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املشييش، 	  السيايس وتعزز موقف  االستقرار  الحكومة ستقلص عدم  الربملان على  موافقة 
لكن من املُستبعد أن يستمر ذلك، إذ يبقى الربملان يف واقع األمر منقسماً بقوة، وسيؤدي 
الرصاع بني رئيس البالد ورئيس الوزراء ورئيس الربملان إىل إعاقة جهود التوصل إىل توافق 

على السياسات العامة للبالد.
املحلي 	  الناتج  وتراجع  التونيس،  النمو  لسلسلة  حداً   19 كوفيد  فريوس  جائحة  وضعت 

والقطاعني  التصنيع  يف  االنكماشات  بسبب  ركود  حالة  يف  االقتصاد  ودخول  اإلجمايل 
ن الظروف العاملية. الصناعي والخدمي. وتبقى آفاق التعايف هّشة ومتوقفة على تحسُّ

يف 	  خاصة  العام،  مدار  على  للحكومة  مناهضة  جديدة  احتجاجات  اندالع  املتوقع  من 
العمل  عن  العاطل  الشباب  كبري  حد  إىل  وسيقودها  والجنوبية،  الداخلية  املحافظات 
العمالية. عودة االحتجاجات بنفس صخب احتاجاجات عام 2019 مرتبط  واالتحادات 

كرث برفع القيود الحكومية الخاصة بالحد من انتشار كوفيد 19. أ
تهديد “اإلرهاب” يف تونس مدفوع باحتمالية شن هجمات من أفراد محليني تطرَّفوا ذاتياً، 	 

املناطق الساحلية والسياحية،  الوطنية، السيما يف  أو مجموعات إسالمية عابرة للحدود 
وُيشكِّل داعش التهديد األسايس، إىل جانب عمليات إطالق نار “فردية” أو هجمات غري 

معقدة وال منّسقة.
األهمية 	  إىل  تونس  تفتقر  التونسية حيث  الخارجية  للسياسة  الرئييس  التحدي  ليبيا هي 

الجيوسياسية أو النفوذ الالزمني لتحفزي أي تغيري عميق يف ليبيا. ويحاول الرئيس قيس 
استثمار  وتركيا، دون  االمارات  املنطقة  املتنافسني يف  العالقات مع  توازن يف  إظهار  سعّيد 

رأس مال سيايس كثري يف ذلك. 
من املتوقع أن تركز السياسة الخارجية التونسية يف األشهر املقبلة على الحفاظ على عالقات 	 

قوية مع االتحاد األورويب ودول الخليج العربية، وستواصل السعي للحصول على املساعدة 
الدولية لتحسني اآلليات األمنية ودعم االقتصاد.
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البيئة السياسية

فازت حكومة رئيس الوزراء هشام املشييش بتصويت منح الثقة لها يف الربملان التونيس يف الثاين من سبتمرب/	 
أيلول بأغلبية مريحة. وجاء تصويت منح الثقة لحكومة املشييش بعد أسبوعني فقط من استقالة حكومة 
اليت  الهشة  التحالفات  داخل  وتحوالت  والرئاسة،  الربملان  بني مؤسسيت  منازعات  الفخفاخ وسط  إلياس 

تشكَّلت بعد انتخابات 2019.
لو أسقط الربملان الحكومة املقرتحة لدفع ذلك إىل انتخابات ترشيعية مبكرة، ووفق الدستور ينبغي إجراؤها يف 	 

غضون ثالثة أشهر. وجاءت موافقة الربملان لُتقلِّص من احتمالية إجراء انتخابات مبكرة يف الوقت الراهن، 
وتمنح الحكومة الجديدة فرصة بدء املهمة الشاقة املتمثلة يف معالجة األزمة االقتصادية الناجمة عن جائحة 

فريوس كورونا املستجد كوفيد 19.
الة نسبياً يف احتواء كوفيد 19. ففي مارس/آذار املايض تلقَّت 	  كانت الحكومة االئتالفية التونسية املغادرة فعَّ

ن ذلك إغالق  دعماً سياسياً واسع النطاق من أجل تبّن إجراءات إغالق صارمة الحتواء الفريوس، وتضمَّ
الحدود الربية والبحرية، وتعليق رحالت الطريان الدولية، وإغالق املدارس، وفرض حظر تجوال ليلي. لكنَّ 
استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ جاءت على خلفية اتهامات بالتورط يف تضارب مصالح وسوء 

استغالل السلطة بغرض إبرام صفقات “غري رشعية”.
منح الربملان ثقته لحكومة املشييش بأغلبية 134 صوتاً مؤيداً مقابل 67 صوتاً رافضاً، وتغيَّب بعض أعضاء 	 

النهضة وقلب تونس  الربملان من خارج كتل  نوابا يف  أنَّ  التصويت  نتائج  الجلسة. ويبدو من  الربملان عن 
ومستقبل تونس؛ صوتوا لصالح منح الثقة، وهو ما سمح بتمرير تصويت منح الثقة بأغلبية مريحة.

