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 تقديم

عميقة نظرة و قراءة بناءةنعيمة كراولي أجد فيه  للباحثةأقرأ كتاب جديد كل ما 

بتحليل يبدو لدى البعض صعب تقبله في البداية ولكن في النهاية ومن حيث النتيجة 

تحليل موضوعي وعلمي متميزين. في كل منتوج هو ديمه ما تم تقأن  ىالقارئ عل يتأكد

ارئ فيه النظرة الثاقبة والتحليل العميق والتفكير األصيل قيجد ال لهاعلمي جديد 

 بمعطيات مؤسسة وواقعية.شخصيتها هي السائدة في هذا الكتاب وكتبها السابقة.

 األوروبي االتحاداتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع " بعنوانكتاب ال

هو مرجع ومصدر ليس للتونسيين فقط بل لكل  "ةالثاني الحمايةتونس في عهد  ،(األليكا)

الباحثين واألكاديميين والقراء بصفة عامة.تم في هذا الكتاب تقديم مقاربة موضوعية 

قليدي أو االستعمار االستعمار التبمقارنة بين   األليكاووطنية حول موضوع  اتفاقية 

خالل  التبعية المباشرة و االستعمار غير المباشر أو االستعمار الجديد من  المباشر من

ما  )2011(خالل شروط واليات وارتباطات التزمت بها الحكومات التونسية منذ 

يسمى بالربيع العربي والتي جعلت من تونس رهينة أكثر وأعمق لقوى مالية اقتصادية 

الذي ا الباحثة كراولي في كتابها الجديد ومالية أوروبية.طرح وتحليل بمعطيات ثبتته

 .يستحق االهتمام والقراءة

 

  أ.د. إسماعيل دبش         
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    خالصة الكتاب

اإلستراتجية األوربية منذ عقود على تكريس ارتباط منطقة المغرب العربي بالمصالح  عملت   

والسياسية واالجتماعية من خالل خلق  أزماته االقتصاديةفقد تعود العالم الغربي على حل   األوروبية.

"محمد وقد سبق وأن تم  توريط تونس بـ " عهد الحماية"  الذي أبرمه   أزمات في دول العالم الثالث. 

.  وبعد مرور قرنين من االستعمار ال هتبعاتالذي ال زالت البالد تعاني من   1857سبتمبر  9في  باي"

توحدت القوى األوروبية من جديد مع القوى القديمة المتجددة في  وزالت الدول الغربية تطمح في المزيد.

من خالل توريطها بإبرام "اتفاقيات تبادل الحر والشامل والمعمق"   تونس لتحقيق  مقاصدهم وأهدافهم

 التي  وضعت تونس  مجددا في"عهد الحماية الثانية "."األليكا" 

 حساب المصالح التبعية علىتجسيد  وأساسي فيبير ك دورتونس  وقد لعبت الحكومات المتعاقبة على   

ية وعلى كل القطاعات دون على السيادة الوطنية التونس تبعاتهمن  تحذَّير العديد  الوطنية. و رغم

الربيع العربي "مصرة على المضي قدما ب"عقب ما يسمى المتعاقبة  التونسية  ، إال أن الحكوماتاستثناء

ما م، س واالتحاد األوروبي غير متوازنةالمنافسة الدولية بين تون شروط أن رغم   االتفاقيةإلمضاء هذه 

 تونس غير مستعدة أصال  في أن وأكثر من ذلك .عند التفاوض متكافئةيجعلها في وضعية غير 

بعد ة دهورالمتاألوضاع االقتصادية و السياسية  واالجتماعية   ظلفي  مصيرية اتفاقات  في  االنخراط

، والمتمثل باألساس في "حركة النهضة" التي أطلقت من طرف الغربم السياسي المؤيد سيطرة اإلسال

 في عهد حكومة  "حمادي جبالي". 2012المفاوضات سنة 

و المفاوضات الرسمية  بين تونس واالتحاد األوروبي  حول  سنوات من بداية النقاش  9و بعد مضي    

ونسيين تجهل طبيعة هذا االتفاق و حيثياته وأخطاره  وتبعاته هذه االتفاقية  فإن الشريحة العظمى من الت

على السيادة الوطنية التونسية وعلى كل القطاعات . ويعد اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس 

واالتحاد األوروبي  "األليكا" تحرير قصري للسوق التونسية، وهو ظاهرة استعمارية  بامتياز، مما يجعل 

 ألليكا. ا: " الثاني الحمايةفي ظل "عهد توضع  لتونسية البالد ا
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Abstract 

 

   For centuries the European strategy has been based on linking the Arab 

Maghreb with the interests of Europe .In order to forge its economic, social and 

political problems the West has always adopted policies and taken actions of 

creating or inventing  crisis in the Third World. Within such a content Tunisia 

was implicated by the “era protectorate”   through a treaty signed by 

Mohammed Bey more than 160years ago (9 September 1857), a treaty the 

country still suffer from its effects. After two centuries of Western colonialism 

the West still seeks more. Tunisia is one of the neo-colonialist directions and 

goals. European forces united again with the old forces for obtaining their  

objectives  through engaging Tunisia in a deep , complete and global treaty of 

free trade  exchange( accord de libre-échange complet et approfondi: ALECA  

or a Deep and Comprehensive Free Trade Area : DCFTA) placing Tunisia again 

in a “Second  Protectorate era”. 

  Tunisian Successive governments played a great and essential role  in making 

Tunisia dependent at the expense of the national interests. They are determined 

to and insist on widely putting  into action the Agreement despite the imbalance 

of the international competitive conditions between Tunisia and the European 

Union ignoring   the warnings of intellectuals and experts about the serious  

impact and dimensions of Agreement which make Tunisia heavily in a weak 

position during the negotiations at the expense of both  the national sovereignty 

and all sectors with no exception. Tunisia is not ready at all to engage  in such 

given and decisive agreements   in the wake of the political, social and economic 

deteriorations since the domination of the Islamic politics led by the Ennahdha 

Movement supported by the West. It was the government of Ennahdha 

Movement led by Hammadi Djebali which started the negotiations in 2012. 
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After 9 years of discussions and negotiations  between Tunisia and the European 

Union about the Agreement  the majority of the  Tunisian people do not  know 

the nature , the risks  and serious  impact and dimensions of such Agreement on 

the Tunisian sovereignty and national interests reaching the extent of being 

colonialist in character . DCFTA (ALECA) is a forced Agreement imposed on 

the Tunisian market making Tunisia under a Second Protectorate.  
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 مقدمة

 

أكدت األحداث التي مرت بها تونس خالل السنوات الماضية،أن مصالحها العليا السياسيّة      

وبشكل خاص من خالل بوابة السياسيّة الخارجيّة  واالقتصاديّة واألمنيّة مستهدفة ومعرضة للخطر

وعالقاتها الدوليّة التي تسعى بدعم من أطراف خارجيّة عربيّة وأجنبيّة إلفشال التجربة الديمقراطيّة 

 1 .بتونس وتفويض أسس الدولة المدنيّة وتغيير النمط الحضاري والمجتمعي التونسي الحديث

صعوبات متزايدة ضاعفت من تأزم الواقع   2"الثورة"بعد   واجهي االقتصاد التونسيهذا ما جعل و    

اليومي للمواطن وتصاعد الجدل حول خيارات الحكومات المتعاقبة الفاشلة ، و توصيات المؤسسات 

 المالية الدولية وتأثير نفوذ بعض القوى فيها، ومن ضمنها مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق 

(ALECA) كمعاهدة طويلة األمد بين تونس  1995تتّمة التفاق الشراكة الموقع منذ سنة الذي جاء ك

، إلى الحفاظ على مصالحها االتفاقوتسعى الدول الغربيّة باألساس من خالل هذا  .واالتحاد األوروبي

 3وأمنها ونفوذها في المنطقة. 

فبعد أن خسرت ول اإلفريقية، للد 4بدو االستعمار الجديد سنةهي   1995سنة على أن  ويؤكد البعض    

أمريكا أغلب بلدان أمريكا الالتينية وخاصة الغنية منها ، وخوفا من خسارتها للشرق األوسط وشمال 

إفريقيا نتيجة تداعيات األزمة المالية، قامت اإلمبريالية األمريكية بعملية إستباقية عبر ما يعرف بنظرية 

                                                           
 ة التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:اتفاقي  1

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

 
2 «Goldstone (2001) définissait la révolution comme étant « un effort capital pour transformer les institutions 

politiques et les justifications de l’autorité politique dans une société, accompagne d’une mobilisation de masse 

formelle ou informelle, et d’actions non institutionnalisées qui compromettent les autorités existantes » Olfa 

Monia BOUALLEGUE, Analyse économique des révolutions :Cas de la révolution tunisienne , THÈSE POUR 

OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ,En sciences économiques 

,École doctorale de Montpellier Unité de recherche LAMETA, Le 23 novembre 2017 ,p 25 : 

https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjs
p%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous 

ـة الشراكـة والتعاون الدولي بعد الثورة:  3  :2014-7-16تأمالت في دبلوماسيّ

https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp 

 
4  « Le colonialisme est une politique d’occupation et d’exploitation économique, politique ou sociale d'un 

territoire par un État étranger.Le néocolonialisme désigne une situation de dépendance d’un État envers un autre. 

Cette dépendance n’est pas officielle, comme c’est le cas entre une colonie et une métropole. Elle peut prendre 

plusieurs formes : économique, culturelle ou encore scientifique. »: 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/la-neocolonisation-h1974 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous
https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous
https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/la-neocolonisation-h1974
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"مشروع القرن األمريكي الجديد "وذلك سنة  باسمتعرف  "القتل في المهد "التي وضعت أسسها جمعية

1995 .  5 

فمنهم  6تفاقيات التي تربط تونس باالتحاد األوروبي،اإلواختلفت المواقف  واآلراء من مدى خطورة   

االستراتيجي إلى جانب أوروبا والغرب عموما فرضه النمط المجتمعي الذي  التواجدمن اعتبر أن 

 "الحبيب بورقيبةالرئيس "ستقاللها وهو يعكس أساسا الواقعية السياسية التي اعتمدها اختارته تونس منذ ا

 ة لتواصل بينما اعتبرها البعض اآلخر بأنها طريقة ناعم 7في إرساء دعائم العالقات الخارجية لبالدنا. 

د عهد حماية ثانية ، شبيهة  جدا بعهد الحماية، وأنه يمكن القول بأننا بصد 8الذي لم ينته بعد  لالستعمار

ليكا" المرحلة األخيرة لالستعمار في تونس .وهناك من اعتبر اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق "األ

 9األوروبي لتونس.

                                                           
   .147المرجع السابق  ص،   نعيمة كراولي ،فرنسا من ثورة الجياع إلى لعبة األمم  5 

 

 
6 « L’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) fait encore polémique. Entre craintes et 

opportunités, le débat se poursuit. » : 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-

contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation 

 
تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار رئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير     7

 :2019.01.22المجتمع المدني، السياسي وتخّوف المهنيين و

 

-https://ar.leaders.com.tn/article/4075القرار-أصحاب-التزام-بين-ق-والمعـم-الشامل-الحر-التبادل-اتفاقية-األوروبي-واالتحاد-تــونس-

 المدني-والمجتمع-المهنيين-ف-وتخو-السياسي

 
8  «Le colonialisme est mort, le néo-colonialisme est bien vivant. Il est certain que dans ce domaine le 

renforcement de l’action internationale est nécessaire, il exige aussi bien une coordination entre pays sous-

développés qu’entre pays développés. Les froids calculs de rentabilité des firmes ou les luttes d’influence entre 

les nations dominantes ne concordent pas avec les intérêts essentiels de l’humanité. » RENE GENDARME Du 

colonialisme au néo-colonialisme, Décembre 1970,p 7 : 

HTTPS://WWW.MONDE-DIPLOMATIQUE.FR/1970/12/GENDARME/29968  

 
9 « L’ALECA est la dernière étape de la longue histoire coloniale entre l’Europe et la Tunisie. La question de la 

terre, en particulier, a souvent été au cœur de ce rapport. Grâce à l’indépendance du 20 mars 1956, la Tunisie 

récupérait ses terres agricoles expropriées. Mais les colons européens restaient accrochés à de vastes domaines 

et, le 12 mai 1964, le président Bourguiba promulguait la loi dite « d’évacuation agricole » pour interdire aux 

étrangers de posséder des terres. Sous la dictature de Ben Ali, les « terres domaniales » récupérées aux colons 

seront parfois attribuées à des proches du régime, et elles connaîtront une vague de privatisations sous la 

pression du FMI. Lors du mouvement révolutionnaire de l’hiver 2010-2011, la population a voulu se 

réapproprier ses richesses nationales, dont les terres agricoles. Mais la dynamique de concentration des terres, 

d’export et d’intensification de l’agriculture, au détriment de la paysannerie garante de la souveraineté 

alimentaire, n’a pas pu être remise en cause. L’ALECA rendrait de nouveau possible l’exploitation des terres 

agricoles tunisiennes par des multinationales européennes » : Pas d’ALECA en Tunisie / No DCFTA in Tunisia , 

2 mai par Collectif : 

http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia- ال-لآلليكا-في-تونس 

 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://www.monde-diplomatique.fr/1970/12/GENDARME/29968
http://www.cadtm.org/FMI,786
http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia-لا-للآليكا-في-تونس
http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia-لا-للآليكا-في-تونس
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 مع والمعمق والشامل الحر التبادل  اتفاقية حول بالتفاوض قبلت  قد تونس بأن  له يروج لما وخالفا   

 تتضح ولم التشكل حالة في يزال ال التونسي االقتصاد فإن 10 ، ةاستقاللي بكل األوروبي االتحاد

 نتيجة  11 "الثورة" بـ عليه يطلق ما بعد المتعاقبة الحكومات طرف من المنتهجة االقتصادية السياسات

قائع الحياة السياسية وتؤكد و األخيرة. السنوات في  وتيرتها ازدادت والتي والخارجية الداخلية ضغوطات

ستقالل الدولة وممارستها لسيادتها يقتضيان توافر مجموعة من األسس القانونية والسياسية على أن ا

 . الخارجية من مواجهة الضغوط  تسمح لها واالقتصادية التي 

وفيما  يخص الشركاء الغربيين لتونس ، وخاصة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ، وإن 

نجاح االنتقال الديمقراطي بتونس لجعله مثاال يحتذ به في العالم العربي ، إال أن كانوا يّدعون الرغبة في إ

أوليتهم القصوى تظل اإلبقاء على تونس  خاصة ومنطقة الشمال اإلفريقي عامة في دائرة نفوذهم للحفاظ 

 12ة ثانيا.عليها كسوق تجاريّة أوال ، والحيلولة دون تحّولها لمصدر تهديد ألمنهم ومصالحهم االقتصاديّ 

بأن الواليات المتحدة األمريكية و كبرى الدول الصناعيّة المنضويّة في مجموعة  التذكير هنا يجدرو   

على احتواء هذه الموجة وإبقائها  13الربيع العربي ما يطلق عليه بـ ثورات" الثمانية حرصت منذ اندالع

                                                           
10 « La Tunisie a décidé, de façon souveraine, d’entamer avec l’UE les négociations de l’Aleca en 2015. 

L’objectif de l’accord est l’intégration progressive de l’économie tunisienne dans le marché unique de l’Union 

européenne afin d’augmenter et de diversifier les exportations du pays, améliorer le climat d’investissement et 

faciliter les réformes économiques entreprises par la Tunisie. » Najoua Hizaou , Accord de  libre –échange  

complet et approfondit : L’Aleca n’est pas une fin en soi.. 6-11-2019 : 

https://lapresse.tn/33701/accord-de-libre-echange-complet-et-approfondi-laleca-nest-pas-une-fin-en-soi/ 

 
أوال فـي تونس ومـصـر، ثـم انتشرت مباشرة إلـى بـلـدان  شائعا لتفسير الظاهرة السياسية واالجتماعية التي حدثت "أصبحت الثورة مصطلحا  11

)تـنـوع مـن الـحـركـات الـثـوريـة، التمرد، االنقالب، الشغب وما إلى ذلك(، « الغضب الشعبي»قـول ً تاريخيا إن للثورة معنيين: ويمكن الـ  عربية 

)تغيير النظام، أو تحول النظام السياسي يرافقه تغييرات اجتماعية واقتصادية(. وعنى هذا المصطلح   أساسا الصنف األول فقط، لكنه « الثورة»و

.وعلى الـرغـم مـن هـذا 1952في ما بعد نحو المعنى الثاني في خمسينيات القرن العشرين، وعلى نحو خاص بعد الثورة المصرية فـي عـام  تحول

عمار في د االستالتغيير التاريخي، ال تـزال الـثـورة تستخدم  للتعبير عـن المعنيين المذكورين أعـاله " ، إيـجـي نـاغـاسـاوا  ،مستقبل أنظمة ما بع

 :135الوطن العربي ،  ص 

content/uploads/2015/01/Arabic_text.pdf-http://meis2.aacore.jp/wp 

 
 وضات:اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفا  12

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  
13 « « L’expression « Printemps des peuples », qui associe un acteur collectif à une saison, désigne un 

mouvement révolutionnaire européen se déroulant pour l’essentiel entre fin février et début juillet 1848. Eric J. 

Hobsbawm l’interprète comme « the first and last European  revolution in the (almost) literal sense », fondant 

son propos sur la simultanéité du déclenchement des insurrections et sur la dilatation de l’espace concerné, « de 

Copenhague à Palerme, de Brasov à Barcelone ». Si les foyers révolutionnaires se multiplient alors (Paris, 

Berlin, Munich, Vienne, Milan, Turin, Venise, Rome, Budapest, Prague, Bucarest), il subsiste toutefois, pour des 

raisons diverses, des zones blanches (Saint-Pétersbourg, Londres, Madrid, Bruxelles). La forte concentration 

d’événements entre mars et juin 1848 est censée donner à cette séquence sa dimension saisonnière, en 

l’occurrence printanière. Mais ce balisage temporel est rien moins que neutre car il ne rend pas compte de la 

dilatation spatio-temporelle de l’événement « Printemps des peuples ». D’une part, la séquence inaugurale de ce 

mouvement révolutionnaire peut aussi bien être associée aux barricades érigées à Palerme ou à Naples en 

janvier 1848, intégrer la fin du Vormärz allemand marquée par d’intenses tensions sociopolitiques dans la 

Confédération germanique, prendre en considération la guerre du Sonderbund qui touche la Suisse en 

novembre 1847, l’insurrection qui éclate à Cracovie en février 1846, comme y invite François Fejtö 

https://lapresse.tn/33701/accord-de-libre-echange-complet-et-approfondi-laleca-nest-pas-une-fin-en-soi/
http://meis2.aacore.jp/wp-content/uploads/2015/01/Arabic_text.pdf
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf


 __________________________________  
 

11 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

للعالقات قوامها االستعداد الغربي إلسناد في دائرة السيطرة والنفوذ الغربي من خالل طرح مقاربة جديدة 

االنتقال الديمقراطي في المنطقة العربيّة ببرنامج شراكة جديدة طويلة األمد ،وتجسد ذلك أثناء انعقاد قّمة 

بحضور رئيس الحكومة التونسي آنذاك  2011ماي  27و  26الثمانية بمدينة دوفيل الفرنسيّة يومي 

المصري ، وقد انبثق عنها إعالن مخصص لدول الربيع العربي ، تضّمن ونظيره  "الباجي قائد السبسي"

خاصة إحداث ما سّمي بشراكة دوفيل الموّجهة لدعم شعوب شمال إفريقيا والشرق األوسط وتحديدا دول 

ومصر التي انخرطت في مشروع بناء ديمقراطيّة تعدديّة تستند إلى القيم والمبادئ  -الربيع مثل تونس

يها منظومة ما يسمى بالعالم الحر ومنها االندماج في اقتصاد السوق والعولمة والتبادل التي تشترك ف

 14الحر. 

