
 

 

 

 في تونسالّليبرالّية الّرأسمالّية أزمة 
يتمّيز الوضع االقتصادي العالمي باستعصاء األزمة المالّية رغما عن اإلجراءات والبرامج الحكومّية 
لتطويقيا، خاّصة منيا اليبات المالّية العمومّية، غير المسبوقة، لممؤّسسات المالّية المتسّببة في األزمة. لكّن 

يا وأىميتيا، لم تفمح إلى حّد اآلن في إخماد حريق األزمة، وما أن ير، عمى الّرغم من سخائاتو الّتدابكافة ى
 يتّم إخماد موقد حّتى تشتعل مواقد نار أخرى.

تكّونت األزمة المالّية في قمب الّنظام الّرأسمالي العالمي، أي داخل االقتصاد األمريكي، ثّم بفضل 
أزمات عديدة أخرى ، مغّذية في نفس الوقت ز الّساحات المالّية العالمّيةالعولمة اكتسحت في مّدة قياسّية أبر 
، لتطال في الختام قطاعي اإلنتاج والّتجارة متسّببة في دخول أغمب )أزمة الّطاقة، أو األزمة الغذائّية(

دي. وىي اقتصادّيات البمدان الّصناعّية، وكذلك أبرز اقتصاديات المحيط الرأسمالي في مرحمة انكماش اقتصا
 .بما فييا تونس اآلن بصدد اكتساح بقّية أقطار العالم

كيف يمكن أن يؤّثر الوضع االقتصادي العالمي عمى سير الّنشاط االقتصادي في تونس؟ وما ىي 
 النتائج المسّجمة في اآلونة األخيرة عمى مستوى أبرز مؤّشرات االقتصاد المحّمي ؟

تحت الّسمطة الّتونسّية قد تمّكنت، خالل العشرين سنة األخيرة،  عمينا أن نذّكر في البداية بحقيقة أنّ 
والّشراكة  ;=<6المؤّسسات المالّية الّدولّية واالتحاد األوروبي )بفضل برنامج التعديل الييكمي منذ  وصاية

 ، من إعادة ىيكمة االقتصاد عمى المنوال الّرأسمالي الميبرالي.(;<<6األورومتوسطّية بداية من 

التحّول الّرأسمالي الميبرالي خوصصة جزء ىاّم من قطاع اإلنتاج العمومي شممت إلى حّد ىذا  تطّمب
الّذي بمغت حّصتو من إجمالي قيمة الخوصصة األجنبي شركة، استحوذ عمى أغمبيا الرأسمال  >76اآلن 

صاد المحّمي لمّسوق . كما تطّمب ذلك الّزيادة في درجة تبعّية االقت%>=آالف مميون دينار( نسبة  ;)حوالي 
نبي المباشر ، ومزيد رىن النمّو االقتصادي باالستثمار األج%678العالمّية، حيث بمغت نسبة اندماجو فييا 

وقد بمغ ىذا المسار ذروتو بداية من . ّصادراتنمط النمّو الّذي تجّره الوبحيوّية الّصادرات وفق إيديولوجيا 
 .ادل حّر مع سوق االّتحاد األوروبيبعد استكمال إقامة منطقة تب =700جانفي 

ويّتضح مّما وقع ذكره أّن الّنظام االقتصادي الّرأسمالي الّميبرالي الّذي جرى تركيزه في تونس منذ 
، ىو نظام متناغم مع نظام العولمة الّرأسمالّية الميبرالّية وبالتّالي شديد التأّثر بتقّمباتيا. عمما بأّن االنتقال >=<6

، في المجالين الّية الّدولة إلى الّرأسمالّية الميبرالّية، قد تتطمب من جانب الّسمطة القائمةمن نظام رأسم
تبعا لمجتمع، الّذي ىو ة عمى ااألمنيّ  عاية بالّتوازي مع إحكام قبضتياتفكيك دولة الرّ  االجتماعي والّسياسي،

، مّما يزيد في إضعاف قدرات االقتصاد منزوع الّسالح في مواجية تأثيرات االنكماش االقتصادي العالمي لذلك
تعّفن في حال ة واجتماعّية يمكن أن تكون فادحة البالد تكّبد خسائر اقتصاديّ  بما يجّنب المحّمي عمى الّصمود

