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املوجز التنفيذي
شــهدت تونــس تغــّرات جذريّــة خــالل العريّــة املاضيــة 
ــة، إذا  ــنوات املقبل ــالل الس ــا خ ــد منه ــتواجه املزي ــت س ومازال
مــا ظــّل االتحــاد األورويب )إأ( عــىل نفــس النهــج. بصفتهــا البلــد 
األّول الــذي أطــاح بديكتاتــوره يف بدايــة 2011، أطلقــت تونــس 
سلســلة مــن الثــورات عــىل امتــداد شــامل افريقيــا وغــرب آســيا 
ــتمّرة  ــا مس ــت آثاره ــية مازال ــكيل سياس ــادة تش ــادت إىل إع ق
ــا إىل تونــس كقّصــة  إىل حــّد اآلن. وفيــام مــا يــزال يُنظــر عموًم
ــال يف  ــنّي أّن االنتق ــريب”، يتب ــع الع ــبة لـــ “الربي ــاح” بالنس “نج

ــه األمــر.  ــًدا مــاّم يبــدو علي الواقــع هــو أكــر تعقي

ــب  ــلطة الُنخ ــائدة وُس ــة الس ــات االقتصادي ــّززت االتجاه اذ تع
ــد  ــيس بع ــام مل يجــِن الشــعب التون ــة، في السياســية واالقتصاديّ
ــًدا  ــّد تونــس بل ــا تُع ــه. وبينــام ظاهريً مثــاًرا ملموســة مــن ثورت
دميقراطيًــا، مل تســتطع سلســلة مــن الحكومــات “التكنوقراطيّــة” 
إحــداث موازنــة بــني مصالــح النخــب التقليديـّـة وعموم الشــعب 

األقــّل حظًــا.

ــني( يف  ــني الدوليّ ــار دور االتحــاد األورويب )وغــره مــن الفاعل أث
ــر  ــأّن التغي هــذا التحــّول الجــدل، يف ظــّل محاَججــة البعــض ب
الجــاري، املُمــَول غربيـًـا، يهــدف يف الواقــع إىل تقويــض طموحات 
الشــعب التونــيس يف تحقيــق الكرامــة والخبــز والســيادة الوطنية 
ــاد  ــون، واالتح ــون الغربيّ ــد الفاعل ــة. اذ أيّ ــة االجتامعيّ والعدال
ــات  ــس السياس ــن نف ــد م ــاء املزي ــم، إرس ــكل حاس األورويب بش
االقتصاديــة التــي يــرى كثــرون أنّهــا خلقــت املشــاكل يف تونــس 

باملقــام األّول.

لتونــس تاريــخ طويــل وشــبكة مــن الروابــط مــع االتحــاد 
صــارت  عندمــا  الخصــوص  وجــه  عــىل  وفرنســا  األورويب، 
ــتقاللها  ــالد اس ــت الب ــام ُمنَح ــيّة يف 1881. وفي ــة” فرنس “محميّ
ــتعامر.   ــة االس ــُو ترك ــب مح ــن الصع ــمي يف 1956، كان م الرس
االقتصــادات  بُنيَــت  حيــُث  االمربياليّــة،  األمنــاط  اســتمّرت 
الكولونياليّــة مــن أجــل تلبيــة حاجيــات الســلطة الحاكمــة وعــىل 

أســاس التبعيّــة االقتصاديــة للحاكــم االســتعامري الســابق.

يف ظــّل هــذا الســياق مــن اإلرث املنظومــي واالختــالل العميــق 
ملوازيــن القــوى، وكذلــك مــا أحدثــه “الربيــع العــريب” مــن 
اضطرابــات، اقــرح االتحــاد األورويب تشــكيلة جديــدة مــن 
ــاد  ــرح االتح ــا. اق ــس وجرانه ــىل تون ــة ع ــات التجاري االتفاقي
األورويب أن تصــادق معــه تونــس عــىل اتفــاق تبــادل حــّر شــامل 
ــية  ــمية الفرنس ــبة للتس ــكا” نس ــَق )ا.ت.ح.ش.م. أو “ألي وُمعمَّ
الشــائعة(، وقــد انطلقــت املفاوضــات حولــه منــذ ســت ســنوات.  
األثــر االقتصــادي واالجتامعــي لهــذا االتفــاق قــد يكــون بليًغــا، 
ولذلــك يفحــص هــذا التقريــر الهواجــس املُعــربَّ عنهــا بخصــوص 
“أليــكا” والتــي أًقصيَــت مــن املفاوضــات الرســميّة ومــن الحــوار 

ــَرَح. ــاق التجــاري املُق ــس حــول االتف ــي يف تون الوطن

يرُبز التقرير أساًسا املسائل التالية:

ــالث  ــكا” كان إشــكالًيا، يف ث 1. مســار املفاوضــات حــول “ألي
ــًدا. أوجــه تحدي

مفاقمة اختالل موازين القوى بني تونس واالتحاد األورويب

ــة بشــكل  ــس واالتحــاد األورويب مختلّ ــني تون ــوى ب ــن الق موازي
ــج املحــّي اإلجــاميل  ــرد والنات ــط دخــل الف ــغ متوّس صــارخ. يبل
ــل  ــام متثّ ــس، في ــام يف تون ــاف نظريْه ــاد األورويب أضع يف االتح
أوروبــا أكــرب رشيــك تجــاري للبلــد وأحــد ُمقِرضيــه األساســيّني. 
مَتَنــع التبعيّــة متعــّددة األوجــه لتونــس نحــو أوروبــا، إىل جانــب 
مفاوضــات  أّي  اجــراء  امكانيّــة  بينهــام،  البديهــي  الالمتاثــل 

ــة. متوازن

االتحــاد األورويب يعتمــد سياســة “العصــا والجــزرة” التقليديّــة 
إلجبــار تونــس عــىل التوقيــع

ــة “أليــكا” كفرصــة لبلــوغ  قّدمــت الحكومــات التونســية اتفاقيّ
مرتبــة الريــك املَُميَّــز ألوروبــا، وكخطــوة متقّدمــة عــىل طريــق 
ــه  ــّد من ــَرٍّ ال بُ ــرة وك ــة املزده ــوق األوروبي ــاج يف الس االندم
إلعــادة االقتصــاد إىل الســّكة الســليمة عــرب تعزيــز االســتثامرات 
األجنبيــة املبــارشة. يف الواقــع، الحقيقــة هــي أّن الحكومــات 
التونســية األخــرة، املتوّرطــة يف خدمــة الديــن الخارجــي، مل 
تســتطع رؤيــة خيــارات أخــرى غــر املواصلــة يف لرَبلــة الســوق 
الداخليــة مــن أجل اســتمرار االســتفادة مــن التمويل واملســاعدة 
التقنيّــة األوروبيَّــني. ِعــالَوًة عــىل ذلــك، مــارس االتحــاد األورويب 
الضغــط واالبتــزاز عــىل تونــس، مــن خــالل إدراجهــا يف قامئتــه 
الســوداء للجنــان الرضيبيّــة يف ديســمرب 2017 وعــىل قامئتــه 
ــل اإلرهــاب يف فيفــري 2018.  الســوداء لتبييــض األمــوال ومتوي
ومــا يثــر القلــق هــو أّن اإلدارة التونســية مل تقــم بــأّي دراســة 
رســميّة مــن أجــل ترشــيد مقاربتهــا حيــال اتفاقيّــة الـــ “أليــكا”.

االستشارة اإلشكالّية للمجتمع املدين

اتّســم التشــاور مــع املجتمــع املــدين بكونــه ِجــدُّ إشــكايّل وغــر 
ــة،  ــميًا بعناي ــارة رس ــامت املُستَش ــاء املنظّ ــّم انتق ــّفاف. اذ ت ش
ــَرت مخــاوف بشــأن طبيعــة نشــاطها ومتويلهــا. كانــت  وقــد أُث
النتيجــة غــر املُفاِجئــة هــي أّن “ممثّــي املجتمــع املــَدين” 
ــدودة  ــة ومح ــب ضعيف ــوا مطال ــاس قّدم ــىل املق ــن ع املختاري
ــات  ــات الفئ ــن املفاوض ــت م ــام أُقصيَ ــاد األورويب، في إىل االتح
ــل  ــات “التجــارة الحــّرة” )مث ــن اتفاقي ــرّضرة م ــة املت االجتامعيّ
صغــار الفالحــني، العامــالت الزراعيّــات، العــاّمل غــر النظاميّــون، 
ــن  ــتفيدون م ــتهلكون واملس ــني، املس ــطي املنتج ــار ومتوّس صغ

ــة(. ــات العموميّ الخدم
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2. اآلثــار املتوّقعــة للـــ “أليــكا” ميكــن أن تكــون مدّمــرة 
لغالبيــة الشــعب التونــيس

استغالل مخزون تونس من اليد العاملة الرخيصة

ــس،  ــيّة لتون ــة األساس ــزة التفاضليّ ــي املي ــة ه ــور املنخفض األج
وهــي مــا تســتهدفه اتفاقيــة “أليــكا”. عــىل ســبيل املثــال، األجــر 
الفالحــي األدىن يف تونــس هــو 15.5 دينار لليوم )حــوايل 5 يورو(، 
ــوم  ــإّن ي ــذا ف ــاعة – وهك ــورو للس ــا 10 ي ــغ يف فرنس ــام يبل في
العمــل الفالحــي يف تونــس يســاوي نصــف ســاعة مــن نظــره يف 
فرنســا. مــن خــالل لرَبلــة قطاعــْي الفالحــة والخدمــات وتســهيل 
ــة باســتغالل قــّوة  دخــول رأس املــال األورويب، ستَْســَمح االتفاقيّ
العمــل املحلّيــة بأبخــس األمثــان. ستُشــّجع الـ”أليكا” املســتثمرين 
األوروبيّــني عــىل نقــل األنشــطة كثيفــة العاَملــة إىل تونــس مــن 
ــك مــن خــالل اســتخالص القيمــة  ــم، وذل ــم أرباحه أجــل تعظي
ــل  ــة مقاب ــتََغلُّون بكثاف ــيّون املُس ــاّمل التونس ــا الع ــي يخلقه الت

أجــور زهيــدة.

تقويض الغالبّية الُعظَمى من الرشكات التونسية

ــرب  ــكا” ع ــة “ألي ــج التفاقي ــىل الروي ــمي ع ــاب الرس َدأََب الخط
الركيــز عــىل “الــركات الصغــرة واملتوّســطة” )ش.ص.م.(. 
ــركات،  ــات هــذه ال ــة بشــكل خــاّص حاجي تســتهدف االتفاقيّ
التــي يتــّم تقدميهــا كقاطــرات للنمــّو االقتصــادي واالبتــكار 
أنّــه فيــام تنتمــي 83 % مــن  إاّل  وخلــق مواطــن الشــغل. 
املؤّسســات األوروبيــة إىل تلــك الفئــة، فإنّهــا ال تتعــّدى يف تونــس 

نســبة الـــ 3 %.

الرشكات الُصغرى )ش. ُص.(: التفكّك املتوقَّع

ــّد  ــل الـــ ش. ُص. حــوايل 95 % مــن الــركات وتَُع ــس مُتثّ يف تون
الفاعــل االقتصــادّي األســايس بهــا. ومن غــر املُتََوقَّــع أن تنمو هذه 
ــا ســتَتَفكَّك  الــركات يف ظــّل الـــ “أليــكا”، بــل األرجــح هــو أنّه
وتختفــي لصالــح الــركات األكــرب. تنشــط هــذه املؤّسســات حاليًا 
ــالت،  ــن العائ ــات اآلالف م ــالً ملئ ــر دخ ــة وتوفّ ــوٍق محميَّ يف س
ــة وذات مــوارد محــدودة جــًدا. لــن تصمــد هذه  لكّنهــا تظـَـلُّ هشَّ
ــاح رؤوس  ــا واجتي الــركات يف وجــه تســونامي منتجــات أوروب
مــة مــن أجــل حاميتهــا  أموالهــا، خاّصــة دون سياســات ُمَصمَّ

وتقويتهــا.

الــرشكات الصغــرة واملتوّســطة )ش. ص. م.(: اإلنتــاج والتصدير 
ــو أوروبا نح

ـة القليلــة مــن الــركات التونســيّة الكبــرة،  بالنســبة للِقلَـّ
تراِهــن اتفاقيــة “أليــكا” عــىل نجاحهــا يف خلــق مواطــن ُشــغل 
ــت  ــّرة” األورويب. اجتمع ــارة الح ــام “التج ــا يف نظ ــر اندماجه إث
التونســية  الريعيّــة  األوليغارشــيا  بــني  املتداخلــة،  املصالــح 
ــني يف “التجــارة  ــني الغربيّ وأصحــاب الســلطة السياســيّة والفاعل

ه  الحــّرة”، عــىل الضغــط مــن أجــل اتفاقيّــة تجاريــة ســتَُوجِّ
َرة حــرًصا.  االقتصــاد التونــيّس نحــو دعــم الــركات املَُصــدِّ
ســتُعّزز اتفاقيّــة الـ”أليــكا” التبعيّــة الراهنــة للنظــام االقتصــادي 
تجــاه تلــك املصالــح الضيّقــة. وذلــك مــن خــالل سياســات عاّمــة 
تخــدم أكــر فأكــر قطاعــاٍت ال تقــّدم ســوى قيمــة مضافــة 
ــا  ــل أريَاًع ــق باملقاب ــا تخل ــة لالقتصــاد املحــّي، لكّنه جــّد ضعيف

ــة. ــركات األوروبيّ ــة لل ــا ضخم ــّدرة وأرباًح ــركات املص لل

ــز رأس  ــاواة وتركي ــق الالمس ــأ.(: تعمي ــل )ب.ت ــج التأهي برنام
املــال

ــب  ــه املكس ــىل أنّ ــل ع ــج التأهي ــم برنام ــع تقدي ــا يق ــًرا م كث
الرئيــيس لتونــس الــذي يســتحّق كّل التضحيــات. ويقــع تعريفــه 
كمســار مســتمّر يهــدف إىل تحضــر وتأهيــل الركــة ومحيطهــا 
ــل  ــج التأهي َل برنام ــجِّ ــَد أّن ِس ــة. بَيْ ــة الدولي ــات املنافس ملتطلبّ
الســابق )الــذي بــدأ يف 1995 مــع اتفاقيــة الراكــة مــع االتحــاد 
األورويب( مل يربِهــن عــىل ذلــك. اذ أقــى كّل الــركات الصغــرى 
مــن مســار التأهيــل رغــم محوريّتهــا بالنســبة لالقتصــاد التونيس، 
فيــام وّجــه االســتثامر نحــو التصديــر والخدمــات، مــا أّدى بدوره 
إىل ســحب الركيــز االقتصــادي بعيــًدا عــن القطاعــات املُنِتَجــة. 
ــاعد  ــة – مل يس ــه املُعلَن ــق أهداف ــك يف تحقي ــأ. كذل ــل ب.ت فش
تونــس يف تجــاوز مســتوى التعاقــد مــن الباطــن )عقــود املناولــة( 
َس التبادل  يف السلســة العامليــة للقيمــة، بــل عوًضــا عــن ذلــك كــرَّ
غــر املتكافــئ )لصالــح االتحــاد األورويب( وأبقــى عــىل تونــس يف 
موقــع املَُهيَمــن عليــه داخــل النظــام الرأســاميل العاملــي. ســيتبّع 

برنامــج التأهيــل الجديــد بــال شــّك نفــس املنطــق واملنهــج.

الخالصة

ــاًم  ــرَي تقيي ــْي تُج ــق، ول ــس بعم ــر تون ــت يكْ تفّك ــان الوق ح
موضوعيًــا لخمســة وســتنّي عاًمــا مــن االســتقالل ومــن املبــادالت 
ــا االســتمرار يف التعامــي  ــد ممكًن االقتصاديــة مــع أوروبــا. مل يَُع
عــن واقــع االقتصــاد التونــيس، عــن طبيعــة عالقاتــه مــع االتحــاد 
األورويب والصــالت املرابطــة بــني بُنيــة الســلطة السياســية 
ــٍد انعتــق  املحلّيــة والتوّجــه املَُمنَهــج نحــو “التبــادل الحــّر”. كبلَ
حديثًــا مــن ربقــة الديكتاتوريّــة، ويبحــث اآلن عــن طريــق 
ــيس ســؤال النهــج االقتصــادي األصلــح  جديــدة للتنميــة، يكت
ــة  ــوال تنمي ــط اقتصــادي ومن ــوٌب مخطّ ــة. مطل ــة جوهريّ أهّمي
ــة  ــو تنمي ــّكة نح ــىل الس ــالد ع ــع الب ــل وض ــن أج ــن م جديديْ
ر  مســتدامة ومنصفــة. اســراتيجية كهــذه يجــب أن تُناقـَـَش وتُطَوَّ
ويقــع اختيارهــا بشــكل دميقراطــي مــن ِقبَــل الشــعب التونــيّس.

