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نبذة عن امل�ؤلفني
مروان ّ
املع�شر نائب الرئي�س للدرا�سات يف م� ّؤ�س�سة كارنيغي ،وي�شرف على �أبحاث امل� ّؤ�س�سة
يف وا�شنطن وبريوت حول �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط� .شغل من�ص َبي وزير اخلارجية (،)2004-2002
ونائب رئي�س الوزراء ( )2005-2004يف الأردن ،و�شملت خربته املهنية جماالت الدبلوما�سية
والتنمية واملجتمع املدين واالت�صاالت والإعالم.
بد�أ م�سريته املهنية كاتب ًا يف �صحيفة «جوردان تاميز» ( ،)Jordan Timesثم عمل يف وزارة
التخطيط ،و�شغل من�صب م�ست�شار �صحايف يف مكتب رئي�س الوزراء ،ومن�صب مدير املكتب الإعالمي
الأردين يف وا�شنطن .يف العام  ،1996تق ّلد من�صب وزير الإعالم والناطق با�سم احلكومة .ومن
العام  1997حتى العام ُ ،2002ع نّي �سفري ًا يف وا�شنطن ،وفاو�ض ب�ش�أن �أول اتفاقية للتجارة احلرة
بني الواليات املتحدة وبني دولة عربية .ثم عاد �إىل الأردن لي�شغل من�صب وزير اخلارجية ،حيث
ا�ضطلع بدور مركزي يف و�ضع مبادرة ال�سالم العربية وخريطة الطريق اخلا�صة بال�شرق الأو�سط.
يف العام � ،2004أ�صبح ّ
املع�شر نائب ًا لرئي�س الوزراء م�س�ؤو ًال عن الإ�صالح والأداء احلكومي ،وقاد
اجلهود الهادفة �إىل و�ضع خطة م ّدتها ع�شر �سنوات للإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
عامي 2007
ومن العام � 2006إىل العام  ،2007كان ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان الأردين .وبني َ
و� ،2010شغل من�صب نائب الرئي�س الأول لل�ش�ؤون اخلارجية يف البنك الدويل.
ّ
املع�شر هو م�ؤ ّلف كتاب «الو�سط العربي :وعد االعتدال»
)(The Arab Center: The Promise of Moderation
ال�صادر يف العام  2008عن من�شورات جامعة ييل؛ وكتاب «ال�صحوة العربية الثانية
واملعركة من� أجل التعددية»
)(The Second Arab Awakening and the Battle for Pluralism
ال�صادر يف العام  2014عن من�شورات جامعة ييل.
مارك بيرييني باحث زائر يف مركز كارنيغي �أوروبا منذ �أيلول�/سبتمرب  .2012تر ّكزت
�أبحاثه على التطورات يف ال�شرق الأو�سط وتركيا من منظور �أوروبي� .شغل منا�صب ع ّدة يف
ال�سلك الدبلوما�سي لالحتاد الأوروبي يف الفرتة من كانون الأول/دي�سمرب � 1976إىل ني�سان/
�أبريل  .2012وكان �سفري االحتاد الأوروبي ورئي�س بعثته لدى تركيا ( ،)2011-2006وتون�س
وليبيا ( ،)2006-2002و�سورية ( ،)2002-1998واملغرب ( .)1995-1991كما كان �أول
من�سق لل�شراكة الأورو-متو�سطية� ،أو عملية بر�شلونة ( ،)1998-1995واملفاو�ض الرئي�س لإطالق
ّ



�سراح الرهائن البلغاريني من ليبيا ( .)2007-2004وعمل برييني م�ست�شار ًا يف حكومة اثنني من
املفو�ضني الأوروبيني :كلود �شي�سون ( )1981-1979و�أبيل ماتوت ( ،)1991-1989وله ثالثة كتب
باللغة الفرن�سية( Le prix de la liberté :من�شورات �آكت �سود ،)2008 ،وTélégrammes
( diplomatiquesمن�شورات �آكت �سود ،)2010 ،و( Où va la Turquieمن�شورات �آكت �سود،
 .)2013وهو ع�ضو يف املجل�س الدويل ملتحف احل�ضارات الأوروبية واملتو�سطية ()MuCEM
يف مر�سيليا .ح�سابه على تويرت هو .@MarcPierini1
فا�ضل علي ر�ضا هو مدير م�شروع تون�س يف كارنيغي ،وباحث وحم ّلل و�صحايف .ترت ّكز
�أبحاثه على �سيا�سات تون�س وليبيا منذ ثورات العام  .2011قبل االن�ضمام �إىل م�شروع تون�س،
عمل كمح ّرر �ضيف يف ن�شرة «�صدى» ال�صادرة عن برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي
لل�سالم الدويل .كما تولىّ �سابق ًا من�صب باحث زائر رفيع امل�ستوى يف منتدى املراحل االنتقالية
يف معهد «ليغاتوم» ( ،)Legatum Instituteحيث ن�شر تقرير ًا حول �سيا�سات الأمن الوطني
يف تون�س ،بعنوان:
?Tunisia at Risk: Will Counterterrorism Undermine the Revolution

(تون�س يف خطر :هل تق ّو�ض مكافحة الإرهاب الثورة؟)
كتب علي ر�ضا �أي�ض ًا ف�صلني ،الأول بعنوان:
Between Democracy and Police State: Tunisia’s Troubled Transition
(بني الدميقراطية والدولة البولي�سية :املرحلة االنتقالية امل�ضطربة يف تون�س) يف كتاب
The Middle East Unbalanced: Analysis From a Region in Turmoil

(م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل)2016 ،؛ والف�صل الثاين بعنوان:
Lack of Media Coverage Compounds Violence in Libya

(نق�ص التغطية الإعالمية يفاقم العنف يف ليبيا) يف كتاب
Attacks on the Press 2015 Edition

(جلنة حماية ال�صحافيني .)2015 ،قبل العام � ،2011شغل علي ر�ضا من�صب حم ّرر الأخبار
الأجنبية يف �صحيفة «حرييت» الرتكية .ح�سابه على تويرت هو .@FadilAliriza
***
يتق ّدم امل�ؤلفون بوافر ال�شكر للم�ساعدة البحثية التي �ساهمت فيها مرمي غامن ،باحثة مبتدئة
حائزة على منحة جيم�س �سي .غايرث يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل.


ّ
ملخ�ص
�أطلقت تون�س و�شركا�ؤها الدوليون ،غداة مرحلة غري م�سبوقة من عملية بناء التوافق ال�سيا�سي،
�آلية تن�سيق جديدة لتعزيز وتدعيم اال�ستثمار طويل املدى ،وت�سهيل منو القطاع اخلا�ص .لكن
تك ّلل مثل هذا اجلهد بالنجاح ،يتط َّلب انتهاج مقاربة ت�صاعدية ت�ساعد على الت�ص ّدي بحيوية
للتحديات الأكرث �إحلاح ًا ،على غرار بطالة ال�شباب ،والف�ساد ،واحلوكمة املركزية ،وت�ضع�ضع ثقة
الر�أي العام .كل هذا ي�ستدعي بلورة وا�ستحداث �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية وا�سعة النطاق،
ت�ساهم يف ٍّ
كل من دمقرطة املداخل �إىل ال�سوق ،واالنخراط مع القوى املحلية ،وتلبية احتياجات
كل املواطنني ،خا�صة املُه َّم�شني منهم يف مناطق الداخل.

�أفكار رئي�سة
*

*
*

*
*

*
*

على الرغم من �أن تون�س قطعت �شوط ًا م�ؤ ِّثر ًا وملمو�س ًا يف م�سريتها لتعزيز
الدميقراطية� ،إال �أن التوافق بني �أحزابها ال�سيا�سية ملّا ُيثمر بعد تنامي ًا يف املقبولية
ال�شعبية لعملية الإ�صالح.
التزال ثمة فجوة تفاوتات وا�سعة بني املواطنني التون�سيني ،على �أ�سا�س املوقع
اجلغرايف ،وال�سن ،والو�ضعية ال�سيا�سية واالجتماعية.
�صحيح �أن م�ؤمتر تون�س  2020لال�ستثمار يف ت�شرين الثاين/نوفمرب احلايل ُيعترب
جزء ًا من ا�سرتاتيجية ل�ضمان التطور االقت�صادي بعيد املدى� ،إال �أن ثمة عقبات
ك�أداء على املدى الق�صري قد ُتعيق تنفيذ خططه.
مل ترتك زيادة الإنفاق ورفع الأجور يف القطاع العام� ،سوى هام�ش �ض ّيق لال�ستثمار
يف املوازنة التون�سية.
تفر�ض املح�سوبية والف�ساد املُ�ست�شريان و�أنظمة اجلمارك وال�ضرائب املُفرطة،
عراقيل ج ّمة �أمام امل�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة احلجم ،و�أي�ض ًا �أمام تقا�سم مزايا
البحبوحة واالزدهار.
قد ُتفاقم الإ�صالحات ال�صعبة ،على غرار تقلي�ص العمالة يف القطاع العام،
التوترات االجتماعية وال�سيا�سية.
�ستكون �أمناط اال�ستثمارات و�أنواعها ومعها م�ستويات انخراط املجتمع املدين،
عوامل مه ّمة يف بناء نظام اقت�صادي و�سيا�سي واجتماعي حيوي و ُمتجدد يف
تون�س.
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تو�صيات

يتعي على احلكومة التون�سية ،مع الدعم الدويل لها:
نّ
* و�ضع م�س�ألة �إ�صالح اجلمارك وال�ضرائب على ر�أ�س الأولويات ،بهدف فتح ال�سوق
�أمام امل�ؤ�س�سات املحلية ال�صغرية ومتو�سطة احلجم ،وخلق فر�ص العمل.
* مكافحة الف�ساد على كل امل�ستويات ،من خالل �إلزام امل�س�ؤولني بالك�شف علن ًا
عن �أ�صولهم وم�صاحلهم ،وبلورة �آليات للتت ُبع والإبالغ عن اال�ستثمار ،والتنمية،
وقطاعات التجارة ،ومكافحة تدفق الر�ساميل غري امل�شروعة.
* العمل لتحقيق المركزية احلوكمة على امل�ستويات املح ّلية ،من خالل و�ضع قانون
انتخابي و�إجراء انتخابات حم ّلية ح ّرة ونزيهة.
* تعزيز اال�ستثمار املحلي يف مناطق تون�س الداخلية املُه ّم�شة.
�أما �شركاء تون�س الدوليون فيجب عليهم:
* �إعادة الت�أكيد ثانية على دعمهم للحكومة واملجتمع املدين برمته ،يف خ�ضم
م�سريتهما ال�شاقة نحو الإ�صالح.
* رفع م�ستوى الدعم املايل والف ّني للتطور الدميقراطي واالقت�صادي لتون�س ،والرتكيز
على م�شاريع وا�سعة النفع ،كالبنى التحتية.
* �إبداء قدر كبري من احل�سا�سية �إزاء �شروط الإقرا�ض ،وجت ُّنب الت�س ُّرع يف �إعادة
هيكلة االقت�صاد ب�شكل حاد ،ماقد يهدد مبفاقمة التوترات االجتماعية ،وزعزعة
عملية االنتقال ّ
اله�شة يف البالد.
* االنخراط مع الأطراف املحلية ،واملجتمع املدين ،والإعالم ،يف ن�سج �سيا�سات
ح�صة يف احلوكمة ،وترقية فر�ص جناح
من�سقة ،بهدف منح هذه الأطراف ّ
تنموية ّ
الإ�صالحات.

