مؤسسة كارنيغي
للسالم الدولي

كانون الأول/دي�سمرب 2018

أهـداف تـونـس الثـوريـة
التـزال عـالـقـة
�سارة يركي�س وزينب بن يحمد
تو�صف تون�س ب�أنها ق�صة النجاح اليتيمة يف الربيع
العربي .لكن ،وبعد مرور نحو ثماين �سنوات على ثورة
 ،2011-2010التزال وتائر ال�سخط ال�شعبي وم�شاعر
العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية 1.وقد بد�أ يت�ضح
بجالء على نحو مطرد ب�أن احلرية ال�سيا�سية غري كافية
وحدها لتعزيز وتوطيد الدميقراطية النا�شئة .والآن� ،إذا
ما تعرثت املرحلة االنتقالية الراهنة� ،ستكون امل�ضاعفات
كل من تقدم البالد وا�ستقرار املنطقة.
مد ّمرة على ٍ
ثمة بع�ض ال ُن ُذر املُبكرة حول ذلك .فتون�س ح ّلت م�ؤخر ًا
مكان �إريرتيا بكونها البلد الأكرث ت�صدير ًا للمهاجرين
الذين يزحفون على �إيطاليا عرب البحر 2.ومنذ العام
 ،2011غادر البالد زهاء  100.000من العمال املهرة
واملتعلمني 3.ومايثري القلق �أكرث �أن تون�س التزال واحدة
من �أكرب امل�ساهمني يف ظاهرة املقاتلني الأجانب يف
الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا ،كما �أن معدالت االنتحار
فيها ت�ضاعفت 4.ففي  29ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2018
�أقدمت متخ ّرجة عاطلة عن العمل يف الثالثني من
عمرها على تفجري نف�سها يف و�سط تون�س العا�صمة،

�سجلة بذلك �أول هجوم �إرهابي يف املدينة منذ �سنوات
ُم ّ
5
ع ّدة.
هذه الإح�صاءات تقف على طريف نقي�ض مع التغيرّ ات
ال�سيا�سية املُذهلة ،مبا يف ذلك د�ستور جديد يرقى �إىل
م�ستوى د�ساتري الدميقراطيات العريقة ،وم�ؤ�س�سات
�سيا�سية �شفافة ،وتد�شني م�سار الالمركزية ،و�إعالم
حر ،وجمتمع مدين �صادح وينب�ض حيوية� .إذن ،ملاذا
�أكرث النا�س حترر ًا يف العامل العربي هم �أي�ض ًا بع�ض
�أكرثهم �إحباط ًا؟ اجلواب بب�ساطة هو لأن �أولوياتهم مل
تتغيرّ  .وفهم مثل هذه الأولويات يتط ّلب تقليب النظر
ثانية يف �أهداف الثورة :العمل ،واحلرية ،والكرامة
الوطنية.
يف حني �أن الثورة اليوم ترتبط على نحو وثيق باالنتفا�ضة
ال�سيا�سية و�إطاحة الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن
علي� ،إال �أن ما �أ�شعل �إوارها يف الواقع كان التهمي�ش
االجتماعي -االقت�صادي والف�ساد .ففي املناطق
الداخلية واجلنوبيةُ ،يع ّلق معظم النا�س �أهمية على

الذكرى ال�سنوية ملحمد البوعزيزي الذي �أحرق نف�سه،
�أكرب من ذكرى �سقوط بن علي .وبالن�سبة �إىل ه�ؤالء
وكثريون غريهم ،مل يرتجم التق ّدم ال�سيا�سي نف�سه يف
وح�س ًا متج ّدد ًا بالكرامة؛
�صورة م�ستويات معي�شة �أف�ضل ّ
هذا يف حني �أن ق�ضايا على غرار العدالة االجتماعية،
تتح�سن �أو حتى تدهورت �إىل
والف�ساد ،والتوظيف� ،إما مل ّ
6
الأ�سو�أ.
يف العام � ،2019ستجري يف البالد ثاين انتخابات رئا�سية
وبرملانية مبا�شرة ،وهذه �ستكون نقطة معيارية فارقة.
ففيما تنطلق تون�س يف املرحلة الثانية من عملية االنتقال
الدميقراطي ،يتعينّ على احلكومة واملجتمع املدين واملجتمع
الدويل �إدراك �أين تتمو�ضع البالد الآن ،وما حتتاجه كي تبقي
العملية االنتقالية هذه على ال�سكة .و�إذا ما عملت كل هذه
الأطراف مع ًا ،فيجب عليها من َث َم ،االلتفات �إىل احلاجات
االقت�صادية واالجتماعية.
يتوجب �أن يقبع على ر�أ�س الأولويات هنا توفري الظروف �أمام
ّ
�سكان اجلنوب والداخل لتح�سني نظام التعليم بهدف �إنتاج
متخرجني يتمتعون باملهارات التي تفي بطلبات ُم�شغليهم ،وخلق
احلوافز لت�شجيع الأعداد الكبرية من العمال غري الر�سميني
على االندماج يف االقت�صاد الر�سمي ،ورفع القيود على العملة
لرتقية املداخل �إىل الأ�سواق الدولية وم�ساعدة رجال الأعمال
على االنطالق .لكن ،يتعينّ �أي�ض ًا اتخاذ الإجراءات الآيلة �إىل
حماية املكا�سب الدميقراطية التي حتققت منذ  ،2011مث ًال
تو�سع وانت�شار الأحزاب ال�سيا�سية،
عرب احلث على املزيد من ّ
وتقلي�ص فجوة الثقة بني ال�شعب واحلكومة.
أهداف الثورة
ثمة حوافز عدة قذفت بالنا�س �إىل ال�شوارع يف  ،2011لكن



