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ّ
ملخ�ص
بينما تبتعد تون�س عن نظامها ال�سابق ،ف�إن على �ص ّناع القرار اغتنام هذه الفر�صة التاريخية لبلورة
ا�سرتاتيجية اقت�صادية مبتكرة للتغلب على �أربعة حتديات رئي�سة هي :ارتفاع معدالت البطالة بني
ال�شباب ،والعدد الكبري من الوظائف الهام�ش ّية ،وتفاقم التفاوت يف الدخل ،والفوارق الكبرية بني
املناطق.
للتغ ّلب على التح ّدي الأول ،حتتاج تون�س �إىل تطوير خطة م�ستدامة لإيجاد فر�ص العمل تعتمد
على قطاع خا�ص تناف�سي ،و �إزالة احلواجز �أمام امل�شاريع اال�ستثمارية .وعلى رغم �أن البالد ح ّققت
منو ًا اقت�صادي ًا مرتفع ًا ن�سبي ًا خالل العقد املا�ضي ،فقد ظ ّلت م�ساهمة اال�ستثمار اخلا�ص منخف�ضة،
وات ّبع النظام ال�سابق �أجندة �سيا�سية يف �سيا�سته املوجهة للقطاع اخلا�ص .بد ًال من ذلك ،يتعينّ على
احلكومة الآن ،فتح القطاعات االقت�صادية املختلفة �أمام املناف�سة ومبا�شرة الإ�صالحات املرتبطة
بها.
وللتغ ّلب على التح ّدي الثاين ،يحتاج �ص ّناع القرار �إىل و�ضع حوافز لتوجيه املوارد نحو قطاعات
خمتارة تتم ّيز بالقيمة امل�ضافة العالية واملعرفة املك ّثفة ،وكذلك حتفيز ابتكار املنتجات وتنويع
الأ�سواق .البالد حتتاج �أي�ض ًا �إىل اقتنا�ص الفر�ص احلقيقية يف جمال الزراعة وال�صناعة واخلدمات،
و�إىل ت�شجيع اال�ستخدام املك ّثف لر�أ�س املال الب�شري وتنويع �أ�سواقها خارج �أوروبا.
للتغ ّلب على التح ّدي الثالث ،يجب �أن تراجع تون�س نظام املالية العامة لتحقيق العدالة االجتماعية
والتوزيع العادل للعبء ال�ضريبي من خالل تب�سيط الأنظمة ال�ضريبية والق�ضاء على الإعفاءات
ربرة ،وت�ضييق اخلناق على املته ّربني من دفع ال�ضرائب ،و�ضمان م�ساهمة جميع
ال�ضريبية غري امل ّ
دافعي ال�ضرائب ا�ستناد ًا �إىل قدرتهم .وباملثل ،ف�إن احلكومة حتتاج �أي�ض ًا �إىل تر�شيد الإنفاق العام
وخف�ض الدعم ال�شامل املكلف ،واالعتماد على برامج امل�ساعدة التي ت�ستهدف الفقراء ،وحت�سني
جودة اخلدمات العامة.
وللتغ ّلب على التح ّدي الرابع ،يتعينّ على احلكومة بلورة ا�سرتاتيجية �شاملة للتنمية تعزّز امل�ساواة يف
احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية مثل التعليم وال�صحة يف خمتلف املناطق يف البالد .وهكذا ،ميكن
للحكومة ت�شجيع انتقال العمالة بني املناطق من خالل اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية والنقل ،وت�سهيل
�ستو�سع مثل هذه اجلهود الفر�ص
احل�صول على ال�سكن ب�أ�سعار معقولة ،وتطوير التكامل املناطقي� .إذ ّ
املتاحة للأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف املناطق الداخلية من البالد ،من دون حرمان املوجودين على
ال�ساحل ،و�ست�ؤ ّدي يف نهاية املطاف �إىل م�ستوى معي�شي متقارب يف جميع املناطق.


مقدمة
بينما تبتعد تون�س عن النظام ال�سابق يف �أعقاب ثورة اليا�سمني يف العام  ،2011ينبغي على �ص ّناع
القرار اغتنام هذه الفر�صة التاريخية لإلقاء نظرة جديدة على الكيفية التي ميكن من خاللها
لال�سرتاتيجية االقت�صادية للبالد التغلب على �أربعة حت ّديات رئي�سة هي :ارتفاع معدالت البطالة
بني ال�شباب ،والعدد الكبري من الوظائف الهام�ش ّية ،وزيادة التفاوت يف الدخل والفوارق املناطقية
الكبرية.
يف الوقت الذي تت�ص ّدى فيه احلكومة لهذه التحديات الأربعة ،يجب �أن يتح ّول تركيزها من دعم
النمو االقت�صادي يف القطاعات ذات املحتوى التكنولوجي املتدنيّ والأ�سواق املحدودة� ،إىل �إزالة
االختالالت الهيكلية يف بيئة الأعمال .فقد بنت تون�س ا�سرتاتيجية من ّوها على القطاعات منخف�ضة
املهارة التي تعتمد على اليد العاملة الرخي�صة ،والتو ّفر فر�ص عمل كافية للوافدين اجلدد على �سوق
العمل من ذوي ال�شهادات العليا .وخالل العقد املا�ضي ،زاد م�ستوى تعليم القوى العاملة ب�شكل كبري،
لكن مل يقابل هذا التغيري اجلوهري اجتاه مماثل يف الطلب على اليد العاملة .كما عانت ا�سرتاتيجية
تون�س التنموية �أي�ض ًا من التدخل ال�سيا�سي يف الأعمال التجارية ،ووجود العديد من احلواجز الإدارية
والتنظيمية ،وعدم ف ّعالية �آليات �إعادة التوزيع بني الفئات االجتماعية وبني خمتلف مناطق البالد.
للتغلب على التحدي الأول املتم ّثل بارتفاع مع ّدالت البطالة بني ال�شباب ،يتعينّ على تون�س
تطوير خطة م�ستدامة خللق فر�ص العمل التي تعتمد على قطاع خا�ص تناف�سي ،يف حني يتعينّ
على احلكومة �إزالة احلواجز �أمام روح املبادرة واال�ستثمار .وعلى الرغم من �أن البالد ح ّققت معد ًال
مرتفع ًا ن�سبي ًا من النمو االقت�صادي ي�صل �إىل حوايل  5يف
املئة خالل العقد املا�ضي ،ف�إن م�ساهمة اال�ستثمار اخلا�ص حتتاج تون�س �إىل تطوير خطة م�ستدامة لإيجاد
ظلت منخف�ضة .وقد اتّبع النظام ال�سابق �أجندة �سيا�سية جتاه فر�ص العمل تعتمد على قطاع خا�ص تناف�سي.
القطاع اخلا�ص تنطوي على ا�ستخدام برامج حتفيز مكلفة،
وغ�ض الطرف عن االحتيال ال�ضريبي ،وت�سهيل احل�صول
على التمويل وعقود القطاع العام ك�أدوات لك�سب والء القطاع اخلا�ص .بد ًال من ذلك حتتاج احلكومة
الآن �إىل فتح القطاعات االقت�صادية املختلفة �أمام املناف�سة و�إلغاء نظام االمتيازات ،ومراجعة قانون
اال�ستثمار لرت�شيد �آليات امل�ساعدة التي تقدمها الدولة ،وحماربة الف�ساد ،وتطبيق الأنظمة التجارية.
للتغلب على التح ّدي الثاين املتم ّثل بالعدد الكبري من الوظائف الهام�شية ،يحتاج �ص ّناع القرار �إىل
و�ضع حوافز كافية لتوجيه املوارد نحو قطاعات خمتارة تتميز بالقيمة امل�ضافة املرتفعة واملعرفة
املك ّثفة ،وحتفيز ابتكار املنتجات وتنويع الأ�سواق .ث ّمة فر�ص حقيقية يف جمال اخلدمات والزراعة





التحديات االقت�صادية يف تون�س

وال�صناعة ،لت�شجيع اال�ستخدام املك ّثف لر�أ�س املال الب�شري ،وتكييف التعليم والتدريب لتلبية الطلب
على العمالة .على �سبيل املثال ،ميكن للبالد التح ّول تدريجي ًا من ال�سياحة ال�شاطئية ذات العائد
املنخف�ض و�شديدة التق ّلب� ،إىل املنتوجات ال�سياحية ذات حمتوى اخلدمات املرتفعة .وميكن �أن تتح ّول
�أي�ضا من �أن�شطة مراكز االت�صال �إىل تطوير الربجميات وخدمات االت�صاالت التي تتميز بالقيمة
امل�ضافة املرتفعة .ولتنويع الأ�سواق ،يتعينّ على البالد �أن تك�سر اعتمادها الكبري على ال�سوق الأوروبية
املتو�سعة.
الراكدة و�أن ت�ستهدف ب�شكل مك ّثف الأ�سواق الأفريقية والآ�سيوية ّ
للتغلب على التحدي الثالث املتم ّثل بازدياد التفاوت يف الدخل ،يجب على تون�س مراجعة نظامها
املايل العام بهدف حتقيق العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للعبء ال�ضريبي .النظام ال�ضريبي
احلايل يخلق ت�ش ّوهات عدة جتعل توزيع الدخل �أكرث تفاوت ًا .ولهذه الغاية ،حتتاج احلكومة �إىل تب�سيط
القوانني ال�ضريبية والق�ضاء على الإعفاءات ال�ضريبية غري
ربرة ،واتّخاذ �إجراءات �صارمة �ضد املته ّربني من ال�ضرائب،
امل ّ
ميكن للحكومة ت�شجيع انتقال العمالة بني
و�ضمان م�ساهمة جميع دافعي ال�ضرائب بناء على قدراتهم.
املناطق من خالل اال�ستثمار يف البنية ا لأ�سا�سية كما حتتاج احلكومة �إىل تر�شيد الإنفاق العام وخف�ض تكلفة
والنقل ،وت�سهيل احل�صول على ال�سكن ب�أ�سعار
امل�ستهدفة
دعم الوقود ال�شاملة ،واعتماد برامج امل�ساعدة
ِ
معقولة ،وتطوير التكامل املناطقي.
للفقراء ،وحت�سني تقدمي اخلدمات العامة.
وللتغ ّلب على التح ّدي الرابع املتم ّثل ب�آليات التوزيع االجتماعية
واملناطقية غري الفعالة ،التي �أ ّدت �إىل �إيجاد فوارق كبرية بني
مناطق البالد الداخلية وال�ساحلية يف جمال البنية الأ�سا�سية العامة واحل�صول على اخلدمات
االجتماعية ،حتتاج احلكومة �إىل بلورة ا�سرتاتيجية �شاملة للتنمية تعزّز امل�ساواة يف احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية مثل التعليم وال�صحة يف خمتلف املناطق يف البالد .وميكن للحكومة ت�شجيع
انتقال العمالة بني املناطق من خالل اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية والنقل ،وت�سهيل احل�صول على
تو�سع فر�ص الأ�شخا�ص يف
ال�سكن ب�أ�سعار معقولة ،وتطوير التكامل املناطقي .مثل هذه اجلهود ّ
املناطق الداخلية من البالد من دون حرمان املوجودين على ال�ساحل ،وت�ؤ ّدي يف نهاية املطاف �إىل
م�ستوى معي�شي متقارب بني املناطق.