يبدو أنَّ أحزاباً كانت معارضة سابقاً لحكومة تكنوقراط صوتت باملوافقة لعدة أسباب:	 
إىل 	  املشييش سيؤدي  رفض حكومة  أنَّ  من  األخرية  الرأي  استطالعات  تعززه  الذي  الخوف  األول: 

انتخابات مبكرة من شأنها أن تؤدي إىل خسارة األحزاب السياسية الرئيسية مقاعد بالربملان.
بعض 	  من  ُمقرَّبون  الواقع  يف  أنهم  إذ  كلياً،  مستقلني  كونهم  عن  بعيدون  الوزراء  بعض  أن  الثاين: 

األحزاب القيادية.
ية وإمالء 	  الثالث: أن مخاوف األحزاب السياسية من إمكانية سعي الرئيس لتجاوز صالحياته الدستور

سياسة الحكومة عرب رئيس الوزراء الذي اختاره وهو هشام املشييش، قد هدأت، وذلك نتيجة خالف 
ع حدث نتيجة إرصار املشييش على حقه  غري متوقع حدث يف األيام األخرية بني الرجلني. ويبدو أنَّ التصدُّ

ذ لسياسات الرئيس سعّيد. الذي يكفله الدستور يف الترصف باستقاللية ال أن يكون مجرد ُمنفِّ
كيدات املشييش لألحزاب القيادية بأنَّه سيكون لها دور مهم يف صياغة سياسة 	  انزعج الرئيس أيضاً من تأ

الحكومة، وأنَّ ممثلي األحزاب قد يجري اختيارهم يف الحكومة يف أي تعديالت وزارية مستقبلية. ويسعى 
ير  لتقار سعّيد إلضعاف األحزاب السياسية اليت ال يثق بها، وإعادة تونس إىل نظام الحكم الرئايس. ووفقاً 
إعالمية محلية، فإن الرئيس غريَّ رأيه وَطَلَب من األحزاب القيادية التصويت إلسقاط حكومة املشييش، وهو 

األمر الذي رفضته األحزاب.
بعد تصويت منح الثقة لحكومة املشييش مبارشًة، أعلن األمني العام للتيار الديمقراطي دمحم عبو -الذي ظلَّ 	 

للرئيس سعّيد ولرئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ- استقالته وانسحابه من املشهد السيايس.  داعماً 
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الساحة  يف  وحضوره  الديمقراطي  للتيار  السيايس  التماسك  على  االستقالة  هذه  تؤثر  أن  املتوقع  ومن 
السياسية وحظوظه يف االنتخابات املقبلة. عالوة على ذلك، هناك احتمال بانتقال عدوى االنشقاق هذه 

إىل األحزاب والكتل األخرى.

العدد

الحالة االقتصادية

النمو 	  بشدة معدل  ينكمش  أن  املتوقع  من  فإنه  تونس،  بكوفيد 19 يف  املنخفضة  اإلصابة  رغم معدالت 
-الضعيف أصال- يف العام الحايل 2020، دافعاً البالد إىل الركود، ويتوقع الخرباء انكماش االقتصاد التونيس 
هذا العام بما بني %5.2 و%8.1. وسيستمر معدل البطالة يف الزتايد، وقد يصل هذا العام إىل 21.6%، 

مقارنًة بـ%15 يف 2019.
تراجعاً 	  اإلجمايل يف -2019  املحلي  الناتج  -اليت شكَّلت %50 من  والخدمات  السلع  لت صادرات  سجَّ

غالبية  وتأثرت  سنوي،  أساس  على   2020 عام  من  األول  النصف  يف  القيمة  حيث  من   20.6% بواقع 
القطاعات من جرَّاء هذا الرتاجع يف الطلب الخارجي.