ميكن تلخي�ص مطالب املحتجني على �أف�ضل وجه بواحد
من �أكرث ال�شعارات �شهرة�« :شغل ،حرية ،كرامة وطنية».
ُولد هذا ال�شعار من رحم رمز «احتاد �أ�صحاب ال�شهادات
املعطلني عن العمل» ،الذي بد�أ �أع�ضا�ؤه احتجاجاتهم يف
العام  2006والتزال متوا�صلة حتى الآن 7،وهي م ّثلت
املطالب الرئي�سة للثوريني الذين انتف�ضوا بداية يف مدينة
�سيدي بوزيد ،يف داخل البالد ،ثم الحق ًا يف طول البالد
وعر�ضها.
مل ي�صبح التغيري ال�سيا�سي مطلب ًا �سوى حني ت�صاعدت
االحتجاجات وو�صلت �شرارتها �إىل العا�صمة ،و�أي�ض ًا حني
ان�ضمت جمموعات املجتمع املدين ،واحتادات العمال،
واملحامون ،وال�صحافيون ،و�أحزاب املعار�ضة �إىل هذه
احلركة .وكما يقول نا�شط يف املجتمع املدين يف ا�ستطالع
حديث �أجرته م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل�« :أولئك الذين
ويحتجون �ضد
�أ�شعلوا فتيل الثورة ،كانوا �أولئك الذين يقاتلون
ّ
الفقر والعوز والتهمي�ش االقت�صادي ،وهم �أ�سا�س ًا من املناطق
الداخلية .وما �إن و�صلت هذه االحتجاجات �إىل العا�صمة
واجلنوب ،حتى �أم�سكت الأحزاب والنخب ال�سيا�سية بهذه
8
الظاهرة ،فتح ّولت �إىل انتفا�ضة كاملة».
�شعر العديد من ال�شبان الثوريني ون�شطاء املجتمع املدين بعد
رحيل بن علي وك�أن النخب ال�سيا�سية �سرقت منهم الثورة.
وهكذا ،الحظ نا�شط �آخر يف املجتمع املدين �أن تعبري «هذا
هدف للثورة» �أ�ضحى يافطة عامة تن�ضوي حتتها �أي ق�ضية
يريد طرف بعينه �أن ميررها عرب احلكومة االنتقالية (من
�إغالق امل�ساجد �إىل رفع رواتب القطاع العام)� .أما الأهداف
الأ�صلية للثوريني ،ف�سرعان ما وهنت وت�شابكت مع النقا�شات
واملماحكات ال�سيا�سية ال�شر�سة التي م ّيزت ال�سنوات املب ّكرة
من عملية االنتقال.

الشكل  :1أهداف الثورة
أي من أهداف الثورة هو األهم برأيك؟
حت�سني حقوق املر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية
تقلي�ص التهمي�ش االجتماعي
رفع م�ستوى احرتام حقوق الإن�سان
خف�ض التباينات اجلهوية
احل ّد من وح�شية ال�شرطة
حت�سني م�ستويات التعليم والرعاية ال�صحية وال�ضمان االجتماعي والبنية التحتية
احل ّد من بطالة ال�شباب
حت�سني االقت�صاد
عزل الرئي�س بن علي
رفع م�ستوى احلريات
تقلي�ص معدالت الف�ساد
زيادة التمثيل ال�سيا�سي
�إجابات �أخرى
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مالحظة� :أجاب � 156شخ�ص ًا ،وامتنع اثنان عن الإجابة.

العمل

كان مفهوم العمل يف الواقع يف �صلب الثورة .فغالبية �أولئك
الذين ّ
د�شنوا االنتفا�ضة كانوا من ال�شبان العاطلني كلي ًا �أو
جزئي ًا عن العمل .العديد من ه�ؤالء كانوا خريجني من
املنطقة الداخلية فقدوا الأمل باحلكومة .ويف حني كان
الباحثون وال�صحافيون ير ّكزون �أ�سا�س ًا على مطلب احلرية
ال�سيا�سية واملدنية ،كان معظم املُحتجني يدعو �إىل توفري
ظروف اجتماعية -اقت�صادية �أف�ضل 9.ويف ا�ستطالع حديث
لكارنيغي� ،أوردت غالبية املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم تقلي�ص التهمي�ش
االجتماعي بو�صفه الهدف الأكرث �أهمية للثورة ،فيما مل
يح�صل هدف زيادة التمثيل ال�سيا�سي �سوى على �صوت
واحد.
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انبثقت املطالب االقت�صادية من ثالثة عوامل رئي�سة :بطالة
ال�شباب الكا�سحة ،وانت�شار الأ�شغال الهام�شية يف القطاع غري
الر�سمي ،وزيادة الالم�ساواة يف املداخيل 10.ومنذ ت�سعينيات
القرن املا�ضي ،كانت تون�س ُتعاين معدل بطالة بقي فوق الـ14
يف املئة على نحو متوا�صل .وكانت البطالة الكاملة واجلزئية
متف�شية على وجه اخل�صو�ص بني ال�شبان واملتعلمني 11.ويف
العام  ،2010و�صل معدل البطالة بني اخلريجني �إىل  23يف
املئة 12،حيث مل تو َّفر وظائف ماهرة مبا يكفي ملواكبة دخولهم
�إىل �سوق العمل ،ما و ّلد عجز ًا قدره � 18ألف وظيفة �سنوي ًا يف
13
الفرتة بني  2007و.2010
عالو ًة على ذلك ،جعل الف�ساد امل�ست�شري والبريوقراطية
�شديدة املركزية من ال�صعب على �أولئك الذين يفتقدون �إىل
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي



الو�ساطات العثور على وظيقة ،الأمر الذي زاد من جاذبية
القطاع غري الر�سمي 14.ال بل كانت الأمور �أ�سو�أ يف الداخل
واجلنوب ،حيث معدالت الفقر �أعلى بكثري من املناطق
ال�ساحلية .ولذا ،الغرابة بعد ذلك �أن ي�صبح العديد من
ال�شبان املُتعطلني واملُفتقدين �إىل �أي �أمل بالغد ،الأطراف
الأ�سا�سية يف الثورة.
الحرية

كان نظام بن علي واحد ًا من �أكرث الأنظمة قمعية يف
العامل العربي ،وميار�س �سطوة قوية على اجلهاز ال�سيا�سي
برمته ،وكذا على املواطنة� 15.إذ مل يكن يف و�سع التون�سيني
توجيه �أي انتقاد للنظام ،وكانت احلكومة تقمع �أي لون من
�ألوان املعار�ضة .وهكذا ،وعلى رغم �أن مطالب املحتجني
االجتماعية -االقت�صادية كانت لها الأولوية على احلريات
ال�سيا�سية واملدنية� ،إال �أنه حني ات�ضح �أن التظاهرات
حتظى بدعم دويل ووطني وا�سع النطاق ،حت ّول االنتباه
�إىل ق�ضايا على غرار نقل ال�سلطة ،وو�ضع م�سودة د�ستور،
و�إجراء انتخابات حرة وعادلة ،وحتقيق عملية انتقال
املحتجون يف البداية
دميقراطية ناجعة .وفيما مل يتح ّرك
ّ
بهدف دحرجة ر�أ�س بن علي من ال�سلطة� ،إال �أن حجم ومدى
االحتجاجات �سرعان ما ّ
ت�ضخما ،ف�أم�سكت ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية املعار�ضة بتالبيب هذه الفر�صة لتحقيق تغيري
�سيا�سي حقيقي.
الكرامة

