح جديدة قامت

بالتربيط مع النخب القديمة والجديدة بمجاالت السياسة واألعمال التجارية، والنخب
 فإن "فضاء الصفقات" وإن أصبح أكثر [17]الجهوية. على حد قول النت بريتشيت،

"انفتاحاً"، فقد صار أيضاً أكثر "فوضوية". بالمقارنة بالوضع السابق إذن، للمرء أن
يتوقع تحقُق مكتسبات على مر الزمن إذا سمح هذا "االنفتاح" األكبر باتساع القاعدة

الرأسمالية، ومع عدم نظر الساسة إلى القطاع الخاص مع مرور فترة على انتهاء نظام
بن علي، بصفته مصدر تهديد كبير، كما كان في عهد األخير. لكن في الوقت نفسه،

وكما كان الحال في عهد بن علي، فالنظام السياسي الجديد مستمر في ممارسة تأثير
فاسد على قطاع األعمال. إال أنه من الممكن القول بأن آثار الفساد ربما أصبحت أقل

ضرراً مقارنة بالماضي، إذ أصبحت تلك اآلثار "أقل تنظيماً" وأقل تركيزاً على القطاعات
 [18]المحققة للنمو.

من المهم مالحظة أن اإلصالحات المفيدة تصبح قادرة على التحقق في ظل توفر
ظروف معينة. في حين أن نفوذ الشركات الكبيرة والمجموعات التجارية مستمر، فقد

أصبح بإمكان الفاعلين اآلخرين اآلن ممارسة ضغوط فعالة. على سبيل المثال، فإن
اإلصالحات التي طرأت مؤخراً فيما يخص قانون االستثمار قدّمت تسهيالت كبرى تعين

على تبسيط التعامالت، بالمقارنة بالماضي، إذ تم خفض التباين الضريبي بين نظم
الشركات داخل البالد وخارجها، ما يعني زيادة التنافس والدفع بمزيد من الكفاءة. في

هذه الحالة، كانت الضغوط من االتحاد األوروبي (وتصنيف تونس كدولة غير متعاونة
ضريبياً) هي التي سرّعت من العملية. لكن القوانين الجديدة األفضل لن يسهل تنفيذها

في مواجهة المعارضة، كما رأينا بعد اإلصالحات األخيرة الخاصة بالمصارف المملوكة
للدولة، التي تم إعادة تنظيمها وضخ رأسمال إليها لكن لم تتم خصخصتها، باألساس

بسبب ضغوط اتحاد الشغل، الذي كان يخشى فقدان تمويل الشركات المملوكة
للدولة. 

ولقد أصبحت الالمساواة الجهوية أبرز وأقوى منذ اندالع الثورة، كما تبين من اضطرابات
قفصة وسيدي بوزيد. في حين يتعيش نحو ثلث السكان بالمناطق الداخلية من القطاع

الزراعي ضعيف اإلنتاجية نسبياً، يعيش ثلثا فقراء تونس في تلك المناطق، ومعدالت
 كما أن ضعف الوصول [19]البطالة أعلى بكثير مقارنة بمنطقة الساحل األكثر ثراء.

 لقد تزايد [20]إلى البنية التحتية زيد من صعوبة الشركات في تهيئة فرص العمل.
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اإلنفاق االجتماعي منذ 2010، وكانت الزيادة الكبيرة في التحويالت النقدية لألسر
الفقيرة عميقة األثر على فقر، لكن أغلب تلك الزيادة في النفاق االجتماعي كانت

 ومع [21]مرتبطة بزيادة دعم الوقود، الذي استفادت منه باألساس األسر األكثر ثراء.
التزايد الموازي في األجور بالقطاع العام، يُرجح أن الالمساواة بين سكان الداخل

والساحل قد زادت، مع استمرار عدم التصدي بشكل جاد للمظالم االجتماعية التي
كانت وراء ثورة 2011 وفي صميمها. 