شهدت الزراعة -اليت تمثل %11 من الناتج املحلي اإلجمايل التونيس وكانت بالفعل يف وضع صعب قبل 	 
كرب بسبب إجراءات اإلغالق،  أزمة كوفيد 19 بسبب جفاف فصل الربيع الذي أثَّر على اإلنتاجية- تدهورا أ
ويواجه املزارعون صعوبة يف الحصول على األسمدة، األمر الذي يتسبب برتاجع كبري يف اإلنتاج ويف الصادرات، 

كوالت البحرية. السيما الحمضيات والتمور ومنتجات املأ
وبدوره يشهد قطاع التصنيع -الذي يمثل %16 من الناتج املحلي اإلجمايل- انكماشا بسبب التعطالت 	 

يف سالسل اإلمداد وتراجع الطلب األورويب، السيما على املنسوجات واملالبس. ورغم تراجع واردات البضائع 
والخدمات بنحو %24 من حيث القيمة يف النصف األول من عام 2020 بسبب تقلُّص الطلب املحلي، 
يستمر عجز الحساب الجاري يف االتساع بسبب الرتاجع األكرب يف الصادرات، فضاًل عن توقف السياحة فجأة.

ويشهد 	  اإلجمايل.  املحلي  الناتج  توفر %13.9 من  عام 2019  السياحة يف  املبارشة من  املساهمة  وكانت 
هذا القطاع حالة توقف بسبب إغالق الحدود الوطنية طيلة 14 أسبوعاً وإجراءات اإلغالق. وكانت إيرادات 

السياحة تراجعت بنسبة %47 يف النصف األول من عام 2020 على أساس سنوي.
ر 	  كما تراجعت تحويالت التونسيني املغرتبني -اليت تعتمد عليها كثري من األرس التونسية- بصورة حادة ُتقدَّ

بـ%17، وهو ما يؤثر على استهالك الكثري من األرس. وكانت هذه التحويالت تعادل %4.9 من الناتج املحلي 
اإلجمايل يف 2019.

يادة النفقات، كما انخفضت عائدات الرضائب بنسبة 12% 	  ويتسع العجز العام بسبب تراجع العائدات وز
على أساس سنوي يف النصف األول من 2020. ويف 21 مارس/آذار املايض أعلنت الحكومة أنَّها ستضخ 
ضعفاً.  األكرث  واألرس  االقتصاد  لدعم  اإلجمايل(  املحلي  الناتج  من   2%( أمرييك  دوالر  مليون   695 قرابة 
إعادة  أو  للدولة،  املتأخرة  املدفوعات  الجزاءات على  إلغاء  املثال-  التحفزي هذه -على سبيل  ن خطة  وتتضمَّ

لت تراجعاً بنسبة %30 على األقل يف نشاطها. جدولة الديون الرضيبية للرشكات اليت سجَّ
باإلضافة إىل ذلك، سيؤجل االضطراب السيايس املتوقع بني رئيس البالد ورئيس الحكومة ورئيس الربملان؛ 	 

ير حالة تقر
دولة تونس
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العدد

االستقرار االجتماعي

أدَّى بطء عملية صنع السياسة يف نهاية املطاف إىل عرقلة قدرة حكومة الفخفاخ السابقة على معالجة 	 
ز  الشكاوى االقتصادية الرئيسية املستمرة بعد الثورة. وتظل البطالة على وجه الخصوص -وهي عامل ُمحفِّ
مهم يف ثورة -2011 مرتفعة باستمرار وتتضاعف يف معظم املحافظات الداخلية. وُيَعد هذا بالنسبة للشباب 
 
ٍ
زاً رئيسياً لالضطرابات. وستعاين حكومة املشييش على نحو التونيس النشط سياسياً والساخط عاماًل ُمحفِّ

السياسة،  وَشلل  املستمر،  السيايس  املأزق  إىل  بالنظر  وذلك  الرئيسية،  املشكالت  تلك  معالجة  يف  مماثل 
وضعف االقتصاد.