االقت�صاد التون�سي يف ظل بن علي
قبل ثورة اليا�سمني يف  14كانون الثاين/يناير ،مل تكن تون�س مت ّثل معجزة اقت�صادية وال ق�صة جناح
كامل ،ولكنها كانت �أف�ضل حا ًال مقارنة ببلدان �أخرى يف املنطقة .وقد جنحت يف بلوغ متو�سطمعدل
منو اقت�صادي ي�صل �إىل حوايل  5يف املئة خالل العقد املا�ضي ،متجاوزة متو�سط بلدان يف ال�شرق

احل�سن عا�شي

الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وبلدان �أخرى ذات دخل �أقل من املتو�سط ،و�أبقت التوازنات االقت�صادية
الداخلية واخلارجية حتت ال�سيطرة .وبف�ضل �سيا�ستها الناجحة يف جمال تنظيم الأ�سرة ،انخف�ض
مع ّدل النمو ال�سكاين ب�شكل حا ّد� ،إىل �أقل من  1.1يف املئة �سنوي ًا .نتيجة لذلك ،حققت تون�س بن�سبة
منو يف ن�صيب الفرد يف الناجت املحلي الإجمايل تزيد عن  3يف املئة �سنوي ًا خالل العقد املا�ضي ،وهو
�أداء متميز ن�سبي ًا باملقارنة مع معظم الدول العربية .بلغ ن�صيب الفرد من الدخل ،والذي و�صل �إىل
 2713دوالر ًا يف العام  3720 ،2005بحلول نهاية العام  .2010عالوة على ذلك ،كان اقت�صاد تون�س
متنوع ًا ن�سبي ًا ،مع تزايد �أهمية دور قطاع اخلدمات ،الذي زادت ح�صته من  55يف املئة يف �أوائل
الت�سعينيات �إىل �أكرث من  62يف املئة يف الوقت احلايل .يف غ�ضون ذلك ،انخف�ضت ن�سبة م�ساهمة
قطاع الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل من � 13إىل  8يف املئة منذ الت�سعينيات .وقد ن ّوعت البالد
�صادراتها بف�ضل ح�صة مرتفعة ن�سبي ًا من ال�صناعات التحويلية.
مع ذلك ،وعلى رغم منوها االقت�صادي و�أداءها على م�ستوى االقت�صاد الكليُ ،تع ّد تون�س حالة
مع ّقدة ،من خالل �صفقة دقيقة بني النظام اال�ستبدادي واملجتمع .فقد كان النظام قادر ًا ،لفرتة
طويلة ،على توفري املكا�سب االقت�صادية واالجتماعية ل�شرائح وا�سعة من ال�سكان ،يف مقابل ت�أمني
�شرعيته وا�ستقراره ال�سيا�سي .ومع ذلك ،ف�شلت ال�صفقة ال�سلطوية ،يف ظل تزايد عجز االقت�صاد،
عن خلق فر�ص عمل للوافدين اجلدد على �سوق العمل من ذوي ال�شهادات العليا ،وانت�شار الوظائف
الهام�ش ّية ومتد ّنية الأجر يف القطاع غري الر�سمي ،وزيادة التفاوت يف ال ّدخل والفوارق املناطقية.
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،أ�صبح اخلا�سرون من الو�ضع الراهن �أكرث عدد ًا من امل�ستفيدين منه ،وهو ما �أ ّدى �إىل
ت�آكل �شرعية النظام� .إذ مل يعد مبقدور املقاربة الأمنية وحدها �أن تبقي حكومة بن علي واقفة على
قدميها.

�إدارة عملية التح ّول االقت�صادي
قبل �سقوط نظام بن علي ،كان من املتو ّقع �أن ي�صل النمو االقت�صادي يف تون�س للعام � 2011إىل
 5.4يف املئة ،و�أال يتجاوز العجز يف امليزانية  2.5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،و�أن تظل ن�سبة
الدين العام دون  40يف املئة .ويتعينّ الآن على احلكومة اجلديدة يف البالد �أن تتعامل مع تو ّقعات
اقت�صادية خمتلفة ب�سبب االنعكا�سات ال�سلبية املرتبطة بالثورة والآثار اجلانبية لال�ضطرابات يف
ليبيا ،ومواجهة ارتفاع �أ�سعار الوقود والغذاء يف الأ�سواق الدولية .ومع التكلفة االقت�صادية للثورة التي
تق ّدر بنحو  5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،من املتو ّقع �أن يرتاوح النمو لعام  2011بني  0و 1
يف املئة 1.وقد انخف�ضت ال�سياحة ،التي مت ّثل  6.5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل وتع ّد �أكرب مز ّود
للنقد الأجنبي ،بن�سبة تزيد عن  50يف املئة .وتراجعت اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بن�سبة  20يف
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املئة ،وغادرت �أكرث من � 80شركة �أجنبية البالد .تفاقم الو�ضع يف �سوق العمل� ،سواء ب�سبب ت�سريح
العمال �أو ب�سبب تد ّفق العمال التون�سيني الفا ّرين من ليبيا .وقد ارتفع عدد العاطلني عن العمل �إىل
� 700ألف مقارنة ب�أقل من � 500ألف يف نهاية العام  .2010نتيجة لذلك ،بلغ معدل البطالة  17يف
املئة ،مقارنة بـ  14يف املائة قبل الثورة .وزاد عجز املوازنة العامة وعجز احل�ساب اجلاري .وقد ح ّدد
القانون املايل التكميلي الذي ّمتت امل�صادقة عليه يف حزيران/يونيو العجز مبا اليزيد عن  5يف املئة.
وا�ضط ّرت البالد ملواجهة عقبة مزدوجة مت ّثلت يف نق�ص ال�سيولة وارتفاع تكلفة التمويل اخلارجي
نظر ًا خلف�ض درجة ت�صنيفها ال�سيادي.
يف �سياق جهودها ملعاجلة هذا الو�ضع ،اتّخذت احلكومة اجلديدة جمموعتني من القرارات
الأ�سا�سية� .أو ًال ،يف  1ني�سان�/أبريل� ،أعلنت احلكومة عن «الربنامج االقت�صادي واالجتماعي ق�صري
املدى» ،الذي يت�ألف من �سبعة ع�شر �إجرا ًء ،والذي يهدف �إىل خلق ت�أثري اقت�صادي فوري من دون
الإ�ضرار بالآفاق امل�ستقبلية لالقت�صاد .وي�شتمل الربنامج على خم�س �أولويات :الأمن ،وخلق فر�ص
العمل ،ودعم الن�شاط االقت�صادي ،وتي�سري احل�صول على التمويل ،وتعزيز التنمية الإقليمية ،وتقدمي
امل�ساعدات االجتماعية امل�ستهدفة .ولكن با�ستثناء خلق فر�ص العمل ودعم الن�شاط االقت�صادي من
خالل احلوافز ال�ضريبية واملالية ،بدت معظم الإجراءات الأخرى غام�ضة وتفتقر �إىل �أي جدول زمني
وا�ضح لتنفيذها .وعلى �سبيل املثال ،يتم ّثل �أحد الإجراءات ب�إطالق م�شاريع البنية الأ�سا�سية الالزمة
لال�ستثمارات ،وهناك �إجراء �آخر يتم ّثل ب�إطالق برنامج لتعزيز �صورة تون�س اجلديدة.
ثاني ًا ،ع ّدلت احلكومة امل�ؤقتة امليزانية العامة للدولة لعام  ،2011و ّمتت املوافقة على م�شروع قانون
املوازنة التكميلية يف حزيران/يونيو  2011بهدف �إعادة تكييف موارد الدولة ،لت�أخذ يف االعتبار
الآثار املالية املرتتّبة على التدابري اال�ستثنائية التي اتُّخذت بعد ثورة اليا�سمني .وقد زاد الإنفاق
العام املتو ّقع بن�سبة  11يف املئة (زاد فيها الإنفاق اجلاري بن�سبة  17يف املئة بينما انخف�ض الإنفاق
الر�أ�سمايل بن�سبة  13يف املئة).
واجهت احلكومة امل�ؤقتة ثالثة قيود� .أو ًال ،كان لديها �أفق زمني ق�صري وملتب�س .ثاني ًا ،كانت
لديها موارد حمدودة ال�ستيعاب التكلفة االقت�صادية للثورة ومواجهة الآثار ال�سلبية للأزمة الليبية،
توجب عليها
يف حني كانت توا�صل اال�ستجابة لتوقعات عالية من �شرائح وا�سعة من املجتمع .ثالث ًاّ ،
�أي�ض ًا مواجهة م�س�ألة �شرعيتها والتعامل مع الغمو�ض ب�ش�أن احلدود الدقيقة ملهمتها .ومن وجهة نظر
اخلطاب احلكومي ،تتجه هذه املهمة لأن تكون �أكرث مي ًال نحو ت�صريف الأعمال و�إدارة ال�شواغل
اليومية بهدف متهيد الطريق لإجراء انتخابات ح ّرة ونزيهة �أكرث منها نحو االنخراط يف �إ�صالحات
وا�سعة .ومع ذلك ،هناك ،يف الواقع ،خالفات بني الأع�ضاء املتنوعني ملجل�س الوزراء امل�ؤقت.