مقدمة
ّ
التزال التح ّوالت الكربى يف النظام ال�سيا�سي التون�سي ،التي انطلقت تبا�شريها يف �أواخر
العام  ،2010تتواىل ف�صوال .ولفهم م�ضامني هذه التغ ّريات ،ميكن ا�ستخدام �إطار عام يتن ّبى
مقايي�س التقدم والإ�صالح ،ال معيار الثورة 1.واحلال �أن ك ًال من الطبقة احلاكمة التون�سية ،على
وجه اخل�صو�ص ،و�شركائها الدوليني لهم م�صلحة م�شرتكة يف دفع البالد ُقدُم ًا نحو م�سار ي�ستند
�إىل �إ�صالحات قانونية و�سيا�سية واقت�صاديةُ ،تعلي من �ش�أن النموذج الدميقراطي الليربايل
الذي ُيعترب ال�ضمانة ال ُف�ضلى لال�ستقرار واحليوية.
هنا ،يف هذا امل�ضمار ،ميكن القول �إن تون�س حققت تق ّدم ًا ملمو�س ًا .فد�ستور ُ 2014يعترب بحق
ميثاق ًا تق ّدمي ًا ُينافح لت�أ�سي�س نظام حوكمة تع ّددي ،و�شامل للجميع ،وقابل للم�ساءلة ،وعادل،
على قاعدة ال�ضوابط واملوازين.
2
�أكرث من ذلك ،كانت عملية �صياغة الد�ستور نف�سها ،وفق تعبري �أحد الباحثني ،منوذج ًا
�ساطع ًا لـ«الت�سوية العميقة» ،بني خمتلف الأطراف ال�سيا�سية التي تتبنى �إيديولوجيات متباينة
وبني تاريخ من ال�صراعات والعنف وحتى التعذيب 3.وبالتايل ،التغلُّب على هذه االختالفات كان
مثا ًال رائع ًا لعملية بناء الوفاق ال�سيا�سي .وم ّذاك ،ح ّثت ممار�سة التوافق بني النخب ال�سيا�سية
ا ُ
خلطى عرب ت�شكيل ائتالفات حاكمة ،مبا يف ذلك حكومتي احلبيب ال�صيد يف 2016-2015
4
ويو�سف ال�شاهد منذ �آب�/أغ�سط�س .2016
لكن ،على الرغم من كل ذلك ،اليزال التون�سيون يعانون من م�شاعر الإق�صاء ال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي .فالثورة بالن�سبة �إليهم التزال
ناق�صة ومتع ّرثة ،و�سردية الإ�صالح والتق ّدم مل تعد عملة رائجة
اليزال العديد من التون�سيني يعانون من م�شاعر
حتظى ب�صدقية بينهم 5.ال بل �أكرث :ف�شلت الثورة ،بر�أيهم،
الإق�صاء ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي .فالثورة
يف ت�صحيح فجوة التفاوت ال�شا�سع بني املناطق ال�ساحلية
بالن�سبة �إليهم التزال ناق�صة ومتع ّ
رثة ،و�سردية
وبني الداخل؛ وبني ال�شبان وال�شيبان؛ وبني �أولئك املحظوظني
والتقدم مل تعد عملة رائجة حتظى ب�صدقية
الإ�صالح
ّ
املتمتعني ب�صالت ج ّيدة مع امل�س�ؤولني ،وبني املحرومني من
بينهم.
ال�شبكات املهنية وال�شخ�صية التي ُتعترب �ضرورية يف نظام
اقت�صادي يغ�شاه الف�ساد واملح�سوبية .وهكذا ،ويف حني �أن
الأحزاب ال�سيا�سية تعمل يد ًا بيد يف بيئة توافقية لبلورة حلول اقت�صادية ملحن تون�س وبالياها،
تربز م�ؤ�شرات خطرة على �أن التون�سيني فقدوا الثقة بهذه العملية (قال  95يف املئة من ال�شبان
6
التون�سيني �إنهم اليثقون بالأحزاب ال�سيا�سية).
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كل هذا ي�شي ب�أن َج�س ْر الهوة بني احلكومة وبني املواطنني� ،سيكون املفتاح الرئي�س
ل�ضمان دميومة الإ�صالحات وتعزيز املبادئ الدميقراطية التي بد�أت تُبلور التجربة
ال�سيا�سية التون�سية .وهذا يتطلب عملي ًا تطوير حكومة قادرة على تلبية حاجات املواطنني
وطموحاتهم ،يف الوقت الذي يجري العمل فيه على قدم و�ساق لإعادة هيكلة الدولة
واملجتمع ،لإقامة نظام �أكرث عد ًال و�أو�سع تقا�سم ًا لالزدهار� .صحيح �أن احلكومة احلالية
وزميلتها ال�سابقة ن�شطتا مع ال�شركاء الدوليني لإعادة هيكلة االقت�صاد عرب الإ�صالحات
الت�شريعية ،بهدف جذب املزيد من اال�ستثمارات الأجنبية وت�سهيل عملها ،وح�صدتا بع�ض
الفوائد� ،إال �أن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن لهذه املقاربة م�ضاعفاتها ال�سلبية .فالق�ضية الرئي�سة
هنا هي ما �إذا يكفي ذلك �أم ال ل�ضخ عوامل ال�صمود واحليوية يف �أو�صال النظام ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي التون�سي.
يف ني�سان�/أبريل  ،2016و�ضع باحثون يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل درا�سة حملت
العنوان «بني الوعد والوعيد» ،ح ّددوا فيها جماالت عدة ميكن فيها اجرتاح حلول للتحديات
7
التي تُواجه تون�س .كيف؟ من خالل �إطار عمل جديد ي�شمل تون�س و�شركاءها الدوليني.
ن�سق وم�ساعدات
مثل هذا الإطار ميكن �أن ُيعزَّ ْز �أ�سا�س ًا عرب ا�ستثمار اقت�صادي و�سيا�سي ُم ّ
متوا�صلة يف قطاع الأمن.
منذ ن�شر هذه الدرا�سةّ ،
د�شنت تون�س و�شركا�ؤها الدوليون -جمموعة الدول ال�سبع الكربى
واالحتاد الأوروبي وم�ؤ�س�سات مالية عاملية� -آلية تن�سيق جديدة (فيما كانت احلكومة توا�صل
يف الوقت نف�سه تدعيم وتطوير قدرات البالد الأمنية) ،ر ّكزت على الإ�صالحات يف احلوكمة
واالقت�صاد عرب ما �أُطلق عليه �آلية جمموعة الدول ال�سبع ( .)G-7 mechanismوقد �أ�شرعت
هذه الأدوات ،م�ضاف ًا �إليها �سل�سلة من الإ�صالحات الليربالية ،الأبواب �أمام �إمكانية �شق طريق
جديد لتط ّور تون�س.
ميكن لهذه الآليات الدولية �أن تفيد يف الوقت عينه من بروز مقبولية �شعبية �أعم ،وانخراط
وتو�سع احلوار ال�شامل للجميع� .أما
�أكرب للمجتمع املدينّ ،
قد يفيد التن�سيق بني هذه الآليات الدولية من بروز
الإ�صالحات الرئي�سة الأخرى امل�شحونة بتحديات �سيا�سية
مقبولية �شعبية �أعم ،وانخراط �أكرب للمجتمع املدين،
�أكرب ب�سبب قدرتها على �إزعاج م�صالح خا�صة قوية -على
وتو�سع احلوار ال�شامل للجميع.
ّ
غرار �إ�صالحات اجلمارك ،والإ�صالحات ال�ضريبية ال�شاملة،
�أو املكافحة الن�شطة للف�ساد -هذه الإ�صالحات مل ُ
تك من
الأولويات يف الأجندة الت�شريعية للحكومات الأخرية.
واحلال �أن العمل ال�شاق املتم ّثل يف بناء التوافق على الإ�صالحات الت�شريعية ،وبلورة �سردية
م�شرتكة حول التحديات االقت�صادية اجل ّمة التي جتابه تون�س وطرح احللول لها ،انطلق بالفعل
ويمُ ّثل يف حد ذاته �ضرب ًا من النجاح� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،جنحت احلكومة التون�سية و�شركا�ؤها
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امللحة �إىل الإ�صالح االقت�صادي ومكافحة الف�ساد ،و�إىل التدليل على �أن
يف �إبراز مدى احلاجة ّ
ال�سيا�سة اال�ستبقاقية �ضرورية خللق الوظائف وتعزيز الفر�ص االقت�صادية للمواطنني العاديني.
ما�سة �إىل �إنفاذ املهمة ال�صعبة املتم ّثلة ب�إيجاد احللول اخل ّالقة املنا�سبة
لكن التزال ثمة حاجة ّ
واحل�سا�سة للتحديات االجتماعية اخلا�صة بالبلد ،ب�شرط �أن تكون هذه
للتجربة التون�سية،
ّ
احللول مقدامة و�شجاعة مبا فيه الكفاية حلفز امل�صالح اخلا�صة على امل�ساهمة يف اخلري العام،
و�أن ُتط َّور من خالل نقا�شات �شفافة ومفتوحة �أمام اجلميع .هنا بالتحديد يكمن الأمل يف ترقية
وتعزيز وتطوير اجلمهورية الثانية يف تون�س.