وبالنظر إىل ما سبق، من املتوقع اندالع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة على مدار العام، وسيقودها 	 
إىل حد كبري الشباب العاطل، إىل جانب االتحادات العمالية. وبينما توجد احتمالية ضعيفة بأن تكتسب 
االضطرابات  حوادث  بفعالية  الحكومة  تحتوي  أن  ُيتوقع  ثورة،  أو  تمرد  صورة  يف  زخماً  االحتجاجات  تلك 
تلك على مدار األشهر التالية. عالوة على ذلك، فإن البيئات السياسية املضطربة يف ليبيا ومرص املجاورتني 

ستقلالن من إمكانية دعم عامة السكان لإلطاحة بالحكومة عرب تمرد واحتجاجات.
املحافظات 	  يف  السيما  االقتصادي،  الوضع  بسبب  احتجاجات  اندالع  من  هناك خطر شديد  ذلك،  ورغم 

الداخلية والجنوبية يف بن قردان وقفصة والقرصين وكاف ومدنني وسيدي بوزيد وتطاوين.
العنارص 	  بعض  تختطف  ألن  إمكانية  هناك  ذلك  ورغم  سلمية،  الحوادث  معظم  ستكون  األرجح  وعلى 

املدنية.  املمتلكات  وتدمري  الرشطة  مع  بسيطة  اشتباكات  اندالع  إىل  يؤدي  مما  التظاهرات  يبية”  “التخر
كما أن هناك خطرا أقل باندالع احتجاجات جماهريية عنيفة يف املراكز الحرضية الكربى، بما يف ذلك تونس 

العاصمة، حيث تكون التظاهرات سلمية يف العموم.
حدوث احتجاجات مدنية للعاملني يف القطاع الصناعي لتحسني 	  املقبلة،  الفرتة  املتوقعة  التهديدات  أحد 

املحافظات  تلك  يف  املواطنني  شعور  يعزز  قد  الذي  األمر  الداخلية،  املحافظات  يف  خاصًة  عملهم،  فرص 
بتهميشهم وإقصائهم، وبالتايل مشاركتهم يف تلك االحتجاجات.

يف العادة يقود تلك التحركات االتحاد العام التونيس للشغل الذي يتمتع بقاعدة دعم كبرية ويحظى بنفوذ 	 
كبري يف البالد، ويف الغالب تتجاوب املجاميع إىل حد كبري مع دعوات االتحاد لإلرضابات املتعلقة بالقطاعات، 
ونجح االتحاد يف التصدي ملحاوالت رفع سن التقاعد، وتقليص الوظائف، وتجميد أجور القطاع العام. ويجدر 
بالذكر أنَّ الحكومات املتعاقبة يف تونس فشلت يف تنفيذ إصالحات اقتصادية بسبب معارضة االتحاد. وبما 
ر بثلث القوة العاملة يف البالد، فمن املرجح أن يكون قادراً على التأثري  ير ما ُيقدَّ أنَّ االتحاد يمثل بحسب تقار

يف معظم القطاعات االقتصادية.
وبينما تسبَّب كوفيد 19 إىل حٍد كبري بتضاؤل تلك األشكال من االحتجاجات يف 2020، فإنه من املرجح    	 

عمليات  ذلك  يمنع  ولن  الدويل حىت 2021.  النقد  مع صندوق  ائتماين جديد  اتفاق  بشأن  املفاوضات 
األقل. وتتضمن  أواخر 2021 على  أي سندات حىت  املتوقع إصدار  لكن من غري  األخرى،  امليرس  االقرتاض 
كرث  وأ أعلى  نمو  وتحقيق  الطاقة،  دعم  لتقليص  إجراءات  باالتفاق  ربطها  سيجري  اليت  املحتملة  الرشوط 
كرث استدامة. شمواًل، وتقليل فاتورة األجور العامة. ويتعني إعادة مستويات الدين الحكومي إىل مستويات أ

ير حالة تقر
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مآالت 
الرشق األوسط

العدد

يف ظل رفع القيود الحكومية أن نشهد عودة النشاط الصناعي واالحتجاجات املرتبطة بهذا القطاع وغريه 
بنفس شدة احتجاجات 2019.

البيئة األمنية

يأيت تهديد “اإلرهاب” يف تونس مدفوعاً باألساس باحتمالية شن هجمات من أفراد محليني تطرَّفوا ذاتياً، 	 
أو مجموعات إسالمية عابرة للحدود الوطنية، مثل تنظيم الدولة “داعش” وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
اإلسالمي. ومن املرجح أن يكون التهديد “اإلرهايب” مبعث قلق مستمر يف البالد، السيما يف املناطق الساحلية 
والسياحية الرائجة على مدار العام املقبل، وُيشكِّل داعش التهديد األسايس. وأظهر داعش القدرة والعزم 

على شن هجمات كبرية التأثري على األهداف األجنبية يف العاصمة واملراكز السياحية الكربى األخرى.
يف 6 سبتمرب/أيلول، صدم عنارص من داعش بمركبتهم نقطة تفتيش للحرس الوطن عند تقاطع قرب ميناء 	 