هناك إشكال أخير يتمثل في الدعم الذي تتلقاه تونس من المانحين الدوليين. ففي
حين زاد الدعم المالي األوروبي كثيراً بعد 2012، كان برنامجا صندوق النقد الدولي

(في 2013 و2016) مخيبان لآلمال وغير فعاالن في تحفيز األداء االقتصادي. يبدو أن
الساسة التونسيين كانوا على علم بأن لهم اليد العليا في التفاوض مع المؤسسات

المالية الدولية، وفي أغلب األحوال تمت مخالفة شروط القرض (ال سيما فيما يخص
فاتورة األجور بالقطاع العام) دون تبعات تُذكر فيما يتعلق بتقديم أقساط القروض. ومع
بلوغ الخطر المعنوي في سياق االتفاقات على القروض أقصاه، انتهى المطاف بالدعم
الدولي بأن موّل زيادة االستهالك، بدالً من تمويل االستثمار. وعلى مستوى أعمق، فإن

إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق فعالية أكبر في المساعدة على استقرار االقتصاد
في تونس، يعد مرتبطاً بعدم قدرته على تقديم – حتى اآلن – محفزات فعالة لتحقيق
المكتسبات في ملف زيادة اإلنتاجية، كما حدث في دول أوروبا الشرقية أثناء مراحلها

االنتقالية، وهي الدول التي عُرض عليها االنضمام إلى سوق االتحاد األوروبي ما إن تنتهي
 [22]من إصالح اقتصادها وسياساتها بموجب المعايير األوروبية.

المكتسبات منذ 2011
لكن يجب أال تخفي هذه اإلخفاقات بعض المكتسبات المهمة التي تحققت على مدار
السنوات الثماني الماضية. األفضل مقارنة أداء تونس بمصر، ال بدول أوروبا الشرقية

أثناء مراحلها االنتقالية. 

فعلى الصعيد السياسي، تجذرت الديمقراطية رغم التوترات المتوقعة التي جاءت نتيجة
انتصارات اإلسالم السياسي في االنتخابات األولى، ومن غير المرجح أن تكون إشكاالت

الهوية هي القضية االجتماعية األساسية في االنتخابات المقبلة. وحدث انتقال هادئ
وناعم بعد وفاة الرئيس السبسي. لم يحدث انقالب أو محاولة انقالب رغم انهيار

 تم تعزيز قوة الجيش [23]معدالت إقبال الرأي العام على تفضيل الديمقراطية.
 لكن [24]والشرطة، تحت سيطرة ديمقراطية، ما أدى إلى تراجع معدالت اإلرهاب.

هذه المكتسبات الديمقراطية تبقى هشّة، ال سيما نظراً لضعف أداء النظام السياسي،
كما يتضح من رفض الناخبين األخير لألحزاب التقليدية في الجولة األولى من االنتخابات
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الرئاسية. ومن المرجح أن يتطلب المزيد من التوحيد إصالحات دستورية. 

حققت تونس أيضا بعض التقدم االقتصادي المتواضع وهناك آمال بالبدء في التصدي
لالمساواة الجهوية عن طريق المضي قدماً على طريق الالمركزية وعقد أول انتخابات

محلية بموجب القانون الجديد. ولتقليل الضغوط، سمحت تونس بتعديل سعر عملتها
تدريجياً، إذ خسر الدينار التونسي ثلث قيمته تدريجياً أمام الدوالر منذ 2014، وعلى
النقيض، لم تقم مصر بعمل تعديل لسعر العملة إال بعد ما لم تعد العملة قادرة على

تحمل الضغوط، فتراجع سعر الجنيه %50 فجأة في عام 2016.  يؤدي تحسّن درجة
الوعي السياسي لدى الجمهور إلى حرية في التدقيق وانتقاد د الحكومة، وهذا االنتقاد

والتدقيق هو األساس لإلصالحات األطول أجالً، حتى وإن كانت هذه اإلصالحات ستتحقق
بوتيرة بطيئة. وفي السنوات األخيرة، بدأت السياسات في التركيز على تدابير مكافحة
الفساد، وتشذيب البيروقراطية وتقليل معدالت التهرب الضريبي، وانتقلت المناقشات
إلى قضايا تنطوي على طموح كبير وفعالية. في مصر، على الجانب اآلخر، لم يتحسن
وعي المواطنين بحالة االقتصاد، إذ أصبح اإلعالم بوق النظام، مع الحدّ كثيراً من حرية

التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتنظيم. 

أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فبينما لم يتحسن الوضع بعد؛ يمكن القول بأن –
هيكلياً – تم وضع المهاد الالزم للتقدم المنتظر في المستقبل. وبينما تزايد الفساد؛ فما

زالت آثاره االقتصادية أقل ضرراً مقارنة بمصر. كما سبق الذكر، فإن االستثمار بالقطاع
الخاص قد استرد معدالته في عام 2010 تقريباً بحلول سنة 2018. في مصر، على

الجانب اآلخر، أدى العجز الكبير في ميزانية الدولة وخروج التمويل المحلي، فضالً عن
تزايد المخاطر السياسية، إلى تراجع االستثمار إلى نحو %13 من إجمالي الناتج

المحلي، وهي أقل نسبة منذ استقالل البالد. وفي البلدين، ضغطت ظاهرة محاباة
المقربين والفساد على مناخ االستثمار وعطلت حركته. لكن في تونس يتصل تزايد

معدالت محاباة المقربين بحاجة األحزاب إلى تعبئة المال السياسي، ما يؤثر على
القطاعات الريعية ضعيفة النمو. لكن في مصر فإن الرئيس السيسي – مثل الرئيس

المصري السابق مبارك – يخشى اكتساب الفاعلين بالقطاع الخاص لمقدرات سياسية،
فدفع بدالً من القطاع الخاص بشركات يسيطر عليها الجيش يمكنه الثقة بها، في

محاولة لمنع اكتساب المعارضة أية أرضية محتملة في القطاع الخاص. ويحدث هذا
باألساس في القطاعات التي تدفع بالنمو، وهو األمر األعلى تكلفة بكثير على مقدرات

 [25]النمو.

إن أغلب المكتسبات السياسية يمكن أن تُعزى إلى الطبقة المتوسطة التونسية، وإلى
عادات البحث عن الحلول الوسط، وإلى دينامية المجتمع المدني. لكن هناك معلقون

كثيرون أشاروا إلى تراجع اإلقبال الشعبي على الديمقراطية، حسبما ورد في
استطالعات الرأي، وهو ما انعكس في انخفاض معدل المشاركة في الجولة األولى من
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 تشير بيانات الباروميتر العربي [26]االنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول 2019.
إلى أنه بحلول 2016 كان المواطنون في تونس من بين أقل شعوب المنطقة تفضيالً

 تُظهر البحوث األخيرة أن هذه [27]للديمقراطية وثقة بالحكومة وباألحزاب السياسية.
 لكن تراجع حماس[28]الظاهرة مرتبطة بقوة بارتفاع معدالت االضطرابات االقتصادية.

التونسيين للنخب السياسية لم يُترجم على ما يبدو إلى دعم الحكم المستبد أو الديني
 [30] كما أن تأييد الفصل بين الدولة والدين زاد مع مرور الزمن.[29]أو االشتراكي.

لكن تراجعت الثقة والتقبل االجتماعي بقوة أيضاً، ما يعني إمكانية إضعاف المجتمع
المدني إذا لم تُعاد هذه الثقة في المستقبل. تشير كل هذه التطورات في الرأي العام

والقيم إلى فقدان "البراءة"، مع إدراك أن النظام الديمقراطي يتطلب التحسن
التدريجي على مر الزمن.

أسئلة للمستقبل
إن مواطن الضعف االقتصادية المذكورة أعاله تُظهر وجود أجندة كبيرة على اإلدارة

التالية أن تتولى أمرها، وتشمل وضع االقتصاد الكلي المتفجر، والتحديات الهيكلية
الخاصة باالنتقال من إصالح القطاع العام (بدءاً من الشركات المملوكة للدولة) إلى

جعل األسواق تعمل بشكل أفضل، إضافة إلى أجندة العدالة االجتماعية التي تركز على
تطوير وتنمية المناطق المهمشة. 

وفي المستقبل القريب، البد من توفر بعض التدابير الخاصة ببث االستقرار المالي.
وهذه عملية ستكون بال شك صعبة على أية إدارة. سياسياً، فإن األسئلة من قبيل

كيفية تعديل السياسة المالية بحيث تحقق االستدامة وفي الوقت نفسه تراعي العدالة
االجتماعية وترعاها، سوف تتطلب اهتمام التكنوقراط فضالً عن المفاوضات الشاقة
بين الساسة والجماعات الممثلة لمصالح المواطنين. فالمطالب االجتماعية بوظائف

أكثر وأفضل ستبقى كثيرة عالية المعدالت، ما يتطلب النقاش حول تقبل بعض
التضحيات في الحاضر من أجل تحقيق مكتسبات في المستقبل. وفي هذا الصدد، فإن

قضايا التنافس واالبتكار ستبقى مهمة للغاية. 