�إطار �شراكة متوا�صل
وحملة ترويج جديدة لال�ستثمار
ت�سعى احلكومة التون�سية ،يف خ�ضم جهودها لتن�سيق الدعم الدويل� ،إىل حتقيق م�شروعني
كبريين اثنني على الأقل .الأول ،هو موا�صلة تطوير �آلية ال�شراكة مع جمموعة الدول ال�سبع بقيادة
تون�س (مبا يف ذلك االحتاد الأوروبي) .هذه الآلية كانت ت�ستهدف تنظيم الدعم الدويل للتنمية،
و�سعت البيكار لي�شمل ق�ضايا �أو�سع كاحلوكمة والإ�صالحات .والثاين ،هي حملة ترويج قام
لكنها ّ
بها م�س�ؤولون حكوميون تون�سيون يف الواليات املتحدة والعوا�صم الأوروبية ودول اخلليج يف �آب/
�أغ�سط�س  ،2016لعر�ض برنامج الإ�صالح التون�سي واجتذاب اال�ستثمارات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سية،
يف �إطار اال�ستعدادات لعقد الندوة الدولية لال�ستثمار الدويل يف تون�س بني  29و 30ت�شرين
الثاين حتت عنوان «تون�س .»2020
ُيذكر �أنه ُد ِّ�شنت �آلية جمموعة ال�سبع يف حزيران/يونيو  2016لت�سهيل الإ�صالحات
و�إطالق م�شاريع لدعمها بني احلكومة وبني ال�شركاء الدوليني ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات املالية
العاملية .هذه الآلية تتمتع مبدى �أو�سع من تلك التي جرى اقرتاحها يف درا�سة كارنيغي
يف ني�سان�/أبريل  ،2016حيث �أنها تتمتد لت�شمل احلوكمة الهيكلية والإ�صالحات .تقود
هذه الآلية رئا�سة ثنائية� -سفري تون�س لدى البلد الذي يرئ�س جمموعة الدول ال�سبع ووزير
ال�ش�ؤون اخلارجية التون�سي ،-ولها جلنة تنفيذية تتك ّون من �سفراء دول جمموعة ال�سبع
وكل من وزيري التنمية واال�ستثمار والتعاون الدويل وال�ش�ؤون
(مبن فيهم االحتاد الأوروبي)ٍ ،
اخلارجية التون�سيني .تعمل حتت هذه اللجنة �ست فرق عمل فن ّيةٍّ ،
لكل منها رئي�سان :مم ِّثل
عن وزارة التنمية واال�ستثمار والتعاون الدويل التون�سية ومم ِّثل عن كل �شريك دويل .فرق
العمل هذه هي:
 - 1فريق الإ�صالحات االقت�صادية واحلوكمة الر�شيدة (ي�شرتك االحتاد الأوروبي يف
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رئا�سته).
 - 2البنية الأ�سا�سية املُنتجة وامل�شاريع الكربى (ت�شارك فرن�سا يف رئا�سته)
 - 3التنمية اجلهوية والالمركزية (ت�شارك �إيطاليا يف رئا�سته)
 - 4االقت�صاد الأخ�ضر والزراعة (ت�شارك �أملانيا يف رئا�سته)
- 5التنمية الب�شرية (هذا الفريق مل يكن له رئي�س م�شارك حتى كتابة �سطور هذه
الدرا�سة)
8
 - 6و�أخري ًا االت�صاالت (ت�شارك يف رئا�سته اململكة املتحدة).
عقدت اللجنة التنفيذية ثالثة اجتماعات �أ ّولية يف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو  .2016وبعد
تغيري احلكومة يف �آب�/أغ�سط�س ،وا�صلت فرق العمل عقد لقاءاتها بانتظام ،و�صاغت م�سودات
تقارير لرفعها �إىل اللجنة التنفيذية.
تو ّفر بنية �آلية جمموعة ال�سبع مروحة من املزايا .ف�إطالق هذه الآلية م َّثل يف حد ذاته خطوة
�أوىل بالغة الأهمية نحو تو�سيع دائرة املعلومات واملعطيات حول التحديات التي تواجه ال�سيا�سة
العامة التون�سية؛ كما تو ّفر يف الوقت عينه هيكلية ت�ضرب �صفح ًا عما كان �س ُي�صبح مفاو�ضات
خا�صة ومعزولة بني �شركاء متباينني ،يتحاورون عرب �أقنية عديدة� .أكرث من ذلك :م َّثل ت�شكيل
فرق العمل فر�صة لتعاون �أكرب حول م�ساعدات التنمية والدعم املايل ،يف وقت تقاطعت فيه
جملة من العوامل العديدة لعرقلة تنفيذ م�شاريع التنمية.
بيد �أن تكرار �أ�سلوب �آلية جمموعة ال�سبع يفر�ض حتديات جمة� ،أبرزها كيفية التطرق �إىل
التحذيرات التو�ضيحية التي ُطرحت يف درا�سة كارنيغي يف ني�سان�/أبريل .نذ ِّكر هنا ب�سمتني
رئي�ستني من الآلية املقرتحة يف الدرا�سة هما «القيادة وااللتزام التون�سيني» ،وطرح مبادرة
حما�سبة دقيقة و�شفافية �أكرب �أمام احلكومة التون�سية ،وال�شركاء الدوليني ،والربملان ،واملجتمع
املدين التون�سي ،وجمموعات امل�صالح ،والر�أي العام ،على حد �سواء� 9.صحيح �أن وجود فريق
عمل ف ّني ُ�ص ِّمم خ�صي�ص ًا لهدف االت�صاالت ،قد ي�ساعد على معاجلة ق�ضايا امل�ساءلة واملحا�سبة
وال�شفافية ،لكن عملية ك�سب دعم �شعبي وا�سع ،تتط ّلب �أن تو�ضع هذه الآليات بحزم حتت �إ�شراف
احلكومة التون�سية وقيادتها.
�إحدى الو�سائل املمكنة لرتقية مقبولية الر�أي العام لهذه العملية ،هي �إ�شراع �أبواب
ونوافذ هذه العمليات �أمامه ودعوة ممثلي املجتمع املدين �إىل امل�شاركة فيها .ثم �أن من �ش�أن
�إ�صدار �شركاء تون�س التقارير املنتظمة ورفع املعلومات العامة �إىل جمل�س نواب ال�شعب،
و�إىل الإعالم حني ي�ستدعي الأمر ذلك ،حول �أهداف �آلية جمموعة ال�سبع والتحديات التي
يتعي
تُواجه� ،أن يو ّفر قدر ًا من الرقابة والنقا�شات التي قد ت�ستوعب االنتقادات املُحتملة .نّ
على اللجنة التنفيذية للآلية �أي�ض ًا �أال ت� ُأل �أي جهد لتبيان كيف ميكن لهذه الآلية �أن ت�ؤ ّثر
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كل من �أزمة البطالة بني ال�شباب و�إزالة العقبات الك�أداء العديدة التي تقف
�إيجاب ًا على ٍ
حجر عرثة يف طريق امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم ،و�أمام املداخل �إىل القرو�ض
واحلماية القانونية وم�س�ألة «ال�شرعية» .وهذه الأخرية يع ّرفها االقت�صادي هريناندو دي
�سوتو  10Hernando de Sotoب�أنها املعاملة العادلة يف املجاالت املالية واجلمارك و�أنظمة
ال�شرطة و�سوى ذلك.
مع توا�صل عمل �آلية جمموعة ال�سبع ،انطلقت حملة ترويجية يف خريف � ،2016شارك يف
�إطارها الرئي�س التون�سي الباجي قايد ال�سب�سي يف اللقاء ال�سنوي الثاين للمنتدى االقت�صادي
الأمريكي– الأفريقي يف نيويورك ،على هام�ش االجتماعات ال�سنوية للجمعية العامة للأمم
املتحدة .هذا الن�شاط و ّفر لتون�س مقابلة حظيت بتغطية �إعالمية وا�سعة بني ال�سب�سي وبني وزير
اخلارجية الأمريكية جون كريي �أمام ح�شد من قادة القطاع اخلا�ص البارزين يف � 21أيلول/
�سبتمرب ،ودارت وقائعها بعد �أربعة �أيام من �إقرار تون�س قانون ًا جديد ًا لال�ستثمار تلقى ال�سب�سي
11
تهنئة عليه من كريي.
عالو ًة على ذلك ،زار حممد فا�ضل عبد الكايف ،وزير التنمية واال�ستثمار والتعاون الدويل،
وا�شنطن يف خريف  2016لت�سليط الأ�ضواء على برنامج الإ�صالح التون�سي� .أبرز االجتماعات
احل�سا�سة املتعلقة
التي عقدها هناك كانت مع �صندوق النقد الدويل 12وتط ّرقت �إىل امل�س�ألة ّ
بالتزام تون�س جتميد �أجور القطاع العام ،على الرغم من وجود اتفاق بني احلكومة ال�سابقة
وبني االحتاد العام التون�سي لل�شغل ملوا�صلة رفع الرواتب حتى العام � 13.2018آنذاك ،وخالل
االجتماع� ،شنّ االحتاد العام حملة �إعالمية �ضرو�س �ضد جتميد الأجور .ويف ت�شرين الأول/
�أكتوبر ّ ،2016
ُّ
التق�شف
نظم قادة �أكرب حزب تون�سي معار�ض احتجاجات وو�صفوا م�شروع
ب�أنه انتهاك لل�سيادة التون�سية 14.بيد �أن �صندوق النقد الدويل �أعاد الت�أكيد ،يف مذكرة حول
الربنامج يف �آب�/أغ�سط�س ،على تو�صياته حيال ال�سيا�سة العامة التي �ش ّددت على «احتواء قائمة
الأجور يف حدود  12يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل 15،وهو هدف لن ت�ستطيع تون�س حتقيقه
�إال �إذا ج ّمدت �أجور القطاع العام .والريب �أن هذه ق�ضية تتطلب قدر ًا �أكرب من املفاو�ضات بني
الأطراف املعنية.