َمــت  يخضــع نهــُج االتحــاد األورويب إىل مصالحــه التجاريـّـة – ُصمِّ
ــكا” مــن أجــل إدمــاج الــركات التونســية األكــر  ــة “ألي اتفاقي
ربحيّــة يف الســوق األوربيّــة الحــّرة ومــن أجــل تكييــف الســوق 
ــان  ــذان الهدف ــض ه ــاد األورويب. يناق ــد االتح ــيّة لتزوي التونس
واجتامعيًــا  واقتصاديًــا  سياســيًا  التونســيّة  املصالــح  أغلــب 
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وبيئيًــا. ســيكون مــن الســذاجة مبــكان تََوقُّــُع أاَّل يكــون لتعميــق 
الالمســاواة وترســيخ التبعيّــة االقتصاديــة الناتجــة عــن الـ”أليكا” 
ــة اســتحضاُر أّن الشــعارات  ــن النباه ــك، م ــيّة. ولذل ــاٌر سياس آث
ــة،  ــة االجتامعيّ ــادت بالعدال ــية ن ــة التونس ــيّة لالنتفاض الرئيس

ــة. ــيا الحاكم ــازات األوليغارش ــاء امتي ــيادة وإنه الس

ــامت  ــطي منظّ ــوى لناش ــة القص ــن األهّمي ــياق، م ــذا الس يف ه
ــط أْن: ــر املتوّس ــْي البح ــىل ضّفت ــدين ع ــع امل املجتم

ُزوا أصــوات الفاعلــني والرائــح االجتامعيّة  يـُـرِبُزوا ويُعــزِّ  •
ــة “األليــكا” )صغــار منتجــي  التــي ســتتأثُّر ســلبًا باتفاقيّ
ــخ(.  ــني، العــاّمل الفقــراء، إل الغــذاء، العــاّمل غــر النظاميّ

قبــل  تُثَــار مــن  الرئيســيّة  القضايــا  أّن  التأكّــد مــن   •
ــات  الفاعلــني أنفســهم تجــاه الحكومــات، وداخــل متثيليّ

العامــل. الشــعب 

ــدة املســيطرة لـــ “التجــارة  ــة الغمــوض عــن العقي إزال  •
الحــّرة” وإظهــار كيــف تعــّزز رشوط التجــارة غــر 
العادلــة لتونــس، حابَســًة البــالد يف دائــرة مســتعصية من 
الديــون املراكمــة ومــا يصحبهــا مــن رشوط قاســية.
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1. املقّدمة
عرفــت تونــس تغيــرات جذريـّـة خــالل العقــد األخر. اذ شــهدت 
ــد “الربيــع العــريب” بدايــة 2011 عندمــا أطــاح التونســيون  مول
بالديكتاتــور بــن عــي )الــذي حكــم البــالد منــذ 1987(، ُمنذريــن 
ــا. إىل  ــا وخارجه ــداد شــامل افريقي ــرات جســيمة عــىل امت بتغي
ــة التونســية االســتثناء يف املنطقــة نظــًرا  ــدو التجرب ــا، تب حــّد م
لعــدم انــزالق البلــد نحــو مــا عرفتــه بلــدان مجــاورة مــن فــوىض 
ــتثنائيّة  ــطورة االس ــن أس ــّذرون م ــاد يح ــد أّن الُنّق ــف. بيْ وعن
التونســيّة، مجادلــني بــأّن مــا يتــّم تقدميــه كـــ’ انتقــال دميقراطي’ 
ــذا  ــض ه ــدف إىل تقوي ــط يه ــاٌر نَِش ــع مس ــو يف الواق ــلمي ه س

التطــّور الثــوري.1

فيــام يــرى آخــرون أّن هــذا “االنتقــال الدميقراطــي” هــو ِعبــارٌة 
ُملطَِّفــة لواِقــعِ “تَحــّوٍل ُممــَوٍل غربيًــا”، يهــدف إىل تقويــض 
ــن  ــد م ــاء املزي ــتمرار إرس ــة واس ــات العربيّ ــات االنتفاض تطلّع
السياســات االقتصاديــة الكارثيــة التــي دفعــت أصــالً النــاس إىل 
ــب  ــت مطال ــة وتجاهلَ ــب النيولربالي ــت النخ ــاض.2 هّمش االنتف
الوطنيــة  والســيادة  والخبــز  بالكرامــة   2011-  2010 ثــورة 
ــك أكــر مــن أّي وقــت مــى  والعدالــة االجتامعيّــة، لتتمسَّ
ــة مــا بعــد الثــورة، وثّــق  بأجنــدة الســوق الحــّرة. خــالل عريّ
ــة  ــة الدولي ــت املؤّسســات املالي ــف َعِمل ــون وناشــطون كي باحث
والبنــك  )ص.ن.د.(  الــدويل  النقــد  صنــدوق  مثــل  )م.م.د.(، 
العاملــي )ب.ع.( عــىل خنــق التطــّور االقتصــادي للبــالد، مســتغلّة 
ِعــبء املديونيّــة وخدمتهــا، إىل جانــب تخريــب الــدور التعديــي 

ــة.3 ــي للدول والتوزيع

ــة  ــادرت مجموع ــورة، ب ــد الث ــة بع ــهور قليل ــاي 2011، ش يف م
البلــدان الثامنيــة )التــي تضــّم فرنســا، أملانيــا، إيطاليــا وبريطانيــا( 
ومعهــا تركيــا وبلــدان الخليــج وصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 
العاملــي، إىل تصميــم رشاكــة دوفيــل للبلــدان العربيــة يف حالــة 
انتقــال، والرويــج لهــا.4 وّجــه هــذا االتفــاق املســارات الثوريــة، 
التــي كانــت تنتــر وقتئــذ يف املنطقــة العربيّــة، وذلــك من خالل 
عــرض قــروض عــىل العديــد مــن دولهــا مقابــل الدفــع بجملــة 
ــس اإلصالحــات  ــة – نف ــية النيوليرباليّ ــات املؤسس ــن اإلصالح م
ــة  ــاج البطال ــة، انت ــتويات املعيش ــور مس ــبَّبت يف تده ــي تس الت
ــة خــالل العقــود األربعــة املاضيــة. وتقويــض العدالــة االجتامعيّ

كذلــك، متثّلــت إحــدى االســتجابات الرئيســيّة لالتحــاد األورويب 
)إأ( عــىل “الربيــع العــريب” يف الدفــع نحــو تعميــق عالقــات 
التجــارة واالســتثامر مــع املنطقــة. ســعى الـــ إأ إىل توســيع 
اتفاقيــات الراكــة الحاليــة مــع معظــم بلــدان جنــوب املتوســط 
ــات التجــارة الحــّرة املعّمقــة والشــاملة  َي باتفاقي ــمِّ نحــو مــا ُس
ــرص  ــن تقت ــات ل ــذه االتفاقي ــكا(. فه ــر باختصــار ألي ــرف أك )تُع
عــىل تونــس، بــل ستشــمل أيضــا بلــدان أخــرى باملنطقــة مثــل 
املغــرب األقــى، األردن ومــرص.5 يف وســط هــذا الســياق، 

ــني  ــن الفاعل ــكيلة م ــل تش ــن قِب ــة م ــة نيوليرباليّ ــم بهجم املتّس
االقتصاديـّـني األقويــاء، يتفــاوض البلــد مــع الـــ إأ منــذ 2015 عــىل 

ــدة.6 ــّرة جدي ــارة ح ــة تج ــع اتفاقي توقي

العديــدون يف تونــس، مبــا يف ذلــك صغــار التّجــار وقطــاع واســع 
مــن فاعــي املجتمــع املــدين، يشــعرون بقلــق شــديد حيــال األثر 
ــة تجــارة حــّرة كهــذه أن تُخلّفــه  ــذي ميكــن التفاقي الســلبي ال
عــىل ظــروف معيشــتهم الهّشــة أصــالً. فهــم يعتقــدون أّن هــذا 
ــرة،  ــرشكات الكب ــن ال ــر م ــدد صغ ــر ع ــع غ ــن ينف ــاق ل االتف
فيــا ســيفاقم أوضــاع أغلــب التونســّيني.7 يهــدف هــذا التقريــر 
ــض  ــق بع ــات وتوثي ــذه املفاوض ــخ ه ــص لتاري ــم ملّخ إىل تقدي
الهواجــس األساســيّة حــول مــا ميكــن أن تُســبَّبه اتفاقيــة “أليــكا” 
مــن خســائر لالقتصــاد التونــيس الضعيــف بالفعــل. كــام سيُســلِّط 
الضــوء عــىل ديناميّــات الّســلطة املُعتَمــَدة يف املفاوضــات ويُــربز 

بعــض املشــاكل التــي أفرزهــا هــذا املســار حتــى اآلن.

ستُحاِجُج هذه الورقة بأّن: 

ــات التجــارة مــن نــوع “أليــكا” أن تفاقــم  مــن شــأن اتفاقيّ  •
العالقــات غــر املتكافئــة بعمــق بــني إأ وتونــس، مــاّم 
ســيمّدد مــن إخضــاع اقتصــاد األخــرة لنمــوذج “التجــارة 
الحــّرة”، وبالتــايل حرمــان البــالد مــن ســيادتها ومــن حيّزها 

ــّور؛ ــىل التط ــا ع ــن قدرته ــيايس وم الس

مســار “أليــكا” يهّمــش ويقــي العديــد مــن القطاعــات يف   •
املجتمــع، التــي ســتكون األكــر تأثـّـًرا يف تونــس، مبــا يف ذلــك 

عــىل وجــه الخصــوص الــركات الُصغــرى؛

الغنيّــة  الطبقــات  مصالــح  وتعــّزز  “أليــكا”  ســتخدم   •
املجتمــع؛ باقــي  حســاب  عــىل  تونــس  يف  املســيطرة 

ــيس  ــن الشــعب التون ــكا” الســواد األعظــم م ــتَحرم “ألي س  •
ــي  ــم، الت ــة يف بلده ــة املُنتَج ــة املضاف ــوارد والقيم ــن امل م

ــا. ــا إىل أوروب ــك، تحويله ــن ذل ــا ع ــيقع، عوًض س

ــع  ــىل أّن التوقي ــة ع ــىل وجــه أخــّص، ســتربهن هــذه الورق وع

ــي: ــا ي ــكا” ســيعني م عــىل “ألي

يُتوقـَـع أن تنهــار األغلبيــة الواســعة للــركات التونســية   •
ــة(  ــة نحــو الســوق الداخلي ــركات الُصغــرى املتّجه )ال
منهــا  املحلّيــة  األكــرب،  الــركات  لصالــح  وتختفــي، 
ــني  ــال ب ــز رأس امل ــن تركّ ــيزيد م ــاّم س ــة، م واألوروبي

ــة.  ــدي الِقلَّ أي

ســيقُع إلحــاق النمــوذج االقتصــادي التونــيس ودفعــه أكــر   •
نحــو قطاعــات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة وتصديريّة و/
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أو ســيتّم تصميمــه حتــى يوفـّـر ســوق خدمــات للــركات 
ــة، مبــا ســُريس هيمَنــًة ال تُنــاَزع لالتحــاد األورويب  األوروبيّ
تجــاه تونــس ويســمح بنقل الــروة مــن الثانية نحــو األّول. 
ســيخّرب ذلــك أّي محاولــة لتطويــر مســارات اندمــاج 
ــر  ــة، وهــو أم ــات االقتصاديّ ــف القطاع ــني مختل محــّي ب

رضوري لتلبيــة الحاجيــات املحلّيــة.

ســيقع تهيئــة االقتصــاد التونــيس مــن أجــل اإلنتــاج   •
لالتحــاد األورويب مــن خــالل اســتمرار الربامــج الحاليــة 
ــي ســترّض  ــة الت ــة واملســاعدة التقني للمالءمــة التريعيّ

بصغــار املنتجــني، كــام ستوّســع الفجــوة بــني أقلّيــة مــن 
الــركات املحظيّــة وبقيّــة فاعــي االقتصــاد املحــّي. 
وســيقيض هــذا التوّجــه عــىل أّي إمكانيــة لالندمــاج 

ــاريب.  ــتوى املغ ــىل املس ــي ع اإلقليم

يُنظَــر إىل القــوى املنتجــة التونســيّة كمــورد رخيــص   •
)خاصــة  جــًدا  زهيــدة  األجــور  ســتظّل  لالســتغالل. 
للنســاء(، وسيســتمّر تهجــر العــاّمل مــن مواطنهــم 
ــاج نحــو خدمــة  ــه اإلنت ــة وســيقع توجي ــة األصليّ املحلّي
ــاد الـــ إأ. ــة لـــ( اقتص ــة التاّم ــرأ التبعيّ ــامّ يف )اق ــاج الت االندم

سيطرة منوذج ‘التجارة الحّرة’ 
يؤكّــد النمــوذج االقتصــادي الســائد دوليًــا لـــ “التجــارة الحــّرة” 
أّن التجــارة الدوليــة واســعة النطــاق تســاهم يف التنميــة ملصلحة 
ــن أن  ــي ميك ــق الت ــة العوائ ــاء كاف ــن الغ ــع ع ــع. اذ يداف الجمي
تُعطّــل التجــارة العامليّــة، كالحواجــز التــي تضعهــا الــدول للحــّد 
مــن الــواردات أو تعديــل األســواق أو حاميــة املصلحــة العاّمــة. 
وهــو يُعــارض الحامئيّــة – فكــرة أنـّـه يحــّق ألّمــة مــا أن تحمــي 

مواردهــا، ســوقها و/أو انتاجهــا مــن أجــل التنميــة.

ميكــن تتبّــع أصــول “التجــارة الحــّرة” بعيــًدا يف تاريــخ أوروبــا، يف 
النظريـّـة كــام يف التطبيــق. يجــد مبــدأ “التجــارة الحــّرة” جــذوره 
يف نظريــات “التقســيم الــدويل للعمــل” و”امليــزات التفاضليــة” 
ــي  ــص يف املنتجــات الت ــد أن يتخّص ــه عــىل كّل بل ــرى أنّ ــي ت الت
ــع  ــدان، م ــة البل ــة ببقيّ ــة مقارن ــّل تكلف ــا بأق ــتطيع انتاجه يس
ــن  ــة. وم ــارة الدوليّ ــالل التج ــن خ ــات م ــة املنتج ــه بقيّ تأمين
ــٍد مــا مــن خــالل أرقــام  مثـّـة يتــّم قيــاس النجــاح االقتصــادي لبلَ
االســتراد والتصديــر، مــن دون مراعــاة الُكلفــة االجتامعيّــة، 

ــة لهــذا النظــام.8 ــة والبيئيّ البريّ

ــامل  ــع، يف ع ــا حــّرة للجمي إاّل أّن “التجــارة الحــّرة” مل تكــن يوًم
ــات اســتعامريّة وهيمنــة مراكــز االمربياليــة عــىل  تحكمــه تراتُبيّ
أطرافهــا.  ويغــّص التاريــخ باألمثلــة عــن اســتعامل العنــف 
ٍد عــىل البلــدان، مــن ذلــك  والحــروب لفــرض منــِط تجــارة ُمحــدَّ
ــة  ــوى الغربيّ ــا الق ــي اعتمدته ــة الت ديبلوماســيّة الســفن الحربيّ
يف حــروب األفيــون ضــّد الصــني يف القــرن 19، وغرهــا مــن 
املشــاريع االســتعامرية عــرب القــاّرة االفريقيّــة. تــّم إقحــام بلــدان 
ــاري  ــام التج ــذا النظ ــَوًة يف ه ــامل ُعن ــوب الع ــن جن ــق م ومناط
ــم،  ــرت عليه ــم، أو أثّ ــد أجربته ــعٍ”. وق ــع “تاِب ــي ويف موق العامل
القــوى االســتعامريّة مــن أجــل بنــاء اقتصاداتهــم حول اســتخراج 
املــوارد وتصديرهــا – عــادة مــا يتــّم توفرهــا بثمــن رخيــص ويف 
ــة  ــة عالي ــادًة عــىل اســتراد الســلع الصناعيّ شــكلها الخــام – زي
ــة  ــب حفاظــه عــىل األجــور منخفضــة وبخَس ــة. وإىل جان القيم
القيمــة )االســتغالل املُفــِرط للعــاّمل(، كــّرس ذلــك فعليًــا التبادل 
ــع  ــتخراج “ريْ ــَمح باس ــي وس ــاد العامل ــئ يف االقتص ــر املتكاف غ

ــق  ــة تدفّ ــت النتيج ــة”.  وكان ــاح فائق ــق “أرب ــايل” وتحقي امربي
الــروة عــىل نطــاق واســع نحــو املراكــز االمربياليّــة عــىل حســاب 
ــات  ــذه العالق ــتمرار ه ــراف.9 إّن اس ــي يف األط ــّور الداخ التط
ــع  ــوم يوّس ــى الي ــة حت ــر املتاثل ــة وغ ــر املتكافئ ــة غ التجاري
الفجــوة بــني الــدول الغنيــة والفقــرة ويحِبــس بلــدان الجنــوب 

ــم. ــٍف دائ العاملــي يف تخلّ

ــامل  ــرى يف ش ــدان أخ ــس، وبل ــت تون ــتعامر، خضع ــّل االس يف ظ
ــاجٍ قــريٍّ يف تقســيٍم ُدويلِّ للعمــل غــر  ــا، إلدم ــا وخارجه إفريقي
عــادل بتاتـًـا، مــن جهــٍة كمــزّود باليــد العاملــة الرخيصــة واملــوارد 
الطبيعيــة، وكســوٍق للبلــدان الصناعيــة مــن جهــة أخــرى. صــارت 
ــة  ــا منظوم ــتغلّت فرنس ــيّة يف 1881. واس ــة فرنس ــس محميّ تون
الديــون كأداة لســلب الســيادة التونســيّة ولبناء اقتصاد اســتخراجي 
متّجــه إىل الخــارج،10 وهــو مســتمّر إىل حــّد اليــوم. عالوة عــىل ذلك، 
ال تتعلـّـق اتفاقيــات “التجــارة الحــّرة” الحاليــة )مبــا فيهــا تلــك التــي 
يدفــع نحوهــا االتحــاد األورويب( بالتجــارة يف حــّد ذاتهــا، بــل تتعلق 
ــة مســتقبالً. يف الواقــع،  ــالد يف هــذه األمنــاط االقتصادي بحبــس الب
إنّهــا تســعى جاهــدة لتوســيع حــدود تراكــم رأس املــال والســيطرة 
اإلمربياليــة إىل مجــاالت جديــدة أخــرى مثــل حقــوق امللكيــة 
الفكريــة، التعــاون التنظيمــي، الحقــوق الرقميّــة، حاميــة االســتثامر 

وكّل مــا يرتبــط بالحواجــز غــر الجمركيــة.11

ــامل  ــم الخريطــة الجيوسياســية للع ــّم تنظي ــا الحــارض، يت يف وقتن
عــرب العديــد مــن أقطــاب “التجــارة الحــّرة’’، ومــع الكثــر مــن 
ــط  ــج رواب ــي تنس ــة الت ــراف والثنائي ــّددة األط ــات متع االتفاقي
نظــاٍم عاملــيِّ حيــث تتصــارع الواليــات املتحــدة وأوروبــا والصــني 
ــىل  ــتيالء ع ــل االس ــن أج ــق(12 م ــزام والطري ــادرة الح ــرب مب )ع
القيمــة املُضافــة املنتََجــة يف جميــع أنحــاء العــامل وتقليــل تكاليف 
ــدان  ــر إىل بل ــة، يُنظَ ــذه الزاوي ــن ه ــم. م ــة به ــاج الخاص اإلنت
ــر  ــا. اذ توفّ ــب غزوه ــواق يج ــا أس ــىل أنّه ــي ع ــوب العامل الجن
مــوارد بريــة وطبيعيــة رخيصــة لالســتغالل، ووســيلة لتســويق 
ــل إليهــا  الســلع املصنَّعــة واالســتهالكية ومناطــق ميكــن أن تَُرحَّ

ــة. ــة والبيئي ــف االجتامعي التكالي
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نتيجــة لعرقلــة املفاوضات يف منظمــة التجارة العامليــة )م.ت.ع.( 
لســنوات، كان هنــاك تحــّرك خــالل العقــد املــايض لتريــع 
التفــاوض عــىل اتفاقيّــات ثنائيّــة لـ”التجــارة الحــّرة”. تعــد 
ــات  ــكا” جــزًءا مــن تشــكيلة أوســع مــن االتفاقي ــة الـ”ألي اتفاقي
التجاريــة الثنائيــة أو اإلقليميــة التــي رّوج لهــا االتحــاد األورويب 
منــذ عــام 2011 باعتبارهــا “اتفاقيــات الجيــل الجديــد”.13 وفيــام 
ــة  ــدف إىل إزال ــّرة” الســابقة ته ــات “التجــارة الح ــت اتفاقي كان
التعاريــف الجمركيــة ورســوم االســتراد / التصديــر، تطمــح 
اتفاقيّــات الجيــل الجديــد إىل إزالــة جميــع الحواجــز أمــام 
ــتخدام  ــن اس ــف م ــدان األضع ــع البل ــتمّر يف من ــارة. ستس التج
ــع  ــا، ويف الدف ــر اقتصاده ــية لتطوي ــن األدوات السياس ــة م جمل

نحــو خصخصــة مؤّسســات الدولــة والخدمــات العاّمة األساســية. 
وغالبًــا مــا يُنظـَـر إىل القوانــني الســياديّة للــدول عــىل أنّهــا عوائــق 
لـــ “التجــارة الحــرة”، ولهــذا الســبب تتطلــب اتفاقيــات الجيــل 
الجديــد “املواءمــة القانونيّــة”، مثــال للقوانــني التــي تحكــم 
معايــر الصّحــة والصحــة النباتيــة14 وامللكيــة الفكريــة.15 ويــؤّدي 
ــان إىل  ــن األحي ــر م ــا يف كث ــات أيًض ــن االتفاقي ــوع م ــذا الن ه
ســحب صالحيــة فــّض النزاعــات مــع املســتثمرين األجانــب مــن 
القوانــني واملحاكــم املحلّيــة، وذلــك مــن خــالل عمليــات تســوية 
ــًرا  ــر كث ــي تث ــدول)ISDS(، الت ــني املســتثمرين وال ــات ب النزاع

ــادات.16 ــن الجــدل واالنتق م

العالقات بني االتحاد األورويب وشامل افريقيا: نظرة طويلة األمد
املنطقــة منــذ ذلــك الحــني، حتــى بعــد موجــة االســتقالل 

ــايض. ــرن امل ــن الق ــتينيّات م ــينيّات والس ــمي يف الخمس الرس

يُبــنّي كلُّ مــن حجــم وقيمــة التجــارة حاليًــا بــني االتحــاد األورويب 
ــي  ــة الت ــط االقتصادي ــتمرار الرواب ــر اس ــرب الكب ــدان املغ وبل
نشــأت يف األصــل مــن خــالل االســتعامر، والتــي يســعى الـــ إأ إىل 

تعزيزهــا عــرب اتفاقيــة “أليــكا” )الرســم البيــاين 1(.