إن نتائج االنتخابات المرتقبة سوف تحدد طبيعة ونطاق ما هو ممكن. هناك احتمال بأن
يُنتخب رئيس ضعيف وبرلمان متشظي. في هذه الحالة، فإن أغلب تحديات المرحلة

المقبلة سوف تقع على كاهل البرلمان، حيث سيتطلب البحث عن حلول بناء تحالفات
معنية باإلصالح، ممارسة الضغوط من قِبل معارضة بنّاءة. 

لكن على كل حال من المُرجح أن يجعل االنتقال الديمقراطي التونسي السياسات
االقتصادية أكثر فوضوية. فعلى نقيض نظم الحزب الواحد، حيث جميع المبادرات تأتي

من األعلى، فالقرارات اآلن هي جميعاً محل تفاوض بين الكثير من الفاعلين وهناك
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مصالح كثيرة متنافسة. لكن كما حدث مع النظم الديمقراطية الشابة في شتى أنحاء
العالم، فالوضع الديمقراطي "الفوضوي" ليس بالضرورة غير كفء عندما يتعلق األمر

بالتقدم االقتصادي. كما تبين في كل من كينيا وغانا وبنغالدش والمكسيك،
فالديمقراطيات الحديثة كثيراً ما تنجح في تحسين األداء االقتصادي بينما هي جالسة

 إن ضغوط سياسة االنتخابات تدفع بالساسة غالباً [31]"على شفى جرف الفوضى".
إلى حل بعض التوترات الهامة التي تواجه االقتصاد، ولو حتى جاءت الحلول في اللحظات

األخيرة. هذا يعني أنه من غير المرجح أن يأتي التقدم على يد جهود التنمية بقيادة
الدولة، فقد يحدث مع الضغوط من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسوف يدفع

 [32]الطرفان من أجل إنشاء دولة وأسواق أفضل أداء، رغم الفساد.

نتيجة لهذا، ومع بقاء التصدي لمواطن الضعف الهيكلية أولوية أساسية، فمن المرجح
أكثر أن يتحقق التقدم مع تحسّن أداء وتفاعالت الديمقراطية. على الصعيد اإلصالحي،

تشمل األجندة إعادة التفكير في أدوار النظام الديمقراطي (تشارك السلطة بين
 [33]الرئاسة والبرلمان، والمال السياسي، ووسائل تنفيذ االنتخابات المحلية.)،

ومستوى تمكين وإشراك المجتمع المدني (ال سيما في نظم المحاسبة األفقية)،
 أوجه التحسن هذه سوف تقلل من تقلبات [34]وتعزيز استقاللية الهيئات التنظيمية.

السوق والمخاطر السياسية، مع توليد مكتسبات تأتي من أسفل ألعلى في غياب
السياسات الصناعية التي تقودها الدولة. 

إن دور المجتمع الدولي – ال سيما االتحاد األوروبي والمؤسسات المالية الدولية – سوف
يصبح أكثر أهمية في المستقبل فيما يتعلق بالسعي لزيادة االستقرار في تونس. بدأ
التمويل الخارجي في االنحسار، وهناك قدر ما من "اإلرهاق من تونس" في المجتمع

الدولي. لكن بدالً من التركيز حصراً على التمويل، فما تحتاجه تونس أكثر من أي شيء
آخر هو "مرفأ" خارجي موثوق يساعدها في تحديث تنافسيتها وتحسين مستوى نظم
االبتكار والتجارة واالستثمار بأشكال تحفز مؤسساتها التجارية المحلية على أن تصبح

أكثر تنافسية عالمياً، بحيث تستفيد أكثر من السوق األوروبية الكبيرة القريبة منها.
وبالمثل، فإن تحسّن الوضع األمني اإلقليمي في ليبيا والجزائر سوف يقلل بدوره من

المخاطر األمنية ويحسن من مناخ األعمال التجارية. 

ويبقى سؤال: هل تنجح تونس في الخروج من أزمة االقتصاد الكلي مطروحا إلى حد
بعيد. فسواء حدثت أزمة أم ال، فإن تونس مُلزمة بتعلم كيفية "العيش على شفى جرف

الفوضى" على مدار السنوات القليلة المقبلة، وسوف يكون المحدد األهم على المدى
الطويل للنجاح هو مدى قدرة تونس على مقاومة أمراض الديمقراطيات المعاصرة،
الغارقة في محاباة المقربين والشعبوية المُدمرة. فهذه المشكلة وتلك تطل بوجهها
القبيح اآلن. إن إجراء االنتخابات في تونس، وتنفيذها، هي عالمة على التقدم الذي

تحرزه البالد. ويجب أن نحيي هذا التقدم ونشيد به، لكن مصاعب الحُكم نفسها ليست
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إال في بدايتها. 