مقاربة اقت�صادية للتحديات ال�سيا�سية
واالجتماعية
�أ�صاب �صانعو القرار التون�سيون و�شركا�ؤهم الدوليون حني اعتربوا �أن الق�ضايا االقت�صادية
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هي الب�ؤرة التي ترتعرع فيها العديد من م�شاكل تون�س .وقد مت ّثلت ا�سرتاتيجية احلكومة �أ�سا�س ًا
يف العمل لو�ضع مروحة من الإ�صالحات االقت�صادية الليربالية التي اعتقدت �أنها �ستزيد
اال�ستثمارات الأجنبية ،فيما هي كانت تن�شط يف الوقت نف�سه لإعادة �إطالق املقاربة االقت�صادية
التي ت�ستند �إىل اخلطط اخلم�سية ،والتي كانت دوم ًا �سمة �أ�سا�سية من �سمات توجهات الدولة
التون�سية وع ّدة عملها الرئي�سة .كانت اخلطة اخلم�سية الأخرية ،والتي غطت الفرتة من 2007
�إىل  ،2011احلادية ع�شرة من نوعها يف تاريخ تون�س .ويف �أعقاب االنتفا�ضة ،منع الالا�ستقرار
ال�سيا�سي و�ضع خطة جديدة ،ما �أ ّدى �إىل �إ�ضافة �أهمية رمزية على �ضرورة و�ضع اخلطة
اخلم�سية الثانية ع�شرة.
ثمة اعتقاد �شائع ب�أن جني ثمار اال�ستثمار الأجنبي اخلا�ص هدف بعيد املدى ،وهذه �أولوية
من �أولويات احلكومة التون�سية .لكن على املدى الق�صري ،يو ّفر �أي�ض ًا االلتزام بتو�صيات �صندوق
النقد الدويل حول التغيريات الت�شريعية دعم ًا مالي ًا ،يف وقت تزداد فيه الأجور ومدفوعات خدمة
�سيوجه ر�سالة قوية �إىل امل�ؤ�س�سات املالية العاملية و�إىل ال�شركاء
الدين 16.كما �أن هذا االلتزام ّ
الثنائيني ب�أن عليهم موا�صلة االلتزام بتون�س وم�ساعدتها على حتقيق م�شاريع التنمية التي مت ّثل
17
ا�ستثمار ًا حقيقي ًا وت�ساهم يف توفري الوظائف.
�أما الأولوية الأخرى للحكومة ،والتي الميكن تد ُّبر �أمرها بالإ�صالحات املالية
والتنظيمية وح�سب ،فهي الت�صدي للبطالة .فمع وجود  31يف املئة من ال�شبان من دون
عمل 18،ت�ش ّكل البطالة �أحد الدوافع الرئي�سة لال�ضطرابات وم�صدر حتديات كربى �أخرى
اجتماعية واقت�صادية .ووفق تعبري عبد الكايف« ،مت ّثل البطالة �أكرب مع�ضلة اقت�صادية
واجتماعية يف تون�س ...و�أنا �أعترب �أن احلرب على البطالة توازي يف �أهميتها احلرب
19
على الإرهاب».
التحدي الأول الذي يواجه ال�سيا�سة العامة يف جمال البطالة هو التوظيف يف القطاع العام.
ففي الفرتة بني  2010و ،2014ارتفع عدد موظفي القطاع العام من نحو � 480ألف ًا �إىل نحو 580
�ألفا .وهذا الي�شمل موظفي ال�شركات العامة 20.وقد قام اخل ّريجون املُ ّ
تبطلون ،خا�صة يف مناطق
الداخل ،مبئات املظاهرات واالعت�صامات مطالبني بالعمل يف القطاع العام .واحلال �أن بطالة
اخلريجني عبء على دولة ا�ستثمرت كثري ًا يف نظام التعليم العايل (ح�صة ال�سكان التون�سيني
من التعليم الثالث مابعد الثانوي ت�ضاعفت ثالث مرات من  4يف املئة يف � 1990إىل  12يف املئة
يف  ،)2010ولكن من دون ا�ستثمار مماثل يف قطاعات العمالة �أو يف تطبيق �سيا�سات لت�شجيع
العمالة ب�شكل ف ّعال يف القطاع اخلا�ص .ولو حدث ذلك لكان هذا اال�ستثمار الأخري �صنو ًا يوازن
21
تكاليف تعليم اخلريجني.
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ال�شكل  :1ما بني الرواتب العامة والديون العامة :ف�سحة �صغرية لال�ستثمار
ا�ستندت مقاربة احلكومات ال�سابقة ملع�ضلة البطالة واال�ضطرابات املرتبطة بها
ولق�ضايا اجتماعية �أخرى� ،إىل زيادة التوظيف يف القطاع العام ورفع الرواتب فيه .وقد
طرح عبد الكايف ،يف مقابلة تلفزيونية مط ّولة ،حتلي ً
ال للم�ضاعفات االقت�صادية الك ّلية
لهذه ال�سيا�سة:
«خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،كان لدينا منو يت�أتى من الأجور .فرواتب القطاع
العام ارتفعت من  6مليارات دينار ( 2.7مليار دوالر) يف العام � 2010إىل  13.2مليارات
دينار ( 5.9مليارات دوالر) يف العام  .2016وهذا مي ّثل  70يف املئة من عائداتنا املالية...
هام�ش املناورة يف املوازنة الوطنية راهناً مل يعد ممكنا ...والآن مل يعد �أمامنا من خيار
22
�سوى ت�شجيع اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية».
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،حُتدث مدفوعات خدمة الديون ثقوباً وا�ضحة يف مالية تون�س .وقد
�أو�ضح عبد الكايف ،يف املقابلة نف�سها� ،أن الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل
ارتفع من  40يف املئة العام � 2010إىل  62يف املئة يف العام  ،2016وبعدها قفز �إىل 80
يف املئة «حني ن�أخذ يف االعتبار �ضمانات احل�ساب التي قدمتها احلكومة التون�سية �إىل
م�ؤ�س�سات حُمددة».
واحلال �أنه يتعينّ التدقيق بحر�ص يف احللول التي تقرتحها احلكومة ،والهادفة �إىل
ت�شجيع اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية .فاال�ستثمار اخلا�ص يف الزراعة ،على �سبيل
املثال ،كانت له ت�أثريات �سلبية على �صغار املزارعني 23.ويف هذه الأثناء� ،إذا ما �أرادت
احلكومة �ضبط الأجور ،لن يكون لذلك م�ضاعفات اجتماعية وح�سب ،بل �سي�ضر �أي�ضاً
بالنمو عرب كبح اال�ستهالك والت�أثري �سلباً على �إجمايل الطلب بوجه عام.
�أحد البدائل عن العمالة يف القطاع العام ،هي ترقية ذهنية ريادة الأعمال� .إذ بعد قول
كل �شيء ،تبقى احلقيقة ب�أن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة هي غالب ًا �أكرث القطاعات توفري ًا
للعمالة .ووفق ًا ل�سيدة الوني�سي ،كاتبة الدولة امل�س�ؤولة عن املبادرة اخلا�صة يف وزارة التكوين
املهني والت�شغيل ،مل تبد�أ الدولة �سوى الآن يف اعتبار تعزيز ريادة الأعمال جزء ًا من دورها .ومثل
هذا التعزيز �سيتط ّلب قطع دابر الروتني البريوقراطي ،و�إعادة بناء الهيكلة املالية ،ودمقرطة
مداخل ال�سوق .ما يهم ،يف ما يتع ّلق بالروتني ،هو امل�ساعدة على �إزالة العوائق عن طريق ريادة
الأعمال ،مث ًال عرب تقلي�ص املعامالت املكتبية اخلا�صة بالت�سجيل والإجراءات التنظيمية� ،أو
24
اعتبار تعبري «مهنة ح ّرة» بند ًا ر�سمي ًا يف وثائق الهوية.
بيد �أن �إعادة الهيكلة املالية �أمر �أكرث م�شقة .فامل�صارف اخلا�صة ال ُتقر�ض كثري ًا امل�ؤ�س�سات
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ال�صغرية واملتو�سطة ،وتخ�ص بقرو�ضها يف الغالب عمالء ال�شركات الكربى .ثم �أن امل�صارف
العامة ،خا�صة البنك التون�سي للت�ضامن ،كان منذ الثورة يحذو حذو امل�صارف اخلا�صة التي تقي�س
�أداءها لي�س مبعيار امل�شاريع التي مت متويلها �أو الوظائف والأعمال التي ُخلقت ،بل مبح�صالت
الربح واخل�سارة .كان البنك التون�سي للت�ضامن يعمل يف ال�سابق حتت العني ال�ساهرة حلزب
التجمع الد�ستوري الدميقراطي احلاكم ،يف �إطار نظام احلزب الواحد ال�سلطوي .يف مثل هذا
النظام ،ا�ستند عمل م�صارف الدولة ،بر�أي البع�ض� ،إىل املح�سوبية وحماباة حلفاء النظام،
من خالل تقدمي القرو�ض الهالكة ،يف مقابل الإفادة من قيام الدولة ب�إعادة الر�سملة 25.لكن
البنك التون�سي للت�ضامن ق ّل�ص كثري ًا قرو�ض املخاطر التي كان يق ّدمها منذ ح ّل حزب التجمع
الد�ستوري غداة ثورة  ،2011وبذلك �ساهم يف مفاقمة ندرة الفر�ص املالية �أمام ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة .وثمة هنا م�شكلة �أخرى هي �أن هذا البنك لي�س ُم�ص ّمم ًا ملواءمة ظروف
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي ميكن �أن تغرق �إذا توقفت عن دفع الرواتب ل�شهر �أو �شهرين .على �أي
حال ،تبدو احلكومة التون�سية على ب ّينة من هذه التحديات ،وتن�شط بح ّمية للبحث عن حلول
لها.
عقبة ثالثة تعرت�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة هي ال�سيطرة املكينة والقوية لل�شركات
الرا�سخة على ال�سوق ،ماي�ؤدي �إىل غياب التناف�س .وقد �أ ّدت العمليات غري ال�شفافة يف �إ�صدار
رخ�ص اال�سترياد والت�صدير ،وكذلك �إجراءات ال�ضبط والقواعد التنظيمية التي ت�ستهدف
الأعمال ال�صغرية وتتجاهل ال�شركات الكبرية� ،إىل �إثباط منو املناف�سني �صغار ومتو�سطي
احلجم .مثل هذه العراقيل متيل �إىل التفاقم �إذا ماكانت عمليات غرفة التجارة ممُ ركزة ،و�إذا
ماكانت غرف التجارة اجلهوية تفتقد �إىل �إمكانية دعم وترقية ال�صناعات اخلا�صة بفعالية
26
وا�ستقاللية.
كانت ح�صيلة كل هذه العراقيل والعقبات دفع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة �إىل حقل
القطاع غري ّ
املنظم ،الذي ي�ش ّكل وفق بع�ض التقديرات ن�صف حجم ال�سوق ،والذي «فاق
االقت�صاد الر�سمي يف ح�ساب الناجت املحلي الإجمايل» 27،كما �أ�شارت درا�سة كارنيغي يف
ني�سان�/أبريل  .2016وعلى الرغم من �أن القطاع غري ّ
املنظم التون�سي ،خا�صة يف جمال
التجارة غري امل�شروعة وتهريب ال�سلع من اجلزائر وليبيا ،ي�ش ّكل م�صدر ًا للعمالة� ،إال �أنه
غري ّ
منظم ويقع �إىل حد كبري خارج نطاق �سيطرة الدولة.
�سيكون �إ�صالح �أنظمة اجلمارك وال�ضرائب بطريقة
وهذا يعني خ�سارة الدولة لعائدات �ضريبية كبرية ،فيما
يفتقد عمال القطاع غري ّ
ت�ؤدي �إىل دمقرطة املداخل �إىل ال�سوق �أمر ًا �شاق ًا،
املنظم ،يف الوقت نف�سه� ،إىل الأمن
28
لكنه يقطع �شوط ًا مهم ًا يف عملية دمج القطاع غري
االجتماعي والأمان الوظيفي.
املنظم يف القطاع ّ
ّ
املنظم ،ويف الإفادة الق�صوى من
�إن �إ�صالح �أنظمة اجلمارك وال�ضرائب بطريقة ت�ؤدي �إىل
قدرته على خلق الأعمال.
دمقرطة املداخل �إىل ال�سوق� ،سيكون �أمر ًا �شاق ًا ،لكنه يقطع
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املنظم يف القطاع ّ
�شوط ًا مهم ًا يف عملية دمج القطاع غري ّ
املنظم ،ويف الإفادة الق�صوى من
قدرته على خلق الأعمال.
ثان �أمام زيادة العمالة ،يتم ّثل يف احلقيقة ب�أن برامج التدريب التقني الذي
ثمة ٍ
حتد ٍ
ترعاها احلكومة ال َ
ترق �إىل م�ستوى املهنية التي حتتاجها بيئة العمل الراهنة� .إ�ضاف ًة �إىل
ذلك ،ال ُتعترب برامج التدريب والتطوير املهني م�ؤ�س�سات جوهرية يف تون�س .وكما قال الوزير
املُنوط به تطوير ريادة الأعمال�« :إذا ما �أردنا حيازة القدرة على �إقامة البنى التحتية الكربى،
29
فعلينا �أن ّ
نن�شط التدريب بفعالية».
والواقع �أنه �إذا ما عمدت احلكومة للت�صدي �إىل البطالة عرب برامج التوظيف خارج
الهيكلية الر�سمية للعمالة التقليدية يف القطاع العام ،فقد يج ّنبها ذلك امل�شاكل املعتادة
املتع ّلقة بالقطاع العام املُت�ضخم ،خا�صة تلك املتعلقة با�ستحقاق الفرد للعمالة من دون
تقييم �أدائه يف جمال الإنتاجية �أو خدمة املواطنني .مثل هذه املقاربة ميكن �أن ت�شمل العقود
امل�ؤقتة يف م�شاريع الأ�شغال العامة املق ّيمة بالدينار ،والتي التتط ّلب زيادة الأعباء على كاهل
احتياطيات العمالت الأجنبية �أو التمويل الدويل .كما �أن جماالت مثل الإدارة املدينية ،وبيوت
ال�شباب ،وامل�شاريع الفنية ،كلها �أعمال مت ّكن املتبطلني من تطوير مهارات عمل ،فيما هي
تخفف من وط�أة البطالة ،وفق ًا لباحث يط ّور م�شروع ًا وفق هذه اخلطوط� 30.أما متويل هذه
امل�شاريع ،فيمكن �أن يت�أتى من بيع �سندات خزينة بالدينار ُت�صدرها احلكومة بالتن�سيق مع
م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص.

قانون اال�ستثمار اجلديد

ن�أتي الآن �إىل الإ�صالحات التنظيمية لنقول �إن قانون اال�ستثمار اجلديد يف تون�س ،يجب �أن
يكون حت ّو ًال يحظى بالرتحاب والت�صفيق من لدن امل�ستثمرين الأجانب .فهذا القانون الذي
تب ّناه الربملان يف � 17أيلول�/سبتمرب � ،2016أق�صر للغاية من �سابقه ،وهدفه الأول والأخري
كان التب�سيط 31.القانون ال�سابق �ساعد على تفريع االقت�صاد التون�سي �إىل قطاع خارجي
(�أوف�شور) وقطاع داخلي ،وهي كانت ق�سمة ثنائية وجد البنك الدويل �أنها «جعلت االقت�صاد
32
حبي�س �إنتاجية منخف�ضة» وفاقم التفاوتات اجلهوية.
ين�ص القانون اجلديد على ت�شكيل جمل�س �أعلى لال�ستثمار يقوم بتن�سيق كل عمليات
الرتخي�ص .ويقول م�س�ؤولون حكوميون �إنهم يعتربون هذا املجل�س مبثابة هيئة متكاملة
اخلدمات للم�ستثمرين ،و�سيكون م�س�ؤو ًال عن تن�سيق الرتاخي�ص ،والأذونات ،والت�صاريح،
وتذليل العقبات الإدارية التي يت�سبب بها عادة تعدد الهيئات الإدارية .احلكومة تعرتف
ب�أن هذا القانون غري كامل ،غري �أن فا�ضل عبد الكايف يعتربه «خطوة �أوىل» و�سي�ضع تون�س
على قدم و�ساق مع بلدان �أخرى يف حو�ض البحر املتو�سط ،يف جمال التناف�س على جذب
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امل�ستثمرين.