ماتــزال منطقــة شــامل إفريقيــا تحــت تأثــر أورويب قــوّي، بعــد 
عقــوٍد ِعــّدة مــن حصولهــا عــىل االســتقالل الســيايس الرســمي.17 
لعــب االســتعامر يف القــرن التاســع عــر دوًرا محوريـًـا يف عمليــة 
تراكــم رأس املــال وســلب امللكيّــة: تــّم تصميــم اقتصــادات 
هــذه البلــدان لتلبيــة حاجــات املــدن األوروبيــة الكبرة.18حــاول 
االقتصاديــة عــىل  النفــوذ والســيطرة  األوروبيــون مامرســة 
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املســتعمرين  بــني  العالقــة  تظــلُّ  العــامل،  أنحــاء  جميــع  يف 
ــل. اذ  ــإرٍث ثقي ــني الســابقني ومســتعمراتهم محكومــة ب األوروبي
ــة  ــى االقتصادي ــق وأســايس البَُن ــَت املســتعمرون بشــكل عمي نَح
واالجتامعيــة للمســتعَمرات مــن أجــل اســتغالل مواردهــا. وميكن 
ــك  ــا يف ذل ــا، مب ــامل إفريقي ــرب ش ــل ع ــخ الطوي ــذا التاري ــة ه رؤي
تونــس. عندمــا حصلــت تونــس عــىل اســتقاللها ســنة 1956، 
غــادر املســتوطنون املســتعِمرون، لكــّن النظــام االقتصــادي الــذي 
ــع أكــر.19 ورغــم حصــول الــدول اإلفريقيــة  أقامــوه بقــَي وتوسَّ
عــىل اســتقاللها الســيايس الرســمي، إاّل أّن بُنَيــة اقتصاداتهــا 

ــابقني. ــتعارينّي الس ــيادها االس ــة بأس ــى مرتبط ــا تبق جعلته

ــأّن  ــت ب ــات، وجاَدلَ ــذه الديناميكي ــة ه ــة التبعي ــت نظري حلل
املســتمّرة،  الجديــدة  واالســتعامرية  اإلمربياليــة  الهيمنــة 
املتكافئــة،  غــر  التجاريــة  والعالقــات  املُفــَرط  واالســتغالل 
تعيــق التنميــة الصناعيــة يف الجنــوب وتحِبــُس بلــدان “مــا بعــد 
االســتعامر” يف حالــة تخلّــف دائــم.20 يعتــرب ســمر أمــني أّن 
ــٌة يف جوهرهــا، وأّن دول الجنــوب العاملــي،  الرأســاملية إمربيالي
عــىل الرغــم مــن اســتقاللها رســميًا، هــي يف الواقــع مســتعمرات 
للقــوى  واقتصاديًــا  سياســيًا  خاضعــة  تظَــلُّ  ألنّهــا  جديــدة 

الســابقة.21 االســتعامرية 

يســتمر هــذا اإلرث حتــى اليــوم عــىل جميــع املســتويات - 
يتّضــح  والثقافيــة. وهــو  واالقتصاديــة  واإلداريــة  القانونيــة 

بشــكل خــاّص يف الخريطــة الزراعيــة التونســية )املوروثــة أيًضــا 
مــن الحقبــة االســتعامرية(، حيــث يتَبــنيَّ بوضــوح مــن تخّصــص 
املناطــق يف إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة األُحاديــة )الزيتــون، 
ــة  ــة املرتبط ــة املائي ــة التحتي ــن البني ــور( وم ــات والتم الحمضيّ
ــٌم مــن أجــل تحقيــق  بهــا، أّن اإلنتــاج الزراعــي يف تونــس ُمصمَّ
ــدالً مــن  ــر، ب أهــداف “التجــارة الحــرة” املوجهــة نحــو التصدي

ــعبها.22 ــة لش ــيادة الغذائي ــم الس دع

ومــن الجديــر بالذكــر أيًضــا أن االتحــاد األورويب بصــدد فقــدان 
هيمنتــه عــىل الســوق املغاربيــة لصالــح الــركات الصينيــة 
والركيــة.23 وينبنـــي جزء مــن االســتجابة االقتصاديّــة األوروبية 
ــاد  ــف االقتص ــكيل وتكيي ــن تش ــد م ــىل املزي ــّدي ع ــذا التح له
التونــيس لإلنتــاج مــن أجــل االتحــاد األورويب. اذ ُتّثــل اتفاقّيــة 
ــّم اعتادهــا  ــي يت ــكا” واحــدة مــن “أدوات التعــاون’’ الت “ألي
بشــكل اســراتيجي إلعــادة تأكيــد هيمنــة االتحــاد األورويب عــىل 

أطرافــه األقــل تصنيًعــا، مثــل تونــس.

ــة أخــرى  ــة رضب ــيكون مبثاب ــة س ــذه االتفاقي ــع ه ــام أّن توقي ك
للتكامــل اإلقليمــي للمغــرب الكبــر، وهــو املنطقــة األقــّل 
اندماًجــا يف العــامل - حصــة التجــارة البينيــة أقــل مــن 5 ٪ مــن 
إجــاميل تجــارة البلــدان املغاربيــة، وهــي أقــل بكثــر مــن جميــع 

ــامل.24 ــة األخــرى حــول الع ــة اإلقليمي ــالت التجاري التكت

َدة مــن 2005 إىل 2014 )الوحــدة: مليــون  الرســم البيــاين 2: تطــّور قيمــة املنتجــات الرئيســيّة املصــّدرة مقارنــة ببعــض الســلع املـُـورَّ
دينــار تونــيس(.
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2. اتفاقية “أليكا” من منظور تونيس

ــطي  ــد متوّس ــس أّول بل ــت تون ــو 1995، أصبح يف جويلية/يولي
ــت  ــي أصبح ــاد األورويب، والت ــع االتح ــة م ــة رشاك ــع اتفاقي يوقّ
ــز  ــة حي ــة.25 دخلــت االتفاقي ــوين للعالقــات الثنائي األســاس القان
ــني إأ  ــرة ب ــارة ح ــة تج ــأت منطق ــام 1998 وأنش ــذ يف ع التنفي
وتونــس، وصــارت مبوجبها جميــع املبادالت للمنتجــات الصناعية 
ــا  ــة. أّم ــة تجاريّ ــات جمركيّ ــة مــن أّي تعريف ــن خالي ــني البلدي ب
بالنســبة للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة والســمكية، فقــد اتّفــق 
ــام  ــام أم ــواق كٍل منه ــي ألس ــاح التدريج ــىل االنفت ــان ع الطرف

ــارة. منتجــاٍت مخت

ســتَبني اتفاقيــة “أليــكا” عــىل اتفاقيــة الراكــة الحاليــة لتغطــيَّ 
املجــاالت والجوانــب التــي مل تشــملها، مثــل الفالحــة ومصايــد 
ــدأت املفاوضــات  ــة املســتدامة. ب ــات والتنمي األســامك والخدم
يف أكتوبــر 2015، وجــرت أربــع جــوالت كان آخرهــا يف أبريــل/

مايو 2019.

ــب  ــورة الصع ــد الث ــا بع ــياق م ــاوض يف س ــة التف ــري عملي تج
للغايــة بالنســبة لتونــس. اذ يتّســم بأزمــة اقتصاديــة حــاّدة 
وعــدم اســتقرار ســيايس، انعكــس يف تتــايل أربــع حكومــات 
“تكنوقراطيــة” مختلفــة )اقــرأ نيوليرباليــة( حكمــت البــالد 
ــي  ــذه ه ــّدا أّن ه ــٌب ج ــه مري ــايل، فإنّ ــام 2015. وبالت ــذ ع من
ــا مــن  ــات ُملزمــة قانونً اللحظــة املناســبة للتوقيــع عــىل اتفاقي
شــأنها أن تقّيــد البــالد يف أمنــاط معينــة مــن التجــارة مــع 
ــز التنظيمــي والســيايس  ــدَّ مــن الحْي االتحــاد األورويب، وأن تَُح
للحكومــات طيلــة العقــود القادمــة. يُشــكِّل الســياق االقتصــادي 
واالجتامعــي والســيايس تحديًــا كبــًرا: االرتفــاع الصاروخــي 
للديــون الخارجيــة، انخفــاض االســتثامر األجنبــي وتدهــور 
معــدالت التبــادل التجــاري، مــاّم يــؤّدي إىل زيــادة عجــز ميــزان 
املدفوعــات يف البــالد. أفــى ذلــك إىل فــرض سياســات تقشــف 
ــدوره إىل  ــاّم أّدى ب ــة يف الســنوات األخــرة، م ــة معيق نيوليربالي
ــر  ــم الفق ــة وتعمي ــات العام ــار الخدم ــادة الالمســاواة، وانهي زي

ــيس.26 ــعب التون ــىل الش ع

موازين القوى بني تونس واالتحاد األورويب

ــة. يلّخــص  ــل القــّوة بــني تونــس وإأ واضــح للغاي عــدم متاث
التــي  واملــؤرّشات  املعلومــات  بعــض  التــايل  الجــدول 

تســاعد عــىل تبيــني ذلــك:

تونس االتحاد األورويب

11.57 446.78 السّكان )مليون نسمة(

163,610 4,476,000 املساحة )مليون كم2(

2,679.00 29,469.61 نصيب الفرد من الدخل القومي الصايف )دوالر أمريي(

39.87 15,913 الناتج املحّي اإلجاميل )مليار دوالر أمريي(

20.62 6,410.98 الواردات )مليار دوالر أمريي(

16.14 6467.66 الصادرات )مليار دوالر أمريي(
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تُظهــر األرقــام أعــاله بوضوح عــدم التــوازن االقتصــادي الكبر بني 
الـــ إأ وتونــس وتُســلِّط الضــوء عــىل العالقــة غــر املتكافئــة باملــّرة 
بــني البلديْــن. هــذه ليســت ســوى بعــض التفاوتــات العديــدة يف 
القــّوة بــني الطرفــنْي املتفاوضــنْي. لتقييــم الفجــوة بشــكل كامــل، 
ينبغــي كذلــك مراعــاة املســتويات املتباينــة للتطــّور التكنولوجــي، 

للقــّوة الصناعيــة واملاليــة، لرصيــد رأس املــال، والظــروف املناخية 
املختلفــة، مــن ضمــن مــؤرشات أخــرى.

االتحــاد األورويب هــو الريــك التجــاري األكــرب لتونــس، اذ حــاز 
ــن  ــت 78.5 ٪ م ــام 2017؛ واتجه ــا يف ع ــن تجارته ــىل 64 ٪ م ع
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صــادرات تونــس نحــو االتحــاد األورويب فيــام حصلــت منــه 
ــة متعــّددة  عــىل 54.3 ٪ مــن وارداتهــا.27 مــن الَجــِيّ أّن التبعيّ
ــام  ــدم التناظــر الواضــح بينه ــا وع ــس نحــو أوروب األوجــه لتون
مينــع أي مفاوضــات متوازنــة ممكنــة، وذلــك بالرغــم مــن 
ــة غــر  ــدأ “مقارب ــق مب ــأّن املفاوضــات تُطبِّ املزاعــم الرســمية ب
متامثلــة دامئًــا لصالــح تونــس” مــن أجــل تصحيــح اختــالل 

ــوى.28 ــوازن الق ت

يف التســعينيّات، ســبق اتفــاق الراكــة عــرُض قــرض مــن 
االتحــاد األورويب، مــاّم أثّــر عــىل املفاوضــات بــني الطرفــني 
ودفــع تونــس لقبــول التوجــه االقتصــادي الليــربايل ألوروبــا مــن 
ــا.  ــة إليه ــّس الحاج ــت بأم ــالٍت كان ــىل متوي ــول ع ــل الحص أج
ــا  ــل عندم ــالد نفســها يف وضــع مامث ــدت الب ــام 2014، وَج يف ع
ــل  ــورو قُبَيْ ــون ي ــة 300 ملي ــا بقيم ــس قرًض ــىل تون ــرض إأ ع ع
انطــالق مفاوضــات الـ”أليــكا”. وكــام جــادل االقتصــادي التونيس 
مصطفــى الجويــي، هنــاك دامئًــا صلــة بــني املديونيــة وإمــالءات 
ــّم  ــه ت ــن قدحــة أنّ ــا ب “التجــارة الحــّرة”.29 بدورهــا، تقــول مه
ــط  ــة يف الضغ ــروض األوروبي ــروط املرتبطــة بالق اســتخدام ال
عــىل تونــس مــن أجــل ســّن قوانــني تعــّزز التــالؤم مــع معايــر الـ 
إأ – ويشــمل ذلــك القوانــني التــي تنظـّـم قواعــد الصحــة العاّمــة 
والصحــة النباتيــة والــراكات بــني القطاْعــني العــام والخــاص30، 
باإلضافــة إىل اتفاقيــة حــول تقييــم املطابَقــة وقبوليّــة املنتجــات 
الصناعيــة وأخــرى مــع املكتــب األورويب لــرباءات االخــراع. تَُعــدُّ 
هــذه التطــورات القانونيــة مبثابــة التنفيــذ الفعــي لبعــض أجــزاء 
اتفاقيّــة “أليــكا” التــي مل تَُوقَّــع بعــد. عــالوة عــىل ذلــك، تتســاءل 
ــس31،  ــة لتون ــة والتعديلي ــيادة التريعيّ ــول الس ــة ح ــن قدح ب
ــي  ــد” الت ــل املزي ــد مقاب ــراتيجية “املزي ــك باس ــتدلّة يف ذل مس
ــة  ــة قامئ ــا سياســة الجــوار الخاصــة بـــ إأ، وهــي مقارب تتضّمنه
ــم الحوافــز بهــدف الدفــع نحــو إصالحــات مختلفــة  عــىل تقدي

ــا(. ــة منه ــك االقتصادي )مبــا يف ذل

بســبب االختــالالت التاريخيــة والراهنــة يف موازيــن القــوى بــني 
ــس  ــىل نف ــكا” ع ــار “ألي ر مس ــوَّ ــاد األورويب، تَطَ ــس واالتح تون
املنــوال، معتمــًدا عــىل تلــك التفاوتــات األساســيّة واملصالــح 
الراســخة وُمعــّزًزا لهــا عــىل كلتــا الضّفتــنْي. مــن الناحيــة العمليّة، 

انكَشــف مســار الـــ “أليــكا” حتــى اآلن عــىل النحــو التــايل:

ــة  ــوى اتفاقي ــج ومحت ــة نه ــة األوروبي ــّررت املفوضي ق  •
متثّلهــا؛ التــي  للمصالــح  وفًقــا  “أليــكا” 

ســيعّزز عنــرص املســاعدة التقنيّــة )الــذي يهــدف ظاهريًا   •
إىل دعــم تنافســيّة الــركات التونســية( برنامًجــا ُمريبًــا، 

ــٌل بعــُد، داخــل اإلدارة التونســية؛ وهــو ُمفعَّ

ــا  ــن عليه ــية، املُهيَْم ــية التونس ــوى السياس ــنت الق دّش  •
ــار  ــة، مس ــية الريعي ــة لألوليغارش ــوة االقتصادي ــن الق م
“أليــكا” عــىل املســتوى الداخــي، بدعــم مــن املؤسســات 

ــة؛ ــة والدولي ــة املحلّي املالي

أطلــق الـــ إأ وتونــس عمليــة التفــاوض مــع ضــامن   •
مشــاركة الفاعلــني املختاريــن فقــط. باملقابــل، تــّم اعتبار 
مبــادئ التفــاوض، التــي كان ينبغــي مناقشــتها عــىل 
املســتوى الوطنــي مــن قبــل قــوى اجتامعيــة وسياســية 
مختلفــة، مســائل مفــروٌغ منهــا، ووقــع قبــول املفاهيــم 

ــبَق؛ ــكل ُمس ــاق بش ــر اآلف ــدود وتقري ــد الح وتحدي

ر ســلًفا،  ــرَّ ســارت املفاوضــات ضمــن إطــار ســيايس ُمق  •
ومل يـُـدرج فيــه إال أولئــك امللتزمــون بالفعــل بـــ “التجارة 
ــيايس  ــوى الس ــوازن الق ــن ت ــر ع ــّض النظ ــّرة”، بغ الح
الراهــن يف تونــس ومبعــزل عــن الوضــع االجتامعــي 

واالقتصــادي للبــالد.

فرصة ورٌش ال بّد منه؟
قدمــت الحكومــات التونســية املتعاقبــة اتفاقيــة “أليــكا” عــىل أنّها 
ــدم نحــو  ــا وللتق ــز ألوروب ــك املميّ ــق وضــع الري فرصــة لتحقي
االندمــاج يف ســوق االتحــاد األورويب املزدهــر، وأيًضــا كــرط 
رضوري إلعــادة وضــع االقتصــاد املحــي عــىل الســّكة مــن خــالل 
ــإّن  ــك، ف ــع ذل ــارشة )إأم(. وم ــة املب ــتثامرات األجنبي ــز االس تعزي
الحقيقــة هــي أّن الحكومات التونســية األخــرة، املتورطة يف خدمة 
الديــون الخارجيــة، مل تجــد بديــالً غــر االســتمرار يف فتــح الســوق 
ــل األورويب  ــن التموي ــتفادة م ــة االس ــل مواصل ــن أج ــة م املحلي
واملســاعدة التقنيّــة. زيــادة عــىل ذلــك، فقــد جــرت املفاوضــات يف 
ظــّل جملــة مــن الظــروف اإلشــكاليّة للغايــة - اذ وقــع التفــاوض 
عليهــا مــن ِقبــل العديــد مــن الحكومــات التونســية التــي تعمــل يف 

ــا. ــا، ومتفّجــر اجتامعيً وضــع هــّش سياســيًا، كاريث اقتصاديً

مل تُجــِر اإلدارة التونســية أّي دراســات رســمية قــد تكــون 
اعتمــدت  ذلــك،  مــن  بــدالً  االتفاقيــة.  دعــم  إىل  أوصلتهــا 
حرصيـًـا عــىل الُحجــج التــي اختــرت وأُتيحــت لهــا مــن االتحــاد 
األورويب. واألســوأ مــن ذلــك، أنّــه مل يتــّم إجــراء دراســات 
القطاعــات  عــىل  “أليــكا”  اتفاقيــة  تأثــر  وقيــاس  لتقييــم 
ــّل  ــاّم. ويف ظ ــكل ع ــيس بش ــاد التون ــىل االقتص ــية أو ع الرئيس
عجزهــا عــن تقييــم تأثــر اتفاقيــة 1995 للراكــة بــني تونــس 
وإأ، كلّفــت الحكومــة رشكــة استشــارية دوليــة خاّصــة للقيــام 
بهــذه املهمــة نيابــة عنهــا يف ديســمرب 32.2018 ومل يتــم إصــدار 