م�س�ألة الأفق الزمني

غادر بن علي تون�س يف  14كانون الثاين/يناير  ، 2011بيد �أن حممد الغنو�شي احتفظ مبن�صبه

احل�سن عا�شي

ت�ضم العديد
كرئي�س للوزراء .ويف  17كانون الثاين/يناير� ،أعلن الغنو�شي عن ت�شكيل حكومة جديدة ّ
من املوالني للرئي�س بن علي يف املنا�صب الرئي�سة مثل الدفاع والداخلية وال�ش�ؤون اخلارجية .وحتت
�ضغط االحتجاجات يف ال�شوارع ،مت تغيري تركيبة جمل�س الوزراء ثالث مرات للتخ ّل�ص من �أع�ضاء
كانوا يتمتّعون بعالقات وثيقة مع نظام بن علي .وبحلول نهاية �شباط/فرباير ،ا�ضطر الغنو�شي �إىل
اال�ستقالة وجرى تعيني رئي�س جديد للوزراء هو الباجي قايد ال�سب�سي .كان من املتو ّقع مبدئي ًا �أن
ي�ستمر ال�سب�سي يف من�صبه حتى  24متوز/يوليو موعد �إجراء االنتخابات .ومع ذلك ،مت يف وقت الحق
ت�أجيل االنتخابات ،وجرى متديد فرتة والية حكومته حتى نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر.
املدة الق�صرية وامللتب�سة من والية احلكومة االنتقالية جتعل تقييم �أدائها �صعب ًا� .أو ًال ،هناك م�س�ألة
اال�ستعداد لتقلد من�صب وزاري .فقد كان بع�ض �أع�ضاء حكومة ال�سب�سي حديثي العهد يف ميدان �صنع
ال�سيا�سات العامة ،ويحتاجون �إىل وقت قبل �أن ي�صبحوا واثقني ب�ش�أن اتّخاذ القرارات .ثاني ًا ،هناك
م�س�ألة التن�سيق .فهذه احلكومة التكنوقراطية التي �شكلت لغر�ض معينّ بحاجة ملعرفة كيفية تن�سيق
�أعمالها .ثالث ًا ،حاملا يتم اتّخاذ القرارات ،عادة ما اليكون لها ت�أثري فوري.

م�س�ألة املوارد

واجهت احلكومة امل�ؤقتة يف تون�س مع�ضلة ارتفاع التوقعات االقت�صادية واالجتماعية يف بيئة �صعبة
مع تراجع امل�ؤ�شرات االقت�صادية (مبا يف ذلك انخفا�ض الن�شاط االقت�صادي ،وانهيار ال�سياحة
واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر) ،ما �أ ّدى �إىل حمدود ّية فر�ص االقرتا�ض يف الأ�سواق الدولية ،وعرو�ض
خجولة من اجلهات الإقليمية والدولية املانحة.

م�س�ألة ال�شرع ّية

يف�ضي و�ضع احلكومة امل�ؤقتة يف تون�س يف مرحلة ما بعد الثورة� ،إىل كرثة الطعون يف قراراتها يف
احل�سا�س بع�ض وزراء �إىل الرتكيز فقط على �إدارة الق�ضايا
حمكمة الر�أي العام .وقد دفع هذا الو�ضع ّ
اليومية ،وجتنب تقدمي �أي التزامات ،خا�صة �إذا ترتّبت عليها �آثار تتجاوز الفرتة االنتقالية.
عموم ًا ،كانت فرتة ما بعد الثورة يف تون�س مقلقة للغاية ،يف ظل تراجع حا ّد يف الن�شاط االقت�صادي
املحلي؛ وجوار �إقليمي م�ضطرب للغاية ،وارتفاع �أ�سعار الوقود واملواد الغذائية يف الأ�سواق الدولية.
لكن رغم هذه ال�صعوبات ،جنحت احلكومة امل�ؤقتة يف منع االقت�صاد من االنهيار ،واحلفاظ على
م�ستوى الئق من احتياطيات النقد الأجنبي ،وال�سيطرة على الت�ضخم.
فاز حزب النه�ضة ،وهو حزب �إ�سالمي معتدل ،يف االنتخابات التي عقدت يف تون�س يف ت�شرين
الأول�/أكتوبر .ومن املتوقع �أن ي�سيطر هذا احلزب على احلكومة االئتالفية اجلديدة ،التي مل يتم
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ت�شكيلها بعد مرور �أكرث من �شهر على االنتخابات .وقد وعد قادة احلزب بانتهاج �سيا�سات اقت�صادية
ليربالية و�صديقة للأعمال التجارية .وحثّ البنك املركزي التون�سي يف بيان �صحايف يوم  1كانون
الأول/دي�سمرب على ت�شكيل احلكومة ب�سرعة ال�ستعادة الثقة
وطم�أنة امل�ستثمرين ب�ش�أن م�ستقبل البالد .ومن املتوقع �أن
جنحت احلكومة امل�ؤقتة يف منع االقت�صاد من االنهيار ،يواجه االقت�صاد وقت ًا ع�صيبا يف ظل الركود االقت�صادي يف
واحلفاظ على م�ستوى الئق من احتياطيات النقد
�أوروبا ،التي مت ّثل ن�سبة  80يف املئة من جتارة تون�س .وعلى رغم
الأجنبي ،وال�سيطرة على الت�ضخم.
�أن االقت�صاد التون�سي منا بن�سبة  1.5يف املئة يف الربع الثالث،
�سيكون النمو الإجمايل يف العام  2011قريب ًا من ال�صفر.
ويتو ّقع م�شروع ميزانية تون�س �أن يتعافى االقت�صاد وينمو بن�سبة  4.5يف املئة يف العام .2012

التحديات وخيارات ال�سيا�سة
الب ّد للحكومة املنتخبة حديث ًا يف تون�س من بلورة ا�سرتاتيجية �شاملة ومتّ�سقة ،وخطاب ذي �صدقية،
و�أهداف حم ّددة وجدول زمني لبلوغها .وملواجهة التحديات الكربى يف البالد ،يجب �أن تويل هذه
اال�سرتاتيجية اهتمام ًا خا�ص ًا لأربعة ركائز �أ�سا�سية� .أو ًال ،العملية امل�ستدامة خللق فر�ص العمل حتتاج
�إىل االعتماد على قطاع خا�ص قوي وتناف�سي .ثاني ًا ،يتعينّ على �ص ّناع القرار و�ضع حوافز كافية
لتوجيه املوارد نحو قطاعات خمتارة تتم ّيز بالقيمة امل�ضافة املرتفعة واملعرفة املكثفة .ثالث ًا ،يجب
على امل�س�ؤولني عن املالية العامة �إزالة الت�ش ّوهات وحتقيق العدالة االجتماعية من خالل التقا�سم
العادل للعبء ال�ضريبي والإنفاق االجتماعي الأكرث ف ّعالية .رابع ًا� ،ص ّناع القرار يف حاجة �إىل بلورة
ا�سرتاتيجية �شاملة للتنمية املناطقية تو ّفر ملحافظات البالد واملجال�س املحلية �أطر �سيا�سة عمل ّية
وموارد ب�شرية ومالية كافية للتعامل مع امل�س�ؤوليات املخ ّولة لهم من قبل الدولة .وتنق�سم البالد �إىل
 24حمافظة ،تنق�سم بدورها �إىل  264منطقة والتي تنق�سم �إىل  2073قطاع �أو بلدية .يف الوقت
نف�سه ،ف�إن احلكومة بحاجة خللق تعاون بني املناطق وات�ساق بني الأهداف الوطنية والإقليمية �أو
املناطقية.

ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص وخلق الوظائف الالئقة

من بني جميع التحديات التي تواجه تون�س ،لي�س ث ّمة ما هو �أكرث �أهمية بالن�سبة للمواطن العادي من
م�س�ألة التوظيف  .فقد واجهت تون�س �أزمة البطالة الهيكلية على مدى العقود الثالثة املا�ضية ،مبعدل
بطالة يتجاوز  14يف املئة با�ستمرار.

احل�سن عا�شي

تحديات سوق العمل :التشخيص السليم
ّ

على رغم �أن معدل البطالة بني خريجي اجلامعات ظل منخف�ض ًا ب�شكل ال يكاد يذكر حتى منت�صف
الت�سعينيات ،ف�إنه زاد ب�شكل كبري منذ ذلك احلني .وبحلول نهاية العام  ،2010كان واحد تقريب ًا من
بني كل �أربعة من خريجي اجلامعات اليعمل (ال�شكل  .)1وتنت�شر البطالة بني ال�شباب خا�صة ،بالنظر
�إىل �أن  70يف املئة من العاطلني عن العمل هم حتت �سن الـ  30من العمر و 85يف املئة منهم حتت
�سن الـ .35
ال�شكل  :1معدالت البطالة ح�سب م�ستوى التعليم يف تون�س( 2010-2001 ،يف املائة)
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ث ّمة ثالثة �أ�سباب رئي�سة تكمن وراء ارتفاع معدالت البطالة بني اخلريجني� .أو ًال ،دخلت تدفقات �أكرب
من اخلريجني يف �سوق العمل �أكرث مما كان عليه احلال من قبل .ومل يرافق هذا التغيري اجلوهري
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يف م�ؤهالت الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل يف تون�س �أي حت ّول مواز يف الطلب على اليد العاملة.
ب�صفة عامة ،ا�ستمرت القطاعات نف�سها يف توليد فر�ص العمل.
خالل العقد املا�ضي ،و�صل متو�سطمعدل النمو ال�سنوي للقوى العاملة التون�سية �إىل  2.6يف املئة.
يخفي هذا املتو�سط اجتاهني متناق�ضني ،حيث تزايد عدد احلا�صلني على تعليم جامعي بن�سبة 10
يف املئة �سنوي ّا ،مقارنة مبعدل منو �سلبي قدره  2يف املئة للذين مل يح�صلوا على �أي نوع من التعليم
(ال�شكل  .)2نتيجة لذلك ،ارتفعت ح�صة التعليم اجلامعي بني الباحثني عن العمل من  20يف املئة يف
العام � 2000إىل �أكرث من  70يف املئة بحلول نهاية العام .2010
ال�شكل  :2خلق فر�ص العمل والداخلون اجلدد يف �سوق العمل احلا�صلون على تعليم جامعي يف تون�س،
( 2010-2001بالآالف)
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ثاني ًا ،مل يعد ب�إمكان م�ؤ�س�سات اخلدمة املدنية اململوكة للدولة ،والتي كانت مت ّثل الو�سائل التقليدية
للخريجني من ذوي املهارات العالية� ،أن ت�ضمن توظيف العمالة (ال�شكل  .)3يف املا�ضي ،و ّفر القطاع
العام ا�ستقرار ًا وظيفي ًا و�أجور ًا �أعلى مقارنة مع القطاع اخلا�ص� 2.إذ تك�شف درا�سة �أعدتها وزارة