33

�سيا�سة التنمية

�ستكون خطة التنمية اخلم�سية � 2020-2016إحدى الق�ضايا الكربى الرئي�سة يف م�ؤمتر
تون�س  2020لال�ستثمار .وهذه املرة الأوىل منذ انتفا�ضة  2011-2010التي مت ّكنت فيها الدولة
التون�سية من �صياغة م�سودة خطة خم�سية التي هي الآلية الرئي�سة لالقت�صاد الدُولتي يف تون�س.
جنزت كلي ًا بعد حتى كتابة هذه ال�سطور ،بيد �أن الوزير ال�سابق للتنمية،
هذه الوثيقة مل تكن قد �أُ ِ
الذي لعب دور ًا رئي�س ًا يف بلورة اخلطة ،قال �إن الوثيقة حظيت بتغطية وا�سعة النطاق عقب العديد
من االجتماعات التي عقدت يف �أنحاء تون�س 34.كما �أن وزراء االحتاد الأوروبي و�صفوا اخلطة
35
ب�أنها «حجر الزاوية لتمكني �شركاء تون�س من حتديد دعمهم وتقدمي امل�ساعدة املالية».
�صحيح �أن الأرقام ال�صعبة ميكن �أن تتغيرّ  ،لكن �إحدى �صيغ اخلطة تتط ّرق �إىل م�شاريع
بقيمة  60مليار دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،على �أن يتم دفع التمويل بعد فرتة خم�س
�سنوات 36.وتتو ّقع ميزانية هذه اخلطة �أن ي�أتي الثلثان من متويل خارجي ،والباقي من موارد
العائدات اخلا�صة للدولة .الإجناز امللحوظ لهذه اخلطة ،وفق وزير التنمية ال�سابق ،هو �أنه
جرى التفاو�ض عليها بني معظم الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة التي ت�أتي من خلفيات �إيديولوجية
غاية يف التباين� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك�ُ ،ص ِّممت اخلطة بحيث يذهب  70يف املئة منها �إىل التنمية يف
37
الواليات الداخلية الـ 16الأقل تطور ًا ،فيما يخ�ص�ص الثلث الأخري للواليات ال�ساحلية املُتقدمة.
و�إذا ماو�ضعنا يف االعتبار احلقيقة ب�أن �سكان تون�س يرتكزون �أكرث يف املناطق املُتقدمة� ،سندرك
�أن هذه الأرقام تعني �أن التنمية ت�ستهدف املناطق الفقرية.
يتعي �إنفاذها من خالل
بيد �أن اخلطة اخلم�سية المت ّثل �سوى �أطروحة تنموية طموحة وح�سب نَّ
كل من
�إجراءات املوازنة ال�سنوية .ومع ذلك فهي تنطوي على ر�ؤى ت�أمل تون�س �أن حتظى بدعم ٍ
�شركائها والدولة وامل�ستثمرين الأ�سا�سيني وكذلك �أفرقاء القطاع اخلا�ص .لقد ُ�س ِّلط الكثري من
الأ�ضواء على اال�ستثمار اخلارجي املبا�شر ،لكن كبار امل�س�ؤولني والعديد من �ص ّناع ال�سيا�سات
يتعي �أن يبا�شر ر�أ�س املال التون�سي اال�ستثمار ،كي ي�ساعد
واملراقبني اخلارجيني يق ّرون ب�أنه نّ
على جذب الر�ساميل اخلا�صة الأجنبية .وهذا ي�صح �أكرث ماي�صح على املناطق الداخلية من
البالد.
يف �إطار هذه الروحية ،عقد رئي�س الوزراء يو�سف ال�شاهد لقا ًء �شبه علني مع كبار رجال
الأعمال املحليني و�شركات تون�سية متعددة الن�شاطات ،بعد وقت ق�صري من ت�س ّلمه ال�سلطة يف
�آب�/أغ�سط�س  .2016يف هذا االجتماع ،و�صف ال�شاهد دوائر رجال الأعمال ب�أنها «ق�صة النجاح»
غري املرو ّية ،ونا�شدهم اال�ستثمار يف املناطق الأقل تطور ًا 38.لكن بع�ض التون�سيني انتقدوا هذا
اللقاء لأنه مل ي�شمل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطةُ ،م�س ّلطني بذلك ال�ضوء على الفكرة ب�أن
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رجال الأعمال البارزين هم وحدهم احلائزون على املداخل �إىل كبار امل�س�ؤولني .ومع ذلك� ،أط ّل
�أع�ضاء فريق رئي�س احلكومة على هذا االجتماع على �أنه خطوة �أوىل على طريق بناء عالقة
�إيجابية مع الفئات ال�سكانية القادرة على �إعادة ت�شكيل االقت�صاد يف ظل ظروف مالئمة 39.كما
�أن ا�سرتاتيجية �إبراز ق�ص�ص النجاح املحلية ،ميكن �أن تراكم ال�ضغط على القطاع اخلا�ص ،كي
يلعب دور ًا �أكرث �إيجابية يف ال�سيا�سة العامة خالل حقبة الأزمات االقت�صادية.

التحديات الت�صاعدية للتعزيز الدميقراطي
واحليوية االقت�صادية
اليعتمد جناح ال�شراكة املتوا�صلة الهادفة �إىل ت�سهيل تط ّور تون�س ال�سيا�سي واالقت�صادي
على �آليات التعاون �أو على الإ�صالح الت�شريعي وحدهما .ثمة �أي�ض ًا جملة من التحديات الفعلية
الت�صاعدية التي تهدد ،يف حال مل ُتواجه من ِق َبل كل �أ�صحاب امل�صلحة ،بلعب دور املتالف
املُف�سد لعملية تعزيز نظام �سيا�سي ر�سمي ميكنه �أن يتجاوب مع مواطنيه .هذه التحديات عديدة
للغاية ،لكن �أكرثها �إحلاح ًا يف الوقت الراهن هو حت�سني �شروط املقبولية ال�شعبية ،ومكافحة
الف�ساد ،واحلوكمة الالمركزية.
ح ّددت ورقة كارنيغي يف ني�سان�/أبريل  2016خم�سة التزامات رئي�سة ميكنها �أن ت�ساعد
على �ضمان جناح تون�س� ،إثنان منها كانتا� ،أو ًال� ،إعادة �إحياء التوا�صل مع الر�أي العام و�إطالق
حوار �شامل مع كل �أ�صحاب امل�صلحة ،وثاني ًا ،حت�سني الإ�صالحات التي ميكنها َ
الظ َف ْر باملقبولية
ال�شعبية ،و�إزالة العقبات التي حتول دون النمو االقت�صادي ،خا�صة يف املناطق املهم�شة 40.بيد �أن
الو�سائل التي ا�ستخدمتها احلكومة التون�سية لتطبيق الإ�صالحات االقت�صادية منذ ذلك احلني،
�ضع�ضعت املقبولية ال�شعبية وق ّل�صت التوا�صل مع الر�أي العام� .صحيح �أن �سيا�سات التوافق
جنحت �إىل حد ما يف تلطيف االنق�سامات بني �شخ�صيات النخب ال�سيا�سية عرب االجتماعات
املغلقة ،لكن هذه املقاربة �أ�سفرت يف الوقت عينه عن تهمي�ش املعار�ضة الر�سمية ،و�أعادت توجيه
�سيا�سة املماحكات �إىل �أ�شكال غري ر�سمية ،على غرار الإ�ضرابات ،واالعت�صامات ،وحركات
41
االحتجاج ال�شعبي.

حت�سني املقبولية ال�شعبية

ترافقت الإ�صالحات االقت�صادية التي �ش ّرعتها احلكومة التون�سية مع ا�سرتاتيجية �إعالمية
ن�شطة ،لكن هذه الإ�صالحات كان ميكن �أن تغتني �أكرث من نقا�ش عام حيوي و�شفاف ،يت�ضمن
ق�سط ًا وافر ًا من املعلومات .هذا �إ�ضاف ًة �إىل �أن �إدارة التوترات االجتماعية املتوا�صلة ،يتطلب
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مزيد ًا من العمل لبناء املقبولية ال�شعبية للحكومة ول�سيا�ساتها.
لعبت عملية بناء التوافق بني النخب دورها احلا�سم الأول يف ت�شكيل نظام احلوكمة التون�سي
بعد الثورة ،عرب ت�شكيل اللجنة الرباعية للحوار الوطني .الت�أم �شمل هذه الهيئة ،التي ت�شكلت
من �أربع منظمات غري حكومية ،يف �صيف  2013لت�سوية الأزمة ال�سيا�سية التي ع�صفت بالبالد
والتي عجز ال�سيا�سيون عن معاجلتها .هذه الأزمة ا�شتعلت بفعل كوكتيل من اال�ضطرابات
ال�شعبية العنيفة واال�ستقطاب الإيديولوجي حول دور الدين يف الدولة .ومما نفخ �أكرث يف �إوارها
كان اغتيال �سيا�سيني ،ون�شوب �سل�سلة من الهجمات الأمنية ال�صاخبة �إعالمي ًا على يد ُمت�شددين
�ضد قوات الأمن التون�سية.
كان جناح اللجنة الرباعية يف الإبحار بال�سفينة التون�سية نحو مرف�أ احلل ال�سيا�سي غري
العنيف قد �أك�سب املنظمات الأربع جائزة نوبل لل�سالم يف العام  ،2015لكن العديد اعتربوا هذه
اجلائزة اعرتاف ًا بجهود ال�شعب التون�سي برمته لعمله مع ًا على ما و�صفه الربوف�سور ت�شارلز تراب
42
 Charles Trappب�أنه «امل�شروع ال�سيا�سي امل�شرتك»� ،أال وهو اجلمهورية الثانية التون�سية.
توا�صلت �سيا�سات التوافق بني النخب بعد االنتخابات الربملانية والرئا�سية العام  ،2014مع
والدة ائتالف حاكم بني احلزبني الرئي�سني نداء تون�س والنه�ضة ،ثم تعزز هذا التقليد �أكرث
مع ت�شكيل حكومة جديدة يف �آب�/أغ�سط�س  .2016ويف حزيران/يونيو � ،2016أطلق الرئي�س
ال�سب�سي ،وهو قائد �سابق حلزب نداء تون�س و�أحد م� ِؤ�س َ�سيه ،عملية لت�شكيل حكومة وحدة وطنية.
تو�صلت ت�سعة �أحزاب �سيا�سية ومنظمات هي:
وبعد �سل�سلة من امل�شاورات طيلة �صيف ّ ،2016
االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،واالحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة وال�صناعات التقليدية
(منظمة �أرباب العمل الرئي�سة) ،واالحتاد التون�سي للفالحة وال�صيد البحري (نقابة الفالحني
الرئي�سة) �إىل �إبرام اتفاق قرطاج ،الذي � ْأج َم َل �أوىل �أولويات ال�سيا�سة العامةّ .
متخ�ضت هذه
العملية عن والدة حكومة ت�شمل مزيد ًا من الأحزاب ووزيرين لهما عالئق مكينة مع قيادة االحتاد
العام لل�شغل 43.وقد كانت وزيرة يف احلكومة عن حزب النه�ضة يف غاية احلبور ،حني الحظت
�أن العديد من ال�سيا�سيني الذين تعهدوا �سابق ًا بعدم العمل مع حزبها قط ،هم الآن �شركاء معه
44
يف ائتالف حكومي.
لكن ،وعلى الرغم من كل ذلك ،غالب ًا ما تغ�شى �سيا�سات التوافق على الأ�سباب التي دفعت
�أ�ص ًال �إىل بدء هذه العملية� .أبرز هذه الأ�سباب التكمن يف اال�ستقطاب الإيديولوجي ال�شر�س
الذي تط ّلب بناء الوفاق يف  2013وح�سب ،بل �أي�ض ًا يف اال�ضطرابات احلادة التي تنبع من
دوافع عديدة ،والتي �ساهمت يف ا�ستمرار امل�شاعر املناوئة للحكومة منذ انتفا�ضة -2010
 45.2011والواقع �أن �أ�سباب هذه اال�ضطرابات تعك�س �أ�سباب الثورة نف�سها ،وهي :غياب
الفر�ص االقت�صادية ،وهدر كرامة املواطنني يف عالقتهم مع الدولة ،ونق�ص اخلدمات العامة،
والإ�سكان ،والتنمية .و�إ�ضافة �إىل كل هذا ال�ضيم والظلم -بعد الثورة� -أط ّل الت�ضخم والنمو