ــى اآلن. ــر حت أي تقري
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ــأّن  ــوا ب ــني حاَجُج ــيس وأكادميّي ــدين التون ــع امل ــد أّن املجتم بْي
تأثــر اتفاقيــة الرشاكــة كان كارثًيــا: فقــد أدى إىل التفقــر، 
ــات  ــق التفاوت ــة، تعمي ــر املتكافئ ــة غ ــة، التنمي ــة الهائل البطال
ــع  ــاري م ــز التج ــة، العج ــات املنِتَج ــص القطاع ــة، تقلّ الجغرافي
االتحــاد األورويب، تخفيــض قيمــة العملــة التونســية، وعواقــب 
كارثيــة عــىل الــرشكات الصغــرة واملتوســطة )خســارة 500 
ــت  ــي كان ــل الت ــارة املداخي ــة إىل خس ــة(، باإلضاف ــف وظيف أل
ســُتجَنى مــن فــرض رضائــب عــىل املنتجــات األوروبيــة )حــوايل 
2 مليــار دينــار ســنويًا بــني 1996 و2008(. كــا أّدت إىل تراجــع 
ــني  ــع - اختفــى 55 ٪ مــن القطــاع الصناعــي ب ــر يف التصني كب

عامــي 1996 و33.2013

كــام كانــت مشــاركة مختلــف قطاعــات املجتمــع التونــيس 
يف عمليــات التفــاوض والتقييــم محــدودة للغايــة وخاضعــة 
األورويب  االتحــاد  أّن  مــن  الرغــم  وعــىل  الدقيقــة.  للرقابــة 
ــداء الشــفافية رســميًا يف مفاوضــات  ــوًدا إلب ــا جه ــذل ظاهريً يب
اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع دول مثــل تونــس وفيتنــام )مــن 
خــالل نــر وثائــق مرجعيــة فعليــة للمفاوضــات(، فقــد ظلّــت 
ــاد  ــاد االتح ــد. ق ــن قص ــة ع ــع ُمبَهَم ــا يف الواق ــة بُرّمته العملي

األورويب عمليــة التفــاوض باســتخدام أســلوب “العصــا والجــزرة” 
ــن  ــل جــزء م ــتُخِدمت جــزرة متوي ــة، اس ــن ناحي ــدي. فم التقلي
ــروض  ــن الق ــد م ــم املزي ــرب تقدي ــية ع ــة التونس ــة الدول ميزاني
ــذ  ــع تنفي ــاعدة يف تري ــة، للمس ــاعدة التقنيّ ــة واملس املروط
الــروط واإلصالحــات املرتبطــة بهــذه القــروض. ومــن ناحيــة 
أخــرى، مــارس االتحــاد األورويب الضغــط واالبتــزاز بوســائل 
أخــرى، عــىل ســبيل املثــال مــن خــالل وضــع تونــس عــىل قامئتــه 
ــة يف ديســمرب 2017 وعــىل القامئــة  الســوداء للمــالذات الرضيبي
الســوداء لغســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف فربايــر 34.2018 
ــس إىل إأ الحصــول  ــب تون ــض طل ــع رف ــس الســياق، وق ويف نف
ــر  ــة لتصدي ــوم الجمركي ــن الرس ــاة م ــة معف ــة إضافي ــىل حص ع
املزيــد مــن زيــت الزيتــون إىل أوروبــا، بعــد عــام اســتثنايئ مــن 
اإلنتــاج يف 2017 -2018، عــىل الرغــم مــن منحهــا تلــك الحّصــة 

ــنْي.35 ــنْي املاضيَ يف العام

تلــك هــي الظــروف التــي كانــت تونــس تتفــاوض يف ظلّهــا مــع 
االتحــاد األورويب، وهــي ظــروف تُفاِقــم اختــالل تــوازن القــوى 

بــني الطرفــنْي.

التشاور اإلشكايل مع املجتمع املدين
أنشــأت الحكومــة التونســية وحــدة إداريــة داخــل رئاســة 
الحكومــة للعمــل عــىل اتفاقيــة “أليــكا”. وكجــزء مــن التزاماتهــا 
ــارية  ــة استش ــة لجن ــّكلت الحكوم ــيدة”، ش ــة الرش بـــ “الحوكم
متّصلــة بالوحــدة، وقــد تألّفــت مــن رشيحــة صغــرة وضعيفــة 

ــدين. ــع امل ــن املجتم ــل م التمثي

تشــارك العديــد مــن املنظــامت، بشــكل رئيــيس النقابــات 
ــرب  ــا ع ــا وخرباته ــات نظره ــائدة، وجه ــة الس ــامت املهني واملنظ
ــُث  ــة، مــن خــالل اجتامعــات التشــاور الرســمية حي هــذه اآللي
األورويب  االتحــاد  ميّولهــا  التــي  واألبحــاث  األعــامل  م  تَُقــدَّ
نفســه.36 ومــع ذلــك، فــإن عمليــة االختيــار واتخــاذ القرار بشــأن 
املنظــامت التــي تشــارك عــرب هــذه اآلليــة كانــت موضــع تســاؤل 
دة بشــأن طبيعــة أهدافهــا  كبــر، مــع إثــارة مخــاوف ُمحــدَّ

ــا. ــا ومتويله ومتثيليّته

كان التأثــر األكــر بــروًزا لهــذا التمــّي يف إرشاك املجتمــع املدين 
هــو اســتبعاد الفئــات االجتاعيــة الرئيســية التــي تأثـّـرت ســلًبا 
باتفاقيــات “التجــارة الحــرة’’، وهــي بالتحديــد املنتجــني الصغار 
وكذلــك  والتجــار،  الحــّرة  األعــال  أصحــاب  واملتوســطني، 
ناهيــك  العاّمــة.  الخدمــات  املســتهلكني واملســتفيدين مــن 
ــة وغــر  ــا للقطاعــات الريفي ــة حًق ــة املُمثّل ــات الفاعل عــن الجه
النظاميّــة )صغــار الفاّلحــني، العامــالت الفالحيّــات، والعــاّمل غــر 

ــا. ــني( التــي تــم اســتبعادها أيًض النظاميّ

وكانــت النتيجــة غــر املفاجئــة أن يقــّدم “ُممثِّلــو املجتمــع 
املــدين” املنتَقــني بعنايــة مطالــب محــدودة وضعيفــة إىل االتحــاد 
األورويب. وهــي تشــمل: زيــادة عــدد تأشــرات الدخــول إىل 
دول إأ للتونســيني، رفــع حصــص التصديــر للمنتجــات الفالحيــة، 
حاميــة بعــض املنتجــات املحليــة، متديــد الجــدول الزمنــي 
ــج  ــن يُعال ــات ل ــن الطلب ــوع م ــذا الن ــخ.37 إاّل أّن ه ــذ وال للتنفي
املشــاكل الهيكليــة يف مســار التفــاوض وال الرتيبــات االقتصاديــة 
يقــّوم  ولــن  “أليــكا”،  اتفاقيّــة  ســتفرضها  التــي  املقرحــة 
االختــالالت العميقــة والتفاوتــات يف العالقــات االقتصاديــة بــني 

ــا. ــس وأوروب تون

وكجــزء مــن الجولــة الرابعــة مــن املفاوضــات التــي ُعقــدت يف 
أفريــل 2019، ُعقــد اجتــامع استشــاري مــع املجتمــع املــدين ضــّم 
ــع  ــن املجتم ــم م ــني ورشكاءه ــيني واألوروبي ــني التونس املفاوض
ــكا” إىل  ــة “ال لأللي ــن مجموع ــطاء م ــادَر نش ــّي. ب ــدين املح امل
ــاوض  ــار التف ــة ملس ــعارات رافض ــوا ش ــدث ورفع ــل الح تعطي
ــة، التــي وصفوهــا باالســتعامر الجديــد.38 يف  ومعارضــة لالتفاقيّ
حــني أن التقريــر الرســمي املشــرك لالجتامع يذكــر االحتجاجات 
ــا  ــي أثاره ــاوف الت ــايس املخ ــكل أس ــل بش ــه يتجاه ــاز فإنّ بإيج
ــع  ــع مجتم ــاور” م ــق “التش ــك يوثّ ــن ذل ــدالً م ــون، وب املحتّج

ــة إىل أخــرى.39 ــص مــن جول ــه يتقلّ ــدو أن مــدين رســمي يب
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كان ملشــاركة املجتمــع املــدين عــرب هــذا اإلطــار التشــاوري 
الرســمي آثــاُر عديــدة. اذ ســاهم ذلــك يف:

إقــرار وتطبيــع املرحلــة األوىل مــن عمليــة اإلدمــاج   •
مــن خــالل تبنــي مســار اتفاقيــة “أليــكا” وقبولهــا غــر 
النقــدي، إىل جانــب مــا يرتبــط بهــا مــن مزاعــم حــول 

“التجــارة الحــّرة”.

ــح األســواق  ــة يف فت ــي للمقايضــة املتمثّل ــد الضمن التأيي  •
ــاّم ال  ــراد، م ــة لألف ــة الحرك ــض حّري ــني بع ــل تأم مقاب
يــرك مجــااًل ملســاءلة أساســيّات “التجــارة الحــّرة”.40

متكــني االتحــاد األورويب والســلطات التونســية من التظاهر   •
بــأّن مســار اتفاقيــة “أليــكا” كان تشــاوريًا وشــّفافًا.

ــع  ــاركة أوس ــرب ومبش ــة أك ــارة ذات صدقيّ ــراء استش إج  •
ملجموعــة متنوعــة مــن منظــامت املجتمــع املــدين كان 
ــة. اذ كان  ــات الجاري ــًرا للمفاوض ــا خط ــّكل تحديً سيش
عــىل هــذه االستشــارة أن تعــرف وقتهــا بالدعــوات 
ــامل  ــم ش ــراء تقيي ــرة إلج ــنوات األخ ــدة يف الس املتزاي
ــع  ــة م ــة االقتصادي ــن الراك ــود م ــار عق ــتقلٍّ آلث ومس
ــدة.41  ــة جدي ــروع يف اتفاقي ــل ال ــاد األورويب، قب االتح

ــدث. ــك مل يح ــتغرب إذن أّن ذل ــن املس ــس م لي

3. قيود اتفاقية “أليكا”: استنزاف ثروات تونس
وإخضاع اقتصادها

ينقســم اقــراح االتحــاد األورويب الخــاص باتفاقية التجــارة الحرة 
إىل 14 قســاًم، يتنــاول كٌل منهــا مجموعــة مــن “الحواجــز أمــام 
ــية  ــات الرئيس ــار 1(. القطاع ــر اإلط ــتثامر” )أنظ ــارة واالس التج
ــة.  ــريات العموميّ ــات واملش ــة والخدم ــي الفالح ــتهدفة ه املس
اذ تــّم مــن قبْــُل تحريــر قطاعــْي الصناعــة والســياحة منــذ 

الســبعينيات.42 وجــاء االنفتــاح الكامــل لهــذه القطاعــات نتيجــة 
النضــامم تونــس إىل االتفاقيــة العاّمــة للتعريفــات والتجــارة 
)الجــات( عــام 1990، وتوقيعهــا عــىل اتفاقيــات منظّمــة التجــارة 
ــاد األورويب  ــع االتح ــة م ــة الراك ــام 1994 واتفاقي ــة ع العاملي

ــام 1995. ع

اإلطار 1:

 املجاالت التي تغطّيها اتفاقّية “أليكا”

التجارة يف املنتجات الزراعية والسمكية  •

التجارة يف الخدمات واالستثامر  •

املشريات العموميّة  •

اإلجراءات الجمركية  •

بنود بشأن التجارة يف الطاقة واملواد الخام  •

التجارة والتنمية املستدامة  •

قواعد الصحة العاّمة والصحة النباتية  •

الحواجز التقنيّة للتجارة  •

•  تسوية منازعات االستثامر واملنظومة القضائية لالستثامر

حامية امللكية الفكرية  •

تدابر الحامية التجاريّة  •

قواعد املنافسة ومساعدات الدولة  •

قواعد الشفافية  •

الركات الصغرة واملتوسطة )أكر من 10 موظفني(  •
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ولــن يتجــاوز التدقيــق بالتفصيــل يف كّل أقســام اتفاقيــة “أليــكا” 
ــه ســيكون مــن املفيــد دراســة بعــض  نطــاق هــذه الورقــة، فإنّ
ــذه  ــه ه ــت ب ــذي صيغ ــق ال دة، لفهــم املنط ــدَّ ــا املُح مجاالته
االتفاقيــة الهادفــة إىل إخضــاع االقتصــاد التونــيس وحبســه 
ــا  ــوء أيًض ــة الض ــذه األمثل ــلط ه ــه. ستس ــي بعين ــط إنتاج يف من
عــىل آليــات الريْــع وســلب امللكيّــة التــي ســرافق دخــول 
االتفاقيــة حيــز التنفيــذ، وآثارهــا الســلبيّة املُتوقَّعــة عــىل النظــام 

ــيس. ــيايس التون ــادي والس االقتص

يتضّمــن “إخضــاع االقتصــاد” إنشــاء آليــات قانونيــة أو إدارية أو 
ماليــة أو غرهــا مــن اآلليــات التي تهيّــئ أنظمة اإلنتــاج والتجارة 
لتقويــض املجــال والحيــز الســيايس املتاَحــنْي للبلــد لتنفيــذ 
سياســات بهــدف تطويــر وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي. ميكــن أن 
َمــة لحاميــة بعــض املصالح  يحــدث هــذا مــن خــالل قوانــني ُمَصمَّ

الخاصــة بــدالً مــن املصلحــة العاّمــة؛ مــن خــالل مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الكــربى التــي تفّضــل تدفقــات “التجــارة الحــرة” عــىل 
حســاب التوازنــات االجتامعيــة، االقتصاديــة أو البيئيــة املحليــة؛ 
أو مــن خــالل تفكيــك املشــّغلني العموميّــني وزيــادة الخصخصــة. 
لــكّل هــذه التغيــرات تأثــرات طويلــة األمــد ســتُكيّف خيــارات 
)مثــل  الطرفيــّة  االقتصــادات  وتُخضــع  املســتقبلية  التنميــة 
تونــس( لنمــوذج “التجــارة الحــّرة” مــع ترســيخها لهــا يف موقــع 
ثانــوي ضمــن االقتصــاد الرأســاميل العاملــي. وتنطــوي هــذه 
املبــادرات، التــي غالبًــا مــا يصفهــا مؤيّدوهــا عــىل أنهــا “اســتثامر 
يف إصالحــات تحريريّــة” أو “انفتــاح االقتصــادات”، عــىل إنفــاق 
ــة. مبجــّرد  ــة” الخارجي ــن عــىل املســاعدة “التقنيّ ــامد كبريْ واعت
ــة  ــة تحــدي هــذه املســاعدة، خاّص ــا، يصعــب للغاي ــزام به االلت

عندمــا يتــّم متويلهــا مــن خــالل الديــون.

اإلطار 2: 

مقاربة االتحاد األورويب لـ “التجارة الحّرة” و الـ “أليكا”

تعتمد مقاربة الـ”أليكا” عىل اآلليات التالية:

فتــح أســواق محمّيــة مــن أجــل مصــادرة القيمــة املضافــة عــرب اســتغالٍل موقعــّي للمــوارد،   •
وتصديــر املنتجــات الوطنيــة وترحيــل األربــاح عــن طريــق “الــركات الخارجيــة” )ذات 
االمتيــازات الرضيبيّــة(. القطاعــات املســتهدفة مــن قبــل “أليــكا” هــي عــىل وجــه التحديــد 

الزراعــة والخدمــات واملشــريات العامــة.

إلغــاء الرضائــب الجمركيــة. وهــذا يقلـّـل مــن عائــدات الدولــة ويقلـّـص مجــال اســتخدامها   •
ــم وضــع سياســات مســتقلّة )عــىل ســبيل املثــال سياســة دعــم  هــذه اإليــرادات لدع
الصناعــات الناشــئة(، مــع تقويــض اإلنتــاج املحــّي مــن خــالل املنافســة مــع الســلع التــي 

ــية. ــة التنافس ــاد األورويب عالي ــا رشكات االتح تنتجه

تفكيــك احتــكارات الدولــة واملؤسســات العمومّيــة. تســعى مقاربــة االتحــاد األورويب إىل   •
الدفــع نحــو املزيــد مــن الخصخصــة. يتعلــق ذلــك بشــكل خــاّص بالخدمــات العاّمــة، التــي 
ــركات  ــاص )ش.ق.ع.خ.(، وال ــام والخ ــنْي الع ــني القطاع ــراكات ب ــا يف ال ــن إدماجه ميك
النشــطة يف قطاعــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة جــًدا، مثــل الصناعــات  العموميّــة 

ــل. ــة والنق ــلكية والطاق ــلكية والالس ــاالت الس ــتخراجية واالتص االس

ــال  ــا. يســتفيد رأس امل ــج له ــال االتحــاد األورويب والروي ــة إدخــال رأس م تســهيل عملي  •
ــن رشط أاّل  ــا م ــن أيًض ــارش، ولك ــي املب ــتثامر األجنب ــة لالس ــا املمنوح ــن املزاي األورويب م
تكــون ظــروف اشــتغال الــركات األجنبيّــة يف تونــس “أقــّل مالءمــة” لهــا مــن تلــك التــي 
تعمــل مبوجبهــا الــركات املحلّيــة. ويتحّقــق ذلــك عــرب إلغــاء اإلجــراءات التــي تحمــي أو 

ــي. ــاج الوطن تدعــم أو تشــّجع اإلنت

ــتقبلية.  ــة واملس ــاد األورويب الحالي ــر االتح ــات ومعاي ــاد ترشيع ــاه اعت ــع باتج الدف  •
رغــم أنّهــا تحمــل اســاًم غــر ضــاّر ظاهريًــا فــإّن آليــة “املواءمــة التريعيّــة” تعمــل يف 
الواقــع عــىل منــح الـــ إأ الســبق الدائــم. مــن املتوقــع أن تتــامىش تونــس مــع مــا يُعــَرف 



التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ 16|    

بـــ “املكتســبات األوروبيــة املشــركة”، أْي جميــع املعاهــدات والتريعــات وأحــكام 
املحاكــم والقــرارات املُتََّخــَذة يف إطــار السياســات األوروبيــة املشــركة.43 بعبــارة أخــرى، 
ســيؤّمن ذلــك بشــكل ملمــوس الســوق التونســيّة لصالــح منتجــات االتحــاد األورويب مــن 
ــام  ــات أم ــك عقب ــيضع ذل ــه س ــت نفس ــي إأ. يف الوق ــية ملنتج ــا تنافس ــح مزاي ــالل من خ
ــا  ــون حاليً ــن ال يلتزم ــارج إأ، الذي ــن خ ــني م ــن املنتج ــم م ــيني، وغره ــني التونس املنتج

بقواعــد ومعايــر الـــ إأ.

التأكــد )مبعّيــة صنــدوق النقــد الــدويل( مــن أن تدّفــق األربــاح نحــو الخــارج ال يــرك مجــاالً   •
ــزان  ــىل مي ــيطرة ع ــادرة، والس ــواردة والص ــة ال ــات العمل ــم تدفّق ــية لتنظي ــة التونس للدول

ــوال. ــروب رؤوس األم ــد ه ــّوط ض ــا، أو التح مدفوعاته

ضــان االســتثارات عــىل املــدى الطويــل، واســتبعاد أي احتــال لراجــع تونــس، ال ســيام   •
ــت  ــي تعّرض ــدول الت ــتثمرين وال ــني املس ــات ب ــوية املنازع ــات تس ــرار آلي ــالل إق ــن خ م
النتقــادات كثــرة. مثــل هــذا البَنــد ســيعني أّن مــن شــأن أّي تغيــر يف السياســة التونســية 
ــة ُمكلفــة  ــم دولي ــة يف إجــراءات تحكي ــح املســتثمرين األجانــب فرصــة إقحــام الدول أن مين

ــر.44 ــارات الدنان ــيس ملي ــف الشــعب التون ــد يَُكلّ ــاّم ق ــة، م للغاي

ــذه  ــدف ه ــل.45 ته ــج تأهي ــل برنام ــيمة مقاب ــات جس ــم تضحي ــزم بتقدي ــس تلت ــل تون •    جع
ــون  ــن يرّوج ــا مل ــة، وفًق ــاعدات التقنيّ ــات واملس ــح واالئتامن ــروض واملن ــن الق ــة م املصفوف
لالتفاقيــة، إىل مســاعدة تونــس يف الحفــاظ عــىل إنتاجيتهــا وقدرتهــا التنافســية. وهــذا يعنــي 

ــة. ــة االقتصادي ــون والتبعي ــد مــن الدي ــا املزي فعليً

منخفضــة للغايــة( لتوجيههــا، مــن خــالل “االرتقــاء” بهــا 
“التجــارة  متطلبّــات  تغذيــة  نحــو  التقنيّــة،  واملســاعدة 

الحــّرة” لالتحــاد األورويب.