 األزمة.
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البنك في دورّية ، حيث ورد ىكذا وضعأن تعرب الحكومة عن مخاوفيا أمام  ليس من الغريب إذن
"يوجد احتمال حول تأّثر االقتصاد الّتونسي جّراء األزمة : أّنو =700بر سبتمالمركزي الّتونسي لشير 

االقتصادّية الّراىنة نتيجة انكماش الطمب الخارجي خاّصة منو المتأّتي من االتحاد األوروبي الّذي سيشيد 
ميكانيكّية اعات الّتي سوف تطاليا ىذه التّأثيرات فيي الصناعات الط. أّما الق<700اقتصاديا خالل  انكماشا

والكيربائّية والّنسيج والمالبس والّنشاط الّسياحي والّنقل الجّوي، مع احتمال أن تطال أيضا االستثمارات 
ىذه  2الموالي هتقرير البنك في ّكد فيما أ 1األجنبّية المباشرة في القطاعات التصديرّية وبعنوان المشاريع الكبرى."

تباطؤ لنسق ازدياد اإلنتاج الّصناعي خالل و  حي والّصيد البحريتراجع طفيف لمقطاع الفال المخاوف: "سّجل
ز بشّدة خالل تبر  عمى الّنشاط االقتصادي في تونس ". في الحقيقة بدأت آثار االنكماش العالمي =700
 .تعّمقا ليذا الّنسق <700 حول بدايةتفيد المعطيات المتوّفرة ، و =700األخيرة من  الّثالثّية

جانفي  يخالل شير  %)76>6-)تراجعا ممموسا  قطاعات اإلنتاج المحمي كافةادرات سجمت ص
من نفس الفترة الّتي سّجمت  =700 عمى عكس نتيجة. الّسنة الماضية من الفترةمقارنة بنفس  <700وفيفري 
ط عمى الّتوالي قطاع المناجم والفسفا أّما القطاعات األكثر تضّررا فيي .>700نتيجة بمقارنة  %78,8ارتفاعا 

-( وقطاعي الفالحة والّصناعات الغذائّية )%:807-ثّم تجييزات الّنقل ) %>887ومشتقاتو بنسبة تراجع 
  (.%7078-( والجمد واألحذية )%>787

قطعا ال تبعث ىذه النتائج السّيئة لمغاية عمى االطمئنان عمى سير الّنشاط االقتصادي لمّسنة الجارية. 
شّدة ارتباط الّصادرات المحمّية بالّسوق األوروبّية الّتي تستوعب  إّنما ىوخاوف ميزيد في تغذية ىكذا ثّم إّن ما 
يطاليا ⅓. خاّصة نحو فرنسا )من قيمتيا %:77=بمفردىا  سبانيا والمممكة المّتحدة، الّتيثّم ألم ¼()( وا   انيا وا 
اع البطالة وصعوبة ه من ارتفنتيجة انكماش الّطمب الّداخمي الّذي يتغّذى بدور  في إنتاجياىاّما تراجعا تشيد 

 في كّل منخاّصة  ،قروض االستيالك واالستثمار عمى الّسواء، وكذلك نتيجة تراجع الّصادرات واالستثمار
يطاليا الّشريك مّو ا نسب ن  مبشأنيصندوق الّنقد الّدولي  يتوّقع الّتي ،ان لتونستان األساسيّ تان الّتجاريّ تفرنسا وا 

مصير جزء ىاّم من سيظّل لذلك  إليطاليا. %776وفرنسا ل بالّنسبة %<67 تبمغسية سمبّية خالل الّسنة الجار 
يطاليا.خاّصة منيا  ،الّنشاط االقتصادي المحّمي رىن تطّور األزمة في منطقة االتحاد األوروبي  فرنسا وا 

رات ّصادمن إجمالي  %9: فياألجنبي لّرأسمال ا ىو تحّكماالقتصاد المحّمي  ومّما يزيد في ىشاشة
عّد من أبرز قطاعات الّنشاط ت  سبة بشكل ممحوظ في قطاعات صناعّية ترتفع ىذه النّ كما  .=700سنة  بالدال
منذ عّدة سنوات نمّوا  الّتي تشيد ،، أىّميا قطاع الّصناعات الميكانيكّية والكيربائّيةاالقتصادي لمنموّ  جاّرةال