املعشر ،مارك بييريني وفاضل علي رضا
ّ
مروان

اخلفي�ض بر�أ�سيهما جمددا.
هذه امل�شاكل الفاقعة التي �أ�شعلت فتيل اال�ضطرابات والتي حفزت على بناء التوافق ،مل
تتبخر بفعل هذه العملية الأخرية .ال بل ت�شري املعطيات �إىل �أن املواقف ال�شعبية من احلكومة
�شهدت املزيد من التدهور .وعلى �سبيل املثال ،قال  91يف املئة
من ال�شبان التون�سيني �إنهم اليثقون بالربملان 46،كما تعاين  91يف املئة من ال�شبان التون�سيني اليثقون بالربملان،
كما تعاين م�ؤ�س�سات �أخرى يف الدولة من فقدان
م�ؤ�س�سات �أخرى يف الدولة من غياب مماثل للثقة.
وهكذا ،ويف الفرتة بني كانون الثاين/يناير  2015و�أيار/مايو مماثل للثقة.
و�س َر ْت
 ،2016اندلعت �أكرث من  5000مظاهرة عرب البالدَ 47،
احتجاجات �شعبية يف طول تون�س وعر�ضها يف كانون الثاين/يناير  2016تخللتها ا�شتباكات
بني ال�شرطة واملتظاهرين ،بعد �أن نحر �شاب نف�سه خالل تظاهره �ضد املح�سوبية يف التوظيف
العام ،والتي �أ ّدت �إىل �شطب ا�سمه من الئحة املر�شحني للعمل 48.ومل تهد�أ الأو�ضاع �إال بعد �أن
ُف ِر َ�ض حظر جت ّو ٍل �شامل ،ترافق مع تعاطي ال�شرطة بليونة ملحوظة مع املتظاهرين ،ومع �إعالن
رئي�س احلكومة ال�صيد عن �إ�صالحات اقت�صادية �شعبوية ،و�إن كانت غري ُملزمة .وتك�شف كل
هذه الديناميكيات الكامنة وا�ستمرار وجود �صدع بني املواطنني وبني الدولة بجالء �ساطع ،عن
حدود عملية بناء التوافق التي هيمنت على ال�سيا�سات التون�سية.
كان ال�سب�سي قد �أنحى �سبب تغيري احلكومة يف �آب�/أغ�سط�س � 2016إىل �أن الإدارة ال�سابقة
مل ُ
تك قادرة على معاجلة التحديات التي ُتواجه البالد ،خا�صة الق�ضايا االقت�صادية 49.بيد
�أن عدد ًا من املُعلقني التون�سيني ،مبا يف ذلك ن ّقاد وحلفاء احلكومة على حد �سواء 50،يرون يف
التعديل احلكومي الكبري تو�سيع ًا وتعزيز ًا لل�سلطة التنفيذية ،خا�صة الرئا�سة ،يف وقت يتوا�صل
فيه فقدان الثقة بالقيادة .ومع ا�ستمرار غياب املحكمة الد�ستورية ،التي اليزال ت�شكيلها بند ًا
مطروح ًا على الأجندة الت�شريعية� ،ستبقى النزاعات حول ال�سلطة التنفيذية وبني ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية ُم�ستع ّرة ،ما يف�سح يف املجال �أمام الرئا�سة القوية لقولبة و�صياغة
51
ال�سيا�سات.
يف خامتة املطاف� ،ستبقى قدرة �سيا�سات التوافق ،املُدارة برئا�سة قوية ،على معاجلة الق�ضايا
االجتماعية ق�ضية جوهرية من الطراز الأول .فحني تع َّلق الأمر ب�إ�صالحات ت�شريعية مع ّينة،
�أماطت �أجندة الإ�صالح الأخرية اللثام عن وجود فجوة �صارخة على �صعيد املقبولية ال�شعبية،
والإدماج للجميع ،وال�شفافية .وقد حازت تون�س يف الفرتة بني  2011و 2014على عملية ت�شريعية
منفتحة وعلى تطور �سيا�سي �أو�سع ،بيد �أن هذا االنفتاح مل تلفحه بعد �إجراءات امل�أ�س�سة .وال
بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن البيئة املُنفتحة هي �سمة رئي�سة من �سمات التطور الدميقراطي يف
تون�س� :إذ �أن هذا االنفتاح على املجتمع املدين ،والإعالم ،والدفاع عن املواطنني ،هو الذي �سمح
لهذا النمط من الت�سويات التي ت ّوجت النقا�شات ،ب�صياغة د�ستور  2014و�إقراره.
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لقد مت التو�صل �إىل العديد من الت�شريعات الأخرية يف �إطار ما �أُطلق عليها ا�سم جلنة الوفاق.
هذه اللجنة ،التي ُ�ص ّممت �أ�ص ًال لتذليل العقبات �أمام �إقرار د�ستور  ،2014باتت ُت�ستخدم الآن
احل�سا�سة التي �ست�ؤ ّثر على الهيكلية امل�ستقبلية لالقت�صاد التون�سي ،و�ستعيد
ملناق�شة الق�ضايا ّ
تعريف دور الدولة .وكل هذا يحدث على الرغم من احلقيقة ب�أن وجود اللجنة غري من�صو�ص
عليه يف اللوائح الإجرائية الداخلية للربملان .تعقد جلنة الوفاق اجتماعاتها غالب ًا من دون
52
ح�ضور ال�صحافيني �أو هيئات الرقابة املدنية ،كما اليجري ت�سجيل وال ن�شر دقائق مداوالتها.
املو�سعة بح�ضور كامل الأع�ضاء -والتي ت�سمح
ويف الوقت نف�سه ،مل تكن اجلل�سات الربملانية ّ
بلقاءات عامة بني �أع�ضاء الربملان والوزراء وطرح الأ�سئلة حول م�سائل ال�سيا�سة العامةُ -تعقد
�شهري ًا كما تن�ص اللوائح الداخلية للربملان.
ثمة �أي�ض ًا عوامل �أخرى تفاقم من ال�شفافية عملية �صياغة الت�شريعات .ففي حني ُيقطف
العديد من ثمار الفوائد من قانون ا�ستثمار ُمتقن الإعداد� ،إال �أن بع�ض الأطراف املعنية -مبا
يف ذلك م�س�ؤولني حكوميني -يعتقدون �أن النقا�شات العامة
حمدودة والنقا�شات الربملانية مت�س ّرعة .ويقول �ص ّناع القرار
يقول �صنّاع القرار ،يف جمال�سهم اخلا�صة� ،إن
التون�سيون ،يف جمال�سهم اخلا�صة� ،إن عليهم حث اخلطى
عليهم حث اخلطى ب�سرعة ق�صوى يف جمال و�ضع
ب�سرعة ق�صوى يف جمال و�ضع الإ�صالحات ،لكن �شروط الدعم
الإ�صالحات.
53
املايل «ق ّيدت معا�صم» امل�شرعني ،وفق تعبري �أحد النواب .ال
بل يعتقد البع�ض �أي�ض ًا �أنه جرى ا�ستعمال امل�ساعدات ومكاف�آت
اال�ستثمار للتح ُّكم بالتغيريات الت�شريعية ،ما �أ�سفر عن التحايل على النقا�شات العامة الأو�سع
نطاقا 54.ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016انتقد الأمني العام لالحتاد العام لل�شغل الطريقة
التي يقارب بها �شركاء تون�س الدوليون الإ�صالحات االقت�صادية ،جماد ًال ب�أنها الت�أخذ بعني
55
االعتبار �ضعف الدميقراطية التون�سية.
وتعتقد �أطراف معنية �أخرى� ،أن العبني من القطاع اخلا�ص الأجنبي ي�ؤثرون �أي�ض ًا على العملية
الت�شريعية بطرق غري �شفافة .فبعد �أن �أودع نائبان من كتلتني تنتميان �إىل م�شارب متباينة،
اتهامات ب�أن زمالء لهم يتلقون ر�شى مقابل ت�سهيالت ت�شريعية ،با�شرت الدولة حتقيقات ق�ضائية
بهذه االتهامات 56.لكن التزال القواعد ال�صارمة اخلا�صة ب�شفافية وجالء مناورات الأروقة
(جماعات اللوبي) غري مركزية يف هيكلية احلوكمة التون�سية 57.كل هذه املعطيات ت�شي ب�أن تون�س
يف حاجة ما�سة �إىل قواعد مكينة حتكم تنازع امل�صالح ،واملال ال�سيا�سي ،ومناورات الأروقة.
ن�أتي الآن �إىل �أحد االلتزامات اخلم�سة التي وردت يف درا�سة كارنيغي يف ني�سان�/أبريل ،2016
املتعلقة ب�آلية امل�سار ال�سريع اخلا�صة ببع�ض م�شاريع التنميةُ .يذكر هنا �أن الدرا�سة و�صفت
الآلية ب�أنها جلنة وزارية قادرة على حتديد امل�شاريع اجلاهزة للإطالق ،وعلى التوفري ال�سريع
لإجراءات الرتاخي�ص التقليدية .الهدف اجلوهري لهذا امل�سار ال�سريع هو الإفراج عن م�شاريع
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البنية التحتية ،خا�صة يف املناطق املحرومة يف البالد .وات�ساق ًا مع هذه اخلطوة ،اتخذت تون�س
خطوات ملناق�شة �آلية امل�سار ال�سريع هذه ،و�صفها وزير التنمية ب�أنها مبثابة «قانون الطوارىء
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االقت�صادية».
الإفراج عن م�شاريع البنية التحتية خطوة �إيجابية بالطبع .لكن م�سودة �سابقة من هذا القانون
كانت قد اقرتحت �أن يتم ا�ستثناء م�شاريع التنمية وا�سعة النطاق من الرقابة الربملانية .و�سيكون
فريق مرتبط برئي�س احلكومة م�س�ؤو ًال �إىل حد كبري عن تقرير الوجهة املحددة للم�شاريع ،من
دون تدخل الربملان� .صحيح �أن امل�شاريع املج ّمدة قد تفيد من �آلية تخرتق الروتني الإداري� ،إال �أنه
يتعي على النواب �أن يتفاكروا حول خماطر زيادة ال�سلطة التنفيذية وتنحية النقا�ش والتح ُقق
نّ
العامني جانبا .واحلال �أنه مل يجر بعد اقرتاح �آلية بديلة لعملية اال�شرتاء والتوريد ،يكون هدفها
�ضمان �إجراءات مكافحة الف�ساد؛ كما ال تتوافر توجيهات حتكم م�س�ألة ت�ضارب امل�صالح.