احل�سن عا�شي

التكوين املهني والت�شغيل �أن موظفي اخلدمة املدنية العامة ك�سبوا ،يف املتو�سط 17 ،يف املئة �أكرث
من العاملني يف القطاع اخلا�ص .الفجوة يف الأجور بني الوظائف العامة واخلا�صة ت�صل �إىل  40يف
املئة بالن�سبة �إىل خريجي اجلامعات (با�ستثناء املهند�سني) .وتبينّ �أن التعليم �أ�ضحى �سيف ًا ذا ح ّدين
من خالل رفع تو ّقعات ال�شبان املتعلمني وت�أجيج م�شاعر الإحباط لديهم .وقد اختار معظم ال�شباب
املتعلمني انتظار احل�صول على وظائف يف القطاعني الر�سمي والعام ،واللذان يق ّدمان �أجور ًا �أف�ضل
ومنافع ما عدا الأجور .يف املتو�سط ،يظل كل خريج جامعي عاط ًال عن العمل مدة �سنتني و�أربعة
3
�أ�شهر ،وهو ما يزيد بواقع ت�سعة �أ�شهر عن الفرتة التي ينتظرها غري اخلريجني.
ال�شكل  :3متو�سط عدد الوظائف املقدّمة يف القطاع احلكومي يف تون�س يف ال�سنة� ،أربع فرتات من
� 1989إىل ( 2010بالآالف)
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امل�صدر :ح�سابات امل�ؤلف ا�ستنادًا �إىل بيانات من املعهد الوطني للإح�صاء.

ثالث ًا ،القطاع اخلا�ص غري قادر على ا�ستيعاب تدفقات الوافدين اجلدد �إىل �سوق العمل .يف تون�س،
اال�ستثمار اخلا�ص منخف�ض (ال�شكل  ،)4ومعظم فر�ص العمل التي يوفرها هي للعمال غري املهرة .يف
قطاع ال�سياحة ،على �سبيل املثال ،ثمانية فقط من �أ�صل  100وظيفة يتم خلقها هي ملوظفني حا�صلني
على تعليم جامعي 4.بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وب�صرف النظر عن عدد قليل من امل�شاريع الكبرية املوجودة
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جزئي ًا �أو كلي ًا يف القطاع العام ،ف�إن غالبية ال�شركات التون�سية �صغرية وخا�صة .ويو ّفر معظمها �أق ّل
من خم�س وظائف ( 97يف املئة من جميع ال�شركات ا�ستناد ًا لبيانات املعهد الوطني لالح�صاء لعام
 ،)2009وت�ستخدم تكنولوجيات �أول ّية جد ًا ال تتطلب �أي عمالة متعلمة.
على الرغم من �أن ال�شركات املتو�سطة احلجم والكبرية تدفع �ضريبة �شركات بن�سبة  30يف املئة
(ما مل تكن م�ؤهلة للح�صول على �إعفاءات �ضريبية� ،أو قادرة على ا�ستغالل العالقات ال�سيا�سية
للإبالغ عن قدر �أقل من الأرباح) ،ميكن لل�شركات ال�صغرية وامل�شاريع املتناهية ال�صغر الته ّرب من
الت�شجع ال�شركات ال�صغرية على النمو
دفع ال�ضرائب �أو دفع مبلغ متوا�ضع .هذه الت�ش ّوهات ال�ضريبية
ّ
�أو التحديث.
ال�شكل  :4ح�صة اال�ستثمار اخلا�ص من �إجمايل اال�ستثمار يف تون�س( 2008 ،يف املئة)
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امل�صادر :بيانات البنك الدويل وح�سابات امل�ؤلف.

من منظور االقت�صاد ال�سيا�سيُ ،ت َع ّد امل�ؤ�س�سات ال�ش ّفافة والف ّعالة �شرطني �أ�سا�سيني لتنمية ال�شركات
املتو�سطة احلجم والكبرية .وكثري ًا ما تتم مواجهة البريوقراطية والف�ساد من قبل رجال الأعمال .بيئة
الأعمال على �أر�ض الواقع تبدو �أكرث تقييد ًا مما ّمتت الإ�شارة �إليه بوا�سطة تقرير البنك الدويل
5
ملمار�سة �أن�شطة الأعمال.

احل�سن عا�شي

تحديات سوق العمل :تجاوز السياسات الخاطئة
ّ
ملعاجلة مع�ضلة البطالة يف البالد� ،أطلقت احلكومة التون�سية عدد ًا من الربامج وال�سيا�سات� .أو ًال،
جل�أت احلكومة �إىل ا�ستخدام الأدوات الق�سر ّية تارة والتحفيز ّية تارة �أخرى ملنع ت�سريح العمال .ثاني ًا،
ط ّبقت احلكومة �سيا�سات تن�شيط �سوق العمل .وعموم ًا ،كانت هذه املقاربات مكلفة وف�شلت يف معاجلة
االختالالت احلقيقية.
�أو ًال� ،أدخلت احلكومة بع�ض املرونة على �أنظمة العمل كجزء من �أجندتها للإ�صالح االقت�صادي.
ومع ذلك ،التزال ال�سلطات ت�سيطر ،فعلي ًا ،على عمليات الت�سريح اجلماعي ،وتق ّرر منح �أو رف�ض
املوافقة .ويف الوقت نف�سه ،تق ّدم حوافز لل�شركات املتع ّرثة ملنعها من تقلي�ص عدد موظفيها �أو التوقيف
النهائي لن�شاطها .وقد اتخذت احلوافز ،يف �أغلب الأحيان� ،شكل �إعانات لتغطية �أعباء الديون وتقدمي
الإعفاءات ال�ضريبية .وعلى رغم �أن هذه التدابري ميكن �أن تق ّلل من اخل�سائر يف الوظائف يف املدى
الق�صري ،ف�إنها مكلفة على امل�ستوى املايل وتو ّلد �آثار ًا عك�سية على التوظيف على املدى الطويل ،لأنها
متنع �إعادة التوزيع ال�سليمة لر�أ�س املال والعمالة من ال�شركات غري الناجحة والأن�شطة املرتاجعة �إىل
القطاعات النا�شئة .نتيجة لذلك ،ف�إن ّ
تدخل احلكومة يف �سوق العمل يعوق عملية التغيري االقت�صادي
الهيكلي.
ثاني ًا� ،أنفقت احلكومة مبالغ مالية كبرية على مبادرات تن�شيط �سوق العمل  -مايعادل  1يف املئة من
ناجتها املحلي الإجمايل �سنوي ًا ،وهو مامياثل متو�سط ميزانية االحتاد الأوروبي املخ�ص�صة للغر�ض
نف�سه .وت�شمل �سيا�سات تن�شيط �سوق العمل الإعانات يف الأجور والإعانات على التوظيف املمنوحة
لأرباب العمل لت�شجيعهم على توظيف املزيد من املوظفني ،وبرامج التدريب و�إعادة التدريب لزيادة
فر�ص توظيف طالبي العمل ،وبرامج الأ�شغال العامة ،واالعتمادات التف�ضيلية لتعزيز مبادرات
التوظيف الذاتي .ومع ذلك ،تط ّلب تنفيذ �سيا�سات �سوق العمل عدد ًا كبري ًا من التدخالت املج ّز�أة التي
متيزت بانعدام التن�سيق ،وت�شتّت املوارد املالية والب�شرية والإدارية ،وحمدودية الت�أثري على معدالت
البطالة .كان ال�صندوق الوطني للت�شغيل ،والذي هو امل�صدر الرئي�س لتمويل �سيا�سات �سوق العمل،
ُيدار مبا�شرة عن طريق مكتب رئي�س اجلمهورية ،وبالتايل فقد كان يفتقر �إىل ال�شفافية واليخ�ضع �إىل
�أي تقييم �أو حما�سبة .وقد حرمت معايري الأهلية التي مت تطبيقها �شرائح وا�سعة من القوة العاملة
العاطلة عن العمل من اال�ستفادة من هذه ال�سيا�سات .وا�ستفاد  25يف املئة فقط من العاطلني عن
عال
العمل يف تون�س من برامج �سوق العمل .ونتيجة لذلك ،ف�إن متو�سطاملبلغ امل�صروف لكل م�ستفيد ٍ
جد ًا وي�ؤدي �إىل الإجحاف وعدم امل�ساواة يف حق الفئات غري امل�ؤهلة لال�ستفادة من هذه الربامج.
حتى لو �أمكن لهذه الربامج �أن ت�ساعد على حت�سني املواءمة بني العر�ض والطلب يف مواجهة
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متطلبات �سوق العمل ،فال ميكن �أن تكون �أبد ًا ح ًال لالختالالت االقت�صادية الهيكلية مثل انخفا�ض
معدل اال�ستثمار اخلا�ص ،وحمدودية الطلب على اليد العاملة
املاهرة ،والنظام التعليمي الذي يحتاج �إىل الإ�صالح ،والدور
على �صنّاع القرار �إ�صالح بيئة الأعمال التجارية من
املهيمن لل�شبكات غري الر�سمية يف توفري �إمكانية احل�صول
خالل امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص لتحديد �أولويات
على فر�ص العمل .هذه هي الق�ضايا يجب �أن تعاجلها
الإ�صالح.
احلكومة املنتخبة حديثاً.