جاءت �صيحات الثوريني املطالبة بالكرامة ،التي ُتفهم هنا
على �أنها تعني العدالة االجتماعية ،ر ّد ًا على الف�ساد املتف�شي
ووح�شية ال�شرطة ،وكذلك على التهمي�ش اجلهوي املنهجي.
وهذه امل�س�ألة الأخرية ّ
متخ�ضت عن تفاوتات اقت�صادية فاح�شة
ب�سبب نق�ص املوارد ،واملداخل املحدودة �إىل فر�ص العمل،



وتداعي البنى التحتية الأ�سا�سية يف املناطق غري ال�ساحلية.
وقد �أ ّدت ال�سيا�سات االقت�صادية النيوليربالية لنظام بن علي
(والتي حظيت بت�صفيق امل�ؤ�س�سات الدولية و�شبكة من كبار
رجال ر�أ�سمالية املحا�سيب وثيقي ال�صلة بنب علي وعائلته)،
�إىل مفاقمة هذه التفاوتات .وكل هذا �أ�سفر عن تهمي�ش كامل
لتلك املناطق وتر ّكز الرثوة يف املدن ال�ساحلية .على �سبيل
املثال ،كانت معدالت الفقر يف كانون الأول/دي�سمرب 2010
يف املناطق الغربية والداخل �أعلى �أربع مرات تقريب ًا من باقي
16
البالد.
والواقع �أنه مل يكن �صدفة �أن تندلع �شرارة الثورة يف مدينة
�سيدي بوزيد الريفية املُهملة منذ �أمد بعيد ،حيث �أحرق
البوعزيزي نف�سه احتجاج ًا على الظروف االجتماعية-
االقت�صادية والتهمي�ش .ويف حني �أن �إقدامه على هذه اخلطوة
كان �سلوك ًا �شخ�صي ًا حم�ض ًا� ،إال �أن �أ�صداء هذا احلدث
ترددت لدى الكثريين يف طول البالد وعر�ضها ،خا�صة يف
�صفوف �سكان املناطق الداخلية.
الحقائق الراهنة
حققت تون�س منذ العام � 2011إجنازات �سيا�سية ملحوظة
و�سجلت حت�سن ًا ملمو�س ًا يف جمال حريات ال�صحافة
ّ
واملجتمع املدين .بيد �أن الأهداف الأ�صلية للثورة بقيت
حرب ًا على ورق ،ما قذف بالعديد من التون�سيني �إىل
�أ�شداق الي�أ�س .فوفق ًا ال�ستق�صاء �أجرته م�ؤ�س�سة البارومرت
الأفريقي (� ،)Afro Barometerأعرب  72يف املئة من
التون�سيني عن اعتقادهم ب�أن الو�ضع االقت�صادي الراهن
«�سيئ ن�سبي ًا» �أو «�سيئ ج ّد ًا» ،فيما قال  80يف املئة �إنهم
ي�شعرون �أن تون�س �ض ّلت طريقها 17.وجاء ا�ستطالع كارنيغي
ليعزز هذه الآراء ،حيث قال  2يف املئة فقط ممن ا�ستطلعت
حت�سنت منذ
�آرا�ؤهم �إنهم يعتقدون �أن �أو�ضاع البطالة ّ

الشكل  :2التحسينات منذ الثورة
تحسنًا؟
في أي من المجاالت التالية أحدثت الثورة
ُّ
وح�شية ال�شرطة
الف�ساد
حقوق الإن�سان
حقوق املر�أة وامل�شاركة
احلرية ال�سيا�سية
الالم�ساواة اجلهوية
حقوق الأقليات
حرية ال�صحافة
البطالة
�إجابات �أخرى
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مالحظة� :أجاب � 157شخ�ص ًا ،وامتنع �شخ�ص واحد عن الإجابة.

االنتفا�ضة ،فيما �أ�شار  40يف املئة منهم �إىل �أن الثورة مل
حت�سن.
حت ّقق �أي ّ
اليزال العثور على العمل عسيرًا

على رغم مرور ثماين �سنوات على الثورة ،مل يتم الوفاء
باملطالب االقت�صادية لل ُمحتجني ،وبات العديد من امل�ؤ�شرات
االقت�صادية �أ�سو�أ من ذي قبل� .صحيح �أن البلدان التي متر
مبرحلة انتقال دميقراطية تعاين على وجه اخل�صو�ص من
تراجع اقت�صادي لفرتة وجيزة� ،إال �أن تون�س ف�شلت يف حتقيق
تقدم اقت�صادي ملمو�س طيلة عقد كامل .فمنذ العام ،2011
واجهت تون�س حتديات اجتماعية -اقت�صادية ج ّمة :بطالة
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متوا�صلة ،ومنو اقت�صادي بطيء ،وارتفاع يف �أ�سعار املواد
وتو�سع التباينات اجلهوية ،واقت�صاد
الغذائية ،وتع ّمق الفقرّ ،
غري ر�سمي ُمتم ّدد.
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يف العام  ،2018قفز معدل البطالة �إىل  15.5يف املئة.
ويواجه خريجو اجلامعات الآن م�ستوى �أعلى من البطالة
( 29يف املئة) ،وهنا يكمن الدافع الرئي�س املح ّرك لل�سخط
االجتماعي 19.ف�إحدى امل�شاكل املُتجذرة منذ �أمد هي انعدام
املواءمة بني قوة العمل التون�سية املتع ّلمة ،وبني الكم املنحف�ض
ن�سبي ًا من فر�ص العمل النوعية املتوافرة .وقد ُق ّدر يف العام
� 2015أنه يتط ّلب من اخلريجني ،كمعدل و�سطي� ،ست
�سنوات للعثور على عمل ُم�ستقر ،و�أن ن�صف ه�ؤالء الزالوا
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متبطلني على رغم �أنهم بلغوا اخلام�سة والثالثني 20.وقد
خطت احلكومة خطوة غري حكيمة حني تفاعلت مع هذه
امل�شكلة بزيادة الأجور والتوظيف �أكرث يف القطاع اخلا�ص.
والآن ،بلغ الإنفاق على رواتب القطاع العام  14يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل يف تون�س ،وهو �أعلى من �أي بلد �آخر
يف العامل 21.وهذا لي�س مكلف ًا وح�سب ،لكنه �أي�ض ًا غري مالئم
ملعاجلة م�شكلة البطالة الكامنة ،واليرتك �سوى حيز �ضئيل
ملوازنة اال�ستثمار.
ميكن جزئي ًا �إلقاء تبعة الأو�ضاع االجتماعية -االقت�صادية
ال�سيئة على عاتق �إرث �سيا�سات بن علي ،وعلى عوامل خارجية
(مثل تراجع ال�سياحة غداة الهجمات الإرهابية ،وتداعيات
احلرب يف ليبيا ،والهبوط االقت�صادي يف �أوروبا)� ،إال �أن
ثمة نق�ص ًا يف جهود احلكومة االنتقالية لتح�سني الأو�ضاع.
�إذ �أن هذه الأخرية ف�شلت يف تطبيق الإ�صالحات التي ت�شتد
احلاجة �إليها (مبا يف ذلك تب�سيط وتفعيل البريوقراطية،
ومكافحة الف�ساد واملح�سوبية ،و�إ�صالح اجلمارك ،وو�ضع
�أنظمة �ضريبية �شاملة) ،ووا�صلت الإ�صرار على �أولوية التغيري
ال�سيا�سي .وهكذا ،جرى �إرجاء التحديات االقت�صادية ،فيما
كان القادة ال�سيا�سيون ير ّكزون على م�شاحناتهم الداخلية
اخلا�صة ،ومل يتوافر �سوى قلة من الأطراف املُ�ستعدة للوقوف
يف وجه نقابات العمال القوية التي عرقلت با�ستمرار تنفيذ
الإ�صالحات الرئي�سة .قد يكون من امل�ستحيل تقريب ًا حتقيق
كل الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف وقت واحد ،لكن
حتد
القرار بت�أجيل الإ�صالحات ال�ضرورية و�ضع البالد �أمام ٍ
اقت�صادي كبري.
واحل�صيلة :مفاقمة �أعداد التون�سيني الذين ين�ضمون �إىل
االقت�صاد غري الر�سمي ،الذي يبلغ الآن نحو ن�صف الناجت
املحلي الإجمايل للبالد 22.عالو ًة على ذلك ،تب ّنت تون�س،
بتوجيه من املُقر�ضني الدوليني ،مبا يف ذلك االحتاد الأوروبي