 على المنافسة اشتداد بعد  خاصة  ،مصيرية اتفاقات  في لالنخراط مستعدة ليست تونس  إن غير   

 السوق من حصصها ضمان على  الدول  تتنافس  حيث ،المتحدة والواليات الصين بين الدولية الساحة

  األوروبي االتحاد يسعى ما  التونسي لالقتصاد  اتهديد تشكل التي االتفاقات أخطر  ضمن من و التونسية.

   .ALECA "15" والمعمق  والشامل الحر التبادل اتفاقية خالل من لفرضه

 واختصار   échange complet et approfondi-libreAccord de  بالفرنسية  عليها يطلقو   

ALECA،  باالنجليزيةو  Deep and Comprehensive   Free Trade Agreement  اختصارو 

) DCFTA 16.   

 المؤشرات أغلب وتراجع السياسي المشهد تذبذب من الفترة هذه في تونس تشتكي وبينما    

 أسواق عن بالبحث اقتصادياتها نعاشإل للسعي  دعاها مما استقرار عدم بفترة أوروبا تمر االقتصادية،

 غير األوروبي واالتحاد تونس بين فالعالقة بالمرة. مناسب غير اإلمضاء توقيت من يجعل مّما أخرى

                                                                                                                                                                                     
dans Le Printemps des peuples » Jean-Claude Caron , «Printemps des peuples »  pour une autres  lecture   des  

révolutions de 1848,      Revue d’ histoire  du XXe   siècle , 52- 2016 , p1 : 

https://journals.openedition.org/rh19/4988 

ـة الشراكـة والتعاون الدولي بعد الثورة:   14     :2014-7-16تأمالت في دبلوماسيّ

 

https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp 

 
15 « ALECA signifie « Accord de Libre Échange Complet et Approfondi ».  Il concerne un projet d’accord entre 

la Tunisie et l’Union européenne pour élargir et consolide leur coopération économique. L’ALECA concrétise 

un objectif majeur du  Partenariat Privilégié  obtenu par la Tunisie auprès de l’UE en Novembre 2012 et 

constitue un instrument d’intégration de l’économie tunisienne dans le marché intérieur de l’Union 

Européenne » : 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

 
16  https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق 

https://journals.openedition.org/rh19/4988
https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق
https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق
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 شروط أن على عالوة التفاوض عند عادلة غير ضعيةو في تونس يجعل ما وهو متكافئة، وغير متوازنة

  17بالمرة. متوفرة ليست األوروبي واالتحاد تونس بين الدولية المنافسة

عديد االتفاقات التي تخدم مصالحها في إطار حوار  و بعد نجاح  الدول األوروبية في  تمرير    

البوابة األولى  ليكونربيع العربي" مشروع "الجاء  18الحضارات بين ضفتي  البحر األبيض المتوسط  ،

 هشاشة الوضع لاستغال،  تم 19لتمرير عديد االتفاقيات والقرارات والسياسات التي تتنافى و مبدأ السيادة 

مع تونس  تحت مسميات براقة  مع االتحاد األوروبي " اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق "لتفرض 

.  فهذا هو االستعمار الجديد الذي يتحرك تحت 20ثل "تقديم المساعدة" م  مليئة بتعابير إنسانية تضامنية

 راية   حوار الحضارات والتآزر بين الشعوب الذي ورد في ميثاق األمم المتحدة.

                                                           
 :2019-5-29،هل تونس بحاجة إلى اتفاقية األليكا،  الشكندالي رضا د.  17

http://alwatannews.tn/article/8700 

 
18 «Mais la Communauté Européenne ne se borne pas à tourner son regard à l’est sur son continent, et regarde de 

plus en plus au sud. En effet, la conférence de Barcelone  , organisée à l’initiative de l’Europe, a mis en place le 

cadre des nouveaux rapports entre les deux rives de la Méditerranée. Cette nouvelle approche du partenariat 

euro-méditerranéen s’articule autour de trois axes principaux: ! Un axe politique qui ambitionne de fixer les 

contours d’un espace méditerranéen de paix et de stabilité. L’engagement politique et stratégique de l’Europe est 

sa réponse face à la présence croissante des Etats-Unis dans la zone méditerranéenne et moyen-orientale à la 

suite de la Guerre du Golfe en 1991. ! Un axe économique et financier avec pour objectif principal la création 

d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne à l’horizon 20105 , zone qui devrait regrouper une 

quarantaine de pays et huit cent millions de consommateurs. Sa mise en œuvre implique une coopération 

multidimensionnelle entre le nord et le sud de la Méditerranée dans les domaines de l’investissement, de la 

coopération régionale, de l’appui à l’entreprise, de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources 

halieutiques et des ressources énergétiques. ! Un axe social et humain intégrant la coopération entre les 

composantes de la société civile à travers différentes formes de partenariat décentralisé, centré sur les problèmes 

de la femme, de la jeunesse, des activités associatives, de l’éducation, de la démographie, des villes... Dans ce 

domaine, comme pour les autres, la perception sécuritaire prédomine dans la démarche européenne . » Estelle 

BRACK, L’ECONOMIE TUNISIENNE ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION (1986 - 1995), THÈSE 

pour le DOCTORAT en SCIENCES ECONOMIQUES, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Droit - 

Economie - Sciences Sociales, Date de soutenance : 4 novembre 1997,p 13  : 

https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf 

 
ول العالم الثالث بعديد االتفاقيات التي تمس بالسيادة الوطنية  ، والتي انطلقت منذ العهد االستعماري وتواصلت إلى إلي ورط االتحاد األوروبي د  19

  السنوات الموالية لالستقالل . لمزيد من المعلومات انظر الربط التالي :

Guy MARTIN, LES RELATIONS ECONOMIQUES EUROPE-AFRIQUE DANS LE CADRE DE LA 

CONVENTION DE LOME : NEO-COLONIALISME OU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE 

INTERNATIONAL? CODESRIA Africa Développement / Afrique et Développement,  Vol. 4, No. 1 (Janvier - Mars 

1979  ), pp. 57-70 (14 pages) : 

https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1 

 
20 « Depuis 2011, suite aux changements politiques survenus en Tunisie, l’Union européenne a augmenté son 

assistance au pays pour accompagner sa transition démocratique. La Tunisie a, depuis, obtenu le statut 

de partenaire privilégié en novembre 2012.Ces relations effectivement privilégiées sont appelées à se consolider 

davantage. Des négociations pour un futur Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ont été 

lancées le 13 octobre 2015 lors de la visite à Tunis de la Commissaire européenne au commerce, Mme Cecilia 

Malmström. » : 

http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 

http://alwatannews.tn/article/8700
https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf
https://www.jstor.org/stable/i24498162?refreqid=excelsior%3Ad1af4c7e0fc92b1c32a95587568afe8d
https://www.jstor.org/stable/i24498162?refreqid=excelsior%3Ad1af4c7e0fc92b1c32a95587568afe8d
https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/press_corner/plan_action_tunisie_ue_2013_2017_fr.pdf
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/presentation-de-l-aleca/
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/press_corner/all_news/news/2015/trade_oct2015_fr.htm
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
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ال يمكن فهم الحاضر إال   و ال زال  يشوبها  الغموض واللبس، بالشعوب األخرى فعالقة الغرب   

فرنسا، لا دألوروبا، وتحديريا نُظر إلى أفريقيا على أنها مملوكة حصلطالما و 21بالرجوع إلى الماضي  .

المستعمرات األفريقية في إطار موجة  1885 -1884حيث اقتسمت إنجلترا وفرنسا في مؤتمر برلين 

مناسبًا الستخدام العبيد وتهجيرهم  العلى أفريقيا، بعدما وجدا في استغالل الثروات بدي الثاني التناحر

 قارة العجوز منذ بدايات القرن السابع عشر.لتنمية ال

قد تفننت فرنسا في إخضاع أفريقيا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، فتآمرت وانقلبت واغتالت وتدخلت و  

حاولت القوى الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة تثبيت أقدامها في بالمقابل  .عسكريًا لتثبت وجودها

كآلية لمحاربة اإلرهاب  "أفريكوم " تنشئفألفات وإنشاء القواعد العسكرية، أفريقيا من خالل كسب التحا

فرنسا، إنجلترا وهي ، ومعها اشتدت المنافسة الغربية على أفريقيا بين القوى التقليدية 2007في أفريقيا 

فط إليها والواليات المتحدة األمريكية التي ال تريد فقط  تأمين تدفق الن ، ،بلجيكا، البرتغال ،إيطاليا

والبحث عنه، بل  أيضا استقرار أسعاره وتأمين طرق وصوله وحمايته من األخطار ومنع وصول القوى 

.وبالمقابل اجتهدت الدول الغربية في الرجوع إلى أفريقيا بعدما نما الدور اآلسيوي فيها، في  المنافسة إليه

د التمدد الصيني في أفريقيا، غير أن محاولة لتجديد الهيمنة على العالم والقارة األفريقية معه، وص

الصورة السلبية ألوروبا المستعمرة  ظلت في الذاكرة األفريقية الشعبية والرسمية، ووقفت عائقًا أمام هذه 

  22المهمة.

الحرب الباردة، ازداد اهتمام الفكر  في ظل هذه التطورات الجوهرية التي عرفها العالم بعد نهايةو"  

 ومجال، األوروبيباشر للنشاط المجال الطبيعي ولمتوسط باعتباره االم األبيضلبحر ا بأهمية   يالسياس

. وتحول حوض واألسيوية اإلفريقيةالنامية في القارة  األقاليموروبا إلى أل الاستراتيجيا يمثل مدخ -جيو

يجسد بضفتيه الشمالية والجنوبية إلى مسرح يصور تعقيدات الوضع الدولي و المتوسط األبيضالبحر 

واجهت الدول  توازناته وتشعب مشاكله ، وهذا ما ضاعف من  حجم التحديات التي التناقضاته وتوتراته و

                                                           
21 «   Nos relations aujourd’hui avec les autres peuples ne peuvent être définies sans référence au passé et sans 

une conscience forte des liens qui nous ont, hier, rapprochés, ou des conflits qui nous ont opposés à eux. La 

colonisation, par exemple, pèse encore lourdement sur nos relations internationales. En bien et en mal d’ailleurs 

», Laurence DE COCK, Le fait colonial à l’école : genèse et scolarisation d’un objet de débat public, scientifique 

et mémoriel (des années 1980 à 2015) Essai de socio-histoire du curriculum, THESE de DOCTORAT DE 

L’UNIVERSITÉ DE LYON Opérée au sein de L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 École Doctorale : ED 485 

Éducation Psychologie Information Communication Sciences de l’Éducation Soutenue publiquement le 24 juin 

2016,p 127 : 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/de_cock_l/pdfAmont/de_cock_l_these_udl.pdf 

 
 :2018- 7- 29أحمد عبد الرحمان ، هل زال االستعمار عن أفريقيا أم تغيرت الوجوه؟  22

/changed-just-or-africa-in-over-colonialism-https://www.ida2at.com/is 

 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/de_cock_l/pdfAmont/de_cock_l_these_udl.pdf
https://www.ida2at.com/is-colonialism-over-in-africa-or-just-changed/
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من فرص ومخاطر و تهديدات  متغيراته في ظل النظام الدولي الجديد وما أفرزته متوسطية -ورواال

 23مي. "لبعد عا ذات أمنية نتائج وتأثيرات وتفرز القومية الدولة تتجاوز حدود أصبحت

عملت اإلستراتجية األوربية في اإلقليم المغاربي لتكريس ارتباط المنطقة بالمصالح األوروبية،  وقد  

أين ينظر األوربيون للمنطقة باعتبارها مصدر مهم لتلبية حاجياتها من الموارد األولية كالنفط والغاز، 

تجاري األول للمنطقة، فمعظم الموارد المعدنية، الفوسفات . ويعتبر الطرف األوربي الشريك ال

السوق األوربية ومن جهة أخرى تمثل السوق المغاربية سوق  إلىصادرات الدول المغاربية تتوجه 

استهالك ضخمة للصادرات األوربية.و تجاوز حجم المبادالت التجارية للدول المغاربية مع االتحاد 

 24بالمائة من التجارة الخارجية لهذه الدول.  60األوربي   

والقرار السياسي الذي تم اتّخاذه والقاضي بالمضّي قدما في تحرير االقتصاد التونسي وبدء المفاوضات 

هو ما قد و  2019 وهو اإلعالن عن نيّة الحكومة إبرام االتّفاقية في غضون السنة   شهد تطّورا مفاجئا 

ماعي وتأثيرها على األمن وقعها االقتصادي واالجت وخاصة إلى مخاطر كبرى  واقتصاد  بالداليعرض 

  25 . لبالدلالقومي 

،  ALECA" والمعمق  والشامل الحر التبادل اتفاقية   تهدف الدراسة إلى كشف حقيقةأهداف الدراسة : 

  .في حالة إمضائها وتوضيح المخاطر التي تحدق بتونس ؟من  يقف ورائهاالبحث عن  و

 

 

                                                           
د. يـوسـف كريم، ــمتحوالت الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط، حالة المغرب نموذجا، المركز الديمقراطي العربي للدراسات   23

 :5،ص  2021لى مارس اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا/برلين، الطبعة األو
-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9D8%A7%%

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%

%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdfD9%86%D9% 
 

 :2018-7-30، 2010أمريكية بعد سنة  -المنطقة المغاربية وآليات االستجابة للسياسة األورو  24

https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9- -  
 تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القراررئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  25

 :2019.01.22السياسي وتخّوف المهنيين والمجتمع المدني، 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني

 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%20-
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%20-
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
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 الدراسة إشكالية

، للسوق التونسية تحرير قصري   األوروبي امل والمعمق بين تونس واالتحاد اتفاق التبادل الحر الشيعد 

وما هي   ؟الحر الشامل والمعمق التبادل اتفاقيةفما هي حقيقة  التونسية. األمان الثاني للبالد وهو عهد

 .التالية لوفصالفي   ذلك ما سنحاول اإلجابة عليه   ؟ وما هي آثاره على البالد التونسية؟ه أبعاد

  تعريف المصطلحات :

هي اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحّدد التزاماتها وحقوقها في مجال محّدد. ويمكن االتفاقات الدولية 

استعمال مصطلحات مختلفة أخرى مثل معاهدة أو اتفاق . وتختار الحكومات الوطنية محتوى االتّفاقيّات، 

قيد مهم واحد: يجب أال تتناقض أحكام اتفاقيّة ما مع القواعد ما دامت تقّرر ما إذا كانت ستتبناها أم ال، ب

اآلمرة التي تلزم جميع الدول وهي أحكام القانون الدولي.  و تكون أحكام االتفاقيات الدولية ُملزمة للدول 

 األطراف. في غالبية األنظمة القانونية المحلية، توضع أحكام االتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من مرتبة

 26. أحكام القوانين المحلية

هي كل اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو ثقافي ويعرفها البعض اآلخر على أنها     

   يشكل مصطلح االتفاقات الدولية عدة مصطلحات قانونية منهاو .يعقد بالتراضي بين عدد من دول العالم

قات ذات األهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح تطلق على االتفاما  وعادة  "  Treatyالمعاهدة "

 .ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف " الناتو" الحلف األطلسي

"وعادة  ما تطلق على االتفاقات التي تتناول نواحي فنية  Convention" إتفاقية والمعنى الثاني هو 

د دولي، وهي أقل أهمية من المعاهدة، على الرغم من أن تنتج عن مؤثر فني مهني وهو عرف وتقلي

 27.اتفاقيات  وجنيف والهاي وغيرها مثلبعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما، 

 1857سبتمبر  9: "وثيقة مكتوبة تهدف إلى تحقيق العدل بين الرعية. أعلنه يوم األول عهد األمان  -

يالة التونسية التي ستسمح لهم بالتدخل في جانب في اإلويؤكد هذا الميثاق على حقوق األ ".محمد باي"

الحياة السياسية. مزج محتوى العهد بين االتجاه اإلسالمي واالتجاه األوربي العصري السائد في ذلك 

وتكون هذا العهد  .1839   الوقت كما أن بعض مواده مقتبسة من التنظيمات العثمانية الصادرة في سنة 

                                                           
 اتفاقيّات دوليّة، القاموس العملي للقانون اإلنساني:  26

 

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tfqywt-dwlyw/ 

 
 االتفاقات الدولية وأثرها على المجتمعات: ، نزار محمد عثمان   27

mhttp://www.saaid.net/Doat/nizar/1.ht  

 

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tfqywt-dwlyw/
http://www.saaid.net/Doat/nizar/1.htm
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  مادة، وتشير المقدمة إلى وجوب االهتداء بأحكام الشريعة اإلسالمية باعتبار أن من مقدمة وإحدى عشرة

والسكان مسلمون، وأن الدولة العثمانية تؤكد  الباي  هو الدين الرسمي للدولة التونسية، وأن اإلسالم

ويضمن نص العهد األمان لجميع سكان تونس مهما كانت  .األمان لرعاياها وتراه من الحقوق المرعية

ينص على مساواة الجميع في مسائل الضرائب والرسوم الجمركية.  جنسياتهم، ودياناتهم وأجناسهم و

ويقر كذلك الحرية في مزاولة التجارة وجميع مجاالت العمل وشراء العقارات واألراضي الزراعية 

 28".بشرط التزام الجميع القوانين العامة فيما يتصل بالعمل وتملك العقارات

اتفاق  هو )األليكا(:مع االتحاد األوروبي  دل الحر الشامل والمعمق تفاق التباا :مان الثانيعهد األ

ينشأ هذا االتفاق بموجبه  .واالتحاد األوروبي  موقع بين عدة دول اتفاق التبادل الحر   وكذلك الشراكة

لة التجارة الحرة، سواًء فيما يتعلق بتخفيض الرسوم ويتناول االتفاق مسأ.منطقة تبادل حر شاملة ومعمقة

الجمركية أو تخفيض الحواجز غير الجمركية، على كل من الخدمات والسلع الصناعية أو المواد الخام 

   29بما في ذلك المواد الزراعية.