معاجلة الف�ساد

�أحد التحديات الكربى �أمام حل متاعب تون�س االقت�صادية هي مكافحة الف�ساد� .إذ حتى ولو
مت ت�شجيع اال�ستثمار عرب َ�سنّ الإ�صالحات االقت�صادية الليربالية� ،ست�ستمر املفاو�ضات غري
الر�سمية مع كل تالوين الأطراف البريوقراطية .فالفاعلون يف الإدارات املحلية ،من �شركات
املرافق العامة وم�س�ؤويل اجلمارك �إىل �ضباط ال�شرطة ،قادرون على طرح مطالب م�ستقلة
على ممثلي قطاع الأعمال ،مايجعل اال�ستثمار عر�ضة �إىل الف�ساد� .أكرث من ذلك :مل تت�ص َّد
عال ،وال لغياب الك�شف العلني احلقيقي
احلكومات املتعاقبة الحتماالت الف�ساد على م�ستوى ٍ
عن �أ�صول م�س�ؤولني رفيعي الرتب .وهذا ُيه ّدد بو�ضع النظام ال�سيا�سي حتت مق�صلة املح�سوبية
واحلظوات اخلا�صة.
ي�شي اخلطاب الأ ّويل املُن َّمق للحكومة اجلديدة ب�أن الت�ص ّدي للف�ساد �سيكون �أولويتها الثانية
بعد حماربة الإرهاب 59.وقد طلب ال�شاهد من وزرائه الك�شف عن �أ�صولهم يف غ�ضون ع�شرة �أيام
من ت�س ّنمهم منا�صبهم .كما �أن قانون  1987يتط ّلب من الوزراء ،وكذلك العديد من املوظفني
الر�سميني ،طرح �أ�صولهم يف مظروف خمتوم ورفعه �إىل ديوان املحا�سبة 60.بيد �أن هذا املظروف
يبقى مغلق ًا �إال �إذا تطلبت ق�ضية يف املحكمة ّ
ف�ضه .كما يتط ّلب قانون � 1987أي�ض ًا �أن يك�شف
امل�س�ؤولون املنتخبون عن �أ�صولهم حال مغادراتهم املن�صب ،على الرغم من �أن الإذعان لهذا
الإجراء يبدو �ضئيال 61.يختلف هذا النظام عن الك�شف العلني احلقيقي للأ�صول ،الذي ميكن
�أن ي�ؤ ّثر �إيجاب ًا على ال�شفافية العامة للحكومة� .إىل ذلك ،تن�ص املادة  11من الد�ستور التون�سي
على �أن الرئي�س وامل�شرعني يجب �أي�ض ًا �أن مييطوا اللثام عن �أ�صولهم ،لكن مل ُ
يك هناك ت�شريع
خالل ال�سنتني اللتني �أعقبتا د�ستور  2014لتدوين هذا املبد�أ الد�ستوري يف �صيغة قانون.
من�سق ًا ال�ستئ�صال �ش�أفته و ُفر�ص بروزه على
كذلك ،تتطلب مكافحة الف�ساد ال�صغري جهد ًا ّ
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�أعلى م�ستويات احلكومة ،بهدف تعرية ثقافة الإفالت من العقاب .كما ت�ستدعي ال�شفافية الأو�سع
يف هذا احلقل لي�س فقط ك�شف الأ�صول ،بل �أي�ض ًا �ضرورة جالء طبيعة ت�ضارب امل�صالح .ويف
�ضوء عملية التنمية التون�سية ،وم�شاريع البنى التحتية ،و�آلية امل�سار ال�سريع ،قد يخلق فقدان
التنظيم الت�شريعي الف ّعال للمادة  11من الد�ستور الظروف التي قد يغرق فيها النظام يف لجُ ج
املح�سوبية.
على الرغم من �أن تون�س لديها هيئة ملكافحة الف�ساد� ،إال �أنها ،ومعها ميزانيتها ،تقبعان حتت
�سيطرة رئي�س الوزراء .وهذا يعيق ا�ستقاللية الهيئة وقدرتها على التحقيق يف الف�ساد .لكن يبدو
�أن حياة جديدة ُب َّثت فيها خالل كانون الثاين/يناير  ،2016مع زيادة متويلها وح�صولها على
قيادة جديدة 62.وتقول الهيئة �إنها تل ّقت � 1937شكوى منذ بداية العام  ،2016رفعت منها 832
ملف ًا �إىل املحققني و� 106إىل وزارة العدل 63.مع ذلك ،لي�س وا�ضح ًا عدد الق�ضايا التي مت ّكنت
الهيئة من ح ّلها� ،أو ما �إذا كان النظام الق�ضائي عموم ًا ميتلك القدرة على ح ّلها.
�أما بالن�سبة �إىل التدفقات املالية غري ال�شرعية ،فقد فاق حجم هذه الر�ساميل ،وفق ًا لأحد
التقارير ،الديون يف تون�س على مدى العقود املا�ضية 64.وهذا يعني ،بكلمات �أخرى� ،أن النموذج
التنموي الراهن ميكن �إعادة ت�شكيله ب�صورة جذرية �إذا ما ُ�ش َّنت احلرب على الف�ساد بحيوية
ون�شاط .وقد �أ�شار هذا التقرير عينه �إىل �أن تون�س كانت تخ�سر  905ماليني دوالر �سنوي ًا ،ب�سبب
تدفق الر�ساميل غري ال�شرعية يف الفرتة بني  1970و .2010وعلى امل�ستوى االقت�صادي الك ّلي،
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ت�أخذ هذه التدفقات �شكل حترير فواتري غري �صحيحة وجت ّنب دفع ال�ضرائب.
ميكن لتون�س اتخاذ خطوات ملعاجلة هذه امل�شكلة ،من خالل �إ�صالح �أنظمة اجلمارك
وال�ضرائب كي ت�صبح �أكرث عد ًال ،و�أكرث �شفافية وحرفية .لكن هذه �ستكون يف املقام الأول معركة
�سيا�سية تتطلب �إرادة الن�ضال يف �آن �ض ّد ٍ ّ
كل من االحتكارات العاملة ب�شكل �شرعي والتجارة غري
ّ
املنظمة .وما مل ت�صبح هذه املهمة �أولوية� ،سيق ّو�ض تد ّفق الر�ساميل غري ال�شرعية قدرة تون�س
على امل�ضي ُقدُم ًا يف طريق التنمية.
بالطبع ،هناك و�سائل �أخرى ع ّدة لتقلي�ص حجم الف�ساد ت�ستطيع احلكومة التون�سية و�شركا�ؤها
الدوليون م ّد يد العون فيها� ،إحداها �سنّ ت�شريع يطلب الك�شف عن �أ�صول كبار امل�س�ؤولني املُنتخبني،
وفق ًا للمادة  11من الد�ستور .و�سيلة �أخرى هي العمل لتطبيق �شفافية �أكرب يف جمال ال�ضرائب،
ما قد ي�ساعد على فر�ض الإذعان لدفع ال�ضرائب .وثمة خيار ثالث هو توظيف ر�أ�سمال �سيا�سي
�أكرب يف جمال التحقيقات ومقا�ضاة املوظفني الر�سميني ،وكذلك الفاعلني يف القطاع اخلا�ص
الذين �أُدينوا بالف�ساد .وميكن كذلك للتطبيق ال�صارم واحلازم للقوانني �ض ّد مناورات الأروقة
(اللوبي) واملال ال�سيا�سي �أن يق ّل�ص احتماالت الف�ساد.
ي�ستطيع �شركاء تون�س الدوليون ،من جهتهم ،امل�ساعدة على خف�ض الف�ساد بو�سائل ع ّدة،
الأمر الذي ي�صب كذلك يف م�صلحتهم� .إحدى هذه الو�سائل هي تت ُّبع م�سار م�ساعدات الإمناء،
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ون�شر املوازنات يف كل مرحلة من دورة امل�شاريع :من املواد �إىل الأجور .ال بل �أكرث :ميكن للأ�سرة
الدولية �أن تدر�س الدفع باجتاه تعاون دويل �أوثق خلف�ض ٍ ّ
كل من تد ّفق الر�ساميل غري ال�شرعية
واملالذات ال�ضريبية.

نحو احلوكمة الالمركزية
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ُيلزم د�ستور تون�س اجلديد البال َد اعتما َد الالمركزية ك�أ�سا�س رئي�س لل�سيا�سة العامة للدولة.
واحلال �أن قدرة الدولة على العمل ل�صالح مواطنيها وثقة ه�ؤالء بحكومتهم تعتمدان كلتاهما
جزئي ًا على دور البلديات .ثم �أن العديد من العجوزات التي ت�شوب العقد املُ َربم بني املواطنني
وبني الدولة تتب ّدى على م�ستوى البلديات ،بدء ًا من جمع القمامة و�صيانة الطرق� ،إىل �إ�صدار
�صكوك امللكية والرتاخي�ص التجارية .لقد كان ال�شرطي ،الذي �صادر ب�ضاعة البائع املتج ّول
حممد البوعزيزي ما دفعه �إىل �إ�ضرام النار يف نف�سه و�ساهم بذلك يف �إ�شعال جذوة الثورة
التون�سية ،تابع ًا للبلدية .واليخفى �أن موقع انتحار البوعزيزي يقع قبالة مبنى البلدية .وبدورها،
�شاب عاطل عن
ت�شي �أحداث كانون الثاين/يناير  ،2016التي اندلعت �شرارتها بعد �أن �أقدم ٌّ
العمل على �صعق نف�سه بالكهرباء احتجاج ًا على احلكومة املحلية يف مدينة الق�صرين َ
و�سط
تون�س ،ب�أن التوتّر ب�ش�أن احلوكمة املحلية متوا�صل.
يف خ�ضم هذا ال�شرخ املتّ�سع بني احلكومة املحلية وبني املواطنني ،و�أزمة احلوكمة املحلية
القائمة (�أنظر ال�شكل ُ ،)2تع ّد الدميقراطية املحلية �ضرورية لبناء املقبولية ومنح املواطنني
القدرة على التح ّكم ب�ش�ؤونهم اخلا�صة 67.ومع �أن االنتخابات البلدية يف تون�س خطوة رئي�سة
رجئت م ّرتني عن موعدها املُق ّرر ،كما ح�صل ت�أخري
يف م�سار توطيد الدميقراطية� ،إال �أنها �أُ ِ
«نق�ص فاقع يف االهتمام بتنظيم االنتخابات
يف �إقرار قانون االنتخابات البلدية ،ناجم عن ٍ
اجلهوية» ،وفق تعبري �إحدى منظمات الرقابة الدولية 68.لكن ثمة من ر�أى ،يف جمال�سه اخلا�صة،
�أن احلكومة تتح ّكم باملوعد الذي ينا�سبها �سيا�س ّي ًا لإجراء االنتخابات.
اليمُ كن �إجراء االنتخابات من دون �سنّ قانونني� ،أحدهما لتنظيم االنتخابات البلدية
والثاين لتطبيق الالمركزية وحتديد امل�س�ؤوليات واملهام اجلديدة التي �ست�ضطلع بها املجال�س
البلدية واجلهوية .من بني هذين القانونني ،حظي قانون االنتخاب بالأولوية على جدول
�أعمال ال�سلطة الت�شريعية 69.وهكذا ُطرح م�شروع قانون ناق�شته اللجنة الربملانية امل�س�ؤولة،
و ُرفع �إىل الربملان يف الأول من حزيران/يونيو � ،2016إال �أنه اليزال مع ّلق ًا م ّذاك 70.وي�شري
مراقبون كرث يتابعون هذه امل�س�ألة عن كثب ،يف جمال�سهم اخلا�صة� ،إىل �أن هذا الت�أجيل
ُيعزى �إىل َك ْون الأحزاب ال�سيا�سية التون�سية ،عدا حركة النه�ضة ،غري ّ
منظمة مبا فيه الكفاية
لتعبئة القواعد ال�شعبية عرب احلمالت االنتخابية ،و�أن العديد من الأحزاب الوطنية لن ُتبلي
ً 71
على الأرجح بال ًء ح�سنا.