ــاد  ــىل االقتص ــوم ع ــذا الهج ــدى ه ــل مل ــم أفض ــل فه ــن أج م
التونــيس، ســيكون مــن املفيــد تحليــل بعــض هــذه اآلليــات مــن 
خــالل وصــف آثارهــا املحتملــة عــىل االقتصــاد املحــّي. ســيوضح 
ــاع  ــة وإخض ــات االقتصادي ــف العالق ــيقع تكيي ــف س ــك كي ذل
األنظمــة اإلنتاجيــة، مــع ضــامن اســتحالة تغيــر تونــس مســارها 

ــرات. ــك التغي أو عكــس تل

تهــدف  االتحــاد األورويب ال  اســراتيجية  أّن  الواضــح  مــن 
فحســب إىل غــزو الســوق التونســية واالســتيالء عــىل فائــض 
ــه. أبعــد مــن ذلــك،  القيمــة الــذي ميكــن الحصــول عليــه من
تهــدف هــذه االســراتيجية إىل تهيئــة الظــروف واألدوات 
ــر  ــك تدم ــمل ذل ــد. ويش ــة األم ــة طويل ــة االقتصادي للهيمن
ــة، الحــّد  الــركات املحليــة والســيطرة عــىل الســوق الداخلي
الــدور  تدمــر  املــوارد،  احتــكار  اإلقليمــي،  التكامــل  مــن 
التعديــي للدولــة، وتثبيــت هــذه الظــروف مــن خــالل إطــار 
قانــوين تحــت ســيطرة االتحــاد األورويب. مــا هــو مقــرح 
ــاج الوطنيــة كرهينــة )بتكلفــة  ينطــوي عــىل أخــذ قــوى اإلنت

استغالل خزان تونس لليد العاملة الرخيصة

وفًقــا لألرقــام الصــادرة عــن املعهــد الوطنــي لإلحصــاء يف 
تونــس46، يوفّــر االقتصــاد التونــيس حاليًــا حــوايل 3,300,000 
فرصــة عمــل لقــوة عاملــة تبلــغ 4,152,000 نســمة. مــاّم يعنــي 
أن البطالــة منتــرة وتبلــغ 20.5 ٪. يتــّم توزيــع الوظائــف 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــا ع تقريبً

700 ألــف يف الوظيفــة العموميــة - باإلضافــة إىل حــوايل   •

ــة؛ ــود ُمناَول ــة بعق ــة هّش ــف وظيف 50 أل

500 ألف يف الفالحة؛  •

500 ألف أخرى يف التجارة؛  •

ــة، حــوايل مليــون ونصــف، مقّســمة بــني الصناعــة  البقيّ  •
والخدمــات.47
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ــا عــن النشــاط  ومــع ذلــك، فــإّن هــذه األرقــام ال تعــرّب إاّل جزئيً
االقتصــادي الحقيقــي والقــوى العاملــة املشــتغلة، ألّن االقتصــاد 
ــرب القطــاع غــر  ــس ســوى جــزء مــن الصــورة. يُعت الرســمي لي
الرســمي أحــد الفاعلــني البارزيــن يف االقتصــاد التونــيس، اذ 
ــة.48 األجــور املنخفضــة  ــوى العامل ــل 53 ٪ مــن إجــاميل الق ميثّ
ــتهدفه  ــا تس ــي م ــس، وه ــية لتون ــبية الرئيس ــزة النس ــي املي ه
ــل  ــة، ب ــكا”. هــذه األجوراملنخفضــة ليســت طبيعي ــة “ألي اتفاقيّ
نتيجــة لنظــام املراجحــة العاملــي لقــّوة العمــل الــذي مــن خاللــه 
ــارج  ــة خ ــور املنخفض ــن األج ــركات م ــدان وال ــتفيد البل تس
ــادل غــر املتكافــئ  حدودهــا. وهــذا ممكــن فقــط بســبب التب

ــر.49 ــدان األفق ــة يف البل ــد العامل ــَرط للي ــتغالل املُف واالس

ــني(  ــن 9 موظف ــل م ــا أق ــي به ــرة )الت ــات الصغ ــر املؤسس توفّ
يف تونــس العديــد مــن فــرص العمــل. ويبلــغ متوســط   الراتــب 
يف هــذه املؤسســات 432 دينــار شــهريًا، أي مــا يقــارب 135 
ــغ  ــوظ اذ يبل ــكل ملح ــّل بش ــاء أق ــر النس ــط   أج ــورو.50 متوس ي

332 دينــار/ 105 يــورو. الحــّد األدىن لألجــور يف تونــس هــو 
323.5 دينــار شــهرياً / حــوايل 100 يــورو بينــام يبلــغ الحــّد 
ــه  ــي أن ــاّم يعن ــورو، م األدىن لألجــور يف فرنســا حــوايل 1,500 ي
ــف  ميكــن للمســتثمر تشــغيل 14 امــرأة يف تونــس مقابــل موظّ
ــغ الحــد األدىن لألجــر الفالحــي يف تونــس  واحــد يف فرنســا. يبل
15.5 دينــار يف اليــوم، أي حــوايل 5 يــورو، بينــام يف فرنســا هــو 
حــوايل 10 يــورو للســاعة. وهكــذا فــإن العمــل الزراعــي اليومــي 
ــة إىل  ــس يعــادل نصــف ســاعة عمــل يف فرنســا. باإلضاف يف تون
ــن  ــوأ م ــع أس ــيناريو يف الواق ــإّن الس ــة، ف ــام النظري ــذه األرق ه
ــة بالنظــر إىل أّن العامــالت يف الزراعــة يتقاضــنْي  ــة العملي الناحي
بشــكل عــاّم مــا بــني 10 و12 دينــار )حــوايل 3 يــورو( يف اليــوم، 
ــك،  ــر.51 عــالوة عــىل ذل ــّدة 10 ســاعات أو أك ــل العمــل مل مقاب
ــنوات  ــيس يف الس ــار التون ــة الدين ــر يف قيم ــاض الكب أّدى االنخف
ــض مــن  ــة إىل تفاقــم هــذا الوضــع وهــو مــا خّف ــة املاضي القليل

ــة. ــركات األوروبي ــس لل ــة يف تون ــد العامل ــف الي تكالي
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ــهيل  ــات وتس ــة والخدم ــْي الزراع ــر قطاع ــالل تحري ــن خ م
إدمــاج رأس املــال األورويب، ستســمح االتفاقيــة باســتغالل 
القــوى العاملــة املحليــة بأقــّل مثــن. وقــد أصبــح ذلــك ممكًنــا 
ــن  ــني ع ــن املُعطّل ــر م ــاط كب ــش احتي ــن خــالل وجــود جي م
العمــل والعاملــني لفــرات قصــرة والعاملــني املُفّقريــن عــىل 
ــامل  ــة الع ــة حرك ــع حّري ــن قم ــالً ع ــي، فض ــتوى العامل املس
عــرب الحــدود. ستشــجع اتفاقيــة “أليــكا” مســتثمري االتحــاد 
ــة إىل  ــة العال ــطة كثيف ــل األنش ــىل نق ــك ع ــال ش األورويب ب
تونــس مــن أجــل تعظيــم أرباحهــم. وذلــك مــن خــالل 

التــي تخلقهــا األجــور املنخفضــة  الحصــول عــىل القيمــة 
ــة املهــارات.  ــتَغلَّة للغايــة وقليل ــة التونســّية املُس لليــد العامل
يُنظــر إىل القــوى املنتجــة التونســية عــىل أنهــا مــورد رخيــص 
ــور  ــّل األج ــب أن تظ ــك يج ــه. لذل ــتغالله وتطويع ــن اس ميك
ــة  ــا املحلي ــن مناطقه ــف ع ــَد الوظائ ــة، وتُبَع ــة للغاي منخفض
ــة(  ــف واملناطــق املحلي ــني الوظائ ــط ب ــة )قطــع الرواب األصليّ
لالتحــاد  املتكامــل  االقتصــاد  لخدمــة  االنتــاج  ــه  يُوجَّ وأن 

األورويب.
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الرشكات الُصغرى: التفكك املتوقع

وحــدات  مــن  أســايس  بشــكل  التونــيس  االقتصــاد  يتألــف 
اقتصاديــة صغــرة جــًدا: مــن إجــاميل 735,043 رشكــة يف البــالد، 
86 ٪ ليــس لديهــا موظفــني و8 ٪ أخــرى لديهــا موظــف أو 
ــل  ــر ال متث ــني أو أك ــف 10 موظف ــي توظ ــركات الت ــان. ال اثن
ســوى 3 ٪ مــن الــركات التونســية. فقــط 0.5 ٪ مــن جميــع 
ــح أّن  ــذا، يتض ــا.52 وهك ــن 50 موظًف ــر م ــا أك ــركات لديه ال
االقتصــاد التونــيس هــو هيــكل هرمــي ذو قاعــدة عريضــة 

ــّدا. ــف ج ــة ورأٌس نحي للغاي

ــكا” عــىل  ــج للـــ “ألي ــز الخطــاب الرســمي املســتخدم للروي يُركّ
ــاد األورويب  ــن االتح ــطة”، يف كٍُل م ــرة واملتوس ــركات الصغ “ال
وتونــس. تســتهدف بنــود االتفاقيــة عىل وجــه التحديــد احتياجات 
هاتــه الــركات الصغــرة واملتوســطة باعتبارهــا محــّركات للنمــو 
ــرء أن  ــن للم ــل. ميك ــرص العم ــق ف ــكار وخل ــادي واالبت االقتص
ن  ــوَّ ــه ســيقع تعزيــز االقتصــاد التونــيس، املَُك يفــرض بســهولة أنّ
ــع  ــّن واق ــة، لك ــذه االتفاقي ــالل ه ــن خ ــرة، م ــات صغ ــن كيان م
ـع أن تتطــور  الحــال مخالــف لذلــك. عــىل العكــس، ال يُتوقَـّ
ــر  ــن املُنتظَ ــل م ــرة، ب ــات الصغ ــرى أو املروع ــركات الُصغ ال
ــالوة  ــاًم. ع ــرب حج ــركات األك ــح ال ــي لصال ــّكك وتختف أن تتف
عــىل ذلــك، نظــًرا لهشاشــة االقتصــاد، تَُعــدُّ تونــس ســوقًا يســهل 
ــة  ــة يف قطاعــات الزراعــة التجاريّ غزوهــا للــركات عــرب الوطنيّ
والنقــل والبنــاء والخدمــات األخــرى. ســيكون لدخــول مثــل هــذه 
الــركات عــرب الوطنيّــة إىل األســواق التونســية تأثــٌر مامثــل لتأثر 
ــر أعــامل صغــار أصحــاب املتاجــر  “ســوبر ماركــت” ضخــم يدّم
التقليديــة يف الجــوار، ولكــن عــىل نطــاق وطنــي يف هــذه الحالــة. 
ســيتأثر بدرجــة كبــرة الفالحــون وصغــار التُّجــار واملهــن الحــّرة 
ووكالء  واملهندســني  واملحامــني  املعامريّــني  املهندســني  )مثــل 

ــات وغرهــم. ــي الخدم اإلشــهار( ومقّدم

)أو  الصغــرة جــدا”  “املؤّسســات  أو  الصغــرة”  “املؤّسســات 
ــني.  ــن 9 موظف ــّل م ــاكل تضــّم أق ــس هــي هي الُصغــرى( يف تون
يُشــار إىل الــركات التــي يــراوح عــدد موظفيهــا بــني 10 و200 
ــايل،  ــطة”.53 وبالت ــرة واملتوس ــركات الصغ ــم “ال ــف باس موظ
مــن الجانــب التونــيس، يســتثني تعبــر الــرشكات الصغــرة 
واملتوســطة تلــك الــرشكات الصغــرى ليشــر إىل 3 ٪ فقــط 
ــل، بالنســبة لالتحــاد األورويب  ــرشكات التونســية. باملقاب ــن ال م
الــرشكات الصغــرة واملتوســطة هــي مؤّسســات يعمــل بهــا أقــل 
ــىل  ــرشكات، ع ــع ال ــن جمي ــل 83 ٪ م ــا، وتث ــن 250 موظًف م
عكــس الــرشكات األكــر كــرشكات الســوق املتوســطة والرشكات 
ــا يف  الكبــرة والكبــرة جــًدا. وهــي فئــات غــر موجــودة وظيفيً
ــن 200  ــر م ــّم أك ــي تض ــربى، الت ــركات الك ــل ال ــس )مُتثّ تون

ــس(. ــركات يف تون ــوع ال ــن مجم ــط م ــف، 0.001 ٪ فق موظ

ببســاطة، يعنــي مــا ســبَق أّن تركيــز اتفاقيــة “أليــكا” مــن شــأنه 
أن يفيــد 83 ٪ مــن رشكات الـــ إأ، مقابــل 3 ٪ فقط من الركات 
التونســية. ونتيجــة لذلــك، ســيكون للسياســات التحفيزيــة، التــي 
ــكا”،  ــة “ألي ــركات الصغــرة واملتوســطة يف اتفاقيّ تســتهدف ال
تأثــرات متباينــة للغايــة عــىل األطــراف املختلفــة يف االتفاقيــة. 
يف تونــس، ســتُعّزز قّمــة الهــرم بينــام ســتدعم قاعدتــه يف أوروبا. 
ــة، ســتكون التداعيــات املحتملــة  مــن زاويــة العدالــة االجتامعيّ

لهــذا األمرعــىل الشــعب التونــيس قاســية.

تعمــل الــركات الُصغــرى، التــي تشــّكل غالبيــة الفاعلــني 
ــن  ــن م ــة. مُتّك ــوٍق َمْحِميّ ــا يف س ــيني، حاليً ــني التونس االقتصادي
ــف  ــالل التوظي ــن خ ــن األرس م ــات اآلالف م ــل ملئ ــر الدخ توف
ــك  ــا إىل ذل ــذايت )املشــّغلني والتجــاّر ومقدمــي الخدمــات، وم ال
مــن خــالل حــوايل 632,000 رشكــة( والتوظيــف )مــا يزيــد قليــالً 
عــن 192,000 وظيفــة(.54 لكنهــا تظــّل محفوفــة باملخاطــر وذات 
مــوارد محــدودة للغايــة.55 هــل ســتنجو مــن كارثــة تســونامي 
ــالد،  ــوال إىل الب ــق رؤوس األم ــاد األورويب وتدفّ ــات االتح منتج
ــا؟   ــا وتقويته ــة قصــد حاميته ه خاصــًة مــن دون سياســات موجَّ
يذكّرنــا ذلــك بالحقبــة االســتعامرية، عندمــا قــوَّض اجتيــاح 
ــى  ــاّم أبق ــة، م ــة الصناعي ــة للتنمي ــة فرص ــواق أيّ ــل لألس ُمامث
ــا. ــات الراكــم يف مــدن أوروب ــا ملقتضي االقتصــاد املحــي خاضًع

أظهــر َمْســٌح أجــراه املعهــد الوطنــي لإلحصــاء بتونــس56، حــول 
الــركات الصغــرى غــر الفالحيّــة يف عــام 2017، أّن 43.9 ٪ مــن 
الوظائــف التــي أْوَجدتهــا كانــت يف قطــاع الخدمــات، و39.3 ٪ 
يف التجــارة، و12 ٪ يف الصناعــة و4.4 ٪ يف أعــامل البنــاء. بشــكل 
إجــاميل، توفـّـر هــذه الــركات الصغــرى 24 ٪ مــن قــّوة العمــل 
ــة  ــة عالي ــات املجهريّ ــذه املؤّسس ــة ه ــة. إن إنتاجي ــر الفالحي غ
بشــكل خــاص يف األنشــطة املتعلقــة بصحــة اإلنســان، التعديــن، 
تصنيــع املنتجــات املعدنيــة، اإلقامــة واملطاعــم. يف 2019، أنتجت 
الــركات الصغــرى أكــر مــن 11 مليــار دينــار )حــوايل 3.5 مليــار 
يــورو(، وســاهمت بنســبة 11 ٪ مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل.57 
ــه املؤسســات الصغــرى نحــو األنشــطة  ــك، تتّج عــالوة عــىل ذل
ــة  ــي مهم ــك فه ــة. لذل ــواق املحلي ــات األس ــي احتياج ــي تلبّ الت

للغايــة للتوظيــف ولحيويّــة االقتصــاد املحــّي.

عنــد ســؤالهم عــن صعوبــات التشــغيل التــي يواجهونهــا، يجيــب 
ــايس  ــكل أس ــق بش ــذه تتعل ــرى أّن ه ــركات الصغ ــاب ال أصح
باملبيعــات، يليهــا نقــص يف متويــل النشــاط الحــايل واالســتثامر.58 
وهــذا يعنــي أن الغالبيــة العظمــى مــن الفاعلــني االقتصاديــني يف 
ــن عــىل االحتفــاظ  تونــس تفتقــر إىل الســيولة، هــم غــر قادري
ــرص  ــم ف ــس لديه ــه ولي ــول إلي ــروض( أو الوص ــامن )الق باالئت
نشــاط آمنــة. ولذلــك ال تقــدر الــركات الصغــرى، يف ظــل 
ــادة  ــة، عــىل الصعــود يف سالســل القيمــة أو زي الظــروف الحالي

تقويض الغالبية العظمى من الركات التونسية
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قابليــة التوظيــف بســبب هشاشــتها. وبينــام يُقــال أّن االنفتــاح 
عــىل ســوق االتحــاد األورويب ميكــن أن يســاعد هــذه الــركات 
عــىل بيــع منتجاتهــا، فالواقــع أّن أقــّل مــن 3 ٪ مــن هــذه 
الــركات تســتخدم اإلنرنــت وفقــط 0.8 ٪ منهــا متّكنــت حاليـًـا 

ــر، مــاّم ينســف هــذا االّدعــاء.59 مــن التصدي

مبوجــب اتفاقيــة “أليــكا”، ســتتنافس هــذه الــرشكات التونســية 
الصغــرة جــًدا مــع رشكات االتحــاد األورويب األكــر تقدًمــا 
وتطــوًرا. تبــدو خســارة هــؤالء الفاعلــني حتمّيــة، اذ ســيصبحون 
مــزوًدا لجيــش مــن قــّوة العمــل االحتياطيــة أو، يف أفضــل 
األحــوال، مقّدمــي خدمــات لعــدد صغر مــن الرشكات التونســية 

ــام األورويب. ــاج يف النظ ــاء واالندم ــن البق ــت م ــي تكّن الت

اإلنتــاج  )ش.ص.م(:  واملتوســطة  الصغــرة  الــرشكات 
والتصديــر إىل أوروبــا

ــرب  ــية األك ــركات التونس ــن ال ــًدا م ــر ج ــدد الصغ ــبة للع بالنس
)يف هــذه الحالــة الــركات الصغــرة واملتوســطة(، تُقــّدم اتفاقيــة 
ــه  ــىل أنّ ــن ع ــياق، تراه ــذا الس ــا. يف ه ــيناريو مختلًف ــكا” س “ألي
ــاد األورويب،  ــارة الحــرة’’ يف االتح ــام “التج ــا يف نظ ــّرد دمجه مبج
ــط  ــتيعاب ال فق ــل واس ــرص عم ــق ف ــىل خل ــادرة ع ــتكون ق س
القــوى العاملــة الحاليــة العاطلــة عــن العمــل، ولكــن أيًضــا العاّمل 
الذيــن ســيفقدون وظائفهــم بســبب اندثــار املؤّسســات الُصغــرى.