 : االستعمار  -

قافية والمساعدات المشروطة هو ممارسة استخدام االقتصاد والعولمة واإلمبريالية الث:االستعمار الجديد -

أو  ( )اإلمبريالية  للتأثير على بلد بدالً من األساليب االستعمارية السابقة للسيطرة العسكرية المباشرة

السيطرة السياسية غير المباشرة )الهيمنة(، حيث يختلف االستعمار الجديد عن العولمة المعيارية 

ومساعدات التنمية من حيث أنه ينتج عنه عالقة تبعية أو التزام مالي تجاه األمة االستعمارية الجديدة، فقد 

ً تقليد يؤدي هذا إلى د رجة غير ضرورية من السيطرة السياسية أو التزامات الديون المتصاعدة وظيفيا

 30. عالقة االستعمار التقليدي

ً بدأ مساره منذ عام االتحاد األوروبي : - ً أوروبيا ً واقتصاديا يشكل االتحاد األوروبي تكتالً سياسيا

كل من المملكة المتحدة و  حصل أول توسع للجماعة األوربية بانضمام 1973وفي سنة  1951

، 1993م، ثم ايرلندا في سنة 1986، وإسبانيا والبرتغال في  1981الدانمرك، ثم اليونان عام 

                                                           
 عهد األمان:  28

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9

%86 

 

 
29  https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق 

 رند عتوم، ما هو  االستعمار الجديد:  30

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-

%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/ 

 

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق
https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
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 28 . ومرَّ االتحاد األوروبي بعدَّة مراحل توسع خاللها ليشمل1995فالسويد وفنلندا والنمسا عام 

ً  ، 2016قُبَيَّّْل خروج بريطانيا عام  -دولة أوروبية   أهدافه اإلستراتيجية في التأسيس لمواَطنة واضعا

 31تضمن الحقوق األساسية، وتدعم التقدم االقتصادي واالجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم. 

بالرغم من عدم وجود تعريف محدد لألزمة المالية، إال أن معظم التعاريف الواردة : األزمات المالية - 

في عدد من  نهيار في بعض التوازنات االقتصادية يتبعه ا :"اضطراب حاد مفاجئنهاتركز على كو

:" تلك التذبذبات التي أنها وتعرف األزمة المالية ب .األخرى" المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات 

حجم اإلصدار، أسعار األسهم والسندات، اعتمادات  تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية مثل 

:" االنخفاض المفاجئ في أنهاويمكن تعريف األزمة المالية كذلك ب .المصرفية وأسعار الصرف" الودائع

أسعار نوع أو أكثر من األصول، واألصول إما رأسمال مادي كالمعدات وإما أصول مالية مثل األسهم 

جأة فإن ذلك ما ف  أصول  انهارت والسندات أو حقوق ملكية لألصول المالية وتسمى مشتقات مالية، فإذا 

 32."يعني إفالس المؤسسات التي تملكها

"يقصد باألمن الغذائي أن تكون  لدى جميع الناس في جميع األوقات إمكانية  : األمن الغذائي -

الحصول ماديا واقتصاديا على الغذاء األساسي  والمسألة الخاصة باألمن الغذائي ال تعني مجرد توافر 

 رائية لدىص المشكلة األساسية في توزيع األغذية، وتوافر القدرة الشالغذاء في المجتمع، وإنما تتلخ

الجوع تمثل إحدى التهديدات األساسية للنظم في األفراد.وال شك أن أزمة   وال شك أن أزمة األفراد

العديد من الدول. "
33

 

                                                           
 ، الموسوعة السياسية : نشأة االتحاد األوروبي  31

 

https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D

8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88

D8%A8%D9%8A% 

 
- 2000دراسة قياسية للفترة ) ،ـر األزمة المالية العالمية على حركة التجارة الخارجية للتكتل االقتصادي األوروبيأث ،الرحمان روابح عبد  32

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية تخصص: اقتصاد دولي،)2014

 :3،ص 2018/  04/  26وقشت بتاريخ نقسم العلوم االقتصادية  ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية -محمد خيضر بسكرة 

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D
8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%
D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf 

 :42لمة دائرة المكتبة الوطنية ، ص ، األمن اإلنساني في ظل العو د. فارس محمد العمارات  33

https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%

A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9

B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&si%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%

g=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr 

https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
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 ل األولالفص

 تونس في عهد الحماية األولى

إلى  اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق"األليكا"عليهاتتعرض تونس اليوم من خالل محاولة فرض    

للبالد التونسية ، فهناك « احتالل ناعم»وهي عبارة عن  عملية وضع اليد واستهداف لسيادتها الوطنية.

التي فرضت على إثرها نظام الحماية على  1881لسنة   "اتفاقية باردو" تشابه كبير بين هذه االتفاقية ،و

 سية إثر تدهور اقتصادها وعجزها عن تسديد ديونها الخارجية. البالد التون

بحثت  فرنسا عن شكل آخر مغاير لتجربة استعمار الجزائر التي كبّدتها خسائر فادحة في المال   

والرجال، فكان  فرض نظام  "الحماية"  هو الحل، وهي صيغة جديدة مستوحاة من سابقة أحدثتها النّمسا 

تتجّسد في حكم البالد حكما غير مباشر بوساطة السلط المحلية وذلك بإبقائها في    في البوسنا والهرسك

جول "وظائفها ولكن بمراقبتها عن كثب. وفيما يخص الحماية في تونس قال رئيس الحكومة الفرنسيّة 

إّن فرنسا ال تريد استعمار تونس، وال ترمي إلى إدماج    Jules Ferry1881- 1880) )"فيري

في التّراب الفرنسي، وإّن احتاللها لها ال يعدو أن يكون ضمانا لبقائها بالجزائر، وأن سياسة فرنسا ترابها 

 34نحو تونس تتلّخص في كلمتين "ال إلحاق وال انسحاب".

، حيث أدى اللجوء المفرط 1830و  بدأ التداين الخارجي في تونس يبرز بشكل واضح بداية  من سنة  

مليون فرنك فرنسي  125ية إلى تفاقم عبء الديون الخارجية الذي وصل لحد  للمؤسسات المالية العالم

وأجبر حكومة الباي على إعالن إفالسها وعجزها عن تسديد الديون ليتم إحداث الكومسيون المالي وهو 

  35أحد أهم التدخل االستعماري. 

ن شأنها أن تبّرر التدّخل قامت فرنسا  بتحريك الدبلوماسية و افتعال حادث أو إيجاد فرصة مفعال و 

 1880يناور لتحقيق ذلك فقد كتب في سنة   " تيودور روستان "العسكري. وقد كان القنصل الفرنسي 

أصبح سفيرا في برلين بداية ، والذي كان شديد التأثير على الدبلوماسية الفرنسية  "كورسال''إلى البارون 

 يجب : ”ة باالقتسام االستعماري إلفريقيا. يقولالمتعلق 1885 -1884وشارك في ندوة  1881 سنة  من

         ذلك. على يساعدنا التونسية الحكومة حماقة وإنّ  تحّركنا وسائل إعداد قبل للعمل دوافعنا نعدّ  أن علينا

                                                           
 الموسوعة التونسية المفتوحة ،معاهدة الحماية الفرنسية:  34

http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية 

 
 القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:لد طبابي،اخا  35

 

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية
https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
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التونسية الفرصة  "قبيلة خمير "لقد منح الخالف الذي نشب بين قبيلة أوالد نهدي الجزائرية وأبناء 

وعلى إثر تفاقم المشاحنات بين القبيلتين  1881تدخل عسكري ضخم. وفي نهاية فيفري لفرنسا إلطالق 

هاجم أبناء قبيلة أوالد نهدي الجزائرية نجعا لقبيلة خمير التونسية وقتل في األحداث خمسة من أوالد 

 لىع العثور من نتمكن لم "وقد عبّر القنصل الفرنسي مبتهجا مصرحا  .نهدي وثالثة من أوالد خمير

 36". بها األخرى للقوى عالقة ال مسألة ألنّها ووحدنا هنا للتحرك هذه من أفضل فرصة

 1859 - 1855)  "محمد باي"وتحت ضغط الدول األوروبية وقناصلها المقيمين بتونس اضطر        

للّرعايا األجانب امتيازات كبرى كحّق شراء األراضي    الذي  أعطى  عهد األمان"" (   منح

إلى  األوربيتقرار النهائي بالبالد التونسية. كما فتحت الفقرة األخيرة منه الباب لتسّرب االقتصاد واالس

البالد التونسية حيث نّصت على "أّن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا سائر الصنائع مثل أهل البالد ال 

  37. فضل ألحدهم على اآلخر

بتكليف لجنة  1857قام الباي في شهر نوفمبر من سنة  ” انقانون عهد األم“و تطبيقا لما جاء في  

لصياغة دستور للبالد التونسية على الطريقة الغربية، وقد تمخض عمل هذه اللجنة الذي دام أكثر من 

جانفي  29ثالث سنوات عن أول دستور من نوعه في العالمين العربي واإلسالمي، وهو دستور 

"أحمد ابن أبي الضياف"   لخير الدين باشا ومؤيديه مثل المؤرخ  ، و يعد هذا الدستور انتصار186138

الذين كانوا يحتلون  "حسين"والجنرال "حمد السنونسي "و "سالم بوحجاب"و "حمد بيرم الخامسأو"

 .مواقع عليا في هرم الدولة  والذين  تأثروا بالنهضة األوروبية الحديثة  وبالفكر الليبرالي األوروبي

 ” حكم مطلق “تحويل النظام السياسي في تونس من  أّن المهمة العاجلة  واألساسية هي  وكانوا يعتقدون

                                                           
 ماي 31 حفصة، بن ومختار  األخزوري أسامة محّمد : ترجمة تونس، على السطو من فرنسا مكن الذي السالح المديونية: ، توسان اريك    36

2016: 

  

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/المديونية-السالح-الذي-مكن-فرنسا-من-ال 

 

 
 ،الموسوعة التونسية المفتوحة:1861عهد األمان وقانون   37

 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7

%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_1861 

 
38 « La constitution de 1861 entre en vigueur le 23 avril 1861, elle établit un partage du pouvoir entre le bey et 

ses ministres et accorde de plus larges prérogatives à un Grand Conseil formé de soixante conseillers, gardiens 

de la Constitution. Il pouvait déposer le bey en cas d’actes anticonstitutionnels. Le pouvoir législatif est partagé 

entre le bey et une assemblée investie d’une autorité souveraine. La justice est certes rendue au nom du bey, mais 

le pouvoir judiciaire devient indépendant selon la conception d’Ibn Khaldoun  : « Al adel assas al omrane », qui 

se traduit par « la justice est le fondement de toute civilisation ». Le consul de France Charles de Beauval, qui 

avait pris part aux discussions et à la rédaction, a encouragé le bey Sadok à aller voir Napoléon III à Alger pour 

lui montrer cette constitution. » Hedi Saidi, Le protectorat et le droit. La Régence de Tunis entre la Charte de 

1861 et le système colonial français, p16 : 

 

https://journals.openedition.org/insaniyat/14878 

 

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_1861
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_1861
https://journals.openedition.org/insaniyat/14878
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” إلى حكم ملكي دستوري، وهذا اإلصالح الذي بدأ تطبيقه في اإلمبراطورية العثمانية تحت اسم 

كفيل في نظرهم بجعل الثروة في مأمن من المصادرات وبتطوير قوى اإلنتاج ” التنظيمات الخيريّة

تونس على المدى المتوسط والبعيد في الطريق الرأسمالية  بإدخالوذلك ” التمدن األوروبي“لسير على وبا

، أي جّر الطبقة الحاكمة إلى التحّول عن طوعية   ”La voie prussienne البروسيّة“على الطريقة 

اية البالد من كفيل بحم  إصالح النظام السياسيوأن  .وبطريقة تدريجية وسلمية إلى طبقة رأسمالية

فبأّن المحاولة األولى لالنتقال إلى طبقة رأسمالية حديثة أتت في سياق  .الهيمنة األوروبية الزاحفة

التحديث، ألنّه تأثير بالقوى الغربية وبالتالي استهالك ألفكار ومسارات وخيارات دون إنتاج فكرّي 

تلك الفترة.  التونسية في يالة اإل ي تفتقرها ، و التومعرفّي. وتتطلب الرأسمالية وسائل اإلنتاج الالزمة 

وحتى وان  .ضمن تبعية البرجوازية العربية للبرجوازية الغربية اندرجتوبالتالي فإّن هذه المحاولة 

كانت ضمن حسن النوايا فهي نمت وتطورت بمحتوى أفكار القوى اإلقليمية بل نقل بمحتوى األفكار 

عهد األمان فكان  .وخلق دوائر تابعة لها  العربية في المنطقة تمركزاالستيطانية التي تريد الهيمنة وال

في خدمة ليكون  جاء عهد األمان  وبالتالي ،انتصار للطبقات البرجوازية  1861وصياغة دستور 

وإنّما هو امتداد   39،فهذا االنتقال هو انتقال ال يعبر عن السيادة الوطنية  .االستراتيجيات الفرنسية آنذاك

 40  .التونسية يالةيالي على أراضي اإلكولون

تمت صياغة خطوطه العريضة من  ،يراقب المالية التونسية "كومسيون مالي دولي"إنشاء  تم  ثم     

 الذي 1868من سنة   جانفي شهر في "موستيي"طرف الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية المركيز 

افها، قبل كل شيء، إذا كان ذلك ممكنا ضمان يبدو إذن أّن جهودنا يجب أن تكون أهد” : بأنهصّرح 

اإلدارة السليمة للموارد التي تعهدت بها حكومة الباي وذلك بالتمّكن من إقامة رقابة جّدية على عائدات 

الجباية التي أصبحت اليوم في تحت تصرف أيادي ال كفاءة لها أو غير وفية ويجب علينا أن نقطع خطوة 

الذي نسعى إليه. وفي صورة إذا ما تّم قبول تطبيق هذا المبدإ فإنّه يمكننا أن كبرى إلى األمام نحو الهدف 

وبأمر من  1868تبنّى الباي في أفريل وبناء عليه   ” .نعهد بالعالج إلى كومسيون تكون تونس مقّره

شهرا وبعد أن  15. وبعد ذلك بـ "الكومسيون المالي الدولي "ممثّلي فرنسا، مشروع مرسوم ينشئ 

فرنسا على الموافقة النهائية من بريطانيا العظمى وإيطاليا، تّم تبنّي المرسوم النهائي من طرف  حازت

                                                           
بها الدولة للدخول في عالقات والتعامل على قدم المساواة، بندية وتكافؤ مع الدول األخرى علي الصعيد  "أن السيادة تعني األهلية التي تتمتع  39 

بعالقات مع الدولي. و السيادة هي التي تخول الدولة الحق بالتشريع وتطبيق قوانينها ومحاكمة األشخاص داخل إقليمها الوطني. والحق بالدخول 

متع الدول األخرى وعقد االتفاقات والمعاهدات الدولية وإرسال ممثلين دبلوماسيين يمثلونها في الدول األخرى، وحق هؤالء الدبلوماسيين بالت

السالمة اإلقليمية بالحصانات واالمتيازات في الدول األخرى، والسيادة هي التي تكفل المساواة والتكافؤ بين الدول واحترام االستقالل السياسي و

المرجع للدولة، وعدم التدخل أية دولة في الشؤون الداخلية للدول األخرى."رحيمة لدغش ، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي،  

 . 3السابق، ص  

 
 القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:خالد طبابي،ا  40

 

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

 

https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF


 __________________________________  
 

21 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

لفصل علما بان ا.  عمليا، مظهرا حقيقيا إلخضاع تونس للدائنين  1869الباي. ويمثّل نّص جويلية 

يحصل   هأنّ  ألنّه ينّص صراحة علىهو أخطر فصل في الـ"كومسيون مالي دولي"   التاسع بصفة خاصة

على كل إيرادات الدولة دون أدنى استثناء. ويضيف أنّه ال يمكن إبرام أّي عقد اقتراض دون موافقة 

أّن في المجال الدبلوماسي، ممثل فرنسا هو الشخصية األهّم على  الكومسيون. أّما الفصل الثالث فيؤكد 

 .يكتفي الباي في الحقيقة بالمصادقة ال غيرفي الكومسيون المالي ويتّم تعيينها من اإلمبراطور الفرنسي. و

الكومسيون وحده هو َمن يحّدد مقدار الديون بدقّة. ويمثل ذلك من وجهة نظر وطبقا للفصل الخامس ف

البنوك الدائنة مسألة جوهرية ألّن الكومسيون سيتولى إعادة هيكلة ديون تونس وهو الذي سيحّدد ما إذا 

أم ال. ويحظى الفصل العاشر بدوره بأهمية كبرى بالنسبة إلى البنوك  سيكون هناك تخفيف في هذه الديون

الفرنسية ألنّه يؤكد أّن ممثليّْن اثنيّْن لهذه البنوك يكونان في تركيبة الكومسيون. وبالفعل، فما إن تّم تأسيس 

ي تكانت نقابة أصحاب سندات الديون التونسية، وال،  1869من سنة   نوفمبرشهر الكومسيون في 

، قد حصل على ممثل في الكومسيون وحصل نفس الشيء "ألفونس بينار "بباريس يرها المصرفي يد

ليز وااليطاليون الحاصلون على سندات جكان الدائنون االنكما   "ايرالنجي"بالنسبة إلى المصرفي 

  41  الديون الداخلية أيضا ممثلين في الكومسيون.