25

26

تدعيم عملية االنتقال في تونس :دور اإلصالحات واسعة النطاق

ال�شكل  :2يف جمنة :حوكمة الأمر الواقع املحلية تواجه �سلطة الدولة
االستقرار

البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

ثمة تناق�ض ،راهناً ،يف تون�س بني �ضبط الأمن وبني انتهاج �سيا�سة تنموية �شاملة،
بالتن�سيق مع ال�سكان املحليني .جت ّلى ذلك ب�أو�ضح �صوره يف بلدة جمنة :ففي �أعقاب
ثورة العام  ،2011ا�ستوىل �سكان هذه البلدة ال�صغرية الواقعة يف والية قبلي اجلنوبية
على الأرا�ضي الزراعية املُنتجة للتمور ،والتي ُيزعم �أن احلكومة املركزية باعتها قبل
�سنوات �إىل �شركات خا�صة من دون موافقة ال�سكان املحليني �أو املجل�س البلدي 72.ه�ؤالء
املواطنون كانوا هم من قاموا ب�شكلٍ جماعي بتطوير الأر�ض وبيع املح�صول و�إعادة
73
ا�ستثمار العائدات يف م�شاريع مدنية.
وعلى الرغم من هذا الإجناز الوا�ضح� ،أعلنت احلكومة التون�سية �أن بيع حم�صول
التمور باملزاد العلني يف جمنة غري قانوين ،وتعهّدت مبحاكمة جميع املنخرطني يف
عملية البيع .فهي اعتربت هذا البيع خمالفاً للقانون ،و�أن هذه الأرا�ضي �أمالك عامة،
74
وبالتايل اليحق لل�سكان املحليني �إدارتها من دون ت�سوية و�ضعها القانوين مع الدولة.
زار بع�ض ال�سيا�سيني املُنتخبني من تون�س العا�صمة بلدة جمنة يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2016لدعم ال�سكان املحليني الذين يتحدّون الدولة .قبل ذلك� ،أجرى م�س�ؤولون
حكوميون م�شاورات يف جمنة ،اقرتحوا خاللها حتويل جمعية املواطنني �إىل �شركة
خا�صة تتمتع بو�ضع خا�ص� ،إال �أن هذا املُقترَ َ ح �أثار قلق ال�سكان لأن ال�شركات قامت
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بتطوير الأرا�ضي من دون �إعادة اال�ستثمار يف املجتمع املحلي.

ع�ضلة الالمركزية� .أما َ
الط ْرف
مي ّثل حت ّدي االنتخابات املحلية َط ْرف ًا واحد ًا فقط من ُم ِ
الآخر فهو �إعادة التفاو�ض حول �أدوار امل�ؤ�س�سات الر�سمية
حتدي االنتخابات املحلية َط ْرف ًا واحد ًا فقط
مي ّثل ّ
الأخرى يف ال�سيا�سات املحلية� ،سوا ًء �أكانت وزارات �أو غرف
ع�ضلة الالمركزية� .أما َ
الط ْرف الآخر فهو �إعادة
من ُم ِ
جتارة �أو حكام واليات �أو نقابات عمالية �أو قطاع خا�ص �أو
التفاو�ض حول �أدوار امل�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى يف
�شبكات اقت�صادية غري م َنظ ّمة ت�شمل اجلهات التي باتت يف
ال�سيا�سات املحلية.
ح ّد ذاتها جمموعات م�صالح نافذة .على ال�صعيد الر�سمي،
تعي والة تون�س الأربعة
�ستبقى الدولة املركزية هي اجلهة التي نّ
�سيتعي على ه�ؤالء الأخريين التفاو�ض مع موظفيهم واملجال�س
والع�شرين ،لكن بعد االنتخابات
نّ
الإقليمية املنتخبة على ح ّد �سواء� .إن مهام الوالة ،وم�س�ألة ما �إذا كانوا �سيتمتعون بحق الفيتو على
املوازنات وامل�شاريع املقرتحة من قبل املجال�س الإقليمية ،والوزارة التي �سيعملون حتت �سلطتها،
ُتعترب من الق�ضايا الرئي�سة.
ونظر ًا �إىل التغيري ال�سريع للحكومات منذ العام  ،2011ف�ض ًال عن حمدودية قدرة امل�شرعني
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وقلة موظفيهم ،انح�صرت �إىل ح ّد كبري مهمة �صياغة القوانني املتعلقة بالالمركزية يف موظفي
ما ُيعرف الآن بوزارة ال�ش�ؤون املحلية ،التي كانت �سابق ًا دائرة يف وزارة الداخلية .وقد جعلت
تفا�صيل هذه امل�س�ألة املع ّقدة وخ�صو�صياتها التقنية والقانونية الغام�ضة �إ�شراك العامة �أمر ًا
�صعب ًا .مع ذلك ،قامت بع�ض املنظمات غري احلكومية – و�أبرزها جمعية البو�صلة  -بت�سخري
املوارد للبحث يف هذه الق�ضية بتع ّمق ،عرب زيارة امل�س�ؤولني املحليني ،وتعيني متطوعني يف
البلديات ميكنهم �أن يكونوا مبثابة عني املواطن ال�ساهرة على �سري ال�ش�ؤون البلدية .و�سيكون
تبادل اخلربات واملعارف هذا حيوي ًا لر�سم معامل الالمركزية بطريقة تزيد من ترقية مقبولية
املواطنني ومن عملية التوا�صل معهم.

خامتة
�شك ب�أن التحديات التي تواجهها تون�س تتطلب حل ً
لي�س ثمة ّ
وال �سيا�سية واقت�صادية دقيقة
ومتقنة� .صحيح �أن ال�سيا�سات التي تنحو �إىل عزل احللول االقت�صادية عن التوترات ال�سيا�سية
تبدو جذابة ،لكن هذه املجاالت حمكمة الرتابط ببع�ضها البع�ض .كما �أن معاجلة ال�سخط
ال�سيا�سي مفتاح جوهري لنجاح الإ�صالح االقت�صادي على املدى الطويل.
�إن الآليات التنازلية التي تهدف �إىل ت�سهيل اندماج تون�س ب�شكل �أف�ضل يف اقت�صاد ال�سوق
العاملي  -وخا�صة ُرزم الإ�صالح التي ّمت التفاو�ض ب�ش�أنها بني احلكومة التون�سية وبني ال�شركاء
الدوليني  -تتطلب العمل ب�صورة متوازية على التحديات الت�صاعدية التي يفر�ضها �إ�شراك
ومتكني املواطنني ب�شكل �أو�سع .من هذا املنطلق� ،أ�صدر الربملان الأوروبي قرار ًا يف �أيلول�/سبتمرب
 2016دعا فيه مفاو�ضيه حول �إتفاقية جديدة للتجارة احلرة مع تون�س� ،إىل الأخذ يف االعتبار
«البيئة وحماية امل�ستهلك وحقوق العمال» و�ضمان «�أن ي�ستفيد الطرفان على نحو مماثل من هذا
االتفاق ،مع املراعاة املالئمة للفوارق االقت�صادية الكبرية بينهما» ،ومع �ضرورة �إ�شراك اجلهات
76
الفاعلة يف املجتمع املدين بفعالية يف عملية �أكرث انفتاح ًا و�شفافية.
يومي  29و 30ت�شرين الثاين/
مي ّثل م�ؤمتر تون�س  2020اال�ستثماري ،املرتقب يف العا�صمة َ
نوفمرب  ،2016فر�صة ُج َّلى �أمام �شركاء تون�س الدوليني لتجديد االلتزام بتوفري دعمهم ،من
خالل االهتمام باالحتياجات التمويلية للم�شاريع التنموية التي من �ش�أنها �ضمان م�ستقبل البالد
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
ميكن �أن ي�ش ّكل م�ؤمتر تون�س � 2020أي�ض ًا فر�صة لرواد الأعمال التون�سيني املفرت�ضني
لتقييم احتياجات البالد التنموية .غري �أن العوائق التي تعرقل دخولهم �إىل ال�سوق – بدء ًا من
املح�سوبية والف�ساد و� ً
صوال �إىل الأنظمة اجلمركية وال�ضرائبية التي مل تلفحها رياح الإ�صالح
– التزال �ضخمة ،لكن اجلهود التي تبذلها احلكومة لتحرير االقت�صاد ميكن �أن ت�ؤدي يف
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املقابل �إىل ت�أييد العامة لدمقرطة منافذ ال�سوق .ويف هذه الأثناء� ،سيكون ب�إمكان ال�شركات
التون�سية الرا�سخة اال�ستثمار يف امل�شاريع التنموية العامة .قد تكون ربحية هذه امل�شاريع �أقل من
�ضم اخلطط امل�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ا�ستثمارات التجمعات االقت�صادية� ،إال �أن ّ
�إىل العائدات الرمزية املت�أتية من اال�ستثمار يف املجتمعات املحلية ،ميكن �أن ي�ش ّكل فر�صة تتيح
للقطاع اخلا�ص االنخراط يف ال�صالح العام.
يف الوقت نف�سه ،ميكن �أن ُيكتب لهذه اال�ستثمارات النجاح يف حتقيق �إجنازات ملمو�سة فقط
�إذا التزمت الأطراف املعنية يف تون�س (احلكومة والربملان وال�شركات والنقابات ومنظمات
املجتمع املدين) بال�شفافية وتع ُّقب عمليات اال�شرتاء والتوريد،
ملحة �أكرث من
يربز اال�ستثمار يف تون�س ك�ضرورة ّ
وجت ّنب ت�ضارب امل�صالح ،وموا�صلة التوعية العامة ،وامل�شاركة
�أي وقت م�ضى .ونظر ًا �إىل �ضعف النظام ال�سيا�سي
ملحة
يف �صنع القرار .يربز اال�ستثمار يف تون�س ك�ضرورة ّ
التون�سيُ ،يعترب هذا النوع من اال�ستثمارات �أ�سا�سي ًا
�أكرث من �أي وقت م�ضى .ونظر ًا �إىل �ضعف النظام ال�سيا�سي
لتحقيق النجاح متام ًا كاال�ستثمار نف�سه.
التون�سيُ ،يعترب هذا النوع من اال�ستثمارات �أ�سا�سي ًا لتحقيق
النجاح متام ًا كاال�ستثمار نف�سه.
�أما بالن�سبة �إىل �شركاء تون�س الدوليني ،فهذه هي اللحظة احلا�سمة ملعاودة ت�أكيد دعمهم
القوي للحكومة وللمجتمع التون�سي بر ّمته يف م�سريته ال�شاقة نحو تطبيق الإ�صالح .ال ريب �أن
يعج بال�صعوبات ،لكن تون�س متتلك ميزة فريدة من نوعها ورثتها من ثورتها ،وهي قدرة
الطريق ّ
جمتمعها على التو�صل �إىل التوافق والت�سويات .وهذا الآن هو الأمر الأكرث ح�سم ًا و�إحلاح ًا من
�أي وقت م�ضى.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي
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مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
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