تهيمــن املصالــح املتداخلــة لألوليغارشــية الريْعيــة التونســية 
ــني يف “التجــارة  ــني الغربيّ وأصحــاب الســلطة السياســية والفاعل
ــم  ــد تصمي ــيس إىل ح ــادي التون ــوذج االقتص ــىل النم ــّرة” ع الح
تطــّور االقتصــاد برّمتــه. يف الواقــع، توّجــه كٌُل مــن رشوط القرض 
املفروضــة وااللتزامــات الــواردة يف اتفاقيــات “التجــارة الحــرة” 
- خاصــة مــع االتحــاد األورويب - النمــوذج االقتصــادي التونــيس 

نحــو الدعــم الحــرصي للــركات املشــاركة يف عمليــة االندمــاج 
ــات(.  ــن املعلوم ــد م ــاه للمزي يف الســوق )أنظــر القســم ت أدن
ــة  ــي أقلي ــركات ه ــذه ال ــه، ه ــّم توضيح ــام ت ــك، ك ــع ذل وم
بشــكل  وتســتفيد  التصديــر،  أنشــطة  يف  متداخلــة  صغــرة، 
ــة الســتضافة  ــازات الدول ــن األجــور املنخفضــة وامتي أســايس م
أنشــطة االتحــاد األورويب التــي وقــع نقلهــا إىل تونــس. وبالتــايل، 
فــإّن الهــدف األســايس للســلطات يكــون يف الحفــاظ عــىل القــدرة 
ــؤدي إىل  ــر، مــاّم ي ــة للتصدي ه التنافســية لهــذه الــركات املوجَّ

ــة. اقصــاء الــركات الصغــرى املوّجهــة نحــو الســوق املحلي

ــر  ــّم أك ــيس 5,328 ش.ص.م )تض ــي التون ــاع الصناع ــم القط يض
ــكّل  ــخًصا ل ــطه 99 ش ــا متوّس ــف م ــني( ، وتوظّ ــن 10 موظف م
رشكــة، يف حــني يضــّم قطــاع الخدمــات 3,002 ش.ص.م، مبتوســط   

ــركات  ــم ال ــة. تنقس ــكّل رشك ــر ل ــة األج ــة مدفوع 27 وظيف
التونســية إىل فئتــني: واحــدة داخليــة أو مقيمــة )96 ٪ مــن 
جملــة الــركات( وأخــرى خارجيّــة أو غــر مقيمــة )4 ٪ فقــط 
اعتبــاًرا مــن 2014(. يحتفــظ أفراد/كيانــات غــر مقيمــني مبــا ال 
يقــّل عــن 66 ٪ مــن رأس مــال الــركات الخارجيــة. زاد عــدد 
ــي  ــني عام ــاف ب ــرة أضع ــة ع ــة الخاص ــر املقيم ــركات غ ال
1997 و2014 )مقارنــة بالــركات املقيمــة التــي زادت 1.82 
مــرة خــالل نفــس الفــرة(، ويف عــام 2014، كانــت مســؤولة عــن 

ــع الصــادرات التونســية.60 ــن جمي 60 ٪ م

يجــادل عبــد الجليــل البــدوي ومنجــي مقــّدم بــأّن هــذه 
الــركات الخارجيــة متــارس منافســة غــر عادلــة مــع نظراتهــا 
ــة  ــا يف الســوق املحلي ــع منتجاته ــا بي ــا أيًض يف الداخــل. اذ مُيِكنه
)ذهــب نحــو 50 ٪ مــن إنتاجهــا إىل هــذه األســواق منــذ عــام 
ــة غــر  ــة والرضيبي ــا الجمركي 2015(، مــع االســتفادة مــن املزاي
مــة للــركات الداخليــة. قــّدر البنــك الــدويل حجــم هــذه  املَُقدَّ

ــنويًا.61 ــي س ــار دوالر أمري ــة مبلي ــا الجوهري املزاي
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متتلــك الــركات الصغــرة واملتوســطة يف قطاعــْي الصناعــة 
كال  يف  املــال  رأس  لتخصيــص  مامثلــة  هيكلــة  والخدمــات 
للــركات  توّجــه تصديــري واضــح  القطاعــني؛ وتشــرك يف 
ــي  ــة ه ــركات األجنبي ــن ال ــب )80 ٪ م ــن أجان ــة م اململوك
رشكات غــر مقيمــة(. الغالبيــة العظمــى مــن الــركات األجنبية 
هــي مــن االتحــاد األورويب، وتُظهــر ميــاًل واضًحــا ألنشــطة 
ــة  ــة املضاف ــة( ذات القيم ــود املناول ــن )عق ــن الباط ــد م التعاق
املنخفضــة التــي توفــر وظائــف زهيــدة األجــر.62 تعرضــت 
ــور(،  ــة )األوف ش ــر املقيم ــة أو غ ــركات الخارجي ــة ال منظوم
ــد املنشــأ، إىل  ــاح إىل بل ــل األرب ــة ترحي ــن إمكاني ــره م ــا توفّ وم

انتقــادات مــن قبــل الكثريــن لكونهــا آليــة تقّنــن هــروب رأس 
املــال وألنّهــا مــا زالــت تحبــس تونــس يف أدىن مســتويات سالســل 

ــة.63 ــة العاملي القيم

ــاص  ــكل خ ــطة بش ــرة واملتوس ــركات الصغ ــذه ال ــه ه وتتج
ــر  ــة نحــو التصدي نحــو األنشــطة املندمجــة يف الســوق واملوجه
ــيج  ــة والنس ــز األغذي ــة تجهي ــتراد، خاّص ــىل االس ــدة ع واملعتم
وخدمــات االتصــاالت. يعطــي الرســم البيــاين أدنــاه مزيــًدا مــن 
ــرة  ــركات الصغ ــني ال ــات ب ــع الصناع ــل حــول توزي التفاصي

ــطة. واملتوس

ــام  ــه بالنســبة للصناعــة والخدمــات، كلّ خالصــة القــول هــي أنّ
كــرُبت الركــة زادت نســبة رأس املــال األجنبــي فيهــا وزاد 
َهــة نحــو تركيــز  تصديرهــا. وهكــذا كانــت السياســة العامــة ُموجَّ
رأس املــال يف قطاعــات التصديــر ذات القيمــة املضافــة املنخفضة 
وحولهــا. يف الواقــع، يقتــرص الوصــول إىل املنــح والقــروض عــىل 
ــاة  ــا دع ــرّوج له ــي ي ــطة الت ــرط يف األنش ــي تنخ ــركات الت ال
“التجــارة الحــّرة” والجهــات املانحــة. ويعتمــد كذلــك عــىل مــا 
إذا كان املتقّدمــون قريبــون بدرجــة كافيــة مــن الســلطات التــي 
ــة. هــذه هــي الطريقــة  ــة واإلداري ــازات املالي ــك االمتي ــح تل متن
ــار  ــمعة )أصه ــيئة الس ــيس س ــة الطرابل ــا عائل ــت به ــي صنع الت
الرئيــس املخلــوع بــن عــي(64 ثروتهــا يف العقــد األول مــن القــرن 
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الحــادي والعريــن، ُمنشــئًَة فئــة مــن الــركات الحاصلــة تلقائيا 
عــىل امتيــازات، مــع ســلوك ريْعــي تجــاه االقتصــاد الوطنــي.65

ــادي  ــام االقتص ــايل للنظ ــان الح ــة االرته ــز ومفاقم ــيتّم تعزي س
ملصالــح ضيقــة معّينــة مــن خــالل اتفاقيــة “أليــكا”، مــع توجيــه 
ــد نحــو قطاعــات ذات قيمــة  السياســات العامــة بشــكل متزاي
مضافــة منخفضــة جــًدا لالقتصــاد املحــّي، لكّنهــا تخلــق ريُوًعــا 
للــرشكات املصــّدرة وأرباًحــا ضخمــة للــرشكات األوروبّيــة. 
ــدويل  ــيم ال ــّي يف التقس ــال املح ــيتم دمــج رأس امل ــذا س وهك
ــة  ــلع األّولي ــر الس ــة )تصدي ــلة القيم ــفل سلس ــن أس ــل م للعم
ــك  ــة، وكذل ــح والفســفاط واملنتجــات الزراعي ــل النفــط واملل مث
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منتجــات النســيج املصّنعــة(، مــع التوّجــه نحــو تقديــم خدمــات 
الســوق للــركات األجنبيــة. وهــذا ليــس مــن قبيــل املصادفــة 
ــركات الصغــرة واملتوســطة التونســية  ــّم تشــجيع ال ــد ت - فق
عــىل القيــام بذلــك منــذ عقــود مــن خــالل السياســات العموميّــة، 
وإفادتهــا مــن جميــع أنــواع املزايــا والحوافــز: اإلعفــاءات 
الرضيبيــة، الراخيــص الخاصــة، االحتــكارات، خطــوط االئتــامن، 
اإلعانــات، برنامــج التأهيــل الشــامل، الــذي ســيُناقش مبزيــد مــن 

ــاه.66 ــل أدن التفصي

قــاد االتجــاه نحــو تعزيــز االعتــامد عــىل القطــاع األّول )تصديــر 
الســلع األوليــة( والثالــث )قطــاع الخدمــات( إىل تراجــع التصنيع، 
وإىل بقــاء تونــس يف وضعهــا التابــع واملُهيَمــن عليــه ضمــن 
ــم  ــد تفاق ــل. وق ــادل للعم ــر الع ــدي غ ــدويل التقلي التقســيم ال
األمــر بســبب االســتثامرات األجنبيّــة املبــارشة )إأم(، التــي 
ــة )خاصــة مــع دخــول  اســتهدفت بشــكل أســايس قطــاع الطاق
رة.67  رشكــة بريتــش غــاز، اآلن َشــاْل( والصناعــة التحويلية املصــدِّ

ــاه بلــوغ ذروة يف االســتثامر األجنبــي  يُظهــر الرســم البيــاين أدن
ــْي  ــا يتوافــق مــع خصخصــة رشكت ــارش ســنة 2006، وهــو م املب
الســتراد  الوطنيــة  )الركــة  و“النقــل”  لالتصــاالت  تونــس 
الســيارات(68، وذروة ثانيــة ســنة 2012 تعكــس تصفيــة الدولــة 
لألســهم التــي كانــت متتلكهــا يف الــركات املُصــاَدرة مــن أصهــار 
بــن عــي إثــر الثــورة. مــن املرّجــح أن يقــع تعميــق هــذا النهــج، 
املتمثــل يف الدفــع نحــو الخصخصــة، بهــدف جــذب االســتثامرات 
ــكا”.  ــة “ألي ــىل اتفاقي ــع ع ــد التوقي ــارشة )إأم(، بع ــة املب األجنبيّ
اذ ســتتجه الـــ إأم مجــّددا إىل األنشــطة ذات األجــور املنخفضــة 
ــة املهــارة، فضــالً عــن قطاعــْي االســتخراج والخدمــات  واملتدنّي
ــة  ــل الســياحة. لكــن هــذه املــرة، ســتكون املشــريات العاّم مث
مفتوحــة أيًضــا للخصخصــة، إىل جانــب الخدمــات التــي مل يتــّم 
تحريرهــا بعــد. ســيتزاحم رأس املــال التونــيس عــىل االســتفادة 
مــن املكانــة الريْعيّــة املتزايــدة وضــامن اســتمرار االرتبــاط 
بســوق االتحــاد األورويب، بينــام ســتدفَع الــركات الصغــرى 

الثمــن، وســتُدفع أكــر إىل هامــش النظــام االقتصــادي.

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2004
2010

2009
2008

2007
2006

2005
2011

2012
2018

2017
2016

2015
2014

2013
2019

الرسم البياين 7: تطّور االستثامرات الخارجية يف تونس حسب القطاعات )باملليون دينار(. املصدر: البنك املركزي التونيس

ســيكون تأثــر هــذا النهــج كارثيًــا بالنســبة للفاعلــني االقتصاديــني 
التونســيني الصغــار األساســيّني. ووفًقــا لالتحــاد األورويب، ســتكون 
هنــاك حاجــة إىل برنامــج تأهيــل واســع إلنقــاذ االقتصــاد 
التونــيس.69 تــم تضمــني هــذا الربنامــج يف االتفاقيــة وميثـّـل مجــال 
ــَزرة”  ــامم الرئيــيس للحكومــة التونســية. هــذه هــي “الَج االهت

ــن  ــه م ــب توقع ــذي يج ــا ال ــايل. م ــم الت ــيتناولها القس ــي س الت
ــض  ــل إىل بع ــا التوص ــكا؟ ميكنن ــة ألي ــل التفاقي ــج التأهي برنام
ــج برنامــج  ــا هــو معــروف عــن نتائ ــاًء عــىل م االســتنتاجات بن
التأهيــل الســابق، والــذي كان جــزًءا مــن تنفيــذ اتفاقيــة الراكة 

ــام 1995. لع

القطاعات األخرى

القطاع املرصيف

االتصاالت

الخدمات

صناعات معمليّة

الطاقة
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برنامج التأهيل: تعميق أشكال الالمساواة وتركّز رأس املال

ــاد  ــل االتح ــن قب ــل م ــج التأهي ــم برنام ــم تقدي ــا يت ــا م غالبً
األورويب، والحكومــات التونســية املتعاقبــة وبعــض املنظــامت 
“أليــكا”  التفاقيــة  الرئيســية  الفائــدة  باعتبــاره  األخــرى، 
بالنســبة لتونــس.70 وبالفعــل، رأت فيــه الحكومــات املتعاقبــة 
ميــزة قيّمــة للغايــة لدرجــة أنهــا تســتحّق كل التضحيــات 
والتنــازالت األخــرى التــي قــد تقّدمهــا تونــس. يقــال أّن 
ــن ينقــذ االقتصــاد التونــيس مــن اإلفــالس  برنامــج التأهيــل ل
ــل ســتجعل املَــَزارع والــركات التونســية بنفــس  فحســب، ب

ــة. ــىل املنافس ــة ع ــا األوروبي ــدرة نظراته ق

ــع  ــا أيضــا م ــح به ــّم التلوي ــدة. اذ ت هــذه الوعــود ليســت جدي
ــل  ــج التأهي ــر برنام ــّم تطوي ــابق. ت ــة الس ــار اللرََبل ــة مس بداي
ــع  ــة م ــة الراك ــب اتفاقي ــدأ مبوج ــذي ب ــس، ال ــي يف تون األص
للجــوار  األورويب  االتحــاد  آليــة  إطــار  يف  األورويب،  االتحــاد 
والراكــة منــذ عــام 2008، بهــدف “دعــم الــركات العاملــة يف 

ــروض.71 ــالل الق ــن خ ــيّة” م ــدة التنافس ــة متزاي بيئ

اإلطار 3: 

برنامج التأهيل 

“ميكــن تعريــف برنامــج التأهيــل بأنــه عمليــة مســتمّرة تهــدف إىل إعــداد الرشكــة وبيئتهــا وتكييفهــا 
مــع متطلبــات املنافســة الدوليــة. تــم تصميــم التدابــر املدرجــة يف مثــل هــذا الربنامــج مــن أجــل: 
دعــم املؤسســات )1( إلخــراق بعــض القيــود املتعلقــة مبنــاخ األعــال )اإلطــار املؤســي والتنظيمــي، 
ــك(، )2( لتحســن القــدرة التنافســية فيــا يخــّص التكاليــف والجــودة  ــة ومــا إىل ذل ــة التحتي والبني
واالبتــكار، وأخــرًا، لتعزيــز قــدرة هــذه الــرشكات عــى املتابعــة واالســتفادة مــن تطــور التقنيــات 

واألســواق.”72

تــم إطــالق برنامــج التأهيــل يف عــام 1995، وبلغــت ميزانيتــه اإلجامليــة 2.5 مليــار دينــار، تــم تخصيــص 
للدولــة  امليزانيــة اإلجامليــة  بلغــت  العــام نفســه،  لتأهيــل املؤسســات.73 ويف  ٪ منهــا مبــارشة   60

ــر للربنامــج.74 ــدل عــىل الحجــم الكب ــار، مــاّم ي ــارات دين التونســية 8 ملي

جــاء متويــل برنامــج التأهيــل يف األصــل مــن خمســة مانحــني: االتحــاد األورويب، وكالــة التنميــة الفرنســية، بنــك 
التنميــة األملــاين، الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة. كان الغــرض 

مــن الربنامــج متكــني الــركات املُختــاَرة مــن الحصــول عــىل قــروض جديــدة.

ومــع ذلــك، خلــق هــذا الرنامــج يف الواقــع، عــىل مــدى أكــر 
ــع  ــتبعد جمي ــة. اذ اس ــش مزدوج ــة تهمي ــن، آلي ــن عقدي م
ــن  ــم م ــىل الرغ ــر ع ــة التطوي ــن عملي ــرى م ــرشكات الصغ ال
عددهــا الكبــر وهشاشــتها ومركزيّتهــا بالنســبة لالقتصــاد 
ــة  ــة والخاص ــتثارات العمومي ــت االس ــا ُوّجَه ــيس، بين التون
ــر )النســيج( والقطاعــات  ــة نحــو التصدي ــة واألجنبي والوطني
الخدمّيــة.75 أّدى ذلــك إىل تحويــل الركيــز االقتصــادي بعيــًدا 
ــاك  ــد األس ــة وصي ــل الزراع ــة مث ــات اإلنتاجي ــن القطاع ع
ــد جــادل  ــات. وق ــن الصناع ــة وغرهــا م ــة التحويلّي والصناع
ــا  ــي قّدمه ــة الت ــة والعلمي ــأّن املســاعدة التكنولوجي البعــض ب
االتحــاد األورويب لتونــس يف العقــود الثالثــة املاضيــة قــد 
فشــلت يف تحقيــق أهدافهــا املزعومــة، ومل تدعــم تونــس 

ــة.  ــة العاملي ــل القيم ــن سالس ــة ضم ــع املناول ــاوز موق يف تج
التبــادل غــر  اســتمرار  األمــر إىل  أّدى  وبــدالً مــن ذلــك، 
ــاظ عــىل الوضــع  ــح االتحــاد األورويب( والحف ــئ )لصال املتكاف

ــي.76 ــاميل العامل ــام الرأس ــل النظ ــس داخ ــن لتون املهيم

يف حــني كان يوجــد حــوايل 350,000 رشكــة تونســية عنــد إطالق 
برنامــج التأهيــل، اســتفادت 3,500 رشكــة فقــط مــن الربنامــج 
عــىل مــدى أكــر مــن عقديــن - وجميعهــا تضــم   أكــر مــن 10 
موظفــني، أي الــركات الصغــرة واملتوســطة حرصيًــا. وبالتــايل، 
مــن الواضــح أّن برنامــج التأهيــل يدعــم فقــط النخبــة البالغــة 
3 ٪ مــن الــركات التونســية، والتــي هــي بالفعــل أكــر قــدرة 
ــة  ــّل حاجــة إىل الدعــم مــن الـــ 97 ٪ الباقي عــىل املنافســة وأق
ــني يف  ــني االقتصادي ــة الفاعل ــكل غالبي ــي تش ــركات، الت ــن ال م
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ــل يف توســيع الفجــوة  ــالد. يف الواقــع، ســاهم برنامــج التأهي الب
بــني أقليــة مــن الــركات املتميــزة، التــي تــّم دمجهــا يف نظــام 
كان  املحــي.  االقتصــاد  وبقيــة  العاملــي،  الحــرة”  “التجــارة 
ــة،  ــر املحلي املســتفيدون الرئيســيون هــم كــربى رشكات التصدي
ورأس املــال األجنبــي، الذيــن وجــدوا أرضيّــة مرّحبــة مــع الحــد 
ــالذ  ــا امل ــة، ومزاي ــود، واألجــور املنخفضــة للغاي ــن القي األدىن م
الرضيبــي، واملنافســة الوهميــة. وقــد كانــت الــركات الصغــرة 
واملتوســطة األجنبيــة، وال ســيام الفرنســية منها، من املســتفيدين 
الرئيســيني أيًضــا - فقــد وجــدت ســوقًا ُمّصَمَمــة عــىل القيــاس، 
ل رشاء  ــوِّ ــي مُت ــراض الت ــن خــالل خطــوط االق ــا م ــع ضامنه وق