مدينة سوسة، وطعنوا ضباطاً بسكني مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر. ويأيت هذا بعد بضعة أشهر 
العاصمة تونس  الناسفتني خارج مركز أمن يف منطقة بريجس دو الك يف  انتحارَيني سرتتيهما  من تفجري 

حيث تقع السفارة األمريكية، وأسفر ذلك عن مقتل ضابط رشطة وإصابة خمسة.
هناك تهديد آخر يعد ثانويا، وهو ناتج عن وجود مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، 	 

مثل كتيبة عقبة بن نافع، اليت تنشط حرصاً يف املنطقة الغربية الداخلية، السيما السالسل الجبلية ملحافظات 
القرصين والكاف وجندوبة )اليت تضم الحديقة الوطنية بالشعانيب، وجبل سمامة، وجبل سلوم(. عالوة 
على ذلك، فإن قدرات القوى األمنية املحلية يف احتواء التهديد وقرصه على تلك املناطق تؤدي إىل الحد من 

فرصة وقوع هجمات يف املراكز الحرضية.
يز األمن يف أرجاء املناطق الحدودية ويف املنتجعات السياحية، 	  قامت الحكومة التونسية بإجراءات كبرية لتعز

-بما يف ذلك  الحكومية  األمن  “إرهايب”. وتنترش قوات  التجاوب مع أي هجوم  السلطات على  ويف قدرة 
القوات  قدرات  زيادة  تؤدي  وبينما  تونس.  عموم  يف  واضح  بشكل  الوطن-  والحرس  والرشطة  الجيش 
األمنية املحلية إىل تقليص تهديد “اإلرهاب” جزئياً، فإن هناك احتمالية كبرية الستمرار التهديد على مدار فرتة 

التوقعات.
ما سبق يشري إىل أنَّ الشكل األكرث احتمااًل للهجمات يف تونس يأخذ شكل عمليات إطالق نار “فردية” أو 	 

يبقى  أن  املرجح  أو فرنسا. ومن  املتحدة  اململكة  ُدبَِّرت يف  اليت  تلك  هجمات غري معقدة وال منّسقة، مثل 
أنماط  مع  يتماىش  ما  وهو  لداعش،  الرئيسية  األهداف  األمن هم  وقوات  األجانب  واملواطنون  السياح 

الهجمات السابقة يف تونس ويف أماكن أخرى باملنطقة.   
تونس منخفضاً. 	  أهلية يف  أو حرب  أخرى  تونس ودول  احتمال وقوع حرب بني  ُيَعد  أخرى،  ناحية  من 

ويتمثل تهديد الحرب األسايس يف العنف العابر للحدود يف الجنوب الرشيق، وبصفة أساسية يف محافظيت 
مدنني وتطاوين، ومصدره ليبيا. غري أن هناك احتماال ضئيال بأن يقع تمدد كبري للعنف يف العام املقبل، ألنَّ 
التوترات على طول الحدود هدأت عقب تراجع قوات رشق ليبيا من كافة مواقعها يف الغرب يف مايو/أيار 
املنطقة  على  ببطء  نفوذها  املتحدة يف طرابلس  األمم  املدعومة من  الوطن  الوفاق  وتمّد حكومة   .2020

باستخدام العديد من املليشيات القوية.

ير حالة تقر
دولة تونس
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العدد

السياسة الخارجية

كرب رشيك تجاري لتونس، 	  ليبيا هي التحدي الرئييس للسياسة الخارجية التونسية. وبصفتها ثاين أ تظل 
املحلي  الناتج  نحو %40 من  إذ تشكل  للحدود،  العابرة  الرسمية  غري  للتجارة  األسايس  املصدر  ليبيا  تبقى 
اإلجمايل لتونس. وعلى الرغم من إغالق املعابر الحدودية أحياناً، اتخذ مئات اآلالف من الليبيني تونس ملجأً 
لهم هرباً من الرصاع الدائر، ويواصل آالف التونسيني العمل يف ليبيا. ويتجنَّب تونس التدخل يف الشؤون 
ح أن تواصل السلطات صالتها االقتصادية والدبلوماسية مع كل  الليبية ويدعو إىل الحلول السلمية. وُيرجَّ

من طرابلس وطربق حىت يربز فائز واضح يف ليبيا.
إحدى 	  لكنَّ  ليبيا.  يف  عميق  تغيري  أي  لتحفزي  الالزمني  النفوذ  أو  الجيوسياسية  األهمية  إىل  تونس  تفتقر 