و�صندوق النقد الدويل� ،إجراءات ّ
تق�شف م�ؤملة على ح�ساب
تلبية الطلب الكبري على الوظائف ،ما �أدى �إىل زيادة ال�ضرائب
وارتفاع الأ�سعار .ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،ارتفعت معدالت
الت�ضخم ال�سنوية يف تون�س �إىل  7.4يف املئة ،وهي �أعلى ن�سبة
23
منذ � 20سنة.
الكرامة للبعض فقط

لي�س من ال�سهل قط قيا�س مفهوم الكرامة ،وهي ،على
عك�س ال�شغل واحلريةُ ،تعترب بكل ّيتها تقريب ًا مفهوم ًا نوعي ًا.
لكن ،ثمة العديد من املجاالت املرتبطة بالكرامة� ،أو العدالة
االجتماعية ،ميكن �أن جتعلنا نقرتب من هذا املفهوم،
كم�ستويات الف�ساد ،والفروقات اجلهوية (على غرار العناية
ال�صحية ،والتعليم ،والبنى التحتية) والفقر .كان التقدم يف
كل هذه املجاالت متباين ًا يف �أح�سن الأحوال.
وفق م�ؤ�شر مدركات الف�ساد التابع مل�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية،
مل تتقدم تون�س �سوى نقطة واحدة يف الفرتة بني 2012
و ،2017ماي�شي بف�شل اجلهود ال�ستئ�صال الف�ساد املُتف�شي
24
الذي �ساهم يف �إ�شعال فتيل الثورة.
كما توا�صلت التباينات الفادحة يف الظروف االجتماعية-
االقت�صادية بني املناطق 25.على �سبيل املثال ،يرتاوح عدد
امل�ست�شفيات العامة لكل  10.000مواطن بني ال�شيء يف
26
مدينة الكاف ال�شمالية الغربية �إىل  10يف تون�س العا�صمة.
ويو�ضح �أحد التقارير �أن النظام ال�صحي يف القطاع
اخلا�ص لديه  72يف املئة من �أجهزة الت�شخي�ص املتطورة،
لكنه اليخدم �سوى  20يف املئة من ال�سكان ،معظمهم يف
املناطق ال�ساحلية 27.ثم �أن معدالت البطالة تتباين �أي�ض ًا
من  6.6يف املئة يف مدينة املن�ستري يف الو�سط �إىل  32يف
املئة يف مدينة تطاوين اجلنوبية .وحتى منطقة قف�صة
الغنية بالفو�سفات ،التزال متخلفة باملقارنة مع اجلهات

ال�شمالية وال�ساحلية ،و�سكان حو�ض املناجم يفتقدون �إىل
البنى التحتية الأ�سا�سية واخلدمات االجتماعية كاملداخل
املنا�سبة �إىل مياه ال�شرب والعناية ال�صحية ،وكذلك �إىل
28
الفر�ص االقت�صادية.
يف مايتع ّلق بالفقر يف �أو�ضح جتلياته� ،أماط اللثام ا�ستطالع
للمعهد اجلمهوري الدويل يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017
عن �أن  26يف املئة من التون�سيني قالوا �إنهم «يجدون �صعوبة
يف �إطعام (�أنف�سهم) وعائالتهم ،ويف �شراء حتى الأ�شياء
الأ�سا�سية للبقاء على قيد احلياة» ،وهو رقم ت�أرجح بني 32
يف املئة يف �آذار/مار�س  ،2011نزو ًال �إىل  15يف املئة يف
�أيار/مايو  ،2016ثم عاد جمدد ًا �إىل االرتفاع يف ال�سنوات
29
الأخرية.
مايثري القلق �أكرث ،عالو ًة على ذلك ،هو م�ضاعفات الغياب
املتوا�صل للعدالة االجتماعية -من نزيف الأدمغة �إىل الهجرة
غري املنتظمة ،مرور ًا باالحتجاجات واالنتحار والتطرف
العنفي .فقد غادر  13يف املئة من خريجي اجلامعات البالد
يف العام  ،2014ومل يبز تون�س يف هذا املجال �سوى لبنان
واملغرب اللذين �شهدا معدالت �أعلى يف املنطقة 30.وي�ش ّكل
التون�سيون اليوم �أكرب فريق من املهاجرين غري عرب البحر
�إىل �إيطاليا 31،معظمهم من ال�شبان اليافعني ال�ساعني �إىل
32
حت�سني �أو�ضاعهم االقت�صادية يف �أوروبا.
يف هذه الأثناء ،ازداد عدد الأ�شخا�ص الذي ي�شنقون �أو
يحرقون �أنف�سهم  1.8و 3مرات على التوايل يف الفرتة بني
 2011و 33.2016ويف حني مل تعد تون�س امل�ساهم الأكرب يف
�أعداد املقاتلني الأجانب يف �صفوف تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف العراق و�سورية� ،إال �أنها التزال من الأبرز� .أ�ضف �إىل
ذلك �إجماع �أعداد متزايدة من التون�سيني على نحو كبري
�أو متو�سط على �أن نق�ص احرتام حقوق الإن�سان العتبارات