استثمارات القطاع الخاص :األولوية الكبرى
مي ّثل القطاع اخلا�ص احليوي واملزدهر �شرط ًا �أ�سا�سي ًا خللق فر�ص العمل ،وتعزيز الإنتاجية،
و�ضمان القدرة على املناف�سة .ويعتمد خلق فر�ص العمل �أ�سا�س ًا على النمو االقت�صادي ،والذي يتطلب
اال�ستثمار يف حد ذاته .يف البلدان ذات النمو املرتفع ،يتجاوز اال�ستثمار اخلا�ص عادة  25يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني �أن اال�ستثمار اخلا�ص يف تون�س اليكاد يتجاوز  15يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل .نتيجة لذلك ،اعتمد النمو يف تون�س ب�شكل �أكرب على اال�ستثمار العام ،وبدرجة �أق ّل
على اال�ستثمار اخلا�ص ور�أ�س املال الب�شري(.)6
يجب على �ص ّناع القرار يف تون�س الت�صدي للعوامل التي تعيق دينامية اال�ستثمار اخلا�ص املحلي
والأجنبي ،وتنفيذ الإ�صالحات املنا�سبة .ويجب عليهم �إ�صالح بيئة الأعمال التجارية من خالل
امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص لتحديد �أولويات الإ�صالح ومراقبة تنفيذها.
يف تون�س ،التزال الدولة ت�سيطر على القطاع الإنتاجي �إىل حد كبري ،والذي يتخ ّلل �أي�ض ًا القطاع
اخلا�ص من خالل �شبكة مع ّقدة من امللكية املتبادلة( .)7والتقت�صر ملكية الدولة على قطاعات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،والطاقة ،والنقل ،واخلدمات امل�صرفية فقط ،بل ميتد ح�ضورها �إىل
لقطاعات �أخرى ،مثل الأ�سمدة والتعدين ومواد البناء(.)8
يجب على احلكومة املنتخبة حديث ًا �إطالق عدد من الإ�صالحات الأ�سا�سية ل�ضمان �أن تكون
القطاعات االقت�صادية املختلفة مفتوحة �أمام املناف�سة ،و�إلغاء نظام االمتيازات ال�سائد ،ومراجعة
قانون اال�ستثمار لتب�سيط وتر�شيد احلوافز االقت�صادية ،وحماربة الف�ساد واملح�سوبية التي ّمتت
م�أ�س�ستها يف ظل نظام زين العابدين بن علي.

إزالة القيود المفروضة على استثمار القطاع الخاص وتعزيز المنافسة
حتتاج تون�س �إىل مراجعة القيود املفرو�ضة على اال�ستثمارات يف قطاعات اخلدمات ،وذلك بهدف
ت�سهيل م�شاركة القطاع اخلا�ص املحلي وامل�ستثمرين الأجانب .وعلى رغم الإ�صالحات التي نفذتها
لتحرير التجارة واال�ستثمار منذ منت�صف الثمانينيات ،هناك انفتاح حمدود على اال�ستثمار اخلا�ص

احل�سن عا�شي

يف قطاع اخلدمات.
البالد لي�س لديها اتفاقية جتارة حرة تغطي اخلدمات ،وقد كانت التزاماتها متع ّددة الأطراف
يف �إطار منظمة التجارة العاملية حمدودة جد ًا باملقارنة مع امل�ستويني الإقليمي والدويل .فالولوج �إىل
العديد من اخلدمات ،مثل الأن�شطة التجارية (التوزيع باجلملة وجتارة التجزئة) ،حم�صور بامل�ؤ�س�سات
التي ميلك التون�سيون فيها �أغلبية ر�أ�س املال .و ُي�شرتط يف العديد من �أن�شطة اخلدمات الأخرى على
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر احل�صول على موافقة م�سبقة من هيئة اال�ستثمار �إذا كانت ن�سبة امللكية
الأجنبية فيها تتجاوز  50يف املئة .وب�سبب هذه القيود� ،أ�ضاعت تون�س فر�صة اال�ستفادة ب�شكل �أكرب
من تد ّفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر واملكا�سب املحتملة لذلك يف جمال الرفع من الإنتاجية .ا�ستغل
الأفراد املقربون ملركز ال�سلطة يف نظام زين العابدين بن علي هذه الأحكام لفر�ض �أنف�سهم ك�شركاء
البديل عنهم بالن�سبة للم�ستثمرين الأجانب ،وهو مارتّب �آثار ًا �ضارة على اال�ستثمار اخلا�ص.
ينبغي �أن تعالج تون�س م�س�ألة القرو�ض املتعثرّ ة يف القطاع امل�صريف وتفتحه �أمام املناف�سة .ومي ّثل
�ضعف النظام املايل التون�سي عقبة �أخرى يف حتقيق النمو لأنه يرفع تكلفة ر�أ�س املال ،وي�ؤ ّدي �إىل
تخ�صي�ص املوارد املالية املتاحة بطريقة غري ناجعة .القطاع امل�صريف ،الذي ت�سيطر فيه احلكومة
على �أكرب ثالثة م�صارف عامة ،اليزال يعاين من املناف�سة املحدودة وم�ستويات مفرطة من القرو�ض
املتعرثة .هذه القرو�ض مت ّثل �أكرث من  12يف املئة من �إجمايل القرو�ض يف القطاع امل�صريف يف تون�س،
مقارنة بـ 8يف املئة يف الأردن و 4.8يف املئة يف املغرب(.)9
كما �أن تون�س بحاجة �إىل تعزيز �سلطات اجلهاز امل�شرف على احرتام قواعد املناف�سة داخل الأ�سواق،
وتنفيذ �أنظمة ولوائح ت�شجع على املناف�سة ال�شريفة .على م�ستوى الن�صو�ص ،تبدو قوانني املناف�سة يف
تون�س متما�شية مع املعايري الدولية ،ولكن اليزال تطبيقها حمدود ًا.

مراجعة وتبسيط حوافز االستثمار
حتتاج ال�سلطات التون�سية �إىل �إعادة النظر يف احلوافز املق ّدمة يف �إطار قانون اال�ستثمار يف
البالد ،وبلورة �إجراءات داعمة لال�ستثمار وال�صادرات �أكرث فعالية وات�ساق ًا و�شفافية .فتنفيذ قانون
اال�ستثمار مبوجب القانون  120-93وتعديالته مع ّقد ويك ّلف كل �سنة مايعادل  2.2يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل� ،أو  11يف املئة من الإيرادات ال�ضريبية للدولة .وعلى رغم هذه التكاليف الباهظة،
ف�إن احلوافز املالية وال�ضريبية املمنوحة مبوجب القانون امل�شار �إليه غري ف ّعالة يف حتفيز اال�ستثمار
اخلا�ص( .)10ال�شكل  5يك�شف �أنه خالل العقد املا�ضي ،انخف�ضت ح�صة اال�ستثمار اخلا�ص يف الناجت
املحلي الإجمايل من � 15.3إىل  12.5يف املئة بني عامي  2000و ،2004وركدت عند حوايل  14يف
املئة منذ العام .2006
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ال�شكل  :5ح�صة ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف الناجت املحلي الإجمايل يف تون�س( 2000-2009 ،يف
املائة)
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امل�صدر :البنك املركزي التون�سي

يبدو �أن نظام زين العابدين بن علي ا�ستخدم �أ�سا�س ًا نظام احلوافز لدعم �شرعيته وتعزيز �سيطرته
ال�سيا�سية والإدارية على القطاع اخلا�ص( .)11فمن خالل التمييز بني امل�ؤ�س�سات على �أ�سا�س خ�صائ�صها
 مثل احلجم ،والقطاع االقت�صادي ،واملوقع ،والتوجه نحو الت�صدير – منح قانون اال�ستثمار يفتون�س �سلطة تقديرية كبرية للبريوقراطية ووو ّلد ت�ش ّوهات كبرية يف بيئة الأعمال .يف املتو�سط ،بلغت
ن�سبة احلوافز التي قدمتها الدولة  40يف املئة من التكلفة اال�ستثمارية للم�شاريع التي مت دعمها بني
العامني  1994و .)12(2007ولكي تتغلب على العجز الهيكلي يف ا�ستثمار القطاع اخلا�ص ،يجب على
احلكومة املنتخبة و�ضع قانون جديد لدعم �أهداف خلق فر�ص العمل والتنويع االقت�صادي ،وحتفيز
عملية تقارب وتكامل اقت�صادي �سليمة بني املناطق ال�ساحلية والداخلية يف البالد.