 " )Julesجول جوسران"مار الفرنسي وهو كتب أحد منظري االستع 1882علما بأنه "سنة 

)Jusserand   ليس لدينا حاليا من وسيلة الستيعاب عرب تونس في حدود الممكن إال بتعليمهم

لغتنا... ال يمكننا التعويل على الدين... فلن يتنصروا أبدا. ولكن بقدر ما يتعلمون لغتنا فإن حشدا من 

 42."األفكار األوروبية ستتكشف لهم بالضرورة

-1948وخالل فترة االستعمار تواصل لجوء اإلدارة االستعمارية إلى الديون الخارجية خاصة خالل    

وبتواطؤ من البنك العالمي تّم تحميل ديون اإلدارة  1956مارس  20، وبعد إمضاء بروتوكول 1965

د أنفقت لتحسين البنية بتعلة أّن هذه الديون ق 43االستعمارية المتبقية على كاهل ميزانية الدولة التونسية 

                                                           
 ماي 31 حفصة، بن ومختار األخزوري أسامة محّمد : ترجمة تونس، على السطو من فرنسا مكن الذي السالح المديونية: ، توسان اريك    41

2016: 

  

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/المديونية-السالح-الذي-مكن-فرنسا-من-ال 

 

 ،اللغة والهيمنة االستعمارية من زاوية نظر المستعمر الفرنسيتب(، )ال ذكر السم الكا  42 

-https://www.csds
center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8

D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BAA%D9%88%
D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%%

85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8  
43 « Les anciennes puissances coloniales réussissent à contrôler les anciens pays colonisés à travers le secteur 

financier. Premièrement, les anciens pays colonisés doivent payer une dette. Cette  dette est issue de la 

colonisation, lorsque les pays en question se sont endettés par le biais de prêts, alors qu’ils devaient bâtir leurs 

nouveaux territoires fraîchement indépendants. Les taux de cette dette ne font que de s’élever, ce qui appauvrit 

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
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الجديد في سياسة التداين  االستعمارالتحتية في تونس. ومنذ بداية ستينات القرن الماضي انخرطت دولة 

الخارجي مبررة في ذلك بالحاجة إلى استيراد عوامل التنمية الغير متاحة محليا أي التكنولوجيا والموارد 

أّن الريع النفطي الذي وظف مجمله لتسديد الديون مكن  المالية. وقد ارتفع التداين بشكل ملحوظ، إالّ 

 44 .1984-1982 سنة  الدولة من البقاء خارج دائرة اإلفالس إلى حدود

" ألول مرة وصف العالقات االقتصادية والثقافية  45تم استعمل "مصطلح االستعمار الجديدقد علما بأنه   

الحرب   الدول األفريقية التي تم تحريرها في أعقابالمستمرة للدول األوروبية مع مستعمراتها السابقة 

، حيث يعد "كوامي نكروما" الرئيس السابق لغانا  أول من صاغ هذا المصطلح الذي العالمية الثانية 

االستعمار  1965، وكان عنوان كتابه سنة  1963ظهر في ديباجة ميثاق منظمة الوحدة األفريقية لسنة 

وسع إلى ما بعد القرن العشرين  وبذلك طور "نكروما" نظرياً و.ةالجديد المرحلة األخيرة من اإلمبريالي

 للحجج االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي قدمها "لينين" في كتابه اإلمبريالية أعلى مراحل 

، حيث يصور الكتاب إمبريالية القرن التاسع عشر على أنها االمتداد المنطقي للقوة 1917الرأسمالية 

تم استخدام وبذلك  .لتلبية احتياجات االستثمار المالي لالقتصاد السياسي للرأسماليةسياسية  -الجيو

لوصف نوع من التدخل األجنبي في البلدان التي تنتمي إلى حركة عموم أفريقيا،  46 ، االستعمار الجديد

از ، والذي أدى إلى حركة عدم االنحي1955وكذلك مؤتمر باندونغ المؤتمر اآلسيوي األفريقي سنة 

ونشر في  )AAPC (، حيث تم تعريف االستعمار الجديد رسمياً من قبل مؤتمر الشعوب األفريقية1961

 وصف 1961ومؤتمر القاهرة  1960لجديد ففي كل من مؤتمر تونس االستعمار ا  قرار بشأن

 AAPC47 .تصرفات المجموعة الفرنسية للدول المستقلة التي نظمتها فرنسا بأنها استعمارية جديدة  

                                                                                                                                                                                     
ces pays  . » M A R I N E L L E  N G I E S E ,  Le Néocolonialisme, un système aliénant, 1 6  O C T O B R E  

2 0 2 0  :   

alienant-systeme-un-neocolonialisme-http://www.lejournalinternational.info/le/ 

 
 القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:خالد طبابي،ا  44

 

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

 
45Le néocolonialisme, c’est l’autorité d’une ancienne puissance coloniale sur le pays qu’elle a anciennement  « 

   » ses, maintien de la population sous les ordres d’un dictateur.colonisé. Multinationales, vol des riches

: 1 6  O C T O B R E  2 0 2 0 Le Néocolonialisme, un système aliénant, N G I E S E , M A R I N E L L E 

 

http://www.lejournalinternational.info/le-neocolonialisme-un-systeme-alienant/ 
46SMES DE N DE NOUVEAUX MÉCANIC’EST L’INSTAURATIO LE NÉOCOLONIALISME « 

Elodie  » PAYS. PATION MILITAIRE DESCESSITENT PAS L’OCCUDÉPENDANCE QUI NE NÉ

Descamps,Saïd Bouamama : « Le néocolonialisme est l’instauration de mécanismes de dépendance sans 

occupation militaire », 18 mai 2017 :   : 

https://www.jeuneafrique.com/431225/culture/said-bouamama-neocolonialisme-linstauration-de-mecanismes-

de-dependance-occupation-militaire/ 
 رند عتوم، ما هو  االستعمار الجديد:  47

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-

http://www.lejournalinternational.info/le-neocolonialisme-un-systeme-alienant/
https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://www.lejournalinternational.info/le-neocolonialisme-un-systeme-alienant/
https://www.jeuneafrique.com/431225/culture/said-bouamama-neocolonialisme-linstauration-de-mecanismes-de-dependance-occupation-militaire/
https://www.jeuneafrique.com/431225/culture/said-bouamama-neocolonialisme-linstauration-de-mecanismes-de-dependance-occupation-militaire/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
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الديون التونسية غير سيادية فإّن تسديدها ال يتم بالدينار، بل  تعد، 48نا هذا إلى يوم 1830منذ سنة  و  

بالعملة الصعبة التي تمثل مداخيل الصادرات أهم مصدر لها. لهذا كان دعم وتعميق النزعة التصديرية 

وتمركزه في نشاطات المناولة  أحد أهم ركائز برنامج اإلصالح الهيكلي، ونظرا لتخلف النسيج الصناعي

فإّن المحافظة على القدرة التنافسية للصادرات التونسية لم تكن ممكنة عبر تحسين اإلنتاجية والتجديد 

التكنولوجي بل ارتكزت أساسا، إلى جانب اإلعفاءات الجبائية، على آليات الضغط على األجور 

، وهي نفس اآلليات المعتمدة لجلب االستثمار والتخفيض من قيمة الدينار مقارنة بالعمالت األجنبية

  49.األجنبي كشرط ضروري للتنمية حسب نفس المؤسسات العالمية

وسلطاته في البالد وبات يقوم بإدارتها تحت وصاية االستعمار  "صادق باي"تّم تهميش دور فقد   

ذي عينته هو من يدير الفرنسي، أي أّن فرنسا حافظت على اإلدارة شكليا ، ولكن الوزير الفرنسي ال

وقرارات الحكومة الفرنسية. وكان الوزراء  لقراراتهالبالد بشكل حقيقي، فيوجه المراقبين التونسيين وفقاً 

والموظفون التونسيون يخضعون لسلطة الكاتب العام للحكومة التونسية وهو فرنسي الجنسية، و أصبحت 

فرنسية، بمعنى تجميد اإلدارة التونسية بالكامل  تونس تحت اإلدارة الفرنسية بشكل كامل، أي مستعمرة

وتولي الفرنسيين القرارات السياسية فيها. كما أخضعت السلطات الفرنسية الموظفين الجهويين والمحليين 

و سيطرت فرنسا على كامل  .مثل القائد والخليفة والمشايخ تحت مراقبة موظفين مدنيين فرنسيين

األوروبيين فيها واالستيالء على األراضي الزراعية التي كان يملكها األراضي التونسية، و تم توطين 

،لتوفير األمن للمستوطنين الفرنسيين، أي  1885المواطنون تحت القانون العقاري الذي تم وضعه سنة 

تم تجريد الشعب التونسي من ملكية أراضيهم الزراعية واستغالل الفالحين التونسيين كقوة عاملة أجيرة 

فسفاط هدفا  للشركات  يها.كما أصبحت ثروات البالد من الحديد، والرصاص، والزنك  وفي أراض

 50الرأسمالية الفرنسية.  

                                                                                                                                                                                     
%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/ 

 
48 «L’apparition du problème de la dette à la fin des années 1970 participe des mêmes mécanismes. On prête à un 

pays dans le cadre de la coopération. Mais dans un système d’accaparement de rente, le prêt ne peut être 

productif et il sera massivement détourné de son utilisation. Dans ces conditions le dictateur-président s’enrichit, 

et son pays s’endette avec le soutien de l’État français qui récupérerait jusqu’à trois fois sa mise. », Dr. Vincent 

Ouattara, « La Françafrique : Une nébuleuse du néocolonialisme français» de Vincent Ouattara : 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/ 

    
 القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:خالد طبابي،ا  49

 

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

 
 :2018-7-18سية واالقتصادية الفرنسية في تونس، مظاهر الهيمنة السيا كفاية العبادي،   50

 

https://mawdoo3.com/مظاهر_الهيمنة_السياسية_واالقتصادية_الفرنسية_في_تونس 

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://mawdoo3.com/مظاهر_الهيمنة_السياسية_والاقتصادية_الفرنسية_في_تونس
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، والتي لم تكن تمثّل سوى 1881ماي  12يوم ''الصادق باي ''التي وقّعها  51وجاءت معاهدة باردو   

ورجاالته، كان للتونسيّين  االعتراف الرسمي باالستعمار الفرنسي كأمر واقع. وبعيدا عن قصر الباي

رأيا مخالفا رفض التسليم بصفقة باردو وفتح أبواب مدنهم للمستعمر. إذ استعصت المدن التونسيّة على 

المحتّل، لتخضع صفاقس وطبرقة لحصار لم ينتهي إالّ بقصف المدينتين بالمدافع وسقوط العشرات من 

جبال خمير في الشمال الغربي للبالد، فقد قاوموا  الشهداء.أما قفصة، قابس، القيروان، جندوبة، وسّكان

منفردين جحافل الفرنسيّين. وشهدت منطقة تالة والقصرين في بداية القرن العشرين وبالتحديد في أفريل 

، كما اصطلح على تسميتها “ثورة الفراشيش”، أولى االنتفاضات الكبرى ضّد المستعمر الفرنسّي. 1906

ين إزاء سياسة مصادرة األراضي والترفيع في الضرائب وتسارع نسق جاءت كرّد فعل من الفالّح

 توطين الفرنسيّين وتمكينهم من الضيعات الفالحيّة بعد افتكاكها من أصحابها األصليّين.

و استمّرت انتفاضة فالّحي تالة، التي استهدفت مالّك األراضي الُمصادرة واسترجاع حّق المزارعين    

 7شهيدا و 12وسط بهتة فرنسيّة، وانتهت بمعركة تالة التي سقط على إثرها  في أرضهم، طيلة يومين

علي بن محمد "و "عمر بن عثمان"جرحى، إضافة على اعتقال و إعدام قائدي هذا التحّرك االحتجاجّي 

. ومذبحة تالة، لم تثني التونسيّين على إعادة االنتفاض ضّد سياسات المستعمر ومحاولته "بن صالح

 1911نوفمبر  7شهد يوم "الجالّز  "عقب قرار ترسيم أرض مقبرة وطرته على األرض، تكريس سي

استوعب سّكان تونس العاصمة مغزى هذه وانتفاضة شعبيّة عارمة وصدامات مع القوات الفرنسيّة. 

 على أرض المقبرة وإعادة تقسيمها ونهبها في مرحلة الحقة. لالستيالءالخطوة التي لم تكن سوى مقّدمة 

تونسيا برصاص  14بذلك دافع التونسيّون عن أرضهم بشراسة ، لتقمع هذه االنتفاضة بعد استشهاد و

من المحتجيّن، والحكم على سبعة باإلعدام. وسيسّجل  35الجيش الفرنسّي وجرح المئات منهم، ومحاكمة 

بن علي المنّوبي "هذا التاريخ نصب المقصلة في تونس وتنفيذ حكم اإلعدام بقطع رأس كّل من 

  52 .1912سنة "الشاذلي بن عمر القطاري ")الجرجار( و " الخضراوي

سبق للشعب التونسي أن انتفض ضد الباي  الذي أساء الحكم و عجزه عن تسديده قرض  علما بأنه قد  

انتفاضة عارمة في البالد وقد كان رفض  1864حيث " سبّب الرفع في الضرائب سنة  1863سنة 

لمجبى المطلب األساسي للمحتّجين. فما إن انتقلت محلّة الباي إلى داخل البالد لجمع الترفيع في ضريبة ا

نائب  1864مارس  10رياال حتى اندلعت االنتفاضة. وقد أبرق يوم  72ضريبة المجبى المقّدرة بـ 

 الضريبة هذه من شيئا تدفع أالّ  على متّفقة القبائل كلّ  : ” من صفاقس "جون هنري ماتاي "القنصل 

                                                           
 انظر إلى  الملحق .  51

 
 :2016أفريل  9الصامتون، محمد سميح باجي،الشهداء    52

https://nawaat.org/portail/2016/04/09/الشهداء-الصامتو 

 

https://nawaat.org/portail/2016/04/09/الشهداء-الصامتو
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 يعتزمون تونس من المحلّة النطالق إشارة أول مع القبائل كل مقاطعة وكانت  رياال 72 البالغة الجديدة

 في مراسلة أخرى صادرة عن القنصلية ما يلي ورد  وبعد بضعة أسابيع   .” ةالضريب هذه استخالص

وحسب  ”  تونس مدينة بلوغ على ساعة مسير وصلت حدّ  إلى انتشرت وقد عاّمة االنتفاضة إنّ : ” 

ببيع  "مصطفى خزندار "شهادات متنوعة فقد كان المنتفضون يتّهمون الحكومة وخصوصا الوزير األكبر

 الصيرفي "الصادر في باريس عن  1863البالد للفرنسيين. ويمثّل، من وجهة نظرهم، قرض سنة 

العثمانية سفنا حربيّة إلى دليال على ذلك. وأرسلت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واإلمبراطورية "ايرالنجي 

المياه اإلقليمية التونسيّة لترهيب السكان والتدّخل إلنقاذ السلطات إذا ما خرجت األوضاع عن السيطرة. 

أنّه تخلّى عن مضاعفة  1864أفريل  21وإزاء تلك االحتجاجات كان الباي قد تراجع وأعلن يوم 

 ''علي بن غذاهم''ف الوصول إلى اتّفاق مع التنازالت بهد 1864ضريبة المجبى  وكّرر في جويلية 

القائد الرئيسي لالنتفاضة  ثّم بدأ حملة قمعية بمساعدة القوى األجنبية وقّدم السلطان العثماني مساعدة 

ماليّة للباي لبعث فرق عسكرية جديدة ونشيطة لالنطالق في الحملة القمعية وهي مبادرة من السلطان 

 53 .انيا وإيطاليااجتنابا لهيمنة فرنسا  وبريط

"من نظر إلى هاته  تم تعريفها بأنهتعريف  وضبط ماهيّة معاهدة الحماية حيث  البعض قد حاول و  

المعاهدة نظرا سطحيّا يفهم أنّها كلّها خديعة ومكر. فقد خّولت فرنسا لنفسها أن تقبض على القّوة المسلّحة 

والمالية، وحماية الباي على فرض أّن دولة  ومنع األّمة من حمل األسلحة، والقبض على الخارجيّة،

صاحبة الحق قامت تطلب حقّها، وأعجب ما فيها وضع غرامة حربيّة على األّمة التي قامت   54 .  الخالفة

تدافع عن وطنها، وغولبت على أمرها بخديعة بايها، وهجوم فرنسا عليها بغتة، وتأجيل انجالء االحتالل، 

ة مقتدرة على تقرير الّراحة العموميّة ومقّررة لها بالفعل منذ ألف وثالثمائة سنة والحال أّن اإلدارة المحليّ 

[ ولم يعتر نظامها شيء من الخلل إالّ ما أحدثته فرنسا بهجومها 1574]كوالية عثمانيّة ابتداء من  سنة 

هذا"، وأضاف  على القطر ولكّن القّوة المجّردة من فضيلة اإلنصاف، العارية من جلباب الحياء تفعل فوق

ت "الئحة مفي معرض كالمه عن موقف الّدولة العثمانيّة "عندما بلغها نبأ االحتالل الفرنسي لتونس" سلّ 

                                                           
 ماي 31 حفصة، نب ومختار األخزوري أسامة محّمد : ترجمة تونس، على السطو من فرنسا مكن الذي السالح المديونية: ، توسان اريك    53

2016: 

  

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/المديونية-السالح-الذي-مكن-فرنسا-من-ال 

 
54 « L’institution du califat représentait un réel obstacle à l’émergence des valeurs universelles des droits de 

l’homme. Le pouvoir du calife était personnel et absolu, et même s’il consentait parfois à octroyer certains 

droits, comme l’égalité des citoyens quelque soient leurs croyances religieuses, conformément aux dispositions 

des tanzimétes, il considère cela comme une concession de sa part et non un droit intangible de son peuple.  »,  

Hédia BRIK MOKNI, « L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES EN PERIODE DE TRANSITION 

DEMOCRATQUE CAS DE LA TUNISIE » Thèse de doctorat, Présentée en vue de l’obtention grade de docteur 

en Droit Public - L’UNIVERSITÉ COTE D’AZURUR -UNIVERSITE DE TOULOUSE, Soutenue le 7 

septembre 2016,p 22  : 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf 

 

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf
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إلى الّدول أثبتت فيها إلى ذلك القطر حّق من حقوقها، وجزء متّمم لسلطتها، وسردت األدلّة الّصحيحة 

كانت مداولة بينهم وبينها، وذكر اسم موالنا على ذلك مثل تسميتها ألمرائه، وللمخاطبات الرسميّة التي 

نفسه حيث  "نابيلون الثّالث"السلطان في الخطب ووضعه على سكك المعامالت، واعترف وزير خارجيّة 

قال في قضيّة القرض التّونسي الذي وقّع في باريس: "يلزم لصّحة هذا القرض، أن يطلب رضاء الباب 

 - (Paul Cambon) نسيّة في عهد المقيم العام بول كامبونالعالي". وقد اقتضى فرض الحماية الفر

، إقحام نخبة أجنبيّة جديدة حاكمة، ولكن ذلك  1882المقيم العام الفرنسي بتونس ابتداء من شهر مارس 

لم يؤد إلى إزالة النخبة التّونسيّة القديمة وال حتّى إلى إزاحتها عن مواقعها نظريّا على األقل. فالحماية 

إضافة ألصقت بالنّظام الحسيني الذي يفترض فيه، من حيث المبدأ، أنّه مستمّر في ممارسة كأنّها 

 "السياسة الّداخلية"، لكّن الباي لم يكن إالّ دمية تحّركها فرنسا. 