 من القيمة الجممّيةاألجنبي  الرأسمالحّصة بمغت فيما  .مة الجممّية لمّصادراتمن القي %>7مّثل ت ىيو  ،الفتا
من  %86الذي يحّقق بمفرده حوالي  ،سيج والمالبس والجمدكما يشيد قطاع النّ  .%>= القطاعىذا صادرات ل

 أسمالي األجنبي.الرّ  ، وضعّية شبييو من حيث مستوى سيطرةالصادرات التونسّية
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من التغمغل في االقتصاد الّتونسي والّسيطرة عمى  ،بفضل الّسياسة الميبرالّية خير،ىذا األلقد تمّكن 
قطاعات اقتصادّية حيوّية، سواء نتيجة لسياسة الخوصصة أو بفضل سياسة التحرير والتشجيع المتواصل 

 الّذي يمقاه من السمطات الّتونسّية.

تبعّية االقتصاد الّتونسي تجاه المصالح وتعكس ىيكمة االستثمار األجنبي المباشر في حّد ذاتيا 
الّرأسمالّية العالمّية في إطار "التّقسيم الّدولي لمعمل" وفي مقّدمتيا المصالح الفرنسّية الّتي تمّثل بمفردىا ربع 

 ;60شركة تشّغل أكثر من  0=66االستثمار األجنبي، حيث يتحّكم ىذا الّرأسمال، بصفة جزئّية أو كمّية، في 
 ويأتي الّرأسمال اإليطالي في المرتبة الثانية. ألف أجير.

شركة  8000أّما إجمالي الّرأسمال األجنبي المتواجد في تونس فإّنو يتحّكم بدرجات متفاوتة في حوالي 
ألف أجير. يتركز ىذا االستثمار بشكل خاّص في قطاع التنقيب واستغالل النفط والغاز  800تشّغل زىاء 

 ناعات المعممّية وفي قطاعي الّسياحة والخدمات المصرفّية.الطبيعي، ثم في قطاع الصّ 

من التعّرف عمى سير الّنشاط الّصناعي كما عمى الّذي يمّكن مؤّشر اإلنتاج الصناعي  نأتي اآلن إلى
المعيد الوطني لإلحصاء تباطؤ نسق نمّو  تإحصائّياوفي ىذا الّصدد أبرزت . مستوى حيوّية مختمف قطاعاتو

(. ويعزى ىذا التباطؤ إلى 66)+ >700( مقارنة بالّزيادة المسّجمة سنة 878)+ =700ناعي خالل اإلنتاج الصّ 
الّصناعي من  اإلنتاجالفتور الّذي اعترى الّنشاط الّصناعي بداية من شير نوفمبر، حيث انخفض مؤّشر 

 في ديسمبر. 67879أثناء نوفمبر ثّم  =67:7خالل شير أكتوبر إلى  >7<67

مستوى القطاعي فإّن الّصناعات الميكانيكّية والكيربائّية ىي الّتي تبدو اآلن المتضّرر العمى أّما 
في ديسمبر. فيما واصمت  >7<<6في أكتوبر إلى  ;87>7ا من األساسي حيث تراجع مؤّشر إنتاجي

(. 600)= 7000ن مستوى سنة مرين نقطة أي أقل بعش 076=الّصناعات الكيميائّية تقيقرىا إلى مستوى 
باإلضافة إلى ذلك ال تزال عديد القطاعات الّصناعّية تراوح مكانيا عمى غرار الّنسيج والمالبس والجمد 

 (.:66) مواد البناء( و :6097والمناجم ) (:6067)

أّما عمى مستوى التمويل الخارجي لمّنشاط االقتصادي الّذي يعّد من أبرز عوامل تبعّية االقتصاد 
من ىذا الّنشاط، كما  اىامّ  افإّن جزء ، وباإلضافة إلى االستثمار األجنبي المباشرالمحّمي لمّرأسمال العالمي

االقتراض الخارجي في األسواق المالّية العالمّية، وفي إطار العالقات نفقات السمطات العمومّية، يتوّقف عمى 
 >=<6ىذه الوسيمة منذ سنة  إلى ولقد أضيف واإلقميمّية.الثنائّية، وكذلك لدى المؤّسسات المالّية الّدولّية 