محاربة الفساد والمحسوبية التي تمت مأسستها في ظل نظام بن علي
من �أجل م�ستقبل تون�س االجتماعي واالقت�صادي ،يتعينّ على احلكومة املنتخبة حديث ًا توجيه �ضربة
موجعة لثقافة الف�ساد .ومع ذلك ،ف�إن الف�ساد �آفة متجذرة من امل�ؤكد �أنها مل تغادر تون�س مع بن
علي .وحماربة الف�ساد ت�ستلزم اتّخاذ �إجراءات �صارمة �ضد الر�شوة واالحتيال والتهرب ال�ضريبي،
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والرتاجع �أي�ض ًا عن تخ�صي�ص اخلدمات االجتماعية لأغرا�ض �سيا�سية.
على الرغم من �أن و�سائل الإعالم والر�أي العام تر ّكز ح�صر ًا على الف�ساد يف الدوائر العليا وبني
�أفراد عائلة زين العابدين بن علي الذين كانوا ي�ستخدمون مواقعهم ملراكمة الرثوة ب�شكل غري
قانوين ،ف�إن م�س�ألة الف�ساد واملح�سوبية يف تون�س جتاوزت حميط النظام وتف�شت بني �شرائح وا�سعة
من املجتمع .وقد ا�ستخدم النظام يف تون�س �سيا�سات عامة خمتلفة  -مثل اخل�صخ�صة ،وقانون
اال�ستثمار ،وت�شجيع ال�صادرات  -لإن�شاء ورعاية �شكل من �أ�شكال الر�أ�سمالية املبنية على املح�سوبية
التي كان رجال الأعمال فيها يعتمدون اعتماد ًا كبري ًا على الدولة للو�صول �إىل ال�سلطة واالمتيازات
والفر�ص اال�ستثمارية .وبذلك ح ّقق النظام هدفني� .أو ًال ،خلق حتالف ًا اجتماعي ًا جديد ًا باعتباره بدي ًال
للأن�صار التقليديني من الفئات املتو�سطة وال�ضعيفة الذين �أ�ض ّرت بهم الإ�صالحات االقت�صادية ذات
التوجه الليربايل .ثاني ًا� ،أبقى النظام على �سيطرته على االقت�صاد من خالل �شبكات امل�صالح التي
ن�سجها على امل�ستوى املركزي ويف املناطق بني رجال الأعمال والبريوقراطية.
من بني جميع احلكومات اال�ستبدادية يف املنطقة� ،أتقن نظام بن علي يف تون�س فنّ ا�ستخدام
املنظمات غري احلكومي ٌة ،التي ترعاها احلكومة ،ب�شكل جيد( .)13فقد خلق النظام ورعى �شبكة
ت�ضامن نفع ّية ،والتي ،و�إن مل تكن جزء ًا من احلكومة ،كانت تقودها النخبة يف احلزب احلاكم� .إذ
ح ّولت هذه ال�شبكة ،من خالل منح االمتيازات واخلدمات االجتماعية يف مقابل دعم النظام ،ثقافة
املح�سوبية �إىل ف�ساد م�ست�شر يف جميع قطاعات املجتمع.
�إن احل ّد من الف�ساد ّ
املرجح �أن يتطلب اتّخاذ تدابري قوية ،واملزيد من
املنظم هو التحدي الذي من ّ
الوقت واملال �أي�ض ًا� .ص ّناع القرار  -بت�ضافر اجلهود مع اجلهات املعنية الأخرى ،مبا يف ذلك القطاع
اخلا�ص والأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين – بحاجة �إىل تنفيذ ا�سرتاتيجية �شاملة
ملكافحة الف�ساد .مثل هذه اال�سرتاتيجية يجب �أال ت�ستهدف الأ�شخا�ص الذين اعتادوا على �إ�ساءة
ا�ستعمال منا�صبهم فقط  ،ولكن �أي�ض ًا الأفراد واملنظمات التي ا�ستفادت من هذا النظام ب�شكل غري
مبا�شر .حمالت التوعية العامة ،التي تو�ضح الآثار ال�ضارة للف�ساد على النمو االقت�صادي واال�ستثمار
واملناف�سة ،على الرغم من �أنها �ضرورية �إال �أنها لي�ست كافية .فرفع م�ستوى الوعي من دون تنفيذ
�صارم ملقت�ضيات القانون منا�سب قد ي�ؤ ّدي �إىل فقدان الثقة بني ال�سكان وزيادة حاالت الف�ساد(.)14

ارتقاء �س ّلم القيمة امل�ضافة
�ص ّناع القرار يف تون�س بحاجة �إىل و�ضع حوافز كافية لتوجيه املوارد نحو قطاعات خمتارة تتميز
بالقيمة امل�ضافة املرتفعة واملعرفة املكثفة .ث ّمة فر�ص حقيقية يف جمال الزراعة وال�صناعة وقطاع
اخلدمات لتعزيز اال�ستخدام املك ّثف لر�أ�س املال الب�شري ،ولتكييف التعليم والتدريب لتلبية الطلب.
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�سيكون من قبيل اخلط�أ ح�صر معاناة املواطنني التون�سيني ،وال�سيما ال�شباب ،يف مع�ضلة البطالة.
فقد تفاقم الو�ضع االجتماعي يف تون�س نظر ًا النت�شار الوظائف اله�شة املتد ّنية الأجر يف القطاع
اخلا�ص الر�سمي ،و�صعود القطاع غري الر�سمي كر ّد على ف�شل االقت�صاد الر�سمي يف تقدمي فر�ص
عمل الئقة .ويبدو معبرّ ًا جد ًا �أن �شرارة اال�ضطرابات االجتماعية التي اندلعت يف تون�س ،وانتهت
مع انهيار النظام ال�سابق� ،أطلقتها الت�ضحية العلنية بالنف�س من �شاب مل يكن عاط ًال عن العمل،
ولكنه كان يعمل يف القطاع غري الر�سمي ،والذي كان يتعر�ض با�ستمرار �إىل امل�ضايقات من ال�سلطات
املحلية.
يف قطاع ال�سياحة 35 ،يف املئة من العاملني فقط لديهم عقد دائم� .أما الباقون فهم �إ ّما موظفون
م�ؤ ّقتون (� )٪ 53أو متد ّربون ( .)15()٪ 12يف قطاع املن�سوجات واملالب�س ،الذي ُيع ّد قطاع ًا رئي�سي ًا
يوفر الوظائف ،ث ّمة ن�سبة  44يف املئة من العاملني يف و�ضع غري دائم و 11يف املئة يف و�ضع التدريب
(ال�شكل  45 .)6يف املئة فقط من جميع العاملني يتمتعون بعقد عمل دائم( .)16بالإ�ضافة �إىل ح�سا�سية
و�ضعهم ،يك�سب املوظفون غري الدائمني من � 25إىل  40يف املئة �أقل مقارنة مع املوظفني الدائمني .يف
كال القطاعني ،يبدو �أن القدرة التناف�سية لتون�س ناجمة �إىل حد كبري من �سوء ظروف العمل وتدنيّ
الأجور.
ال�شكل  :6حالة الوظائف (الدائمون ،وغري الدائمني ،واملتدربون) يف �صناعة الن�سيج واملالب�س اجلاهزة
وال�سياحة واملن�سوجات يف تون�س( ،يف املئة)
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كانت م�ساهمة القطاعات الأكرث توجه ًا نحو الت�صدير يف النمو االقت�صادي حمدودة نتيجة النخفا�ض
قيمتها امل�ضافة ،و�ضعف تكاملها مع بقية القطاعات االقت�صادية .المت ّثل ح�صة القيمة امل�ضافة �سوى
 18.5يف املئة من قيمة الناجت الإجمايل لقطاع ال�صناعات التحويلية يف تون�س( .)17هذا املعدل �أق ّل يف
حالة املن�سوجات وال�صناعات الكهربائية وامليكانيكية .وقد �أغفلت احلوافز املقدمة للقطاع اخلا�ص
الدور الرئي�س للروابط والتفاعالت بني ال�شركات امل�ص ّدرة الرائدة ،من جهة ،والإنتاج املحلي ،من
جهة �أخرى .والنتيجة هي �أن ال�شركات التون�سية املوجهة لل�سوق املحلية مل ت�ستفد من حترير التجارة
واالنفتاح على اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
مت ّثلت ا�سرتاتيجية تون�س يف ت�شجيع ال�صادرات ،وخا�صة تون�س بحاجة �إىل مراجعة �سيا�ستها التجارية لك�سر
املنتجات امل�ص ّنعة ،يف حني و ّفرت حماية �شديدة لل�شركات االعتماد الكبري على ال�سوق الأوروبية.
املنتجة لل�سوق املحلية .وقد خلقت هذه اال�سرتاتيجية ثنائية
يف االقت�صاد �أعاقت �إدماج ال�سوق املحلية والأن�شطة املوجهة
نحو الت�صدير� .إذ زادت اعتماد امل�ص ّدرين على املدخالت امل�ستوردة ،وجعلت من ال�ضروري دعم
ال�شركات التي تقوم بالت�صنيع املحلي لل�سلع البديلة.
ينبغي للبالد التح ّول تدريجي ًا من العائد املنخف�ض و�شديد التقلب لـ«ال�سياحة الرخي�صة»� ،إىل
«ال�سياحة عالية اجلودة» .وينبغي �أن تتح ّول �أي�ض ًا من مراكز االت�صال �إىل تطوير الربجميات وخدمات
املعلومات واالت�صاالت ذات القيمة امل�ضافة املرتفعة .تون�س بحاجة �أي�ض ًا �إىل بلورة ا�سرتاتيجية �شاملة
لتعزيز ت�صدير اخلدمات الطبية �إىل الليبيني واجلزائريني و�أبناء جنوب ال�صحراء(.)18
من حيث تنويع الأ�سواق ،تون�س بحاجة �إىل مراجعة �سيا�ستها التجارية لك�سر االعتماد الكبري
على ال�سوق الأوروبية� .إذ مي ّثل تنويع ال�شركاء التجاريني جما ًال �آخر ميكن فيه لتون�س �أن تعزّز من
خاللها حنكتها يف الأعمال التجارية .حالي ًا ،ي�أتي اجلزء الأكرب من ال�سياحة ،واال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر ،والت�صدير ،والتحويالت املالية من �أوروبا( .)19ومع ذلك ،فقد �أ�ضعفت املناف�سة ال�شر�سة من
جانب امل�صدرين الن�شيطني ،مثل ال�صني والهند وبلدان الأ�سواق ال�صاعدة الأخرى ،قدرة تون�س على
الت�صدير �إىل االحتاد الأوروبي.
احلكومة ،وبال�شراكة مع جمتمع الأعمال ،بحاجة �إىل �إطالق برامج الت�سويق والتوا�صل والتعريف
باملنتجات واخلدمات التون�سية للبلدان ال�شريكة اجلديدة ،وا�ستك�شاف �أ�سواق جديدة يف جميع �أنحاء
العامل.