وقد كان كامبون يعارض صراحة الحكم المباشر أو سياسة اإللحاق التي طبّقتها فرنسا على الجزائر.    

ى وزير الخارجيّة ما يلي: "... من الضروري الكّف عن األساليب التّقليديّة التي ، كتب إل1884ففي 

كلّفت فرنسا ثمنا باهظا بالجزائر... الّرأي العام يدين حكومة تعتمد ضّم تونس، وطالب بإرساء نظام 

إلى ، 1885حماية و باإلبقاء على المؤّسسات األهليّة". وجاء في رسالة كتبها بول كامبون، في سنة 

وزير الخارجيّة: "إن الحكومة التّونسيّة تمثّل بالنّسبة إلى فرنسا أداة قويّة ومرنة في اآلن نفسه لتسيير 

 األهالي. ويمكننا، إذا لَزَم األمر، أن نوّجه بواسطتها الّضربة دون أن نثير تعّصب المسلمين.

, الذي كان 1886إلى نوفمبر  1882، المقيم العام الفرنسي بتونس من مارس "بول كامبون"هذا هو و  

(. لقد حكم تونس حقّا وفعال: كان 1870رئيس الحكومة الفرنسيّة ) "جول فيري"قبل ذلك، مدير ديوان 

المنّظم األّول لنظام الحماية وكان "يغطي ويعّرى رأس اإلدارة المحليّة". كان يحكم تونس، باسم ذريعة 

سفل". وما من شك في أّن تونس "المحميّة" كانت تابعة، مهما يضا باسم الباي "من أعلى إلى أأالّرقابة، و

كانت المظاهر،لـ"صاحبة الحول والطول" اإلدارة الفرنسيّة التّابعة لوزارة الخارجيّة الفرنسيّة. فهل 

يمكن، والحالة تلك، الحديث عن اختالف حقيقي ومحسوس بين نظام تونس المحميّة، ونظام الجزائر 

عددا من المؤّرخين قد تعبوا دون طائل في البحث عن وجود فعلّي للسيادة المزدوجة الملحقة؟ صحيح أّن 

في هذه البالد المحميّة أو تلك. ولذا يمكن القول إنّه ال يمكن االعتراف، في واقع األمر، بوجود سيادتين 

 55اثنتين في وقت واحد، عندما تكون إحداهما خاضعة خضوعا تاّما لألخرى." 

جرائم فرنسا تجاه تونس، وتنوعت أساليبها ولم تكتف بما أخذته  بدون وجه حق من ومنذ ولم تتوقف    

قرون، بل استخدمت  أيضا المديونية كأداة للهيمنة على سيادة الدولة ونهب ثرواتها  والذي يتجلى بكل 

                                                           
 الموسوعة التونسية المفتوحة ،معاهدة الحماية الفرنسية:  55

http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية 

 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية
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 .  1881يكل وضوح في السياسة التي اتبعتها  فرنسا من خالل فرض الحماية على تونس في سنة 

وحتى ذلك الحين، كانت تونس ، المعروفة باسم إيّالة تونس ، جزءا من اإلمبراطورية العثمانية، تتمتّع 

، لم يكن هناك أي دين 1837حتى نهاية حكم مصطفى باي سنة  باستقاللية كبيرة تحت سلطة الباي

ه أحمد باي  الذي عمومي لتونس  حيث كان اإلنتاج الزراعي يضمن االكتفاء الذاتي للبالد. لكن خليفت

،وضع برنامجا للنفقات العمومية أعطى فيه األولوية لتكوين جيش 1855إلى  1837امتّد حكمه من 

.  نظامي وشراء معّدات عسكرية، وبناء قصور فاخرة، وإنشاء عّديد المصانع على المنوال األوروبي  

ي ، العاهل المصري ، من نجاحات، غير أّن هذه اإلنجازات كانت أقّل بكثير مقارنة بما حقّقه محمد عل

وهي نجاحات كانت قد تسبّبت لهذا األخير في التعّرض إلى عدوان القوى األوروبيّة. ولكنّنا نجد نقطة 

مشتركة بين التجربتيّْن، أال وهي غياب االقتراض الخارجي خالل كامل النصف األّول من القرن التاسع 

 .د التونسية  ارد الذاتية للبالعشر. حيث تّم إنجاز كل االستثمارات بالمو

  ، 1859وازداد نفوذ القوى األوروبية بشكل ملحوظ بعد اعتالء محمد الصادق باي العرش  سنة     

حيث تضّخمت مصالحها التجارية ومشاريعها، وخاّصة بنوكها. وانتشر الفساد على نطاق واسع في أعلى 

الذي كان قد تقلّد  56األكبر مصطفى خزندارهرم النظام وكان المسؤول األساسي عن ذلك الوزير 

الباي )أمين مال  خزندار باللغة التركية(. وبقي ” أمين مال“كان أّولها  1837مناصب هامة منذ 

. وكان قد فرض عموالت على كل المعامالت 1873على رأس الدولة حتى سنة  "مصطفى خزندار"

-1859ي الفترة ما بين ة خيالية. وفوعلى كل القروض وعلى كل مداخيل الضرائب حتى كون ثرو

في النفقات العمومية و التداين الداخلي وذلك "محمد الصادق باي "و "مصطفى خزندار"، رفـّع 1860

من خالل شراء أسلحة منعدمة الصالحيّة من بلجيكا ،والتي تّم استبدالها ببنادق فرنسية باهظة الثمن ، 

 فرنسا وبريطانيا ، وهي نفقات لم تخدم بتاتا مصالح وكذلك من خالل تشييد إقامات فاخرة لقنصليّْ 

محمد  "خالل السنوات الثالث األولى من حكم بالمائة 60بنسبة  وارتفع الدين العام الداخلي.السكان

. واستفاد منه  ألثرياء من التونسيين واألجانب المقيمين من سياسة التداين الداخلي التي "الصادق باي

لة، كما انتفع أيضا المسؤولون الّسامون للدولة وذلك بالسطو على جزء من األموال وفّرت لهم أرباحا طائ

يعود أّول قرض خارجي  المقترضة )باإلضافة إلى أنّهم كانوا هم أيضا يُسدون القروض للدولة(.و

                                                           
 :2020-7- 23، تاريخ النهب المنظم للخزانة التونسية ودورها في التعجيل باالحتالل الفرنسيالتومي،  حمدم  56  

-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-https://array

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-D8%A8D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%%

-D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9%

%D9%88-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%/ 

 

https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
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ر . وكان هذا القرض عمليّة احتيال حقيقية أّدت إلى استعما1863تحّصلت عليه البالد التونسية إلى سنة 

 57عاما. 18فرنسا لتونس بعد 

   الغنية اليهودية العائالت أكبر رئيس شمامة سليمان الحاخام ابن هو  و "شمامة نسيم" اليهودي لعب كما  

 نظام تحت ودخولها التونسية البالد إفالس في كبير دور التونسية اإليالة في كبيرة بحظوة تتمتع والتي

 النسيج تجارة في البداية في عمل ..  العامة الخزينة ومستندات ماليةال السجالت تهريبب  قام حيثالحماية.

 التي الضرائب بجمع كلف ثم 1843 منذ الحسينية الدولة إدارة في المناصب أعلى إلى الوصول له خول ما

 محمود" عند خادما اشتغل شمامة أن والمعلوم ”.األمحال باي“ بها يقوم والتي سنتين كل دورية بصفة تقع

 خزندار مصطفى األعظم الوزير خدمة في تعيينه تم إذ 1852 سنة في للمال أمينا يصبح أن قبل " عياد بن

 1849 سنة في التونسية الجمارك إيرادات على الحصول له خول مما التونسية، بالخزينة العام المكلف ثم

 وقد والفحم، واآلجر حوالمل والجير الصابون مواد من وسوسة صفاقس جمارك إيرادات على االستيالء ثم

 في وهب أنه درجة إلى الغنى من حدًا وبلغ 1860 أفريل من بداية العامة المالية مدير منصب كذلك شغل

 قائدا عين كما بالمائة، 12 بــ يقدر سنوي بفائض لخزندار لاير ماليين 10 بــ مالية سلفة 1862 ماي

 على اليهودية العبادة دور من عديد إقامة في مةالمساه له خّول مّما 1859 أكتوبر في تونس في لليهود

 ثروته من هام بجزء تبّرع وقد العاصمة تونس في الحريّة بنهج اليهودية الكنيسة فيها بما التونسي التراب

 اليهودية المقدسة الكتب وطباعة بالقدس التلمودية المكتبة تمويل في التونسية الخزينة من اختلسها التي

 سلفة فيها طلب الباي قبل من مهمة في 1864 جوان في باريس إلى شمامة نسيم ة.سافروالتورا كالتلمود

 ومستندات المالية السجالت تهريب في نجاحه بعد هناك استقر ولكنه الفرنسية الحكومة من جديدة مالية

 حدّ  إلى هونوري سان فوبورغ نهج 47 بـ ليستقر الخزينة من لاير مليون عشرون ومعها العامة الخزينة

 ”شايو نهج“ نزل اشترى وعياد خزندار خلفه نهج على وسيرا .1870 في األلمانية الفرنسية الحرب قيام

 في نهائيا المقام به استقر ثم ”سافر“ في مبنى وكذلك ”واز سير بومون“ في الفرنسي الريف في وإقامة

 ثروته تحديد تم موته وبعد كآنذا إيطاليا ملك قبل من ”كونت“ برتبة تعيينه بعد 1871 سنة في ليفورن

 وقت في دوالر مليون 27 بــ تقييمها تم والتي فرنسي فرنك مليون 16 بـ التونسية الخزينة من نهبها التي

 لدى قضية رفع تم عياد بن محمود قضية في الحال هو ومثلما وفقرا، جوعا يتضّوع فيه الشعب كان

 58 جدوى. دون ولكن نهبها التي الطائلة األموال استرداد بنية الفرنسية السلطات

                                                           
 ماي 31 صة،حف بن ومختار األخزوري أسامة محّمد : ترجمة تونس، على السطو من فرنسا مكن الذي السالح المديونية: ، توسان اريك    57

2016: 

 

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/المديونية-السالح-الذي-مكن-فرنسا-من-ال 

 

 في خزندار ونجح باي أحمد ابنه مع باي مصطفى عائلة في تربّى الذي ستافيالكيس(، )جوجيوس األصل اليوناني هو خزندار: مصطفى"  58  

 سنة في التونسية للبالد العامة للخزانة وزيرا الباي عينه حيث ”كلثوم لال“ األميرة من بزواجه التونسية الدولة في المناصب أعلى إلى االرتقاء

 باي محمد حكم في أكبر وزيرا تعيينه تم ومنها 1878 إلى 1862 سنة من للباي المستشارين كبار مجلس رئيس رتبة على كذلك وتحّصل 1837

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
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اضطرت الدولة التونسية وتحت ضغط الفساد إلى االقتراض، قرض أول ثم ثان ثم ثالث لكن القروض و   

لم تكن لتنقذ الوضع بحكم ضياعها مرة أخرى في جيوب الفاسدين في القصر الملكي. تبنى الباي في أفريل 

ن وبموافقة من القوى العظمى كبريطانيا وإيطاليا، وبأمر من ممثلي فرنسا، وبضغط من الدائني 1868

على البالد  المباشرةمشروع قانون ينشئ الكومسيون المالي الذي كان أول مظهر من مظاهر السيطرة 

 "خير الدين التونسي".    التونسية برئاسة

كانت فرنسا، في هذا الوقت، تسعى للحصول على موافقة الدول العظمى مثل ألمانيا وبريطانيا الحتالل و  

اًل: تونس بعدما تم تدميرها ماليًا، وكان اللورد ساليسبوري ممثل بريطانيا، صّرح لنظيره الفرنسي قائ

"خذوا تونس إذا أردتم فإّن إنجلترا لن تعارض ذلك، وستحترم قرارتكم وإضافة إلى ذلك فإنّه ال يمكن أن 

تتركوا قرطاج في أيدي البرابرة". فشلت المحاوالت المتكررة من قنصل فرنسا بتونس في إقناع الباي 

وما   .فرنسيون يتخذون قراًرا أحاديًابالقبول بنظام الحماية لما فيه من "إيجابيات لتونس"، وهو ما جعل ال

يحصل اليوم ال يختلف كثيًرا عما حصل قبل قرن ونصف ما تسبب بقدوم قوات فرنسية من وراء البحار 

أنتج والذي  لتفرض نظام حماية على تونس، بعد أن تم وضعها تحت سيطرة الكومسيون المالي لسنوات

، "مصطفى خزندار" والوزير األعظم"محمود بن عياد" رجل األعمال الفاسدبين زواج السلطة بالثروة 

  59.لسنوات للبالد التونسية  وعددًا آخر من الفاسدين الذين ظلوا ينهبون الخزينة العامة

 "جان جاك روسو"فاالستعمار الذي بدأ في القرن التاسع عشر يمثل خيانة لمبادئ التنوير وفلسفة   

. فهذه المبادئ كانت كونية تحترم حرية كل إنسان وكرامته، وليس فقط اإلنسان الغربي "إيمانويل كانط"و

استعمار الشعوب وسلبها األبيض أو األشقر. ولكن الغرب الذي رفع لواءها فعل عكسها تماما عندما قام ب

الشعوب، فإذا به يقهرها في عقر دارها ويسلبها أعز « لتحضير»حريتها وثرواتها. فإنه زعم بأنه جاء 

ما لديها. و مشكلة االستعمار لم تنته   فصولها  بعد حتى بعد انتهاء المرحلة االستعمارية ذاتها. فما دامت 
                                                                                                                                                                                     

 وضع من تمكن األعظم الوزير رتبة وحيازته الباي حكومة في المالية وزير نصبم بين وبجمعه 1955 سنة من بداية باي الصادق أخيه بعده ومن

 الحكومة من االقتراض سياسة ذلك في منتهجا الشعب على مجحفة ضرائب بفرض وذلك التونسي باالقتصاد أضرت دقيقة فترة في مالية سياسة

 تدبير في المطلقة بالسلطة خزندار مصطفى انفراد يعارضان كانا اللٌذين فالضيا أبي بن وأحمد باشا الدين خير الوزيرين استبعد بعدما الفرنسية

 عليه أشار الذي وهو تونس في الفرنسي اللوبي يدير خزندار صفيّ  ”روش ليون“ القنصل وكان وانجلترا فرنسا قناصل تأثير وتعاظم الدولة شؤون

 10 بعد أصبح إذ مشط بفائض 1860 سنة في فرنسي فرنك مليون 25 بـ رقد بمبلغ ”ديرالنجي ايميل“ عليه يشرف الذي المصرف من باالقتراض

 محمود شخصية دخلت للبالد القاسية الظروف تلك وفي الدين، تسديد وعدم بالذمة المتخلّد دفع لعدم نظرا فرنسي فرنك مليون 100 يفوق سنوات

 من المستخلصة األموال فيه تودع مصرف إقامة أجل من خزندار صهره من وتحريض الباي من باقتراح عائلته أرزاق على استحوذ بعدما عيّاد

 :2020-7- 23، تاريخ النهب المنظم للخزانة التونسية ودورها في التعجيل باالحتالل الفرنسيالتومي،  "محمد ،الدين سداد أجل من الشعب

-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-https://array

-4%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%8-D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8%

-D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9%

%D9%88-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9% 

 
 :2018أكتوبر  29عبد السالم هرشي،صفحة من تاريخ فساد تحالف السلطة والثورة  في تونس،   59

-%D9%85%D9%86-https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-8%B1%D9%8A%D8%AED8%AA%D8%A7%D%

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81% 

 
 

https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
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ا عاجزة عن االعتذار لسكان المستعمرات السابقة فإن المشكالت عالقة بين الطرفين، وما دامت فرنس

   60المشكالت ستبقى.

علما بأنه  تّم  استخدام العلم للدفاع عن اإلمبريالية باعتبارها مبررة من الناحية األخالقية ألنها بحسب   

علمية هذا الزعم تعكس حسن النية البريطانية تجاه الشعوب المستعمرة من خالل مشاركة االكتشافات ال

لتعزيز الصحة والنظافة العامة والمرافق الصحية لدى الرعايا المستعمرين. أي أنه كان ينظر إلى 

اإلمبراطورية على أنها شبه مشروع خيري! وكما ادعى زميل" روس" ، الحائز أيضا على جائزة نوبل، 

 61"!مستعمرات"روديارد كيبلينغ" ، كان "عبء الرجل األبيض" هو جلب الحداثة والحضارة في ال

تنوير الشعوب المتخلفة و"إدخال الحضارة " للدول اإلفريقية البوابة الرئيسية الستعمار " أكذوبة "فكانت 

    62الغربي.