�أمنية «هو �أمر مربر» (من  21يف املئة يف � 2012إىل  39يف
املئة يف  ،)2016ماي�شي ب�أن م�س�ألة الكرامة لها ت�أثري �سلبي
34
على الهدف النهائي :احلرية.
الحرية إلى حد كبير حبر على ورق

الجدال ب�أن التقدم نحو هدف احلرية ّ
غ�شى على الهدفني
الآخرين .فاحل�صيلة ال�سيا�سية الأكرث و�ضوح ًا للثورة كانت
�إطاحة بن علي ،الذي �أطلق ل�ساقيه العنان متوجه ًا �إىل
ال�سعودية يف  14كانون الثاين/يناير  .2011ويف �إ�شارة
وا�ضحة �إىل تغيرّ املناخ ال�سيا�سي� ،أُدين ك ٌل من بن علي
وزوجته ليلى الطرابل�سي غيابي ًا بتهم عدة ،مبا يف ذلك �إثارة
العنف والقتل والف�ساد.
كما �أجرت تون�س �أي�ض ًا انتخابات عدة حرة وعادلة ،وهذا �شمل
�أول انتخابات حملية حرة يف البالد يف �أيار/مايو  .2018كما
�أن د�ستور  ،2014الذي ح ّل مكان د�ستور  ،1959هو الأكرث
تقدمية يف العامل العربي ،ويت�ضمن حريات التعبري ،والتج ّمع،
وال�صحافة ،ويحمي حق الو�صول �إىل املعلومات ،وين�ص على
�أن الرجال والن�ساء «مت�ساوون �أمام القانون» .ويف ني�سان/
�أبريل � ،2017ش ّكل الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي جلنة
احلريات الفردية وامل�ساواة ل�ضمان مطابقة قوانني البالد مع
35
الد�ستور والأعراف الدولية.
ومع ذلك ،املدركات ال�شعبية لعملية الإ�صالح ال�سيا�سي التزال
متباينة .ففي ا�ستطالع كارنيغي ،قال  65يف املئة و 69يف املئة
من املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم �إن الثورة �ساهمت يف زيادة احلرية
ال�سيا�سية وحرية ال�صحافة على التوايل .لكن اليزال ثمة
حاجة �إىل املزيد .وقد قال �أحد امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �إنه لتلبية
�أهداف الثورة« ،الب ّد من �إزالة الآليات التي �أدت �إىل اجلمود
ال�سيا�سي ،وت�سهيل عملية �صنع القرار ،وتعزيز فكرة �إخ�ضاع
ال�سيا�سيني واملوظفني الر�سميني �إىل حما�سبة املواطنني».
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بكلمات �أخرى ،احلقوق على الورق الت�شق بال�ضرورة طريقها،
لتتح ّول �إىل حقوق على �أر�ض الواقع .على �سبيل املثال ،يف حني
�أن هناك �إطار ًا قانوني ًا وا�ضح ًا لتطوير ق�ضاء م�ستقل حلماية
احلريات الد�ستورية� ،إال �أن تطبيقاته تتثاقل وتتباط�أ عن تلك
التي يجري تنفيذها يف ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية .كما
�أن ت�شكيل املحكمة الد�ستورية اليزال ك ّم ًا مهم ًال ،حيث يعجز
الربملان ،يف خ�ضم عملية بليدة و ُم�س ّي�سة وغري �شفافة ،عن
املوافقة على تعيني �آخر ثالثة ق�ضاة فيها.



�أف�ضل من �أي نوع �آخر من احلكومات» ،باملقارنة مع  71يف
املئة العام  39،2013فيما ر�أى  64يف املئة �أن تون�س يجب �أن
تختار قادتها من خالل «انتخابات منتظمة ومفتوحة ونزيهة»،
باملقارنة مع  94يف املئة العام .2013
فوق كل ذلك ،ما هو �أكرث مدعاة للقلق تنامي عودة م�شاعر
احلنني والتوق �إىل املا�ضي يف �أو�ساط ال�شعب التون�سي .فكما
الحظ نا�شط يف املجتمع املدين يف ا�ستطالع كارنيغي« :النا�س
ي�أ�سفون لرحيل بن علي ،ويتم ّنون عودته» .واحلال �أن مكافحة
هذا الإرث ال تتط ّلب «تغيريات جذرية» بل فقط «م�ستوى ما
من التغيري الذي ير�ضي العامة» .ففي جمتمع مابعد �سلطوي،
حيث كان فقدان الثقة �شائع ًا (وم�س ّوغ ًا) ،يتعني �أن تعمل
احلكومات املحلية والوطنية على تبديد خماوف النا�س .وهنا،
ال�شفافية والتوا�صل �أ�سا�سيان لبناء الثقة ،وميكن للمجتمع
املدين �أن يلعب دور ًا رئي�س ًا يف ج�سر الهوة بني احلكومة
وال�شعب ،من خالل ترجمة وتف�سري �سيا�سات احلكومة للر�أي
العام وبالعك�س :ترجمة مطالب ال�شعب للحكومة.

ف�ض ًال عن ذلك ،تعاين هيئات متخ�ص�صة ،كالهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد ،واللجنة العليا لالنتخابات ،من نق�ص املوارد
املالية والب�شرية 36.كما عانت هيئة العدالة االنتقالية �أي�ض ًا
من نك�سات حادة� :إذ حاول الربملان منع متديد تفوي�ضها،
واتهمت اللجنة احلكومة بالعرقلة حني رف�ضت هذه الأخرية
ت�سليم ملفات قد تنطوي على �أدلة .ويف الوقت نف�سه ،يق ّدم
قانون امل�صاحلة االقت�صادية ،الذي �أُ ِق ّر يف �أيلول�/سبتمرب
 ،2017العفو عن املوظفني الر�سميني الذين ارتكبوا �أعمال
ف�ساد ،الأمر الذي اعتربه كثريون على �أنه تقوي�ض لعملية
العدالة االنتقالية الر�سمية.