ال�سعي �إىل حتقيق العدالة االجتماعية والتقا�سم العادل للعبء ال�ضريبي
ازدادت الفجوة بني الأغنياء والفقراء �سوء ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف تون�س( .)20حتتاج
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ربرة ،وحت�سني �شفافية
احلكومة لرت�شيد الإعفاءات ال�ضريبية وغريها من التحويالت العامة غري امل ّ
النظام ال�ضريبي واتخاذ �إجراءات �صارمة �ضد املتهربني من ال�ضرائب ،و�ضمان م�ساهمة دافعي
ال�ضرائب ا�ستناد ًا �إىل قدراتهم.
وقد انخف�ض «م� ّؤ�شر جيني» ،وهو ي�ستخدم عادة لقيا�س التفاوت ،بني عامي  1995و 2005لكنه
ارتفع منذ ذلك احلني (ال�شكل  .)21()7وثمة ثالثة عوامل �ساهمت على وجه اخل�صو�ص يف مزيد من
التفاوت :ارتفاع معدل البطالة بني ال�شباب من الطبقات الفقرية واملتو�سطة ،وغياب �سيا�سات �إعادة
التوزيع ال�ضريبي ،والت�أثريات ال�سلبية لنمط الإنفاق االجتماعي العام.
ال�شكل  :7التفاوت يف الدخل يف تون�س( 1995-2009 ،على �أ�سا�س م�ؤ�شر جيني)
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امل�صدر :املعهد الوطني للإح�صاء والبنك الدويل

كان ينظر �إىل النموذج التون�سي باعتباره جناح ًا اقت�صادي ًا ،ولكن ماوراء الواجهة ،كان مي ّثل ف�ش ًال
اجتماعي ًا ذريع ًا وم�صدر ًا للإحباط .ففي ا�ستطالع �أجراه معهد غالوب قبل ب�ضعة �أ�شهر من قيام
ثورة اليا�سمني ،تبينّ �أن  49باملائة من ال�شباب التون�سي يحلمون بالهجرة ،يف مقابل  37يف املئة يف
املغرب و 32يف املئة يف اجلزائر .كما �أو�ضح اال�ستطالع �أن ال�شباب التون�سي �أق ّل ا�ستعداد ًا لالنخراط
يف برامج �إعادة التدريب على مهنة خمتلفة �أو بدء عمل خا�ص بهم �إذا �أ�صبحوا عاطلني عن العمل
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ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر.
�أعاق العائد املنخف�ض للتعليم ،نظر ًا للفرتات الطويلة من البطالة وندرة الوظائف الدائمة يف
القطاعني العام واخلا�ص ،عملية الرتقي يف ال�سلم االجتماعي وزاد التفاوت يف تون�س� .إذ ي�ستثمر
�أفراد الطبقتني الفقرية واملتو�سطة يف تعليم �أطفالهم ،لكنهم اليجنون �سوى الإحباط وخيبة الأمل.
كما �أن انت�شار املح�سوبية واملحاباة يجعل امل�س�ألة �أ�شد �سوء ًا .على عك�س ال�شباب من خلفيات �أكرث
ثراء الذين يعتمدون على �شبكات كثيفة ،ف�إن من ينتمون �إىل الأ�سر املحرومة عادة ماينتهي بهم الأمر
عاطلني عن العمل �أو عالقني يف وظائف غري الئقة.
على الرغم من �أن نظام ال�ضرائب يبدو م�صمم ًا ب�شكل جيد �إىل حد ما ،مع فر�ض �ضريبة ت�صاعد ّية
على الدخل و�ضريبة على ال�شركات بن�سبة  30يف املئة على الأرباح ،ف�إنه يخفي ثالثة ت�ش ّوهات رئي�سة
جتعل توزيع الدخل يف البالد �أكرث تفاوت ًا� .أو ًال ،احلكومة جتبي من ال�ضرائب غري املبا�شرة �أكرث مما
جتبي من ال�ضرائب املبا�شرة .يف املتو�سط ،يتم حت�صيل ثلث ال�ضرائب فقط يف تون�س من ال�ضرائب
املبا�شرة ،باملقارنة مع الثلثني من ال�ضرائب غري املبا�شرة( .)22عبء ال�ضرائب غري املبا�شرة يقع
�أكرث بكثري على كاهل الفقراء ،لأنهم يف العادة ي�ستهلكون دخلهم بالكامل .الأغنياء ميكنهم التم ّل�ص
من ال�ضرائب غري املبا�شرة ،واال�ستفادة من املنح ال�ضريبية من خالل االدخار �أو ا�ستثمار جزء من
دخلهم.
ثاني ًا ،يدفع الأفراد �ضرائب �أكرث بكثري مقارنة بال�شركات ( 65يف املئة للأفراد مقابل  35يف املئة
لل�شركات) (ال�شكل  .)8وترجع امل�ساهمة املتوا�ضعة ل�ضرائب ال�شركات �إىل حد كبري �إىل احلوافز
املالية ال�سخ ّية املمنوحة لل�شركات الكربى يف �إطار قانون اال�ستثمار .خالل الفرتة ،2007-2000
تنازلت احلكومة ،يف كل عام ،ع ّما يرتاوح بني  50و 60يف املئة من ال�ضرائب التي كانت م�ستح ّقة
على ال�شركات يف �شكل حوافز �ضريبية .مع ذلك ،وعلى رغم �سخائها ،مل تكن مثل هذه التخفي�ضات
والإعفاءات ال�ضريبية يف تون�س ف ّعالة يف ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص وخلق فر�ص العمل.
ثالث ًا ،الأجراء  -الذين ينتمون يف معظمهم �إىل الطبقة املتو�سطة  -يدفعون ثالثة �أرباع ال�ضرائب
على الدخل ،مقارنة مع ربع الدخل لغري العاملني ب�أجر( .)23ويت�ضاعف انعدام العدالة االجتماعية يف
تون�س ب�سبب �سيا�سات الإنفاق االجتماعي غري الف ّعالة .ولبلوغ هدف العدالة االجتماعية ،والتي كانت
يف �صميم ثورة اليا�سمني ،يتعينّ على �ص ّناع القرار �إعادة النظر يف الهيكل احلايل للإنفاق العام
والبحث عن برامج �أكرث ف ّعالية للإنفاق العام .وقد يكون من املفيد اقتبا�س/تعلم خربات وجتارب
دول �أمريكا الالتينية عرب االنتقال نظام االنفاق االجتماعي الذي ي�ستهدف الفئات والأقاليم الأكرث
فقر ًا.
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ال�شكل :8الهيكل ال�ضريبي يف تون�س ،املتو�سطللفرتة ( 2005-2009يف املائة)
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امل�صدر :البنك املركزي التون�سي

تنفق تون�س مابني  4و 5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل على التحويالت والإعانات االجتماعية
�سنوي ًا� .إعانات الوقود والغذاء تبتلع مابني  2.5و 4يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،اعتماد ًا على
الأ�سعار العاملية للنفط واحلبوب ،وت�ستفيد منها الأ�سر الغنية والفقرية على حد �سواء .وقد �أجرى
�صندوق النقد الدويل درا�سات خمتلفة تظهر الطبيعة غري املتوازنة للإعانات .فهي متيل ل�صالح
الأغنياء �أكرث من الفقراء ،وبالتايل ف�إن ت�أثريها على التفاوت عك�سي(.)24

معاجلة الفوارق املناطقية
يف تون�س ،لعب التفاوت يف م�ستويات الرفاه بني مناطق البالد دور ًا رئي�س ًا يف ت�أجيج اال�ضطرابات
االجتماعية .وبالتايل قادت املدن الأكرث ت�ض ّرر ًا� ،سيدي بوزيد والق�صرين وتاهلة يف الغرب الأو�سط
(الو�سط الغربي) من البالد ،االنتفا�ضة �ضد النظام.

احل�سن عا�شي

ملعاجلة هذا التفاوت بني الأقاليم ،حتتاج احلكومة املنتخبة حديث ًا �إىل بلورة ا�سرتاتيجية �شاملة
للتنمية املناطقية .وينبغي عليها �أن تعزّز التقارب املناطقي من حيث احل�صول على اخلدمات
الأ�سا�سية مثل التعليم وال�صحة ،وتخ�صي�ص جزء من موارد الدولة �إىل املناطق واملقاطعات املحل ّية
على �أ�سا�س معايري اجتماعية واقت�صادية ،مثل البطالة والفقر.
خالل العقدين املا�ضيني� ،أظهرت الإح�صاءات الر�سمية �أن مع ّدالت الفقر قد انخف�ضت و�أن الو�ضع
حت�سن .ومع ذلك� ،أُهمِ ْلت �أجزاء كبرية من البالد ،ونتيجة لذلك ،تفاقم التفاوت
االقت�صادي العام ّ
املناطقي .على �سبيل املثالّ ،
تدل الفجوة يف مع ّدالت الفقر بني العا�صمة وبقية البالد على �أن التفاوت
على ال�صعيد املناطقي من حيث م�ستويات املعي�شة زاد بني عامي  2000و( 2004ال�شكل .)25()9
ال�شكل  :9ن�سب الفقر يف املناطق التون�سية باملقارنة مع تون�س العا�صمة 2000 ،و( 2004يف املئة)
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امل�صدر :ح�سابات امل�ؤلف ا�ستناداً اىل بيانات البنك الأفريقي للتنمية

زادت الفجوة يف م�ستويات الفقر يف جميع املناطق مقارنة بالعا�صمة .ال�شمال -الغربي – والو�سط
ال�شرقي ،اللذان ا�ستفادا من اال�ستثمارات العامة وكذلك من م�شاريع القطاع اخلا�ص يف جمال
ال�سياحة وال�صناعات التحويلية املوجهة نحو الت�صدير� ،أقرب �إىل العا�صمة من حيث معدالت الفقر.
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وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن اجلنوب والو�سط الغربي ،اليزاالن يف و�ضعية تهمي�ش وحرمان .يف الو�سط
الغربي ،كان مع ّدل الفقر �أعلى بواقع  14مرة منه يف تون�س العا�صمة يف العام  ،2004مقارنة بـ8.5
�أ�ضعاف يف العام .2000
ال�شكل  :10التوزيع املناطقي لل�شركات الر�سمية وال�سكان يف تون�س (( )2009يف املئة)
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امل�صدر :املعهد الوطني لالح�صاء ،تون�س

ث ّمة م� ّؤ�شرات �أخرى ت�ؤ ّكد ا�ستمرار وجود فوارق كبرية بني املناطق ال�ساحلية والداخلية يف البالد
يف اال�ستفادة من البنية التحتية الأ�سا�سية ،والتعليم واخلدمات ال�صحية ،وفر�ص العمل� .إذ تفتقر
املناطق الأكرث حرمان ًا من البنية التحتية االقت�صادية واالجتماعية املالئمة ،وتعاين من ارتفاع
معدالت البطالة .املناطق الثالث الأوفر حظ ًا  -تون�س الكربى ،والو�سط ،وال�شمال  -ال�شرقي  -ت�ضم
 60يف املئة من ال�سكان ونحو  90يف املئة من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية (ال�شكل  .)26()11باملقابل ،ت�ؤوي
املناطق الثالث الغربية املحرومة  -ال�شمال الغربي ،والو�سط الغربي ،واجلنوب الغربي  30يف املئة
من ال�شعب التون�سي و�أق ّل من  8يف املئة من ال�شركات.
�إن التفاوت املناطقي لي�س ناجم ًا فقط عن التباين يف الرثوات الطبيعية والب�شرية بني املناطق،
بل هو ح�صيلة مبا�شرة �أي�ض ًا لل�سيا�سة العامة .فالتزال الالمركزية ،التي ميكن �أن تع ّو�ض جزء ًا من
الفوارق ،غري ُم�ست َغ ّلة يف تون�س .الإدارة املحلية يف تون�س ب�شكل رئي�س ذات بعد �إداري وتنفيذي مع
عدم وجود وظائف �سيا�سية لها.