إبان إنشاء المستعمرات في كافة أرجاء  يحتاللعبر تاريخها اإل ارتكبت فرنسا عديد  االنتهاكات   فقد    

 63.  عاشت مشاهد العبودية والمجازر والتمييز العنصري العالم، وخصوصا القارة األفريقية التي

في القرن التاسع عشر وبعد تحقيق ثورتها الصناعية وفرض نموها في كل المجاالت انقلبت أوروبا إلى ف

فبدأت تقتطع تدريجيا مجاالت شاسعة من  ،قوة توسعية ضاربة تسعى إلى استعمار األقطار المتأخرة 

لعربي اإلسالمي ولقد تمثلت هذه االختالالت والتناقضات في استحواذ العالم وخاصة من العالم ا

األراضي الزراعية, وفي استغالل الشركات االستعمارية للموارد  أخصبالمعمرين الفرنسيين على 

وفي إغراق السوق التونسية بالسلع المصنعة الفرنسية وربطها بالسوق الفرنسية وفي  ،المنجمية للبالد

لها التونسيون لخدمة مصالح المعمرين , والجالية األوروبية ولقد لميزانية التي يموّ إقطاع جزء من ا

                                                           
   20 -الخميس ، كتاب موسوعي شارك فيه عشرات الباحثين من فرنسيين وعرب وأجانب، االستعمار في مرآة المثقفين الفرنسيين هاشم صالح ، 60

 : 14611ـ رقم العدد    2018نوفمبر  29 -

 

https://aawsat.com/home/article/1482831/االستعمار-في-مرآة-المثقفين-الفرنسية 

 
 لتبرير التحكم في الشعوب،  كريم طرابلسي ،العلماء واالستعمار ، حينما استعمل الغرب العلم  61

 

https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/4/23/خرافة-أخالقية-العلم-كيف-ساهم-علماء-الغرب-باستعمار-الشعوب 

 
62 « C’est ainsi que l’image d’une Afrique hors de l’histoire était destinée à appuyer l’argument de la mission 

civilisatrice qui justifiait l’entreprise coloniale. Plus généralement, une logique de domination nécessite une 

image péjorative du dominé. » , Abdoulaye IMOROU ,LES ECRITURES DE LA RESPONSABILITE, Essai 

d’une saisie globale à partir du cas africain  , THESE DE DOCTORAT -UNIVERSITE DE CERGY-

PONTOISE, Littérature Générale et Comparée  ,   le 20 novembre 2009  p 23 : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01321543/document 

 
(، الدار 1955-1881السياسة العقابية االستعمارية الفرنسية بالبالد التونسية )، عبد اللطيف الحناشي د.لمزيد من المعلومات  أنظر،    63

 :  2020  التونسية للنشر،
   

 tamuda.com/2020fasicule1/30.pdf-http://www.hesperis 

https://aawsat.com/home/article/1482831/الاستعمار-في-مرآة-المثقفين-الفرنسيية
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/4/23/خرافة-أخلاقية-العلم-كيف-ساهم-علماء-الغرب-باستعمار-الشعوب
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01321543/document
http://www.hesperis-tamuda.com/2020fasicule1/30.pdf
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أفضت هذه االختالالت  إلى تحول ثروة البالد إلى أيدي الرأسماليين الفرنسيين والى بروز المجموعة 

  64.الفرنسية كمجموعة متفوقة مقابل تفقير فئات شاسعة من السكان التونسيين " 

، حيث فرضت سيطرتها على أكثر 1524سنة سياستها االستعمارية بداية من  فرنسادأت وبهذا وقد   

 .مساحة القارة لمدة ثالث مائة عام  بالمائة من 35من عشرين دولة أفريقية، واستمرت في حكم 

واستخدمت فرنسا دوال مثل السنغال وساحل العاج وبنين لسنوات طويلة مركزا لتجارة العبيد، كما نهبت 

القتال إلى جانبها بالحروب  ورغم وعودها بمنح االستقالل في حال قبول تلك الدول.فة موارد المنطقةكا

العالمية، فإنها قابلت الثورات التحررية بالعنف المفرط والقتال، والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني 

 .أفريقي

رأسها فرنسا وبريطانيا إلى  وخالل الحرب العالمية األولى، ضمت جميع الدول االستعمارية وعلى  

ووفقا .صفوف جيوشها فرقا من العبيد األفارقة، وكانت تدفع بهم دائما إلى الخطوط األمامية من الجبهات

بخصوص خسائر الحرب العالمية  األولى،  2011لتقرير مركز "روبرت شومان لألبحاث"  صدر عام 

مصرعهم، معظمهم من المغرب والسنغال ألف جندي أفريقي في صفوف الجيش الفرنسي لقوا  71فإن 

وهذا ما  أكده   أيضا الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك"  في كلمة  .والجزائر وتونس ومدغشقر

ألقاها  خالل فعاليات إحياء الذكرى المائة لمعركة فردان )مدينة فرنسية تعرضت لهجوم ألماني( معربا 

وقبيل فترة .ة والمسلمين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل فرنساعن امتنانه واحترامه لكافة الجنود األفارق

قصيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، قتلت فرنسا اآلالف في الجزائر نتيجة انطالق الثورة في 

 65البالد، بعدما كانت وعدت الجزائريين بالحرية سابقا في حال قتالهم إلى جانبها في الحرب. 

المرافق لصعود الرأسمالية في أوروبا ومن ثم في  66خلّف  بالغزو الكولونياليفقد ارتبطت ظاهرة الت  

أمريكا الشمالية .  وإذا ما حللنا الخصوصية التونسية في هذا المجال فإّن االستغالل الجماعي لألرض 

                                                           
الطبعة األولى سبتمبر  ،دار محمد علي الحامي  ، 1939 – 1881مدينة سوسة  -الجاليات األوروبية في ظل االستعمار الفرنسي  :جرفال كمال 64

 .363- 361ص:  2001
 :2018-2-7فرنسا.. سجل حافل باالنتهاكات في أفريقيا،  65

 

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/2/7/فرنسا-سجل-حافل-باالنتهاكات-في-أفريقيا 

 
66 « Jean Marc Ela, abordant des problèmes qui freinent le développement en Afrique, évoque le refus de se 

laisser prendre au piège néolibéral, de penser par elle-même, le poids des réseaux mafieux et des lobbies divers 

qui contrôlent les ressources stratégiques et soutiennent les dictatures corrompues. Mais force est de constater 

qu’il existe deux Afriques : l’une qui veut sortir de sa misère avec des fils intègres comme Thomas Sankara 

sacrifiés, et une aux ordres qui est présentée au devant de la scène comme étant le modèle. Il faut refuser le 

modèle et la construction mentale consistant à faire croire que les Africains sont incapables. Ce qui laisse la 

place aux réseaux. Lors du Dialogue national centrafricain en 2003, on a entendu un délégué dire: «Tous les 

Centrafricains sont corruptibles et corrompus. Or l’Etat centrafricain doit faire rentrer ses recettes fiscales. 

Donc l’organisation et la gestion des régies financières doivent être transférées à des expatriés français. », Dr. 

Vincent Ouattara, « La Françafrique : Une nébuleuse du néocolonialisme français» de Vincent Ouattara : 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/ 

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/2/7/فرنسا-سجل-حافل-بالانتهاكات-في-أفريقيا
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
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انطلق أساسا مع "لجنة الكومسيون المالي " وبالتالي مع قوانين "خير الدين" التي مارست وشّرعت 

بشع أنواع االستغالل في حّق ما يطلق عليهم "الخّماسة"، وجعلت من صاحب األرض سيّدا والخّماس أل

في رتبت األقنان. فهي تشريعات قانونية فرضتها اللجنة المالية العالمية التي يترأسها خير الدين والتي 

ين المراكز الرأسمالية كانت بوابة االستيطان بكّل أشكاله. كذلك في المرحلة الالحقة من العالقات ب

المتقدمة والبلدان المتخلفة، والتي امتدت منذ القرن التاسع عشر وحتى الستينيات  وفي بعض البلدان ال 

تزال جارية حتى اليوم، قد دفعت بالعالقات الرأسمالية خطوات واسعة إلى األمام من خالل توسيع 

لبلدان وفي مجاالت الطاقة والبنية التحتية ، والذي    االستثمارات األجنبية في الصناعة اإلستخراجية لهذه ا

ترك أثارا متعددة على االقتصاد المحلي، وأبرز مثال في تونس هي مناطق الحوض المنجمي، 

والجريصة، وفيريفيل )منزل بورقيبة اليوم( وسراورتان، فنشير إلى أّن الخط الحديدي صفاقس قفصة 

دية الفرنسية وإحدى الفضائح الكبرى في سجّل الجمهورية الثالثة، المتلوي جريمة في تاريخ السكة الحدي

 -بونفلئن ساهمت بقية شركات الفسفاط العاملة بالبالد التونسية أو الجزائرية في تنمية موارد شركة 

قفصة من بعث خّط حديدي  للسكك الحديدية بخضوعها لتعريفة نقل مرتفعة، تمكنت شركة فسفاط  قالمة

عن طريق االرتشاء وشراء الذمم. علما بأن   تكاليف الكلم الواحد بلغت للخط الحديدي  خاص بها، وذلك

 1896أوت  15فرنك، وتساهم الدولة بمقتضى بنود اتفاقية  68.000الرابط بين المتلوي وصفاقس 

فرنك  3.000.000فرنك وتصل المساهمة الجملية للدولة إلى حدود  11.333.33بُسدس التكاليف أي 

ومقابل هذا السخاء الالمحدود الذي تغدقه السلط السياسية  كلم. 254ار أّن الخّط الحديدي يمتد على باعتب

للدولة غير حق استرجاعها للخط الحديدي بعد  "بافيلياي"  واإلدارية على الشركة المعنية لم يضمن السيّد

وأهدافه البعيدة تكشف عن عشرين سنة من تاريخ بداية استغالله، غير أّن الغموض صياغة هذا البند 

ومن خالل هذا المثال يمكن القول أّن تركيز شركات  ء "بافيلياي"،وبصفة عامة ومختصرةمدى دها

للصناعات االستخراجية يترك أثارا لتغلغل االقتصاد الرأسمالي الكولونيالي في المناطق التي هيمن عليها 

وغيرها ،و التي تخلق لنفسها قوانين تجعلها  على المدى البعيد من خالل اتفاقيات السكك والكهرباء

مسيطرة عليها من خالل إقراضها أو جعلها متداينة لها. وكّل هذا المسار يعود إلى جذور قديمة منذ فترة 

النفيضة'' مع ''خير الدين"  لنستخلص القول بأّن دولة االستقالل   اقتراض البايات وصوال لصفقة ''هنشير

 67  .لم تخرج من مربع االستيطان، أو لنقل األساليب االستعمارية الجديدةو  هي من تبعات فرنسية

،  كما سبقه  في ذلك "ويؤكد البعض على أنه "دون إفريقيا، فرنسا ستنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث  

، قبل أن يتقلد منصب الرئاسة: "دون إفريقيا، فرنسا لن تملك 1957"فرانسوا ميتيران "حيث قال عام 

أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين"، ليتأكد بذلك الدور الكبير لدول إفريقيا في النهوض بفرنسا قديًما 

                                                           
 ة إلى اتفاقية األليكا:القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسخالد طبابي،ا  67

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF


 __________________________________  
 

33 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

وحديثًا ومستقبالً أيضا. تمتلك باريس "فرقًا استخباراتية وأمنية تنشط في القارة السمراء لمساعدة الدولة 

لشبكات "مصلحة الوثائق الخارجية الفرنسية على تنفيذ خططها هناك دون معارضة أحد. من بين هذه ا

(، وثالث هذه DGSE(، وأيضا وكالة االستخبارات الفرنسية )SDECEومكافحة التجسس")

المجموعات هي اإلدارة العامة لألمن، وأضف إلى تلك القائمة إدارة االستخبارات العسكرية المعنية 

على عمل هذه المجموعات ما حدث  بالدعاية لصالح فرنسا وخصوًصا عند األزمات في إفريقيا. وكمثال

رفضه التوقيع على اتفاقية التبعية السياسية  "أحمد سيكاتور "في غينيا، فحينما أعلن الرئيس الغيني

، لم يمض إال وقت قليل حتى أغرقت المخابرات 1944واالقتصادية لفرنسا بعد مؤتمر برازافيل سنة 

ا وسحبت جنودها من هناك كما سحبت أسلحة الشرطة الفرنسية غينيا بالعمالت المزيفة فدمرت اقتصاده

والدرك وأوقفت إنشاء الطرقات والمدارس وتدريب الكوادر اإلدارية للدولة الوليدة، ودمرت جميع 

سيلفانوز "ممتلكاتها في غينيا. وفي توغو أيًضا، عمدت المخابرات الفرنسية إلى االنقالب على الرئيس 

غناسنغي  "نة من إصدار عملة توغو الوطنية، بواسطة الجنرال ، بعد س1963في جانفي " اليمبي 

من الدخل القومي  بالمائة 80سنة، وتدفع توغو إلى اآلن قرابة  38الذي حكم البالد من بعده   "أياديما

.حتى اآلن، تلزم "سيلفانوز اليمبو"فقط في عهد  بالمائة 40لفرنسا كضريبة لالستعمار بعد أن كانت 

فترة االستعمار الفرنسي لفرنسا، ومن يرفض من القادة األفارقة دفع  ديون كرها بدفعالدول السابق ذ

دين، يتم يقتله أو يكون ضحية انقالب عسكري، وأولئك الذين يطيعون األوامر يكافؤون ويدعمون من ال

وضمنت باريس من خالل هذا  فرنسا، وينعمون بحياة رغدة، بينما يغرق شعبهم في بؤس وفقر مدقع.

ازنتها، وعن التمشي عشرات المليارات النقدية المتدفقة باستمرار لخزائنها لتمويل العجز المزمن بمو

طريقها تمّكنت من االستئثار بمعظم العقود المربحة على حساب الشركات اإلفريقية المحلية أو األجنبية، 

بداية من العقود الزراعية وحتى عقود األمن وتوفير األسلحة ومرورا باألدوية والنقل والطاقة وغيرها 

المعروفة باسم "جاك فوكار "تصفية شبكات في السنوات األخيرة، ما فتئ المسؤولون الفرنسيون يؤكدون 

أفريك"، إال أن المتأمل في الواقع يرى أن هذه الشبكة مازالت قائمة، ولكنّها وجدت مناهج  -"فرانس

 68" وآليات أخرى للعمل بشكل أكثر سرية.

شركة ''إلف'' المتمردين في بيافرا باألسلحة إلذكاء الحرب األهلية فيها في الفترة مل بين   أمدت  كما   

، ويبرز دورها في استمرار تدهور األوضاع في مالي جراء انخراطها النشط في  1970-1967سنة 

 69 .أزمة األزواد

                                                           
 :2018جانفي  8فرانس أفريك".. كيف تنهب فرنسا خيرات إفريقيا منذ أكثر من نصف قرن؟ ،"عائدة عميرة ،  68

https://www.noonpost.com/content/26133 

 
 :2018- 7- 29أحمد عبد الرحمان ، هل زال االستعمار عن أفريقيا أم تغيرت الوجوه؟  69

/changed-just-or-africa-in-over-colonialism-https://www.ida2at.com/is 

https://www.noonpost.com/content/26133
https://www.ida2at.com/is-colonialism-over-in-africa-or-just-changed/
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الل الثروات الباطنيّة التونسيّة االستعمار الفرنسي إلى سن تشريعات قبل االستقالل الستغعمد  فقد   

وذلك لضمان وضع يده على الثروات الباطنيّة باألراضي التونسيّة، حيث قام بتكوين شركات منحته 

حقوق استغالل الحقول النفطيّة والمقاطع في إطار لزمات أو عقود استغالل أو ُرخص تفتيش. وقالت إن 

والذي  1948موارد النفطية على غرار أمر سنة فرنسا أقرت تشريعات لتضمن االستغالل المفرط لل

يسمح باستغالل المواقع الُمكتشفة دون ترخيص إضافي مع دفع أتاوة االستغالل بالفرنك الفرنسي أو 

بالعملة الوطنيّة. في حين أنّه في ذلك الوقت لم تُحدث بعُد العملة الوطنيّة وهو ما يؤّشر إلى ديمومة هذا 

المكّونة  "COTUSAL" يمنح شركة 1949تحدثت عن وجود أمر منذ الوضع في المستقبل. كما 

نتيجة اندماج مجموعة شركات فرنسيّة للمالّحات، مع تمتيعها بدفع أتاوة استغالل تُحتسب باعتماد أدنى 

ن هذه االتّفاقيات لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية وأ.سعر من السلّم العاّم الستغالل أراضي الدولة التونسيّة

فرنسا لإلبقاء على صالحيات استعماريّة في دولة على أبواب سعت  .وقدحة البالد التونسيّةمصل

وتضّمن هذان  .بمراجعة هذه االتفاقيات وتحسين مردوديتهالم تقم دولة االستقالل  علما بأن"االستقالل". 

اوي الشروط للحصول الفصالن التزام الدولة التونسيّة بمنح حّق األفضليّة للمشاريع الفرنسيّة عند تس

"على ُرخص التفتيش واالستثمار وعلى اللزم"، وكذلك عدم قدرة الدولة التونسيّة على تغيير آجال 

قد و ."اللزمات واالتّفاقيات وُرخص التفتيش واالستثمار المبرمة أو الممنوحة إالّ بموافقة الطرف الفرنسي

يّة واستنزاف ثرواتها عبر استغالل األراضي استمّرت السلطات الفرنسيّة في استغالل الدولة التونس

التونسيّة لنقل البترول من الجزائر بما ال يضمن حقوق الدولة التونسيّة، وذكرت أن فرنسا كّونت شركة 

طرفًا في النقاش مع لم تكن الحكومة التونسيّة . علما بأن لنقل البترول من الجزائر إلى ميناء الصخيرة

االتّفاقيّة وهو ما أضّر بالحقوق التونسيّة، كما لم تطالب الحكومة التونسيّة الجانب الجزائري حول هذه 

تحّصلت على مراسلة  أنها الحقيقة  والكرامة وكشفت الهيئة .بتحيين قيمة عوائدها من عمليّة نقل البترول

لسيد الشاذلي تُبيّن أّن وزير االقتصاد الوطني بالحكومة التونسيّة في السبعينيات  ا من السفير الفرنسي

العياري قد أبدى امتعاضه من الوضعيّة الجديدة ونقص مداخيل الدولة التونسيّة، لكّن الحكومة التونسيّة 

وحول ما أسمته االستغالل الُمجحف  .أوكلت التفاوض من جديد مع الجانب الجزائري للدولة الفرنسيّة

لتونسيّة بُمناقشة عموالت النقل أو المطالبة لم تقم الحكومة ا للثروات الباطنيّة التونسيّة، أشارت أنه

السفير الفرنسي بتونس كان على علم بكّل ما تُنتجه الحقول  وذكرت أن بالمساهمة في رأس مال الشركة.

واعتبرت أن الحكومة التونسية لم  التونسيّة ويتدّخل في كّل القرارات الُمتعلّقة باالستثمار أو التوسعة.