ما الذي يمكن فعله؟

يف حني �أن الناخبني يتمتّعون الآن بحقوق وحريات كاملة� ،إال
�أن العديد من التون�سيني ،خا�صة منهم ال�شبان ،اختاروا عدم
امل�شاركة يف االنتخابات� 37.إجما ًال ،تراجعت ن�سبة املنتخبني
على نحو متوا�صل منذ العام  ،2011فهبطت من  86يف املئة
يف انتخابات اجلمعية الت�أ�سي�سية العام � 2011إىل  36يف
املئة يف االنتخابات البلدية العام  .2018هذا �إ�ضاف ًة �إىل
�أن حرية ت�شكيل اجلمعيات يف خطر ب�سبب قانون ال�سجل
الوطني للم�ؤ�س�سات ،والتعديل املحتمل لقانون املنظمات غري
احلكومية 38.ويف هذه الأثناء ،تق ّل�صت الثقة باحلكومة.
فوفق ًا للبارومرت الأفريقي ،يف العام  ،2018قال  46يف املئة
من التون�سيني الذين ا�ستُطلعت �أرا�ؤهم �إن «الدميقراطية

كي تبقى املرحلة االنتقالية التون�سية على ال�صراط ال�سليم،
ينبغي على احلكومة �أن تعرتف مب�شاعر الإحباط والي�أ�س
التي تتم ّلك التون�سيني ،و�أن تل ّبي املطالب االجتماعية-
االقت�صادية للثورة التون�سية .يتعينّ عليها �أي�ض ًا �أن تبلور،
على جناح ال�سرعة ،ر�ؤية جديدة ووا�ضحة لالقت�صاد،
من �ش�أنها حتقيق الأهداف الرامية �إىل توفري العمل
والكرامة .وعلى ح ّد قول نا�شط يف املجتمع املدين حاورته
كاف
م�ؤ�س�سة كارنيغي� ،إن تغيري احلقوق ال�سيا�سية «غري ٍ
وغري م�ستدام لتح�سني حياة النا�س» .اليزال التون�سيون،
خ�صو�ص ًا ال�شباب و�سكان املناطق امله ّم�شة ،ي�سعون �إىل
حت�سن ظروفهم االقت�صادية .لكن �إعطاء الأولوية
تغيريات ّ

للإ�صالحات التي من �ش�أنها �أن تحُ دث ت�أثريات فورية
ووا�سعة النطاق ،يتطلب دعم ًا من املجتمع الدويل .فجهات
عدة ،مثل �صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،والدول
املانحة الغربية كالواليات املتحدة والدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي ،هي التي تفر�ض ال�شروط التي تتم يف
�إطارها الإ�صالحات .لكنّ ،
بغ�ض النظر عن هذا الدعم،
الميكن للحكومة التون�سية التغا�ضي عن �إجراء الإ�صالحات
ال�ضرورية .وكما قال نا�شط �آخر يف املجتمع املدين:
«الثورات ت�أخذ وقت ًا ،لكن النا�س ُم�ستعجلون».

ن ّفذ الإ�ضراب الثاين يف  22ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2018
وكان ذلك �أكرب �إ�ضراب ت�شهده البالد يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية 41.كذلكّ ،
يخطط االحتاد العام لتنفيذ �إ�ضراب
ثالث يف  17كانون الثاين/يناير  2019يف حال ف�شلت
احلكومة يف زيادة �أجور موظفي القطاع العمومي 42.ونظر ًا
�إىل �أن االحتاد العام مي ّثل نحو � 670ألف موظف (�أي  6يف
املئة من �سكان تون�س) ،فهو قاد ٌر على الت�أثري يف ال�سيا�سة
العامة ومنع احلكومة من تطبيق الإ�صالحات التي يو�صي
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بها املجتمع الدويل.

ب�شكل عام ،و�إ�ضاف ًة �إىل بلورة �إطار جديد لإر�ساء ا�ستقرار
ٍ
االقت�صاد الك ّلي ،على احلكومة تقدمي حم ّفزات للت�شجيع
على اال�ستثمار يف القطاع اخلا�ص ،وتطبيق ا�سرتاتيجية
تنموية �أو�ضح و�أكرث اتّ�ساق ًا يف البالد ،و�صوغ عقد اجتماعي
جديد ي�ضم حتت جناحه �سكان املناطق احلدودية .كل ذلك
يتط ّلب �إرادة �سيا�سية قوية على امل�ستويني املحلي والوطني
لتطبيق الإ�صالحات امل�ؤملة والت�ص ّدي �إىل اجلهات املُعر ِقلة،
ومن �ضمنها النخب ال�سيا�سية واالحتادات العمالية القوية
التي حافظت على متا�سك البالد خالل �أوىل مراحل الثورة
واحلوار الوطني ،بيد �أنها اختلفت الحق ًا مع احلكومة على
خلفية الإ�صالحات التي �أو�صى بها �صندوق النقد الدويل،
والتي اعتربتها هذه اجلهات م�ض ّرة مب�صاحلها.

توصيات حول اإلصالحات
االقتصادية واالجتماعية

م�ؤخر ًا ،وبعد �أن �أبدت احلكومة ا�ستعدادها قبول تو�صية
�صندوق النقد الدويل بتجميد �أجور القطاع العام و�إ�صالح
م�ؤ�س�سات الدولة ملعاجلة العجز املتفاقم ،ه ّدد االحتاد
العام التون�سي لل�شغل بتنفيذ �إ�ضرابني -الأول يف كل
الوكاالت احلكومية وال�شركات اململوكة للدولة ،والثاين يف
القطاع العمومي وم�ؤ�س�سات الدولة 40.وقد �ألغى االحتاد
زمع (بعد
الإ�ضراب الأول قبل ثالثة �أيام من تاريخه املُ َ
احل�صول على �ضمانات بتطبيق زيادة الأجور) ،بيد �أنه

يجب على احلكومة والقطاع اخلا�ص واجلهات الدولية
املانحة� ،إذا ما �أرادت تلبية املطالب االقت�صادية
واالجتماعية التي نادت بها الثورة ،تطبيق �إ�صالحات من
�ش�أنها حتقيق النمو االقت�صادي على املدى الطويل ،والت�أثري
ب�شكل ملمو�س يف حياة التون�سيني ،وال�سيما �أولئك الذين
ٍ
يقطنون يف املناطق غري ال�ساحلية .وهذا ميكن �أن يتم عرب
اخلطوات التالية:
*

