دميقراطية تونس مه ّددة
ﻳﻬﺪد اﺳﺘﻴﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني ﺑﺤﺮف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ
ّ

ﻋﲆ رﻏﻢ اﻟﺘﻘ ّﺪم اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺧﻴﺒﺎت اﻷﻣﻞ اﺟﺘامﻋﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،ﻓﻴام ﺗﱰاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت .مل ﻳﻌﺪ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﻋﲆ ﻳﻘني ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻣﺘﺄﻛﺪون ﻣﻦ ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﻮدة .
اﻷﻣﻮر ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ .

اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺧﻄﺮ
ّ

خطا التونسيون خطوات أساسية عىل صعيد االنتقال السيايس الدميقراطي من خالل منوذج الحكم بالتوافق ،إال أن هذه
.
املكاسب باتت مه ّددة اآلن .

اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة

%31

%15

معدل البطالة بني
3
خ ّريجي التعليم العايل

%88

معدل البطالة العام

2

املحيل اإلجاميل
ركود الناتج ّ

4

3.9

5.0

2.4

2.3

2.5

يعتقدون أن األحوال
1
االقتصادية سيئة

0.8

0.0

2013

201 2

2015

20 1 4

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺠﻮة ﺑني اﳌُﻮﴎﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﻞ واﳌُﻌﺪﻣني ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ

مستويات الفقر 2010

5

مستويات البطالة

6

التنمية اإلقليمية

7

النسبة املئوية ملن أشاروا إىل
التمييز القائم عىل أساس
8
املنطقة

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 9-8يف املئة يف إقليم الوسط الرشقي
وإقليم تونس الكربى

 32-26يف املئة يف إقليم الشامل الغريب
وإقليم الوسط الغريب

 11-7يف املئة

 22-20يف املئة

 0.76يف تونس العاصمة

 0.16يف القرصين

 8يف املئة

 23يف املئة

ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺳﺘﻴﺎء اﻻﺟﺘامﻋﻴﺎن

%77

%72

يعتقدون أن لدى األشخاص ذوي
الدخل املرتفع نفوذا ً كبريا ً ج ّدا ً يف
9
النظام السيايس

رش عىل
يعتقدون أن الفساد ُمست ٍ
10
نطاق واسع يف قطاع األعامل

ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت

11

الشباب

املجموع

املؤسسات الدينية

الجمعيات الخريية أو املنظامت اإلنسانية

%47
%55

%52
%61

األحزاب السياسية

العاملية
النقابات ّ

%88
%95

الرشكات الكربى

%65
%75

الربملان

%57
%64

%83
%91

جهاز الخدمة املدنية

النظام القضايئ

%58
%65

%46
%51

االنقسام السيايس والفوىض

عدد املظاهرات بني كانون الثاين/يناير 2015
12
وأيار/مايو 2016

%71

3

يعتقدون أن الفساد مسترش عىل
13
نطاق واسع يف الحكومة

7
9
10

2
5

1

القرصين 1,402

6

قريوان 1,389

4

تونس العاصمة 1,257
قفصة 1,175

8

سيدي بوزيد 970
صفاقس 883

%41
غري قادرين عىل تحديد ميولهم
14
السياسية

%80
من الشباب )بني  25–18سنة( مل
يُدلوا بأصواتهم يف االنتخابات
15
الربملانية يف العام 2014

جندوبة 709
مدنني 608
سوسة 606

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،ﻳﻠﺠﺄ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴني إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو إﱃ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ .
أﺧﺮى

املهدية 545

اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻷﻣﺎم

A WAY F O R WA R D
Most Tunisians
for
system
سend،
ّcorruption—aي to
إىلshift
away
يتوق معظم from
yearnعيل
العابدين بن
governanceعن حقبة زين
للفساد واالبتعاد
andح ٍّد
وإىلanوضع
نظام حكم غري مس
التونسيني
. a depoliticized
the Ben Ali era.

التونسيون يريدون نظاماً سياسياً مستقرا ً

نظرا ً إىل عجز الدولة عن تلبية حاجاتهم ،التونسيون حائرون حيال فوائد الدميقراطية

19

السامت التي يطلبها التونسيون
يف نظام دميقراطي
18

يوافقون عىل رضورة أن تكون يف تونس حكومة دميقراطية حتى لو
تسببت بزعزعة االستقرار السيايس
يوافقون عىل حاجة تونس إىل حكومة مستقرة ،حتى إن مل تكن دميقراطية متاماً

%55
%38

اقتصاد مختلط
مساعدات حكومية
للعاطلني عن العمل

%62

%56
%37

الحق يف اختيار قادة البالد

%33

حامية حقوق املرأة
201 2

201 4

201 3

مساواة املداخيل عن
طريق فرض الرضائب

التونسيون يعتقدون أن املامرسات الدميقراطية أساسية لتحقيق
الرخاء االقتصادي
يعتقد  80يف املئة أن لالنتخابات
النزيهة تأثريا ً مبارشا ً عىل تطور
17
البالد اقتصاديّاً

ملكية مختلطة
)عامة/خاصة( للرشكات

%80

حامية الحقوق املدنية

إن تلبية آمال التونسيني وتوقّعاتهم الكُربى ،تعني أول ما تعني ،فهم رؤيتهم للدميقراطية وتطلعاتهم املستقبلية.
ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺰﻳﺪ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "آﻣﺎل ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ" ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﻬﻰ َ
ﻳﺤﻲ.
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