 .ألدنى من حقوقها على ثرواتها الطبيعيّةأن تضمن الحّد ا تحاول

 300 1971لم تتجاوز مداخيل الدولة التونسيّة من البترول خالل سنة  ووفقا لبعض الدراسات     

دوالر على كّل برميل أي  0.2ألف دوالر أمريكي أي بمعّدل  550مليون فرنك فرنسي أي ما يعادل 

واختتمت الهيئة بالغها بأن الشركات األجنبيّة وتحديًدا .داولمن السعر المت بالمائة 6مردوديّة ال تتجاوز 
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الفرنسيّة منها قامت باستغالل فاحش لموارد البالد التونسيّة الباطنيّة وكان للشركات الفرنسيّة نصيب 

وأرجعت الهيئة االستغالل .شركة 15شركات فرنسيّة من جملة  7األسد من هذه التراخيص بوجود 

من اتّفاقيّة االستقالل االقتصاديّة  34و 33اطنيّة التونسيّة لما تضّمنه الفصلين الفاحش للموارد الب

والماليّة، ولما أقّرته دولة فرنسا االستعماريّة من اتّفاقيات بشروط مجحفة. وكشفت أنه توجد بعض 

المنافسة مع  االتّفاقيات التي تضمن الحّد األدنى من حقوق الدولة التونسيّة خاّصة كلّما وقع اللجوء إلى

وتحدثت عما أسمته ضعف القدرة التفاوضيّة للحكومة التونسيّة مع  .شركات منافسة للشركات الفرنسيّة

شركات المستعمر الفرنسي مقارنة   بالجزائر وذلك راجع لالتّفاقيّة النهائية لالستقالل أو للوضعيّة 

   70السياسيّة الداخليّة بعد االستقالل.

ليس فقط رفض إمضاء اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع اإلتحاد تستدعى الحكمة وهنا 

بتواطؤ مع  توريط تونس  بها  التي تم  71كلها بإلغاء  ديونها المجحفة األوروبي، بل أيضا المطالبة 

 من قرنين على امتداد  أكثر عمالئها المتناوبون  على السلطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ة الستغالل المستعمر الفرنسي  للثروات الباطنية :تونس.. وثائق جديد  70

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-وثائق-جديدة-حول-استغالل-المستعمر-الفرنسي-للثروات-الباطنية/الترا-تونس/سياسة/ٔاخبار 

 
71 « La doctrine de la dette odieuse a été remise au goût du jour dans les années 90 par les partisans de 

l'annulation de la dette du tiers-monde, qui ont proposé de déclarer illégitimes les dettes contractées par des 

régimes dictatoriaux, corrompus, génocidaires, etc., nombreux en Afrique et en Amérique du Sud. Avec un 

certain bon sens, il faut le dire. Il est un peu choquant qu'un peuple qui vient de se libérer d'une dictature ait à 

rembourser une dette ayant servi à financer une armée qui l'opprimait et le torturait. Il est tout aussi choquant que 

des prêteurs soient remboursés d'un argent qu'ils ont fourni, en toute connaissance de cause, à des régimes 

sanguinaires. »  Pierre-Antoine Delhommais    , 

"Dette odieuse", dette honteuse Sous prétexte qu'elle serait illégitime, certains prônent l'annulation de la dette. 

Absurde !, Le Point ,23/05/2013   : 

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/pierre-antoine-delhommais/dette-odieuse-dette-honteuse-23-05-2013-

1671364_493.php 

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/pierre-antoine-delhommais/dette-odieuse-dette-honteuse-23-05-2013-1671364_493.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/pierre-antoine-delhommais/dette-odieuse-dette-honteuse-23-05-2013-1671364_493.php
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 الفصل الثاني

 ماية الثانيةتونس في عهد الح

 

ال زالت فرنسا تحاول التواجد المباشر تحت عدة مسميات ، منها مكافحة اإلرهاب في أفريقيا فقد   

عن إعادة تنظيم قواتها العسكرية في الصحراء والساحل الغربي األفريقي  2013أعلنت في أواخر عام 

وعلى نحو يتيح تواجداً إقليمياً أكثر  في مؤشر على تغيير في إستراتيجيتها العسكرية في القارة األفريقية

قوة، رداً على تزايد التهديدات المتطرفة في تلك المنطقة، وهو ما ظهرت بوادره في مالي أوال ، وبعدها 

في أفريقيا الوسطى، بعد التدخل العسكري على أراضيها، في ظل أزمات سياسية كبيرة تعصف بالبلدين. 

ة فجأة،  بل تعود لسنوات من التخطيط ، ففي عهد الرئيس الفرنسي ولم تأت هذه اإلستراتيجية الفرنسي

، ”مشروع أفريقيا“مشروعا عرف باسم  1997السابق جاك شيراك، دشنت الخارجية الفرنسية عام 

إلعادة تنظيم التواجد العسكري الفرنسي في القارة السمراء، بحيث يضم خبراء، ومستشارين، أكثر مما 

فرنسوا هوالند الرئيس الفرنسي فقد أرسى تعديال  طفيفا  على مبدأ شيراك، يضم وحدات عاملة. أما 

، ويقوم على فكرة التدخل الفرنسي المحدود، استنادا إلى تأييد دولي ومحلي، ”مبدأ هوالند“وعرف باسمه 

بهدف ظاهري، وهو الهدف اإلنساني وآخر أساسي غير ظاهر، وهو تحقيق أهداف فرنسا، والحفاظ على 

ها السياسية واالقتصادية، السيما في مواجهة نفوذ الدول الكبرى األخرى، وخاصة الواليات مصالح

المتحدة والصين، وهو ما يمكن أن ينطبق على حالة جمهورية أفريقيا الوسطى. واستغلت فرنسا حاجة 

ة المتطرفة بعض األنظمة األفريقية للمساعدات الغربية، إضافة إلى خشيتها من تنامي النزاعات اإلسالمي

بدعم هذا التوجه الجديد في محاربة اإلرهاب على الساحة اإلفريقية، إال أن المساعي الفرنسية الظاهرية 

 72في حفظ األمن األفريقي تخفي نوايا جدية لعودة فرنسا إلى أفريقيا.

لجغرافي و  يمكن  تلخيص مصالح أوروبا في العالم العربي في أربعة عوامل رئيسية وهي  أوال الموقع ا

اإلستراتيجي للعالم العربي الذي يقع بين قارات آسيا و إفريقيا  وأوروبا ويلعب دورا في  توازن القوى 

  73ويمثل العالم العربي سوق لبيع سالح أوروبا. .ثانيا وجود النفط ،ثالثا األسواق االستهالكية الكبيرة

                                                           
 إفريقيا بين األطماع الفرنسية وتطلعات المستقبل:   72

https://www.noonpost.com/content/16874 
 

( ، المركز الديمقراطي 2014-2010ة ،موقف االتحاد األوروبي من االحتجاجات الشعبية في العالم العربي )محمود عبد الكريم أبو عويض -  73

 : 16،ص2021برلين، الطبعة األولى فيفري  –العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية/ ألمانيا 

-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-https://democraticac.de/wp

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%

-9%85%D9%86%D-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%

https://www.noonpost.com/content/16874
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
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هلسنكي "مؤتمر  وهذا ما أكده    74، افيوتمثل تونس البلد األكثر أهمية لفرنسا نظرا لموقعها الجغر

 االستراتيجييشكل العمق  المتوسط األبيضحوض البحر  أن حينما اعتبر"وربياألمن والتعاون لأل

 75.ألوروبا

لفهم سياسة االتحاد األوروبي تجاه تونس يمكن الرجوع لأليام األولى للثورة حيث حصل  هنا و و   

دوفيل  للشراكة" ، ففي ذلك الوقت بدأ “ث األول في اتفاقية ، يتمثل الحد2011حدثان فارقان سنة 

ليبرالية، حيث كانت  -التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية و مجموعة العشرين للبدء في هجمتهم النيو

“  ليبرالي تتقاطع.وتعتبر -أعمالهم تتكامل كما بدأت أجنداتهم في اإلصالح االقتصادي على النمط النيو

،  االنتقالية، حجر الزاوية لكل السياسات االقتصادية في تونس خالل الفترة  76" للتعاون” دوفيل“اتفاقية 

” كارتل“تحديدا. حيث تنسجم مع المنطق و التمشي التاريخي الذي هو عبارة عن  2011أي منذ ماي 

  بلدان العربية للوقوف في وجه الثورات في ال 2011ماي  شهر لمختلف المانحين الدوليين ، تم إحداثه في

و الحدث الثاني يتمحور في اعتماد االتحاد ”لتنسيق تحركات مختلف المانحين و ضمان مصالحهم.و

وقد تمحورت بشكل  2015التي  تمت مراجعتها سنة  ،2011األوروبي لسياسة جديدة للجوار منذ سنة 

لخص أساسا في فتح األسواق حول بعض المسائل االقتصادية و الدفاعية.  أما هدفها الرئيسي فيتأساسي 

                                                                                                                                                                                     
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%

.pdf-2014-2010-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A% 

 
74 « En Afrique du Nord, la Tunisie sert désormais de point d’appui essentiel pour la diplomatie française. La 

démocratisation du pays et sa situation géostratégique jouent en sa faveur. Puisqu’elle est une véritable zone 

tampon entre l’Afrique sub-saharienne et l’Europe; un trait d’union entre l’Algérie et la Libye. La Tunisie a donc 

une carte à jouer dans le nouvel échiquier méditerranéen dans lequel la France souhaite jouer un rôle de 

leadership. » Béligh Nabli, Les relations franco-tunisiennes : un axe fort, 14 décembre 2020 : 

 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/12/14/hichem-mechichi-france-tunisie/ 

 
الديمقراطي العربي للدراسات  ز، المركحالة المغرب نموذجا ،متحوالت الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسطــ، يمد. يـوسـف كر  75

 :15،ص 2021 مارس األولىلطبعة ، ابرلين/ألمانيا واالقتصادية والسياسيةاإلستراتيجية 

-https://democraticac.de/wp
-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%
-8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A-D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%
D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf% 

( بدفع من رئيس الجمهورية التزم أعضاء 2011ماي    27)دوفيل  8مجموعة الـ وفقا للتصريحات  السفارة الفرنسية  "بيان صدر عن رئاسة    76 

كانت تونس ومصر أول  .في إطار "شراكة دوفيل" بمساعدة البلدان العربية في مراحلها االنتقالية نحو مجتمعات حرة و ديمقراطية 8مجموعة الـ 

مليار  20شراكة دوفيل. إن مصارف التنمية المتعددة األطراف مستعدة لحشد أكثر من البلدان التي انخرطت في هذه المراحل االنتقالية وانضمت إلى 

"شراكة دوفيل " و التصريح المشترك  )دوفيل .2013مليار أورو من المصرف األوروبي لالستثمار لصالح مصر وتونس لغاية  3،5دوالر، بينها 

 مصر: شراكة دوفيل تونس 8(  قمة مجموعة الـ 2011أيار / مايو  27

-https://kw.ambafrance.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9

D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84% 

 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://www.leconomistemaghrebin.com/author/beligh-nabli/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/12/14/hichem-mechichi-france-tunisie/
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://kw.ambafrance.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
https://kw.ambafrance.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
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التجارية لدول الجوار األوروبي و غلق الحدود التي سيتم تكليف دول الجوار بمراقبتها عبر ما يشبه 

  77نظام المناولة من قبل االتحاد األوروبي.

وهذا ما تؤكده عديد  وكانت عدوى "الثورة " بوابة لإلسراع في تحرير السوق بالدول العربية .  

 له  ر، الذي نظ"والتقليد المحاكاة" بمفهوموبولوجيا السياسية ثرناألتحتفي دراسات "يث الدراسات ح

 ما تحاج  كثيراليه، بناء ع"    Girard René" " رداريرينيه ج" ياألميرك - سيالفرن المؤرخ

قل صورة موجات تنت فيأن تكون  إلىحدوثها  في تميلوبولوجيا السياسية بأن الثورات السياسية رنثاأل

قد ساهم  ظهور أطراف جديدة  كان لها دورا كبيرا في تحديد مصير بذلك فو 78."آخر إلىعدواها من بلد 

الدول العربية ، والتي ساهمت في تأزم أوضاعها االقتصادية واالجتماعية  والسياسية  من ضمنها 

ب سياسية عدة  إلى هرعت أحزا كماالصعود المفاجئ لألحزاب الدينية  وعودة  رموز النظام السابق . 

التربُّع على مناصب في السلطة السياسية ولعبت أدواراً رئيسة في االئتالفات السياسية التي تشّكلت 

 79 غربية.بمساندة 

ورة   أم  هو ثو هل هبمصر ،   2011  جانفي  25 فيحدث  يف مان توصع ل البعضءتسا وقد   

 ات فيهعتجم ظةي لحهارج، أو خفي الداخل وال ن  أثقالي، أو توافقات بهاوى بعينقن م بحراك مرت

تجاوزت ضغـوط السلطة  ماعبي  بعدشار جي لحظـة انفهداف، أو هاب واألسبت األفإرادات، وإن اختل

ح تايحمـل من الطوباوية  مـا أ االنفجارا وتفككها، وكان هع   تحللمواز ت يف، الماالحتات نالحاكمة إمكا

 80 ها لحسـابها؟  طدما رصدت  سقوط   الثمرة، فتلقعليها بع زفالقمة وى المنظقلل

للتنافس على تحرير االقتصاد وتشجيع  وعلى غرار عدوى التغيير في الثورات تسابقت الدول النامية  

أحد أهم المقومات  تعد االسـتثمارات األجنبية المباشرة االستثمار الخارجي، ويؤكد العديد على أن

من خالل مـا تلعبه مـن دور  للعديد مــن الدول،ة االقتصادية واالجتماعيالرئيسية في تحقيـق التنمية 

                                                           
 :2019جانفي  2،  وضات؟ )حوار(  فريق بر األمان أليكا / تونس : ما هو تأثير القروض األوروبية على المفا   77

https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/ 

 
،  44سياسات عربية، العدد   ،عربية مختارة حاالتالعسكرية:  -وأثره في العالقات المدنية  االقتصاديسياسات التحرير  ، خالد عثمان الفيل  78

 :  37، ص  2020ماي 

alfeel.pdf-2020-https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44 
 

 :2016ديسمبر -16)ال ذكر السم الكاتب(،فاق مجهولة : األحزاب اإلسالمية ما بعد اإلخوان، مركز كارينغي للشرق األوسط،   79  

https://carnegie-mec.org/2016/12/16/ar-pub-66511 

العرب   ، للتنمية الثقافية  الذمية؟ التقرير العربي السابع    عمرب إلىد األقباط ّ ".. هل أعامصر ربيع  " أ. كمال زاخر   80 

 :187، ص2014  لىالطبعة األو ،لبنان -بريوت  ، ّسسة الفكر العربيمؤبين مأسي الحاضر وأحالم  التغيير  ،
https://knowledge4all.com/Temp/Files/0bcb0de3-f197-40d0-a885-87ac319825ec.pdf 
 

https://news.barralaman.tn/ar/author/redac/
https://news.barralaman.tn/ar/author/redac/
https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44-2020-alfeel.pdf
https://carnegie-mec.org/2016/12/16/ar-pub-66511
https://knowledge4all.com/Temp/Files/0bcb0de3-f197-40d0-a885-87ac319825ec.pdf
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، وان دعم مناخ اإلجماليل في تـوفير فـرص العمـل ودعـم الميـزان التجاري وزيادة الناتج المحلي عفا

 81.استثماري مالئم

بالمصطلحات في تبرير  التجاوزات  والخروقات والتالعب بالقانون  و يةالغربالقوى  تضاعففقد   

على العالقات التجارية ” تقليص الحواجز”و” االنفتاح“التوسعية. و هيمنت سياسة  التبرير سياسته

( بدعوى أن ذلك من شأنه 1969-1964والمالية في تونس منذ االستقالل عدا فترة ما يسمى بالتعاضد )

. كما كان وما يزال رائجا في أن يحفز االستثمار ويخلق مواطن الشغل ويدفع بعجلة التنمية إلى األمام

وسائل إعالم الحكومات التونسية المتعاقبة وتدحضه الوقائع كل يوم أكثر فأكثر. وهكذا فتحت تونس 

سلسلة من الحوارات والمحادثات والمساومات مع كل ِمن منظمة التجارة العالمية واالتحاد األوروبي 

ية ودمج االقتصاد التونسي أكثر فأكثر في السوق وكلها تعمل في اتجاه واحد وهو فتح األسواق التونس

الرأسمالية الغربية. وعمال بهذه االلتزامات، خفّضت تونس نسب المعاليم الديوانية بصورة كبيرة 

و وقع  2016بالمائة في  14إلى  2006بالمائة في  45وخفّضت بذلك متوسط نسبة هذه الضرائب من 

بالمائة ، وهكذا انخفضت النسبة  0بالمائة و 20ة ،   بالمائ 63الحد من عدد هذه النسب إلى ثالث وهي 

 82 "  .2009بالمائة منذ 36بالمائة إلى  150والتي تقدر بـ 2006القصوى لسنة 

 2012واالتحاد األوروبي سياسيا منذ نوفمبر  وقد تم اعتماد مخطط العمل للشراكة المميزة بتونس   

دون  2011رئيس حكومة الترويكا المنبثقة عن انتخابات  الذي وقع عليه آن ذاك "حمادي الجبالي"

استشارة أي طرف والذي تم التوقيع عليه من طرف السيد مهدي جمعة رئيس حكومة التكنوقراط خالل 

أيضا دون أي  2014أفريل  14لذي انعقد يوم األوروبي االتونسي    الدورة العاشرة لمجلس الشراكة

 . 83استشارة ودون أي احتراز

بعد الثورة هي التي وقعت الجولة األولى من  فحكومة "محمد الجبالي" التابعة "لحركة النهضة "   

في  تونس  حيث  دخلتيكا" األل" اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع االتحاد األوروبيمفاوضات 

مفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع االتحاد األوروبي وهو حسب منّظريه 

وبذلك لم تولي حكومة "محمد الجبالي " وبالتالي  حركة النهضة  «.يؤسس لفضاء اقتصادي مشترك»

فهناك مساعي إلبقاء  ل المخطط  الذي يحاك ضد تونس على الرغم من أهميتهاهتماما كبيرا بتفاصي

                                                           
- تحقيق مؤشرات االستثمار إطارالمباشر في  األجنبيزمة المالية في تعزيز االستثمار لال األخالقية األبعاددور ،  ننور الديمأمون به يمان   81 

 : 195،ص لمشاريع االستثمار في محافظة دهوك اإلداريةعينة من القيادات  ألراءدراسة 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/432-Article%20Text-1204-1-10-20191128.pdf 
 
82 http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

 

 ، 22يوم  الخبير،  ، ن مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبيالخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمو  83  

10، 2015: 

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/432-Article%20Text-1204-1-10-20191128.pdf
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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تونس وفية للخيارات االقتصاديّة القديمة للنظام السابق القائمة على االندماج الكلي بمنظومة إقتصاد 

السوق واالنخراط كليا في الفضاء االقتصادي األوروبي الموسع  بغض النظر عن مدي قدرة االقتصاد 

سي على التكيف مع متطلبات هذه السياسة ومدى مالئمتها لتطلعات مصالح الشعب التونسي   التون

 84وأولوياته السياسيّة واالقتصاديّة المستقبلة وفقا لما جاء في دستوره الجديد.