توجيه املوارد ب�شكل �أف�ضل ،وتوفري امل�ساعدات
للفئات الأكرث حاجة �إليها� .إ�ضاف ًة �إىل تطبيق
برنامج التمييز الإيجابي املن�صو�ص عليه يف الد�ستور،
والذي ي�ش ّكل ذروة عملية الالمركزية ،يتعينّ على الدولة
مراجعة الإنفاق العام ،وانتهاج �سيا�سات اجتماعية
�أكرث فعالية لردم الهوة الوا�سعة يف جمال التقدميات
االجتماعية 44.وتتم ّثل �إحدى اخلطوات لتحقيق ذلك يف
احل ّد من الدعم العمومي ال�سابق واملُكلف ،وتوجيه دفة
برامج الدعم نحو الفئات التي هي بحاجة �إليها.
كذلك ،ينبغي على احلكومة املركزية ت�سريع �إ�صدار
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املرا�سيم الت�شريعية ال�ضرورية لتطبيق جملة اجلماعات
ب�شكل كامل .يح ّدد هذا القانون الذي �أُق ّر قبل
املحلية ٍ
ع�شرة �أيام فقط من االنتخابات البلدية التي �أُجريت يف
�أيار/مايو  2018الأدوار وامل�س�ؤوليات املنوطة باملجال�س
املحلية .وخالل نقا�ش �أُجري يف �أيلول�/سبتمرب 2018
مع عدد من امل�س�ؤولني املحليني ،بدا جل ّي ًا �أن امل�ست�شارين
البلديني ور�ؤ�ساء البلديات املُنتخبني حديث ًا ت ّواقون
الغتنام فر�صة حت�سني جمتمعاتهم املحلية ،لكنهم
يفتقرون �إىل املوارد املالية والب�شرية ال�ضرورية لتحقيق
ذلك 45.لذا ،ميكن للمجتمع الدويل �أن ي�ساعد يف بناء
قدرات احلكومة املحلية للحد من التفاوت االجتماعي-
االقت�صادي بني اجلهات 46،وذلك من خالل �إعداد
برامج على غرار م�شروع «تدعيم» الذي �أطلقته الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ،والذي يعمل بالتن�سيق
مع وزارة ال�ش�ؤون املحلية والبيئة لتح�سني �آلية توفري
اخلدمات العامة.
*

التطبيق الكامل ملبادرة تون�س الرقمية .2020
�صاغت هذه املبادرة التي �أطلقها نعمان الفهري ،الوزير
ال�سابق لتكنولوجيا االت�صال واالقت�صاد الرقمي ،خطة
وا�ضحة وقابلة للتطبيق ،ترمي �إىل م�ساعدة البالد على
امتطاء موجة الت�سونامي الرقمية التي تو ّقع الفهري
حدوثها .وتر ّكز اخلطة على �إتاحة خدمات الإنرتنت
لكل التون�سيني ،ورقمنة قطاع التعليم ،وتطبيق مبادرات
احلكومة الإلكرتونية ،وتغيري قوانني البالد لتتم ّكن من
جمابهة حتديات القرن احلادي والع�شرين.
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عندما غادر الفهري احلكومة ،تباط�أت عملية تطبيق
قطاعي التعليم واحلكومة
املبادرة ،وال�سيما يف
َ
الإلكرتونية .ومع �أن حكومة رئي�س الوزراء يو�سف
ال�شاهد تدعم هذه املبادرة� ،إال �أنها مل ت�ضعها يف �صلب

10

�أولوياتها ،وال �أحد يف احلكومة يتب ّناها بو�ضوح .لكنها
يف الوقت نف�سه التواجه �أي مقاومة ن�شطة .لذا ،وفيما
يتط ّلع �أع�ضاء الربملان ُق ُدم ًا �إىل انتخابات العام ،2019
يبدو �أن الفر�صة �سانحة �أمام الأفرقاء احلكوميني
ونا�شطي املجتمع املدين على امل�ستو َيني املحلي والوطني
مزيد من الإجراءات التي من �ش�أنها
للمطالبة باتّخاذ ٍ
حت�سني عملية توفري اخلدمات وتعزيز التوا�صل بني
املواطنني واحلكومة .على �سبيل املثال ،ميكن تطوير
نظم �إلكرتونية للحد من الق�صور البريوقراطي ،وتعزيز
ال�شفافية والدقة ،وتي�سري عملية تبادل املعلومات داخل
احلكومة ،وبني احلكومة واملواطنني على حدٍّ �سواء.
دخل �أكرث من  300تعديل
فكما �أ�شار حم ّلل تون�سي� ،أُ ِ
على القوانني وامل�ؤ�س�سات منذ اندالع �شرارة الثورة،
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لكن الإدارة العمومية التزال هي هي.
*

حت�سني النظام التعليمي لتخريج �شباب
يتمتّعون مبهارات حُتاكي متطلبات القطاع
اخلا�ص .الب ّد من تعديل مناهج اجلامعة والتدريب
املهني لتُطابق ب�شكل �أف�ضل مهارات اخلريجني مع
احتياجات االقت�صاد .وتتم ّثل �إحدى الطرق املبا�شرة
للقيام بذلك يف تطوير �شراكة بني اجلامعات ومعاهد
التدريب و�شركات القطاع اخلا�ص .كما ميكن
ا�ستكمال املناهج اجلامعية العادية للطالب ،مع
تركيز خا�ص على الوظائف عالية املهارة ،بربنامج
يط ّوره �صاحب العمل ويو ّفر التمرين ،وي�ضمن
التوظيف عند اكتماله بنجاح .مبوازاة ذلك ،ميكن
�أن يدعم املجتمع الدويل والقطاع اخلا�ص احلوافز
لت�شجيع املزيد من الوظائف ذات القيمة امل�ضافة
العالية والقائمة على اال�ستخدام املك ّثف للمعارف
داخل االقت�صاد التون�سي .كما يتعينّ على وزارة

الرتبية التعاون مع وزارة تكنولوجيات االت�صال
لتعزيز ثقافة رقمية ،من خالل دمج التكنولوجيا
واملهارات التكنولوجية يف الف�صول الدرا�سية من
املرحلة االبتدائية وحتى اجلامعة.
*