ــركات التونســية للمنتجــات الفرنســية.77 ال

عــالوة عــىل ذلــك، يُظهر التوزيــع الجغــرايف للركات املســتفيدة 
الجهويــة،  الالمســاواة  أنّهــا عّمقــت  التأهيــل  برنامــج  مــن 
ــاحلية  ــق الس ــني املناط ــتعامرية، ب ــة االس ــن الحقب ــة م املوروث
النشــطة واملناطــق النائيــة غــر الناميــة يف تونــس. يقــع حــوايل 
94 ٪ مــن مطالــب التأهيــل املصــادق عليهــا يف تونــس الكــربى 

ومناطــق الشــامل الرقــي والوســط الرقــي )جميعهــا مناطــق 
ــم  ــذا فاق ــالد.78 وهك ــة الب ــة بحــوايل 7 ٪ لبقي ــاحلية(، مقارن س
ــا االقتصــاد  ــي يعانيه ــن املشــاكل الت ــا م ــل فعليً ــج التأهي برنام
الوطنــي، وال ســيام املســتوى املنخفــض للغايــة ملتوســط   الدخــل، 
ــوازن الجهــوي  ــالل الت ــش األنشــطة غــر املصــّدرة، واخت وتهمي

ــة. ــامد عــىل الســوق األوروبي واالعت

بينــام نعلــم أّن عــدد الــركات الصغــرى تضاعــف بــني عامــي 
1995 و2018، مــن 340,000 إىل أكــر مــن 720,000، فإّن برنامج 
التأهيــل الجديــد الــذي ســرافق اتفــاق “أليــكا”، ويغطّــي 
ــس املنطــق  ــاع نف ــة، بصــدد اتبّ ــات الزراعي ــات والقطاع الخدم
الســابق. فهــو يبنــي عــىل نفــس النظريــات، ويعتمــد عــىل 
ــق نفــس األهــداف،  ــة ويســعى إىل تحقي نفــس الجهــات الفاعل
ــه ســيؤّدي حتــاًم إىل مزيــد مــن الــرضر القتصــاد  مــاّم يعنــي أنّ
ــني  ــة الفاعل ــات غالبي ــة احتياج ــن تلبي ــدالً م ــّش ب ــف وه ضعي

ــيني. ــني التونس االقتصادي

4. خالصة
حــان الوقــت يك تفكّــر تونــس بعمــق وتُجــري تقييــًا موضوعًيــا 
لـــ 65 عامــاً مــن االســتقالل والتبــادالت االقتصاديــة مــع أوروبا. 
مل يعــد ممكًنــا االســتمرار يف غــّض الطــرف عــن واقــع االقتصــاد 
التونــيس وطبيعــة عالقاتــه مــع االتحــاد األورويب والرابــط 
بــني بُنيــة الســلطة السياســية املحليــة والتوّجــه املنهجــي نحــو 

“التجــارة الحــّرة”.

ــعى  ــة وتس ــن الديكتاتوري ــًرا م ــت مؤخ ــة خرج ــبة لدول بالنس
إىل مســار جديــد للتنميــة، يكتــيس الســؤال املتعلّــق بنهــج 
أساســيّة.  أهميــة  اعتــامده  الواجــب  االقتصاديــة  التنميــة 
يتمثــل التحــدي الرئيــيس الــذي يواجــه تونــس يف معالجــة 
مظــامل املــايض واالســتجابة لظــروف اليــوم. للقيــام بذلــك، 
ــدف الخطــة االقتصاديــة إىل وضــع البــالد عــىل  يجــب أن ته
ــايل، مــن الــرضوري  ــة. وبالت ــة املســتدامة والعادل ــق التنمي طري
ــة  ــد، يســتجيب الســراتيجية التنمي إيجــاد منــوذج تنمــوي جدي
ــات  ــع إصالح ــات وتض د السياس ــدِّ ــي تح ــتقلة الت ــة املس الوطني
مخطّطــة بشــكل واضــح واســراتيجي. يجــب أوالً مناقشــة هــذه 
االســراتيجية بشــكل دميقراطــي واختيارهــا مــن قبــل الشــعب 
التونــيس، وعندهــا فقــط ميكــن ترجمتهــا إىل قوانني واســتثامرات 

عامــة ومعايــر ورشاكات.

يثــر تبّنــي الســلطات التونســية غــر النقــدي لعقيــدة “التجــارة 
الحــّرة” املســاءلة بعمــق. ملــاذا مل يتــّم حتــى االعــراف بالعديــد 
ــس؟  ــكا” عــىل تون ــة “ألي ــة التفاقي ــار الســلبية املحتمل ــن اآلث م
وباملثــل، ملــاذا يــرّص الخطــاب الرســمي عــىل التــرصف كــام لــو 

ــا  ــا وطبيعيً ــوًرا بديهيً ــة تط ــوق األوروبي ــاج يف الس كان االندم
ــا  ــاًرا سياســيًا واقتصاديً ــس خي ــيس، ولي ــا لالقتصــاد التون وحتميً
مشــكوكًا فيــه؟ تــّم تقديــم بعــض اإلجابــات عــىل هــذه األســئلة 
الصعبــة واملهمــة يف هــذه الورقــة، وتتعلــق جزئيًــا بتواطــؤ 
ــة التونســية وخضوعهــا ملؤسســة  النخــب السياســية واالقتصادي
االتحــاد األورويب، والتــي يتــّم فرضهــا مــن خــالل آليــات الديــون 

والقــروض.

ينبنــي نهــج االتحــاد األورويب عــىل مصالحــه التجاريــة الخاصــة 
وباالســتناد إىل تاريــِخ مــن الهيمنــة اإلمربياليــة. وبالتــايل، 
مــن الســذاجة االعتقــاد بــأن اتفاقيــة “التجــارة الحــرة” مــع 
ــة  االتحــاد األورويب ميكــن أن تُســهم بشــكل إيجــايب يف التنمي
ــكا”  ــة “ألي ــم اتفاقي ــم تصمي ــس. ت ــة يف تون ــة والوطني املحلي
ــة عــىل األرايض التونســية يف  ــر ربحي ــركات األك إلدخــال ال
الســوق األوروبيــة الحــّرة وتهيئــة الســوق التونســية لتزويــد 
ــام  ــن أنّه ــم م ــىل الرغ ــان، ع ــذان الهدف ــاد األورويب. ه االتح
قــد يُريَــان نخبــة صغــرة يف تونــس، إاّل أنّهــام يتعارضــان 
ــة  ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــح السياس ــع املصال م

ــيني. ــم التونس ملعظ

“أليــكا”  اتفاقيــة  فوائــد  فــإّن  األورويب،  لالتحــاد  بالنســبة 
وقدرتهــا  الــركات  ربحيــة  زيــادة يف  واضحــة. ســتحصل 
ــك  ــل تل ــّدم مث ــد يق ــر يف بل َخ ــغ املُدَّ ــبب املبل ــية بس التنافس
ــد األجــور املنخفضــة االتحــاد  ــدة. يف حــني تفي األجــور الزهي
عــدم  كذلــك  وال  التونســيني،  تنفــع  ال  أنّهــا  إاّل  األورويب، 
ــل االتحــاد  ــّوث الناجــم عــن تحوي اإلنصــاف الرضيبــي أو التل
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ــك،  ــىل ذل ــالوة ع ــس. ع ــو تون ــة نح ــه البيئي األورويب لتكاليف
تتجــه تونــس بشــكل متزايــد نحــو التجــارة مــع رشكاء خــارج 
ــر  ــني أك ــئة رشكاء تجاري ــدان الناش ــت البل ــا. اذ أصبح أوروب
االتحــاد  يواجــه  الــذي  التحــّدي  فــإن  وبالتــايل،  جاذبيــة. 
األورويب هــو تكييــف الســوق التونســية للــرشاء حرصيًــا مــن 
أوروبــا والحفــاظ عــىل هــذا النمــط، وإخضــاع البــالد ملجــال 
نفــوذه يف محاولــة منــه إلرســاء هيمنــة بــدون منافــس. 
ــون واملســاعدة  ــك مــن خــالل الدي ــام بذل وهــو يواصــل القي
متــّد  التــي  التأهيــل(  برنامــج  مثــل  والربامــج(  التقنيّــة، 
ــة  ــية االقتصادي ــني واإلدارة واألوليغارش ــني املانح ــور ب الجس

والسياســية التونســية والــركات األوروبيــة.

اتفاقيــات  تُعتــرب  االقتصاديــة،  الليرباليــة  إطــار  يف  نظريّــا، 
“التجــارة الحــّرة” أدوات لتحســني التجــارة. يف الواقــع، هــي 
وســيلة االقتصــاد املهيمــن إلخضــاع اقتصــاد أضعــف، باالعتــامد 
عــىل مســاعدة األوليغارشــية املحليــة الباحثــة عــن الريْــع. 
ــرى  ــّرة” أو باألح ــارة الح ــإّن “التج ــة، ف ــر عمومي ــارات أك بعب
ــر  ــة واالســتغالل، تؤث ــة للهيمن ــئ هــي آلي ــر املتكاف ــادل غ التب
عــىل االقتصــادات األقــل منــواً، مــاّم يــؤدي إىل خضوعهــا للبلــدان 

ــة. ــاملية الغني الرأس

األجنبيــة  السياســية  املصالــح  بــني  التواطــؤ  يــرك  ال 
واالقتصاديــة والريعيــة املحليــة مجــااًل ملســاءلة النمــوذج 
ــر إىل  ــح، بالنظ ــن الواض ــه. م ــي أو توّجه ــادي املحيط االقتص
ــرى  ــركات الصغ ــم ال ــيس، أّن دع ــاد التون ــيات االقتص أساس
املحليــة  التنميــة  عــىل  وتأثــًرا  اســراتيجية  أكــر  ســيكون 
ــركات  ــوم ال ــركات الصغــرة واملتوســطة. تق مــن دعــم ال
ــة، وهــي أقــل اعتــامًدا  الصغــرة جــًدا بتزويــد الســوق املحليّ
ــؤدي إىل  ــام ي ــا، م ــوال محليً ــداول األم ــواردات وتت ــىل ال ع
ــِد  ــة إىل ح ــي بحاج ــك، فه ــع ذل ــة. وم ــوق املحلي ــز الس تعزي
ــة -  ــركات األجنبي ــع ال ــة م ــن املنافس ــة م ــن الحامي أدىن م
وهــذا ســيتطلب مــن الدولــة التونســية االعــراف بالــركات 
مثــل  بنشــاط.  تنميتهــا  وتعزيــز  ماليــاً  الصغــرى ودعمهــا 
تنميــة  منــوذج  إطــار  تُتَّخــذ يف  أن  يجــب  الخطــوة  هــذه 
ــة  ــة وصناعي ــة مســتقلة شــامل، يتضمــن سياســات زراعي دول
عادلــة ومســتدامة تعــزز اإلنتــاج املحــي لتلبيــة االحتياجــات 

املحليــة.

ــكا”  ــة “ألي ــة السياســية، ســتعّزز اتفاقي ــن الناحي ــك، م ــع ذل وم
قبضــة األوليغارشــية الريْعيــة )النخبــة االقتصاديــة املتطلّعــة 
ــة  ــالل تقوي ــن خ ــي، م ــاج املح ــام اإلنت ــىل نظ ــارج( ع إىل الخ

يف  الحــرة”  “للتجــارة  الحــرصي  الفاعــل  بصفتهــا  دورهــا 
ــدوره  ــك ب ــيؤدي ذل ــر. س ــكل كب ــا بش ــادة أرباحه ــس، وزي تون
والتهــرب  األرايض  عــىل  واالســتيالء  الالمســاواة  تصعيــد  إىل 
الرضيبــي والفســاد وهــروب رأس املــال. كــام ســيفيض إىل تفاقــم 
التفاوتــات وسيســتمّر يف تشــكيل تقســيم اقتصــادي دويل يعمــل 
ــاد األورويب يف  ــة )االتح ــز اإلمربيالي ــوى املراك ــح أق ــا ملصال وفًق

ــة(. ــذه الحال ه

ــع آثــار سياســية لتعميــق  ســيكون مــن غــر املعقــول عــدم توقّ
التفاوتــات وترســيخ التبعيــة التــي ســتنجم عــن تنفيــذ اتفاقيــة 
“أليــكا”. لذلــك مــن الحكمــة أن نتذكّــر أن الشــعارات األساســية 
خــالل ثــورة 2010 -2011 يف تونــس دعــت إىل العدالــة االجتامعيــة 

والســيادة وســقوط امتيــازات األوليغارشــية الحاكمــة.

يف هــذا الســياق، مــن األهميــة مبــكان أن يقــوم النشــطاء 
يــي: املــدين مبــا  التونســيون ومنظــامت املجتمــع 

إبــراز وتقويــة أصــوات الجهــات الفاعلــة وقطاعــات   •
ــكا” )صغــار  ــة “ألي ــي ســتتأثر ســلبًا باتفاقي املجتمــع الت
منتجــي الغــذاء والعــامل غــر النظاميّــني، والعــاّمل 

الفقــراء(.

ــد مــن أن القضايــا الرئيســية قــد أثــرت مــن قبــل  التأكّ  •
الفاعلــني يف حــّد ذاتهــم تجــاه الحكومــات،  هــؤالء 

وداخــل الهيئــات التمثيليــة للشــعب العامــل.

إزالــة الغمــوض عــن العقيــدة الســائدة املتمثلــة يف   •
ــروط  ــا ل ــة تعزيزه ــار كيفي ــرة” وإظه ــارة الح “التج
ــس  ــؤّدي إىل حب ــام ي ــس، م ــة لتون ــر املواتي ــارة غ التج
البــالد يف دائــرة مســتعصية مــن الديــون التــي ال تنتهــي، 

ــية. ــروط قاس ــة ب مصحوب

يف نهايــة املطــاف، لوقــف نزيــف ثــروة تونــس ومعانــاة األقــل 
ــا يف املجتمــع، وكذلــك لكشــف القنــاع عــن األوليغارشــية  حظً
املحليــة الرابحــة، هنــاك حاجــة ماّســة إىل تغيــر يف النهــج 
االقتصــادي الــذي تــم اتباعــه يف العقــود األخــرة. الســبيل 
ــاء  ــق إنه ــات عــىل طري ــا هــو الســر بثب ــّي قدًم ــد للم الوحي
االســتعار نحــو نظــام اقتصــادي بديــل تحويــي وتحــّرري 
جديــد، ليــس لتونــس وحدهــا، بــل كذلــك لبقّيــة البلــدان 

ــي. ــوب العامل ــر الجن ــة وع ــة يف املنطق الخاضع
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شكر وامتنان

نحــن ممتّنــون كثــًرا لسيســيليا أوليفــات، كايت ســاندوال ودنيــس بــورك لقراءتهــم 
وتعليقهــم عــىل صياغــات متنّوعــة مــن هــذا العمــل. كذلــك نخــّص بالشــكر عزيــز كريشــان، 
مهــا بــن قدحــة، كورينــا مولــني وشــفيق بــن رويــن، الباحثــني والناشــطني الالمعــني الذيــن 
وهبونــا مــن وقتهــم ليقّدمــوا لنــا مالحظاتهــم وتشــجيعهم وكلامتهــم املطمئنــة. أســهمت 
كّل تعاليقهــم ونقدهــم البّنــاء يف شــحذ ُحَجِجنــا وجعلهــا أكــر ثــراًء ودقّــة. ختاًمــا، نوّجــه 

شــكًرا خاًصــا إىل بيتجــي فرفســت التــي آمنــت بهــذا املــروع وســاندته منــذ البدايــة.

ــٍد مــن الزمــن  ــل َعْق ــوا قب ــن ضّح ــورة التونســيّة، الذي ــدي هــذا العمــل إىل شــهداء الث نُه
ــة  ــذه الورق ــون ه ــدق أن تك ــل بص ــة. نأم ــدل والكرام ــز والع ــل الخب ــن أج ــم م بحيواته

ــّرر. ــن أجــل التح ــاح املســتمّر م ــة يف الكف مســاهمة متواضع



التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ 26|    

قامئة املراجع

1 Guesmi, H. (2018) The myth of Tunisia’s: ex-
ceptionalism  https://www.aljazeera.com/opin-
ions/2018/1/19/the-myth-of-tunisias-exception-
alism/. Also see Mullin, C. & Rouabah, B. (2014) 
Requiem for Tunisia’s Revolution: https://www.jadal-
iyya.com/Details/31596

2 Chandoul, J. (2015) Le partenariat de Deauville, 
à l’origine des politiques économiques en Tunisie: 
https://www.economie-tunisie.org/sites/default/
files/20150917_economie_politique_le_partenariat_
de_deauville.pdf

3 Ben Rouine, C. (2015) «All in World Bank” 
Manipulation in the name of deregulation: http://
economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseco-
nomics/all-world-bank-manipulation-deregulation-tu-
nisia/ and Chandoul, J. (2018) The IMF has choked 
Tunisia. No wonder the people are protesting: https://
www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/17/
imf-tunisia-people-rioting-2011-economic-reforms

4 Chandoul, J. (2015), op cit.

5 Knottnerus, R. (2013) The EU trade and 
Investment Agenda: quashing the aspirations of 
the Arab Spring?: https://www.tni.org/en/briefing/
eu-trade-and-investment-agenda-quashing-aspira-
tions-arab-spring

6 Ben Gadha, M. (2016) The illusion of peace 
and shared prosperity. RLS:  https://www.rosaluxna.
org/wp-content/uploads/2019/08/The-illusion-of-
Peace-and-shared-prosperity.pdf

7 ARES & RLS-North Africa (2019) A citizen 
guide to ALECA (in Arabic): https://bit.ly/2GBA-
JLK. See also FTDES (2018) Perceptions de l’Accord 
de Libre Échange Complet et Approfondi (ALECA) : 
https://ftdes.net/perceptions-de-laccord-de-li-
bre-echange-complet-et-approfondi-aleca/ and 
Langendorf, M. (2019) ‹The last days of agriculture›: 
Squeezed Tunisian farmers eye EU imports with con-
cern: https://www.middleeasteye.net/news/last-days-
agriculture-squeezed-tunisian-farmers-eye-eu-im-
ports-concern

8 Hamouchene, H. (2019) Extractivism and 
Resistance in North Africa. Amsterdam: TNI. https://
www.tni.org/en/ExtractivismNorthAfrica

9 Rodney,  W. (2012)  How Europe 
Underdeveloped Africa. London: Pambazuka Press. 
See also Amin, S. (1974) Accumulation on a World 
Scale. New York: Monthly Review Press. Also Galeano, 
E. (1973) Open Veins of Latin America. New York: 
Monthly Review Press. Also Foster, J.B. & McChesney, 
R. (2012) The Endless Crisis: How Monopoly Finance 
Capital Produces Stagnation and Upheaval from the 
USA to China. New York: Monthly Review Press. Also 
Brie, M. (2016) “A contemporary reception of Rosa 
Luxemburg’s theory of accumulation” in Dellheim, J., 
& Wolf, F. O. (eds.): Rosa Luxemburg: A Permanent 
Challenge for Political Economy.