خالص الشكر لكل من نديم حوري وعبدالي سي ومصطفى نبلي على *
 المناقشات واالقتراحات المثمرة التي قدموها.
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الجدول 1. تونس – المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي، 2010 – 2019

2010201120122013201420152016201720182019

النمو الحقيقي في
GDP الـ

3-1.93.72.42.31.111.92.62.7

15.315.315.415.515.31514.8البطالة

4.43.95.95.74.84.14.26.46.57.1الكساد

26.424.124.3222121.42222.523.123.5إجمالي االستثمار

االستثمار بالقطاع
العام

6.87.36.64.94.84.75.35.555.8

االستثمار بالقطاع
الخاص

19.516.817.317.818.816.816.917.018.117.7

االئتمان المقدم
للقطاع الخاص

70.667.467.473.773.873.573.773.8

23.324.523.12525.423.222.72424.625.7إجمالي األرباح

24.42828.832.429.828.828.730.230.129.3إجمالي النفقات

اإلنفاق االجتماعي
منها

3.76.177.875.74.66.16.45.1

10.711.812.212.512.713.614.514.714.814حصة األجور منها

3.4-5.2-6-5.9-5.3-3.7-7.3-5.7-2.8-1.1-العجز المالي
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الدين
العام

40.44444.546.851.654.861.271.373.173.3

العجز
في ميزان
المدفوعا

-4.8-7.5-8.2-8.4-9.1-8.9-8.8-10.1-9.2-7.8

االستثمار
األجنبي
المباشر

30.41.52.32.22.21.71.822.5

44.5465761.464.972.280.183.785.5الدين الخارجي

RER
(depreciation)

-1.9-0.25.1-4.7-10.7

المصدر: صندوق النقد الدولي مادة 4، عدة سنوات. ملحوظة: اإلنفاق االجتماعي يشمل
الدعم المقدم للغذاء والمواصالت والطاقة وتحويالت التأمين االجتماعي والمدفوعات

المقدمة لصندوق التأمين االجتماعي. 

الجدول 2. مقارنة بين الدول (أحدث بيانات متوفرة)

مصرتركيااألردنالمغربتونس

مؤشرات الحوكمة العامة (الحكومية)
5629252915قدرة االنتقاد والمحاسبة (الدرجة األعلى أفضل)

3639474320فعالية الحكومة (الدرجة األعلى أفضل)
2432455125جودة تنظيم األعمال التجارية (الدرجة األعلى أفضل)

4637573431سيادة القانون (الدرجة األعلى أفضل)
13352658االستقرار السياسي (الدرجة األعلى أفضل)

السياسات المالية
(GDP %) 3025292428حجم الحكومة المركزية

6049274122معدل ضرائب الشركات (نسبة من األرباح)
(GDP %) 1512585األجور للقطاع العام

(exp %) 20527الدعم والتحويالتn.a7

مؤشرات االقتصاد الكلي
2.53.12.01.55.3الـ GDP الحقيقي/معدل النمو

(GDP النصيب من الـ) 7765943093الدين العام
(GDP النصيب من الـ) 8333683437الدين الخارجي

االستثمار األجنبي المباشر (النصيب من الـ
GDP)

2351.53.1

(GDP النصيب من الـ) 2333182913االستثمار الكلي

القيام باألعمال التجارية 
8771655394التصنيف التنافسي (مؤشر، الدرجة األقل أفضل)

(GDP من %) 8165757038االئتمان للقاع الخاص
5352645032السيطرة على الفساد (مؤشر، الدرجة األعلى أفضل)

المؤشرات االجتماعية
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4041334139مؤشر جيني (مؤشر، الدرجة األقل تعني مساواة أكثر)
(GDP من %) 4038203350القطاع غير الرسمي

20914233معدل الفقر (% من السكان)

المصادر: مُجمّع، باستخدام أحدث المعلومات المتوفرة، من: البنك الدولي، المؤشرات
الحكومية، مؤشرات البنك الدولي، تقرير التنافسية العالمي، صندوق النقد الدولي

 .WEO قاعدة بيانات
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