�إجراء �إ�صالحات �ضريبية وتقدمي حوافز بهدف
امل�ساهمة يف االقت�صاد الر�سمي .ب�سبب غياب الثقة
املتوجبة
باحلكومة ،الي�س ّدد الكثري من النا�س ال�ضرائب ّ
عليهم .ف�إىل جانب اجلهود املبذولة ملكافحة الف�ساد،
من املمكن �أن ت�ؤدي مقاربة الع�صا واجلزرة ،التي تق ّدم
�إعفاءات عن حاالت التق�صري املا�ضية لكنها تفر�ض
غرامات على حاالت التق�صري امل�ستقبلية� ،إىل م�ساعدة
احلكومة على رفع �إيراداتها .ومن �أجل ت�شجيع االمتثال
ب�شكل �إيجابي ،يتعينّ على احلكومات الوطنية واملحلية
العمل �أو ًال ،وقبل كل �شيء ،على حت�سني طرق توفري
اخلدمات ،لكن ينبغي عليها �أي�ض ًا �إ�صالح الأنظمة ل�ضمان
م�ساهمة جميع دافعي ال�ضرائب يف حت ّمل العبء ال�ضريبي
ب�شكل من�صف وك ٌّل بح�سب قدراته .كما يجب عليها،
على وجه اخل�صو�ص� ،إلغاء التخفي�ضات ال�ضريبية غري
ربرة ،وتطوير �إجراءات ال تت�سامح ب�سهولة مع املته ّربني
امل ّ
من ت�سديد ال�ضرائب عن طريق زيادة الغرامات ون�شرها
للعلن .يف الوقت نف�سه ،ميكن �أن ُتقدم اجلهات الفاعلة
يف املجتمع املدين على و�ضع ا�سرتاتيجية ات�صاالت ل�شرح
�أهمية ت�سديد ال�ضرائب.
ومن املمكن كذلك �أن تلج�أ احلكومة ،بهدف ا�ستعادة
الإيرادات ال�ضائعة ج ّراء االقت�صاد غري الر�سمي الوا�سع،
�إىل منح �إعفاءات �ضريبية للمهربني ،واتخاذ تدابري
ملمو�سة لتعزيز التنمية االقت�صادية يف املناطق احلدودية،
وا�ستحداث فر�ص عمل يف القطاع الر�سمي .كما ب�إمكان
املجتمع الدويل ومنظمات املجتمع املدين دعم التدريب

على املهارات يف املناطق الداخلية من �أجل م�ساعدة
الع ّمال على التمتّع باجلهوزية ودخول االقت�صاد الر�سمي.
وعلى املدى الق�صري ،يتعينّ على احلكومة �أن ت�أخذ بعني
االعتبار تو�سيع نطاق التغطية بال�ضمان االجتماعي
لت�شمل �أولئك املن�ضوين حتت مظلة القطاع غري الر�سمي،
للم�ساهمة يف معاجلة م�س�ألة الكرامة داخل هذا املجتمع
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الكبري.
*

قطاعي النقل واخلدمات اللوج�ستية.
حترير
ْ
ميكن �أن تعمل احلكومة على ا�ستحداث فر�ص عمل
�إ�ضافية من خالل تطبيق اتفاقيات الأجواء املفتوحة
مع الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي لت�سهيل توفري
خدمات نقل جوي بفعالية وكفاءة 50 .ولن ي�ؤدي ذلك
�إىل ا�ستحداث العديد من الوظائف اجلديدة وح�سب،
بل �أي�ض ًا �إىل حت�سني اخلدمات املق ّدمة يف املطارات
والبنية التحتية ال�سياحية ،مايزيد بطبيعة احلال
من جاذبية بلدات املنتجعات التون�سية كوجهات
�سياحية.

*

رفع ال�سيطرة على العملة .يجب على احلكومة
التوجه تدريجي ًا نحو قابلية حتويل الدينار التون�سي
ّ
ب�شكل كامل .وكما قال �أحد خرباء االقت�صاد التون�سيني،
�إن وجود عملة قابلة للتحويل ميكن �أن يف�سح املجال
�أمام رواد الأعمال التون�سيني لفتح ح�سابات م�صرفية
يف اخلارج و«التفاعل مع العامل» 51.عالو ًة على ذلك،
ميكن �أن ي�ساهم التخفيف من القواعد ّ
املنظمة لقطاع
الأعمال وقيود دخول وخروج ال�شركات ،يف بناء نظام
�أكرث �شفافية وفعالية وخ�ضوع ًا �إىل امل�ساءلة ،با�ستطاعته
جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وت�شجيع ثقافة
ريادة الأعمال .اجلدير ذكره هنا �أن قانون امل�ؤ�س�سات
النا�شئة ،الذي �صادق عليه الربملان يف العام ،2018
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
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يو ّفر بع�ض الو�سائل املمكنة لت�سهيل دخول ال�شركات
اجلديدة الأ�صغر حجم ًا �إىل ال�سوق ،لكن املرا�سيم
يتم �إقرارها بعد.
اخلا�صة بهذا الت�شريع مل ّ
توصيات اإلصالح السياسي
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*

حماية وتعزيز احلريات التي يتمتع بها املجتمع
املدين وو�سائل الإعالم .يتعينّ على املجتمع الدويل
ملنع االرتكا�سات الدميقراطية� ،أن ي�ستمر يف دعم
ي�شجع
املجتمع املدين مادي ًا ودبلوما�سي ًا على ال�سواء ،و�أن ّ
احلكومة التون�سية على االمتناع عن القيام ب�أي عمل من
�ش�أنه �إحلاق ال�ضرر بحريات التعبري وال�صحافة ،مثل
�سن قانون جديد �أكرث تقييد ًا لتنظيم عمل املنظمات غري
احلكومية.

*

متكني امل�شاركة الهادفة والف ّعالة يف احلياة
ال�سيا�سية .ر�أى �أحد املحللني التون�سيني �أن تون�س حتتاج
�إىل «�أحزاب �سيا�سية حقيقية» �إىل جانب جمتمع مدين
متني ،من �أجل امل�ضي قدم ًا 52.فمعظم الأحزاب هي
جمرد «�آالت انتخابية» تفتقر �إىل الدعم ال�شعبي .ويف
الوقت الذي ت�ستعد فيه البالد خلو�ض انتخابات رئا�سية
وبرملانية يف العام  ،2019يتعينّ على الأحزاب ال�سيا�سية
تطوير برامج عمل وا�ضحة ورفع م�ستوى التوا�صل مع
املواطنني .ويف حني كان ت�صويت ال�شباب ينحدر
على امل�ستوى الوطني ،كان  75يف املئة من املر�شحني
خالل االنتخابات البلدية يف �أيار/مايو  ،2018دون
�سنّ اخلام�سة والأربعني .وهنا ،الب ّد من الإ�شارة �إىل
�أنه على الأحزاب ت�سخري هذا احلما�س املحلي اجلديد
للعمل ال�سيا�سي ،من خالل متكني الأع�ضاء الأ�صغر �س ّن ًا،
وت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة بفعالية ،على �سبيل املثال،
عرب منحهم �أدوار ًا قيادية.

*

�إعطاء الأولوية لت�شكيل املحكمة الد�ستورية.
يف ظل عدم وجود حمكمة د�ستورية ،ثمة فجوة خطرية
يف نظام ال�ضوابط والتوازنات الدميقراطية يف البالد،
بحيث اليوجد �أي �ضامن فعلي حلقوق الإن�سان ،ولتوازن
القوى ،ول�سيادة الد�ستور .ولذا ،يتعينّ على ال�سلطات
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