10 Toussaint, E. (2016) Debt: how France ap-
propriated Tunisia:  https://www.cadtm.org/
Debt-how-France-appropriated

11 Olivet, C. et al. (2013) Beginners Guide to 
Trade: https://www.tni.org/en/briefing/begin-
ners-guide-trade. See also Hilary, J. (2015). The 
Transatlantic Trade and Investment Partnership : 
https://waronwant.org/ttip

12 Olinga-Shannon, S., Barbesgaard, M. and 
Vervest, P. (2019) The Belt and Road Initiative 
(BRI):  https://www.tni.org/en/publication/
the-belt-and-road-initiative-bri

13 Chandoul, J. (2017) ALECA, un instru-
ment clé de la politique UE. OTE (Tunisian 
Observatory of Economy).  https://bit.ly/2XCUckW 
This briefing paper looks back at the European 
Neighbourhood Policy and how it evolved, in par-
ticular through the introduction of the new-gen-
eration agreements.

14 See the study by the Tunisian Observatory of 
Economy on Non-Tariff Barriers in the DCFTA 
https://bit.ly/2XBjdNv 

15 Chandoul, J. (2020) Droits de propriété in-
tellectuelle et ALECA, une menace pour l’accès 



27  التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ |    

aux médicaments? OTE (Tunisian Observatory of 
Economy). https://bit.ly/3h3rEJ0

16 Eberhardt, P. (2016) The Zombie ISDS 

https:/www.tni.org/en/publication/the-zombie-isds

وثيقة مفيدة حول هذا املوضوع:   17
La politique commerciale de l’Union européenne 
face aux nouveaux défis. Fondation Robert Schuman. 
https://bit.ly/3dFTl8L

18  Amin, S. (1970) The Maghreb in the modern 
world. Harmondsworth: Penguin.

الداخــي  االســتعامر  الصالحــي. )2017(  الصغــّر    19
ــس  ــش« يف تون ــة »التهمي ــة، منظوم ــر املتكافئ ــة غ والتنمي

منوذجــا.

20 Smith, J. (2016) Imperialism in the Twenty-
First Century: Globalisation, Super-Exploitation, and 
Capitalism’s Final Crisis. New York: Monthly Review 
Press.

21 Amin, S. (1990) Delinking: towards a polycen-
tric world. London: Zed Books.

22 Tunisian Working Group on Food Sovereignty 
& ATTAC Morocco (2020) Challenging Agribusiness 
and Building Alternatives in Tunisia and Morocco: 
https://waronwant.org/resources/challenging-agri-
business-and-building-alternatives-tunisia-and-mo-
rocco

23 Ben Rouine, C. (2018) Relations commerciales. 
La Tunisie s’émancipe-t-elle de l’Union Européenne ? 
OTE (Tunisian Observatory of Economy). https://bit.
ly/375Vt7r. See also Ben Rouine, C. (2019) La Chine 
remplace la France comme premier fournisseur de 
biens d’équipement. OTE (Tunisian Observatory of 
Economy). https://bit.ly/30lOVjP

24 Kireyev, A.P. (2019) Economic Integration 
in the Maghreb : An Untapped Source of Growth: 
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-
Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/08/Economic-
Integration-in-the-Maghreb-An-Untapped-Source-of-
Growth-46273

التــي أرســت رشاكــة  االتفاقيــة األورومتوســطية   25
بــني املجموعــة األوروبيــة ودولهــا األعضــاء مــن جهــة، 

ثانيــة. جهــة  مــن  التونســية  والجمهوريــة 

26  Hamouchene, H. (2018) Tunisia: 
protest ing auster i ty ,  demanding sov-
e r e i g n t y :  h t t p s : / / r o a r m a g . o r g / e s s a y s /
tunisia-protesting-austerity-demanding-sovereignty

27   EU Commission (no date) Countries and 
Regions: Tunisia: https://ec.europa.eu/trade/
policy/countries-and-regions/countries/tunisia/
index_en.htm

املوقع الرسمي التفاقية »أليكا«:  28
h t t p : / / w w w . a l e c a . t n / d e c o u v r i r - l - a l e c a /
principe-de-l-aleca

29 Jouili, M. (2019) L’accord de libre-échange UE-
Tunisie «est un projet colonialiste» : https://www.
mediapart.fr/journal/international/170619/l-ac-
cord-de-libre-echange-ue-tunisie-est-un-projet-co-
lonialiste

ــاّص )شــقعخ(  ــام والخ ــني الع ــني القطاع ــة ب 30  الراك
ــة تســمح  ــة وخاّص ــات عموميّ ــني هيئ ــة ب ــود خاّص هــي عق
بخصخصــة الخدمــات العموميّــة، فيــام تبقــى املصاريــف 
ــول  ــالع ح ــة. لالطّ ــات العموميّ ــق الهيئ ــىل عات ــر ع واملخاط

املوضــوع أعــامل املرصــد التونــيس لالقتصــاد: 
www.economie-tunisie.org

ــّر األمــان مــع مهــا بــن قدحــة  حــوار عــىل موقــع ب  31
عــىل  األورويب  االتحــاد  لقــروض  آثــار  أّي   :)2019 )ســنة 

املفاوضــات؟: 
h t t p s : / / n e w s . b a r r a l a m a n . t n /
aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-fr 

أنظر كذلك: 
Aliriza, F. (2019) Calls to “Block” Tunisia-EU Trade Deal 
Get Louder: https://meshkal.org/?p=214

32 Trigui, N. (2019) Evaluation des accords d’as-
sociation Tunisie UE, vivement demain. Barr Al Amen. 
https://bit.ly/2zeNwQU

33 Bedoui, A., Mongi, M. (2016) Evaluation du 
partenariat entre l’Union européenne et la Tunisie, 
Fondation Rosa Luxembourg, Tunis : http://academic-
cooperation-rosalux.org/en/2019/11/13/evalua-
tion-of-the-partnership-between-the-european-un-
ion-and-tunisia/
See also Jouili, M. (2019), op cit.  Also AITEC (2016) 
UE-Tunisie: diktat de la libéralisation commerciale 
ou partenariat authentique ?: http://aitec.reseau-ip-
am.org/IMG/pdf/ue-tunisie_diktat_de_la_liberalisa-
tion_du_commerce_ou_partenariat_authentique_.pdf



التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ 28|    

Also FTDES (2018) Tunisie-ALECA: Impératif d’évaluer, 
d’abord, l’impact de l’accord de 1995 : https://ftdes.
net/10-ans-apres-lechec-du-libre-echange-avec-lue-
ne-reproduisons-pas-les-erreurs-du-passe/

34 Nawaat (2018) Liste noire & libre-échange: 
Interview avec M.C Vergiat, députée européenne, en 
visite à Tunis: https://nawaat.org/2018/02/28/liste-
noire-libre-echange-interview-avec-m-c-vergiat-de-
putee-europeenne-en-visite-a-tunis

35 Jonville, M. & Bonnefoy, V. (2018) EU-Tunisia 
negotiations: Free trade without trading freedoms?  
FTDES: https://ftdes.net/en/eu-tunisia-negotia-
tions-free-trade-without-trading-freedoms

قسم »مشاركة املجتمع املدين« عىل:  36
  http://www.aleca.tn/en

أنظــر عــىل ســبيل املثــال، مســاهامت املجمتــع املــدين   37
ــات “أورومــاد  ــدا توصي عــىل موقــع www.aleca.tn، تحدي
للحقــوق”: https://bit.ly/3dFHRlO و “ســوليدار” حــول 
وتكنولوجيــا   https://bit.ly/2UitTyt الخدمــات:  لربلــة 

  https://bit.ly/2Ybd2in املعلومــات: 

38 Watch https:/ /www.facebook.com/
watch/?v=390476555131101 published by 
Mediterranean Development Initiative. For more 
information, see Aliriza, F. (2019) Calls to “Block” 
Tunisia-EU Trade Deal Get Louder. Meshkal: https://
meshkal.org/?p=214

39 http://www.aleca.tn/wp-content/up-
loads/2019/05/CR%204%C3%A8me%20round%20
SC%20VFinale.pdf

40  Jonville, M and Bonnefoy, V.  (2019) 
Négociations UE-Tunisie : Libérer les échanges sans 
échanger les libertés?  FTDES: https://ftdes.net/
ue-tunisie

41   تزامــن إعــالن املجتمــع املــدين مــع تصويــت الربملان 
ــني  ــكا« ب ــة »ألي ــول اتفاقي ــات ح ــدء مفاوض ــىل ب األورويب ع

ــة: ــه 28 منظم ــت علي ــس، وقّع ــاد األورويب وتون االتح
https://euromedrights.org/fr/publication/declara-
tion-de-la-societe-civile-a-loccasion-du-vote-au-par-
lement-europeen-sur-louverture-des-negociations-
dun-accord-de-libre-echange-entre-la-tunisie-et-lue/

حول »تحرير« القطاع الصناعي أنظر:  42
 https://bit.ly/3ewcHxy 

وحول قطاع السياحة وتطّوره، أنظر: 
Institut de prospective économique du monde médi-
terranéen (IPEMED) (2012) Le tourisme en Tunisie : 
Les défis à l’heure de la transition démocratique, 
No.12. https://bit.ly/2XGNZop

وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إىل أّن مفهــوم املكتســبات   43
املشــركة يشــمل مفهــوم النشــاط القانــوين، والــذي يقــوم عــىل 
مبدأيــن: أســبقية القانــون األورويب عــىل القانــون الوطنــي 
والتنفيــذ املبــارش. أي أّن القانــون األورويب يدخــل حيــز التنفيذ 
مبجــرد أن يتــّم تبّنــي االتفاقيــة. وهــو مــا يعنــي دون انتظار أن 
يتــم فحصهــا أو مناقشــتها مــن قبــل الربملانــات أو الحكومــات 
ــغ املكتســبات املشــركة   ــة، تبل ــة العملي ــة. مــن الناحي الوطني
حــوايل 100 ألــف صفحــة يتــم نرهــا وتحديثهــا بانتظــام يف 

ــاد األورويب. ــمية لالتح ــدة الرس الجري

املاضيــة، شــهدت  العــر  الســنوات  مــدى  عــىل   44
قبــل  التتبعــات مــن  أفريقيــا »طفــرة غــر مســبوقة يف 
مســتثمري القطــاع الخــاص ضــد الــدول«. يف الواقــع، »توفــر 
حــوايل عريــن رشكــة، معظمهــا أمريكيــة، غالبيــة املحامــني 
ــني املســتثمرين  ــات ب ــني لتســوية املنازع واملحّكمــني املطلوب
والــدول. ويدفــع اهتــامم هــذه الــركات مبثــل تلــك الحاالت 

ــة«.  ــد الدول ــكوى ض ــم ش ــة لتقدي ــب أدىن فرص إىل تعّق

Transnational Institute (TNI) (2019) ISDS in numbers 
Impacts of investment arbitration against African 
states https://www.tni.org/files/publication-down-
loads/isds_africa_web.pdf

تــّم تنــاول برنامــج التأهيــل بشــكل أوســع أســفله يف   45
هــذا التقريــر.

46 http://www.ins.tn/en

االســتعانة مبصــادر خارجيــة للخدمــات املتعلقــة   47
. عــة لصنا با

48 ILO (2018) Women and men in the infor-
mal economy: A statistical picture. Third edition: 
https://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_626831/lang--en/index.htm

49 Smith, J (2016). op. cit.

التونــيس  االقتصــادي  النســيج  يف  رئيــيس  مكــون   50
بعــد. فيــام  مطــوال  إليــه  ســنعود 

51 Tap.info (2020) 58% of female farm work-
ers in Tunisia paid between 10 and 15 dinars 
per day (survey): https://www.tap.info.tn/en/
Portal-Society/13024256-58-of-female-farm



29  التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ |    

جداول من املعهــد الوطني لإلحصاء:  52
www.ins.tn 

ــر  ــف أك ــي توظ ــرة  الت ــركات الكب ــة ال ــل فئ متث  53
.٪  0.001 قدرهــا  هامشــية  حصــة  موظــف   200 مــن 

www.ins.tn :جداول من املعهد الوطني لإلحصاء  54

55 Bou Ali, M. (2017) L’économie non observée en 
Tunisie. ITCEQ (Tunisian Institute of Competitiveness 
and Quantitative Studies) https://bit.ly/30c5f6B

املعهد الوطني لإلحصاء )2018(:  56
 Résultats de l’enquête sur les activités des micro-en-
treprises en 2016 en Tunisie. https://bit.ly/2Y1P1vk 

ــن أصحــاب  ــه الدراســة االســتقصائية إىل 9,395 م ــم توجي ت
املشــاريع الصغــرة غــر الفالحيــة املســجلني برقــم رضيبــي، 
وهــي عينــة متثيليــة مــن 704,241 مؤسســة مدرجــة يف نطاق 
ــل إىل  ــو التوص ــح ه ــذا املس ــن ه ــدف م ــة. كان اله الدراس
ــة للقطــاع غــر الرســمي  فهــم أفضــل للمســاهمة االقتصادي
ووضعــه، والــذي ال تتوفــر عنــه ســوى القليــل مــن املعلومات 

ويجــب تقديــر مســاهمته يف الناتــج املحــي اإلجــاميل.

57 Ben Yahia, M. (2020) Microentreprises et Très 
Petites Entreprises : Quels dispositifs de soutien 
économique face à la crise ?: https://www.ilboursa.
com/marches/microentreprises-et-tres-petites-en-
treprises-quels-dispositifs-de-soutien-economi-
que-face-a-la-crise-_22939

58 INS (National Institute of Statistics) (2018) 
Résultats de l’enquête sur les activités des micro-en-
treprises en en 2016 en Tunisie. 
https://bit.ly/2Y8TevV

59 Institut National de la Statistique. (2018) 
Résultats de l’enquête sur les activités des micro-en-
treprises  en 2016 en Tunisie : https://bit.ly/2Y1P1vk

60 Bedoui, A., Mongi, M. (2016). op. cit

61

ــاره  ــات باعتب ــاع الخدم ــم قط ــم تقدي ــا يت ــا م غالبً  62
ــا  ــالد - م ــرب مشــّغل يف الب ــه أك ــس ألن ــو يف تون محــركًا للنم
يقــرب مــن ٪52 مــن الســكان النشــطني، وحــوايل 10 أضعــاف 
مــا يشــّغله قطــاع الصناعــة و100 مــرة أكــر مــن الفالحــة. 
ــدى هــذا القطــاع أعــىل معــدل إلنشــاء األعــامل،  ــام أن ل ك
ــدد  ــالً يف ع ــا هائ ــرى انخفاًض ــات األخ ــهد القطاع ــام تش بين

ــركات. ال

63 Lac, H (2018) Les limites du système off-
shore tunisien: https://inkyfada.com/fr/2018/01/19/
limites-systeme-offshore-tunisie

ــن ســيطروا  ــن عــي، الذي ــوع ب أصهــار الرئيــس املخل  64
ــة األكــر  بــني عامــي 1987 و2010 عــىل القطاعــات االقتصادي
ــة )البنــوك العامــة، واإلدارات،  ربحيــة، وأفســدوا جهــاز الدول
ــة عــىل نطــاق  ــخ( وطــوروا مامرســات مافيوزيّ والجــامرك، إل

ــع. واس

65 Bellin, E. (1994) The politics of profit in Tunisia: 
Utility on the Rentier Paradigm? Pergamon. World 
Development. Vol.22, No. 3. https://bit.ly/30ijCGm 
and Krichen A. (2019) L’autre chemin. Editions Script

66 Ben Rouine C. (2018) Bilan de l’incitation à in-
vestissement. OTE (Observatoire Tunisien de l’Econ-
omie) : https://bit.ly/3dEK6pr

نفس املصدر.  67

أطّلع عىل موقع الحكومة التونسية حول الخصخصة:   68
http://www.privatisation.gov.tn/fr/statistiques/opera-
tions-de-privatisation-realisees/34-operations-de-pri-
vatisations-realisees-en-2006.html

69 Grumiller, J. et al (2018) The economic and so-
cial effects of the EU Free Trade Agreement (DCFTA) 
with Tunisia: http://www.onagri.nat.tn/uploads/
Etudes/Tunisia_Study-ALECA.pdf. See also European 
Commission (2016) Communication conjointe au 
parlement européen et au conseil. Renforcer le sou-
tien à la Tunisie : http://www.aleca.tn/wp-content/
uploads/2016/10/join_2016_47_f1_communication_
from_commission_to_inst_fr_v3_p1_859678.pdf

70 UTICA: https://www.utica.org.tn/Fr/actual-
ites_7_9_D1799#.X18uVIvjK00, UTAP: http://www.
aleca.tn/en/category/7/?print=print-search.
And also, study by Ghazi Ben Ahmed, published 
with Konrad Adenauer  Stiftung: http://www.aleca.
tn/guide-sur-laleca

برنامج التأهيل. املوقع الرسمي:  71
 http://www.pmn.nat.tn/cadre-du-pmn/cadre-general

نفس املصدر.  72

73 Dhaoui, M. L. (2002) Methodological 
Guide: Restructuring, Upgrading and Industrial 
Competitiveness. UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization). 



التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ 30|    

https://www.unido.org/methodological-guide-re-
structuring-upgrading-and-industrial-competitive-
ness

74 https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/
codes/lf_pdf/Loi_de_Finances_1997_F.pdf

ــدى  ــتر باملنت ــرع املنس ــا ف ــة، أجراه ــفت دراس كش  75
ــاع  ــول قط ــة  ح ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــيس للحق التون
النســيج، أنــه عــىل الرغــم مــن كل الدعــم املقــدم مــن قبــل 
ــا،  ــازال غــر مســتقر متام ــل، إال أّن القطــاع م برنامــج التأهي
ــي  ــا ويتســم باالســتغالل يف العمــل وبجن ــكاد صــار مرنً وبال

 FTDES :ــع ــىل موق ــة ع ــر الدراس ــر تقري ــاح. انظ األرب
https://ftdes.net/rapports/te

76 Bedoui, A., Mongi, M. (2016). op. cit

77 Ministère des finances et des comptes publics 
(France) (2013) Evaluation des activités de dévelop-
pement. Lignes de crédit en faveurs des PME-PMI en 
Tunisie et dans les territoires Palestiniens. https://bit.
ly/3dIwcTo.

78 ITCEQ (Tunisian Institute of Competitiveness 
and Quantitative Studies) (2017) Programme de Mise 
à Niveau : bilan réalisations et perspectives. Résultats 
de la 8ème enquête. https://bit.ly/3cG8Dcu 



31  التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ |    

“This publication was supported by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of 
the Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic 
of Germany. This publication or parts of it can be quoted for free as long as proper 
reference to the original publication is provided. The content of the publication 
is the sole responsibility of Authors and does not necessarily reflect a position 
of RLS”



التبعيّة الشاملة واملُعّمَقة: كيف ميكن التفاقية تجاريّة مع اإلتحاد األورويب تدمري االقتصاد التونيس؟ 32|    

www.TNI.org

املعهــد العابــر للقوميــات )TNI( هــو مؤسســة بحــث ومنــارصة ملتزمــة ببنــاء كوكــب عــادل، دميوقراطــي ومســتديم. 

ــاع  ــني امللتزمــني وصّن ــة، والباحثــني واألكادمييّ ــل املعهــد همــزة وصــل بــني الحــركات اإلجتامعي ألكــر مــن 40 عامــا، مثّ

الّسياســات. مقــّر املعهــد هــو أمســردام عاصمــة هولنــدا.

شــبكة شــامل إفريقيــا للســيادة الغذائيــة )NAFSN(  تأسســت يف جويليــة 2017. هــي إطــار موحــد يشــمل جمعيــات 
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