شّيد، "يتمّثل في نظام االمتيازات عمى طريقة مزدىر بشكل خاّص  الخوصصة، وثالثآخر يتمّثل في  امصدر 
ال يخمو من مخاطر بالغة  في حين أّنو قابمة لمتجديدنّية عادة ما تفوق األربعين سنة لمّدة زم "امتمك واستغلّ 

 .الّسيادة الوطنّية الّتونسّيةضّد 

تمجأ الّدولة الّتونسّية بصفة متواصمة إلى االقتراض الخارجي سواء لتسديد خدمة الّدين الخارجي أو 
لتمويل ميزانيا الّسنوي. لكن عمى اثر اندالع األزمة المالّية العالمّية شيدت شروط االقتراض داخل األسواق 
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بو محافظ البنك المركزي  اعترفوىو ما المالّية العالمّية تدىورا صريحا خاّصة بالنسبة ألقطار الجنوب، 
، ولقد 8002لم تتوّجو تونس إلى األسواق الماليّة سنة ليذه األسباب )تدىور شروط االقتراض( الّتونسي: "

، والعمل عمى تعبئة 8002اقترح البنك المركزي عمى الحكومة عدم التوّجو ثانية إلى ىذه األسواق خالل 
 ,تونس أفريقيا لألنباء() ..."يا ميزان الّدولة كميّا داخل السّوق المحميّةالموارد الماليّة التّي يتطمّب

قصد تحقيق  %;فوق يسنوي نمّو  معّدل( عمى 7066->700شر )حادي عراىن المخطط الي  
، أي بمعّدل سنوات القادمة خمسةمميون موطن شغل خالل النصف توفير  منيا خاّصة ،"أىداف التّنمية"

، %76:جاءت دون ذلك واقتصرت عمى  =700اإلنتاج في  لكّن نسبة نموّ  .ي الّسنةألف شغل جديد ف 600
ميّيأة لمتخفيض حينما يقع األخذ بعين  ياأنّ  ، إالّ %78;أي  >700وعمى الّرغم من أّنيا دونما تحّقق في 

الّنتائج لكّن  .%:، ومن المتوّقع أن تنخفض دون =700االعتبار الّنتائج السيئة لشيري نوفمبر وديسمبر 
سوف تكون أسوأ بكثير بعد أن أّكدت حصيمة جانفي وفيفري دخول االقتصاد الّتونسي  <700المرتقبة لسنة 
 .في انكماش

األزمة  ستمرّ ت امسوف يتسّبب في دمار اجتماعي يتسع مداه بقدر من شّك في أّن ىذا االنكماش ما 
الّدفاع عن عاجزة عن  ،ةدمتيا الطبقة العامموفي مق ،بقدر ما تكون الّطبقات الشعبّية وتتعّمق، وكذلك

وتتعّمق الثّانية  ،ّماليمثيل الع  تّ تتعّمق األولى بمسألة استقاللية الّ  :مصالحيا، مّما يطرح بدوره قضّيتين أساسّيتين
 ويقزمة االقتصادّية الّزاحفة وتطحاولة تخفيف وطأة األحّتمين لم  ا شرطين م  مباعتبارى ،بالمسألة الّديمقراطّية

 بل وأيضا عمى مجمل الطبقات الشعبّية واالقتصاد المحّمي بصفة عاّمة. ،ال فقط عمى الطبقة العاممة ،آثارىا

أسمال رّ الوعمى واصمة الم راىنة عمى الّسوق الخارجّية م  ، و ياسة الّرأسمالّية الّميبرالّيةإّن اإلمعان في السّ 
مميار من المّميمات( الّتي  9=6المائة مميون أورو )حوالي  األجنبي وتقديم الّدعم لو بشّتى األشكال، وآخرىا

الكّف عمى العكس تقتضي مصمحة الّشعب الّتونسي لن ي جدي نفعا.  3""وضعت عمى ذّمة الّشركات األجنبية
 عن ىذه الّسياسة وتغيير مسار البالد.

 فتحي الّشامخي
 <700 مارس >6تونس، 
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