السمات الثابتة لسياسة تونس تجاه ليبيا تتمثل يف محاولة جمع الفاعلني اآلخرين يف نهج دبلومايس موحد 
التونيس  والسيايس  االقتصادي  لالستقرار  بالنسبة  قصوى  أهمية  يمثل  ليبيا  استقرار  أنَّ  بحقيقة  اعرتافاً 
الطويل األجل. وكلما استمر عدم االستقرار يف الجهة املقابلة للحدود الرشقية لتونس، زادت مخاطر مواجهة 

البالد للتنظيمات الخارجة على القانون.
ويف ما يتعلَّق بالتنافس بني تركيا واإلمارات يف املنطقة، يغازل الرئيس قيس سعّيد كال الطرفني دون استثمار 	 

رأس املال السيايس الكثري يف هذا التنافس. وتشري مواقف السياسة اليت تتخذها البالد حىت اآلن إىل درجة 
كبرية من االستقاللية عن كال الجانبني، وذلك رغم اإلشارات الفاترة وعلى استحياء باتجاه املعسكر الرتيك القطري.

ومع ذلك قد يكون لذلك ثمن إذا دعت حاجة تونس لطرف من األطراف، فقد أوضح اإلماراتيون لصانعي 	 
الحياة  من  اإلسالميني  باستبعاد  مرشوطة  ستكون  واملساعدات  االستثمارات  أنَّ  التونسيني  السياسة 

السياسية.
ال تملك تونس تحالفات دولية مهمة وال قوة كافية ملواجهة أطراف دوليني مثل اإلمارات ومرص، وتنبع 	 

سياستها من موقعها الجيوإسرتاتيجي الذي تضعه القوى الدولية الكربى حالياً نصب عينيها.
من املتوقع أن تركز السياسة الخارجية التونسية يف األشهر املقبلة على الحفاظ على عالقات قوية مع االتحاد 	 

األورويب ودول الخليج العربية، وستواصل تونس السعي للحصول على املساعدة الدولية لتحسني اآلليات 
األمنية ودعم االقتصاد. لكنَّ الدعم من دول االتحاد األورويب املفردة مثل إيطاليا وفرنسا، والذي كان قوياً 
يف السابق بسبب املخاوف املرتبطة باملهاجرين غري النظاميني، سيضعف على األرجح يف املدى القريب يف ظل 

القيود اليت يتسبب كوفيد 19 بفرضها يف تلك الدول.

ير حالة تقر
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خريطة األفكار 
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بعد حصول حكومة املشييش على ثقة الربملان، يدخل املشهد السيايس واملؤسيس التونيس مرحلة جديدة، 	 
وهي مرحلة ُيتوقع أن تهيمن عليها الرصاعات والتوترات.

اللتني 	  واالقتصادية  االجتماعية  األزمتني  ملعالجة  إجراءات  على حزمة  العمل  ببدء  املشييش  د  تعهَّ لو  وحىت 
التونسية  النماذج  منها  تعاين  اليت  الهيكلية  واألزمات  املتدهورة  السلبية  املؤرشات  فإنَّ  البالد،  تواجههما 
االقتصادية والتنموية -فضاًل عن الصعوبات اليت تفرضها جائحة كوفيد 19 وفوىض الوضع يف ليبيا- تجعل 

من املستبعد حدوث تغيريات جذرية يف املستقبل املنظور.
 من أولويات السياسة، فإنَّ آفاق االستقرار 	 

ٍ
نظراً الحتمال فشل الحكومة الجديدة يف تحقيق تقدم يف أي

األحزاب،  بني  السيايس  التخاصم  نوبات  تشري  ذلك،  على  عالوة  ضعيفة.  مدى  واألطول  األكرب  السيايس 
وكذلك بني الرئيس ورئيس الوزراء والربملان، إىل أنه من املستبعد أن تكمل حكومة املشييش السنوات األربع 

املتبقية من تفويضها.
سيظل معدل البطالة البالغ %15.5، ومعدل التضخم السنوي البالغ نحو %7.4، وإجراءات التقشف؛ 	 

زة لالحتجاجات العنيفة. ومن املرجح وقوع اضطرابات عمالية يف القطاعني العام والخاص مثل  عوامل ُمحفِّ
الفوسفات والنقل.

استرشاف حالة الدولة

ير حالة تقر
دولة تونس