احل�سن عا�شي

احلكومة يف حاجة �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة للتنمية املناطقية وتعزيز التقارب املناطقي من
حيث احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية مثل التعليم وال�صحة .لتلبية هذه الأهداف ،يجب على
احلكومة تخ�صي�ص جزء من موارد الدولة للمناطق واملقاطعات املحلية على �أ�سا�س معايري اجتماعية
واقت�صادية ،مثل البطالة والفقر .يف الوقت نف�سه ،حتتاج احلكومة ل�ضمان االت�ساق بني الأهداف
املناطقية والوطنية.
حالي ًا ،تدير احلكومة املركزية �أكرث من  90يف املئة من االنفاق العام ،مقارنة مع  7يف املئة على
ال�صعيدين املناطقي ودون املناطقي( .)27كما �أن املعايري امل�ستخدمة لتقا�سم موارد الدولة بني
الوحدات الإدارية املناطقية ت�ؤ ّدي �إىل تفاقم الفوارق( .)28وقد مت تخ�صي�ص ثلثي اال�ستثمارات العامة
التي تديرها احلكومة املركزية �إىل املناطق ال�ساحلية(.)29
على مر ال�سنني َف َق َد اخلطاب الر�سمي للتنمية الإقليمية �صدق ّيته .وا�ستند عمل �صن ّاع القرار �إىل
مقاربة اختزالية للغاية لتوفري الكهرباء واملياه ،و�إمكانية الو�صول �إىل الطرق ،و�أهملوا غريها من
ال�صحة والتعليم (ال�شكل � .)11إن املناطق الريفية تعاين من م�ستويات
اخلدمات االجتماعية مثل
ّ
عليا من الفقر ،وت�ستحقّ املزيد من اخلدمات احلكومية والتحويالت املالية.
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ال�شكل  :11و�صول الأ�سر �إىل املياه ال�صاحلة لل�شرب يف تون�س( 2010 ،يف املئة)
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امل�صدر :املعهد الوطني لالح�صاء ،تون�س

حتتاج احلكومة �إىل حتقيق توازن دقيق بني ال�سعي لتحقيق الكفاءة االقت�صادية والعدالة االجتماعية
يف التخطيط املناطقي والكفاءة يف تخ�صي�ص املوارد .ومع ذلك ،الميكن تطوير كل منطقة على
قدم امل�ساواة �أو منحها الأولوية ،وذلك ب�سبب ندرة املوارد .وعلى الرغم من جاذب ّيته ،ف�إن �إعادة
تخ�صي�ص املوارد للمناطق املحرومة ب�شكل مفاجئ ميكن �أن يكون مكلف ًا وي�ؤدي �إىل نتيجة عك�سية.
يح�سن الرتكيز املناطقي للأن�شطة االقت�صادية القدرة التناف�س ّية والكفاءة .كما
يف االقت�صاد املفتوحّ ،
�أن منح حوافز �ضريبية للمناطق الفقرية رمبا يح ّول الوظائف بعيد ًا عن املناطق التي الحت�صل على
الدعم ،بد ًال من خلق م�شاكل جديدة .ومع ذلك ،يجب على احلكومة ت�شجيع انتقال العمالة من خالل
اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية للنقل ،وت�سهيل احل�صول على ال�سكن ،وتطوير التكامل املناطقي .ومن
تو�سع فر�ص العمل للأ�شخا�ص من خارج املنطقة ال�ساحلية ،وت�ؤ ّدي يف
�ش�أن مثل هذه ال�سيا�سات �أن ّ
املدى الطويل �إىل تقارب �أكرث ا�ستدامة مل�ستويات املعي�شة بني املناطق.

خامتة
لفرتة طويلة ،كان نظام الرئي�س بن علي يف تون�س قادر ًا على توفري مكا�سب اقت�صادية واجتماعية
للبالد ،وبالتايل ت�أمني �شرع ّيته وا�ستقراره ال�سيا�سي يف املقابل .لكن ال�صفقة ال�سلطوية ف�شلت يف
ظل تزايد عجز االقت�صاد عن خلق الوظائف للوافدين اجلدد على �أ�سواق العمل من ذوي ال�شهادات
اجلامعية ،وانت�شار الوظائف الهام�شية ومتدنية الأجر يف
القطاع غري الر�سمي ،وارتفاع التفاوت يف الدخل والفوارق
�صنّاع القرار يف حاجة �إىل بناء ثقة املواطنني
املناطقية .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فاق عدد اخلا�سرين من الأو�ضاع
يف العملية الدميقراطية اجلارية وو�ضع الأ�س�س
االقت�صادية ال�سائدة عدد امل�ستفيدين منها ما �أدى �إىل ت�آكل
الالزمة ل�سيادة القانون واحلكم الر�شيد .يجب على
�شرع ّية النظام.
احلكومة املنتخبة حديث ًا �أن تقدم حزمة متنا�سقة
وبينما تبتعد البالد عن نظامها ال�سابق ،ف�إن �ص ّناع القرار
من ال�سيا�سات التي تعتمد على �صدقية اخلطاب،
يف حاجة �إىل بناء ثقة املواطنني يف العملية الدميقراطية
والأهداف امللمو�سة ،وو�ضع جدول زمني لبلوغها ،و�أن
اجلارية وو�ضع الأ�س�س الالزمة ل�سيادة القانون واحلكم
تكون خا�ضعة للم�ساءلة من قبل ال�سكان.
الر�شيد .يجب على احلكومة املنتخبة حديث ًا �أن تقدم حزمة
متنا�سقة من ال�سيا�سات التي تعتمد على �صدقية اخلطاب،
والأهداف امللمو�سة ،وو�ضع جدول زمني لبلوغها ،و�أن تكون خا�ضعة للم�ساءلة من قبل ال�سكان.
ومما ال�شك فيه �أن حتقيق توازن دقيق بني الكفاءة والعدالة االجتماعية يف ال�سيا�سات االقت�صادية

احل�سن عا�شي

وبني مناخ م�ؤات لال�ستثمار وبرامج احلوافز ال�ش ّفافة �سيكون �صعب ًا .لن يكون لدى احلكومة املنتخبة
ميت�ص جزء ًا كبري ًا
يف تون�س جمال كبري للمناورة وزيادة اال�ستثمار العام لأن الإنفاق غري االختياري ّ
من امليزانية ،وهي �سوف حتتاج �أي�ض ًا �إىل احلفاظ على كل من عجز املوازنة والدين العام حتت
ال�سيطرة .يف ال�سياق الدويل احلايل ،قد ُي�ض ِعف امل�ستوى املفرط للدين العام يف البالد ثقة امل�ستثمرين
وي�ض ّر بفر�ص النمو .لذا ف�إن القطاع اخلا�ص �ضروري مل�ستقبل تون�س االقت�صادي .يجب على احلكومة
املنتخبة حديث ًا الت�شجيع على تطوير القطاع اخلا�ص عن طريق التخل�ص من الأنظمة غري الف ّعالة،
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، بد ًال من النموذج ال�سابق الذي يقوم على توزيع الريع يف مقابل الدعم ال�سيا�سي.وحماربة الف�ساد
.حتتاج احلكومة لتقدمي احلوافز املنا�سبة على �أ�سا�س الكفاءة االقت�صادية والعدالة االجتماعية
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حول الكاتب
احل�سن عا�شي هو باحث �أول مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط يف بريوت ،وهو
خبري اقت�صادي يف التنمية واالقت�صاديات امل�ؤ�س�سية ،والتجارة والعمل ،ترت ّكز �أبحاثه على
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� .شغل من�صب �أ�ستاذ يف املعهد الوطني للإح�صاء
واالقت�صاد التطبيقي يف املغرب ،حيث د ّر�س اقت�صاديات التنمية واالقت�صاديات الدولية.
قبل ذلك� ،شغل من�صب باحث يف اجلامعة احلرة يف بروك�سل ،و�أ�ستاذ زائر يف برنامج
املاج�ستري الدويل امل�شرتك بني اجلامعة احلرة وجامعة نامور.
عا�شي �أي�ض ًا باحث يف منتدى البحوث االقت�صادية ومقره القاهرة ،وع�ضو االت�صال
الأكادميي املغربي لتحالف الباحثني من �أجل التنمية ،حيث يعمل بهذه ال�صفة على زيادة
التوا�صل بني جمتمع التنمية الأكادميي والبنك الدويل .و�سبق لعا�شي �أن عمل م�ست�شار ًا
للمركز الدويل لبحوث التنمية ،والبنك الدويل ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،واللجنة االقت�صادية لأفريقيا ،واملركز الدويل الكندي
للبحث االقت�صادي.
يوجه الكاتب �شكره اخلا�ص للم�ساعدة الق ّيمة التي ق ّدمها جوالن عبد اخلالق وبيرت
ّ
كرو�سنك خالل مراحل �إعداد هذه الدرا�سة.
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م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
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يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
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العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
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
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