مع قطر المستثمر األول في  فساد لعالقتهتحوم حوله شبهات  ادت وتيرة هيمنة حزب النهضة الذيوز 

وقامت حكومات حركة النهضة المتعاقبة على الحكم بإدخال الرعب المستمر في   85.ياسياإلسالم الس

متهمة  أن النهضة ، خاصة والشعب التونسي الذي بات حلمه يقتصر على تحقيق األمن توفير الغذاء

 86.بامتالكها جهازا سريا  متورط في عدة جرائم واغتياالت  وقضايا أخرى

                                                           
 لتبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:اتفاقية ا  84

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  
85 « À l’instar de la France où, «Après l’immobilier et le foot, l’Émirat [du Qatar] investit discrètement dans 
l’islam hexagonal en finançant des mosquées et soutenant l’Union des organisations islamiques de France » 
[8], qui mériterait mieux, soit dit en passant, la dénomination de l’Union des organisations fréristes de France 
[9], le Qatar investit, de façon encore plus discrète, puisque complètement opaque, depuis l’aube de la 
Révolution de Jasmin, dans l’islamisme tunisien en finançant, entre autres, comme je l’ai spécifié dans mon 
article incriminé, tout un pan du champ associatif proche d’Ennahdha et ses alliés. Le plus célèbre de ces 
financements est celui baptisé «Qatargate»   qui fut révélé, au printemps 2014, par  l’hebdomadaire en langue 

arabe Al-Chaâb (جريدة الشعب ), organe de l’Union générale tunisienne du travail (membre du Quartet du 
dialogue national tunisien, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2015), dans un article de la plume de son rédacteur 
en chef Youssef Oueslati - membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens - qui 
«révèle l’existence d’un scandale financier autour d’un don qatari de 75 millions de dollars (…)[en accusant] le 
gouvernement Laarayedh [nda : chef du gouvernement islamiste à l’époque où le parti du plaignant était au 
pouvoir et secrétaire Général de ce parti] d’avoir détourné ce don vers des associations proches de la Troïka 
[nda : Ennahdha et ses alliés] (…) D’autres personnalités politiques seraient également impliquées selon le 
rédacteur en chef du journal [Al-Chaâb] (…) L’ origine de ce scandale vient du fait que le don n’aurait pas suivi 
les procédures habituelles et aurait été transféré vers une "caisse noire" mise à la disposition de ces 
associations caritatives à des fins politiques »[10]. «L’ambassadeur du Qatar a voulu distribuer lui-même 
directement cet argent sans passer par les autorités tunisiennes» a indiqué Youssef Oueslati à Kapitalis » 

 SALAH HORCHANI, L’argent sale d’Ennahdha : d’autres Qatargates, «les valises d’argent étranger» 

etc.,3 OCT. 2019 : 

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/031019/l-argent-sale-d-ennahdha-d-autres-qatargates-les-
valises-d-argent-etranger-etc 

86
نوان "الغرف السوداء" تحدّث عن التنظيم في حدود الساعة التاسعة ليال، فيلما وثائقيا تحت ع 2019سبتمبر  27ثّت قناة العربية اليوم الجمعة "ب   

 .السري لحركة النهضة

شطاء تضمن الفيلم شهادات من أطراف مختلفة لها عالقة بالملف سواء من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو من محللين ون

 .لجهاز السريسياسيين وصحفيين ومن حركة النهضة الطرف المتهم بضلوعه فيما يعرف بملف ا

شخصية من وزراء وأمنيين وعسكريين ومدنيين وقيادات في حركة النهضة أبرزها راشد الغنوشي وأحد أصهاره ورضا  26تحدّث الفيلم عن تورط 

 .الباروني ومصطفى خذر المسؤول بالجهاز السري الذي يتعامل مع كل هذه األطراف

ين وقيادات في حركة النهضة أبرزها راشد الغنوشي وأحد أصهاره ورضا الباروني شخصية من وزراء وأمنيين وعسكريين ومدني 26تورط  

تطّرق فيلم "الغرف السوداء" إلى خبايا ملف الجهاز السري لحركة .ومصطفى خذر المسؤول بالجهاز السري الذي يتعامل مع كل هذه األطراف

ق وتسجيالت تدين أطرافا مختلفة وشخصيات هامة على عالقة بوجود جهاز سري النهضة وما تّم حجزه في الغرفة السوداء بوزارة الداخلية من وثائ

، كان على عالقة 2013بوثائق وشهادات حية وملموسة، أوضح الفيلم أن المسؤول عن الجهاز السري مصطفى خذر الذي يقبع بالسجن منذ .للنهضة

تونس وتم بمناسبتها استقبالهم من طرف رئيس حركة النهضة راشد  بتنظيم االخوان بمصر والذين أشرفوا على دورة تدريبية في التنصت في

 .الغنوشي المشتكى به والمتهم في الملف، كذلك وفق شهادات الفيلم، فقد كان خذر كان على عالقة بأبو عياض ويعلم مكان وجوده وتحركاته

ما بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وظهور  الغرفة السوداء كنز مصطفى خذر المخفي في وزارة الداخلية"، الذي يروي تفاصيل 

من انفالت أمني وما شهدته من أعمال إرهابية وأحداث  2011وثائق تدين حركة النهضة وتورطها في االغتيال، وبيّن الفيلم ما عرفته البالد بعد 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani
https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/031019/l-argent-sale-d-ennahdha-d-autres-qatargates-les-valises-d-argent-etranger-etc
https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/031019/l-argent-sale-d-ennahdha-d-autres-qatargates-les-valises-d-argent-etranger-etc


 __________________________________  
 

41 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

 مع االتحاد األوروبي  حول  األليكا.  2012إلطالق  المفاوضات سنة  هذا ما يفسر توفر األرضيةو 

النهضة  اهتماما كبيرا بتفاصيل المخطط  الذي يحاك حركة لم تولي حكومة "محمد الجبالي " وبالتالي  و

ويرمي مشروع االتفاق واإلتحاد األوروبي. تونس ضد تونس على الرغم من أهميته وأهمية الشراكة بين

توسيع وإدراج قطاعات جديدة إلى منطقة التبادل الحر لتضاف إلى المنتوجات الصناعية  إلى مزيد

الذي أقر حذف المعاليم  1995والمعملية التي تم تحريرها بموجب اتفاق الشراكة لسنة 

وسيمكن هذا االتفاق من خلق إطار موسع ليسهل بصفة تدريجية عملية التبادل بين  االتحاد  الجمركية.

ي وتونس في جميع المجاالت ومنها ، تجارة الخدمات، االستثمار وحماية االستثمار ، تجارة األوروب

المنتوجات الفالحية والفالحة الُمصنعة والصيد البحري ، الصفقات العمومية، اإلجراءات الصحية 

و تّم  .بالطاقة والصحة النباتية، الحواجز الفنية للتجارة، التنمية المستدامة، الجوانب التجارية المتعلقة

تفكيك المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية بين الطرفين في خطوة تهدف إلى ضم الجمهورية 

التونسية إلى منظومة االتحاد األوروبي بمعادلة تجعل من تونس تخضع لكل الفصول الملزمة دون أن 

  87 اد األوربي.تنتفع بالجوانب اإليجابية لهذه الشراكة كمثيالتها من بلدان االتح

على صدمة اللقاء بأوروبا  المسلحة  فقد  أفاق التونسيون والعرب بصفة عامة في القرن التاسع عشر   

-المسلمة السو  باآللة والعلم، وأضحت محل تنازع محتدم بين أصناف مختلفة من المثقفين. وتقرّ 

   88.عزل عن التاريخال يمكن فهم التغيرات االجتماعية واالقتصادية بم سيولوجية بأنّه

يؤكد البعض على أهمية البعد التاريخي مدخال إلى أية دراسة علمية جادة  وعميقة للواقع  هناو  

ليس ” بأنه  الهادي التيمومي" علم التاريخ كما يعرفه المؤرخ التونسي"و  89السياسي واالستراتيجي.

                                                                                                                                                                                     
يين ساهموا في تنامي الحركة المتطرفة بخيانتهم لمؤسساتهم ليصبحوا دموية عبّدت الطريق لهذا الجهاز السري الذي تنامى باستقطاب أمنيين وعسكر

 :2019سبتمبر  27"."مخبرين" بدرجة أولى لمصطفى خذر القائد والمسؤول والمشرف عن الجهاز السري لحركة النهضة

 :قناة العربية تكشف خفايا الجهاز السري لحركة النهضة

 

https://ar.businessnews.com.tn/520,6371,3,قناة_العربية_تكشف_خفايا_الجهاز_السري_لحركة_النهضة 
دمرت النسيج الصناعي الوطني ومشروع التبادل الحر الشامل والمعمق  1995اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي لسنة ، هاجر عّزوني  87

 عي الفالحة والخدمات:سيدّمر بال شك قطا

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-االقتصاديون-والمسؤولين-يقي 

 
88 «Mais interrogeons l’histoire de l’évolution des relations entre l’Afrique et la France pour comprendre la 

réalité que traduit ce terme. L’histoire enseigne que les relations entre la France et l’Afrique n’ont pas toujours 

été meilleures comme l’attendaient ceux qui ont cru que l’allégeance au néocolonialisme français ou la 

reconstruction mentale pour asseoir à la place du mythe de la supériorité européenne celui de la relativité et 

complémentarité des cultures, était la solution pour sortir de l’ornière. Le défunt président ivoirien Félix 

Houphouët Boigny, après les bons services rendus, s’est retrouvé au début des années 80, avec le cacao ivoirien 

qui ne coûtait plus rien, victime de la détérioration des termes de l’échange de ses amis. Idem pour son sucre qui 

devait entrer dans le circuit du commerce international. A L’époque, le journal « Le Monde Diplomatique» titrait 

à juste titre: La Côte d’Ivoire, victime de ses amis ». Dr. Vincent Ouattara, « La Françafrique : Une nébuleuse du 

néocolonialisme français» de Vincent Ouattara : 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/  
 :8،دار الشروق بيروت ،ص1983ولى د. جمال حمدان، إستراتيجية االستعمار والتحرير،الطبعة األ  89

https://ar.businessnews.com.tn/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9,520,6371,3
http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-الاقتصاديون-والمسؤولين-يقي
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
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التطريف، وهو ليس بالعلم المحكوم  ع وحكايات يتسلى بها الناس وال يضرهم جهلها، فهدفه ليس االمتنا

بعبر الماضي التي يجب على الحاضر استيعابها، إذ هو ال يهدف إلى الترهيب والترغيب، وإنّما هي 

شواغل الحاضر تحمل المرء على االهتمام بهذه الناحية أو تلك من هذا الماضي، إذ أّن معرفة هيكل 

نسان معرفته بعد نموه وتعززه، وبالتالي فإّن معرفة معيّن ال يمكن أن تسبق ظهوره، بل تتأتى لإل

فالذي ال يفهم ماضيه ال يمكنه أن يفهم حاضره   الحاضر هو الشرط الذي ال مناص منه لفهم الماضي".

تاريخية للمجتمع التونسي منذ عصر خير الدين باشا  -أو استشراف مستقبله.ومن خالل القراءة السوسيو

" نفهم بأن األزمة االقتصادية واالجتماعية التونسية الحالية تعود إلى جذور و"لجنة الكومسيون المالي 

تاريخية بدأت من عهد االستعماري إلى عصر العولمة .  فالبرجوازيات العربية نمت وتطورت في 

عالقة تبعية بنيوية مع السوق الرأسمالية. وفي تبعيتها البنيوية التي عجزت عن حّل المسائل االجتماعيّة 

الوطنيّة. وعجزها هذا ليس طارئا أو مؤقتا، بل هو عجز بنيوي تاريخّي ، لذلك فإّن تجدد األنظمة و

العربية، وانتقالها من البرجوازيّة التقليديّة إلى البرجوازية الصغيرة، لم يجدد إالّ مأزقها التاريخي، ألّن 

ي يحكم حركة البرجوازيات لي  الذهذا التجدد لم يكن إال استبداال طبقيّا في نمط اإلنتاج الكولونيا

   90.العربية

في دفع العالم العربي إلى دخول  دور كبير عوامل مختلفة لعبتكد برهان غليون على أن هناك ؤوي  

عصر العولمة من دون استعدادات ومن دون أجندة جماعية أو وطنية للتعامل مع التحديات والمخاطر 

 األشكالربي من الخارج، على شكل ضغوط متزايدة ومتعددة الجديدة. ولهذا جاءت عولمة العالم الع

  91ير من هامش االستقاللية.كبواألهداف، قلصت إلى حد 

" تمثل ما اصطلحنا على  هاأنب العولمة عرفو  باالستعمار والهيمنة العولمة ن"كور"مارتن وقد ربط   

 92.باالستعمارقرون لمدة  تسميته في العالم الثالث 

                                                                                                                                                                                     
file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D

8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%

A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_74119_F

oulabook.com_.pdf 
 القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:خالد طبابي،ا  90

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

 
لغربى آسيا حول ااجتماع خبراء اللجنة االقتصادية واالجتماعية  :ورقة مقدمة إلى، العولمة وأثرها على المجتمعات العربية  ، برهان غليوند.    91

 :2، ص   2005ديسمبر   21-19بيروت: ) "فى المنطقة العربية االجتماعيير العولمة على الوضع تأث"
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf 
 

ا، ألماني –برلين  واالقتصاديةوالسياسية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات  ،عولمة القانون ،جماعيمؤلف  - 92

 :19،ص 2020الطبعة األولى 
-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-https://democraticac.de/wp

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf% 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
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االستعمار بأنه ضم بالد أو دولة لدولة أخرى، واستخدام تلك الدولة لقوتها  "ي نكروماكوام"عرف  وقد

الصناعية الفائقة في اخذاع شعب آخر واستغالله اقتصاديا، فاالستعمار هو السياسة التي بها توثق أو تقيد 

سية من أجل تحقيق نفساه بروابط سيا إلىذات القوة االستعمارية مستعمراتها، وتربطها   الدولة )األم( 

 . مصالحها االقتصادية  تحقيقغرض جوهري وهو 

االستعمار بأنه العمل أو مجموعة األعمال التي من شأنها السيطرة أو  "محمد عوض"عرف الدكتور  كما

بسط النفوذ بواسطة دولة أو جماعة منظمة من الناس على مساحة من األرض لم تكن تابعة لهم أو على 

 .و على األرض والسكان في آن واحد سكان تلك األرض أ

االستعمار من  األوروبيةواالستعمار هو استعمال دولة حق السيادة خارج حدود أراضيتها وعللت الدول 

شبيهة بطرق اكتساب الملكية في القانون فتارة عللوه بنظرية االستيالء أو وضع  بأسبابالناحية القانونية 

   اإلداريوه بنظرية نزع الملكية للمنفعة العامة المعروفة في القانون وتارة علل، المباح  البلداليد على 

 93.والسيطرة والنهب لإلخضاعله من القانون وهو مرادف  أساساالستعمار ال  أن غير

زمن المفاوضات بحيث كانت فرنسا  هذا وقد"استمّرت الجرائم الفرنسية من تقتيل وترويع للتونسيين 

 1955تواصلت عمليات المقاومة المسلحة ضد االحتالل سنتي  يثتفاوض بيد وتقتل بأخرى، ح

الحبيب   ، غير أن هذه العمليات كانت دون سند من الحزب الحر الدستوري وتحديًدا من شق1956و

لمواصلة  1955، وذلك مقابل دعم شق صالح بن يوسف الذي كان قد دعا بنفسه في سبتمبر بورقيبة 

المقاومة المسلحة بعد رفضه التفاقيات االستقالل الداخلي. وقد دارت عديد المعارك في مختلف أنحاء 

ان الرعاية التي تشكلت إبان مؤتمر صفاقس من جهة والمقاومين البالد بين الجيش الفرنسي بدعم من لج

أشعاب الخرفان وكبيرتة التي تجاهلها التاريخ  المسلحين من جهة أخرى، ومنها معارك جبل بوهالل و

      94 ".الرسمي في كتبه المدرسية

تملكه    مارية العظمى لمابالنسبة للقوى االستع  كبيرة  إفريقيا على الدوام أهمية إستراتيجية  فقد شكلت  

وقد كان لفرنسا   من خيرات طبيعية ومواد أولية، وال سيما النفط  المحرك  األساسي لالقتصاد العالمي.

عبر التاريخ نشاطاً استعمارياً بارزاً في القارة األفريقية، حيث احتلت عدد من دول إفريقيا مثل   تونس، 

                                                           
 ) ال ذكر السم الكاتب (، بحوث ودراسات وثائقية في  تاريخ إفريقيا الحديث:  93 

https://sources.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%
D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%
D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D
9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB 

 
 :2018مارس  جرائم الفرنسية  ضد التونسيين  والثأر الغير المنسي،23كريم المرزوقي،  94

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8 

 

https://sources.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://sources.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://sources.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://sources.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8
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يا ، والسنغال، وغينيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وكوت ديفوار الجزائر، المغرب، باإلضافة إلى موريتان

)ساحل العاج(، والجابون، والكونغو برازافيل، وبنين )داهومي(، وبوركينا فاسو )فولتا العليا(، وإفريقيا 

الوسطى، والكنغو األوسط )كنشاسا(. هذا باإلضافة إلى مدغشقر، وجيبوتي )الصومال الفرنسي(، فضالً 

 .95مورو )جزر القمر(، وعدد من جزر المحيط الهندي األخرىعن جزر كو

 96ما تزال فرنسا تواصل استخدام قدر كبير من القوة على المستعمرات التي كانت تحتلها سابقا،  و  

حتى وإن كانت قد نالت استقاللها نظريا. واألنشطة االستعمارية الجديدة لفرنسا في نطاق منطقة بلدان 

عاما تقريبا بما يخدم مصالح  60، تأسست على نموذج سائد منذ "CFA" فريقيةالجماعة المالية اإل

باريس االقتصادية و السياسية  واالجتماعية والثقافية. والسبب األساسي لهذا الوضع هو اعتماد فرنسا 

 97. المفرط على المصادر اإلفريقية الفرنكوفونية )الناطقة بالفرنسية( لتوريد المواد الخام الرخيصة

الشركات عابرة القارات مثل المصارف وبيوت المال و شركات التأمين وصناديق التقاعد  وقد قامت   

بدور الشرطي الذي يؤمن التزام الدول المضيفة لهذه االستثمارات غير المباشرة بمعايير أداء معينة في 

ثمارات غير المباشرة سياستها االقتصادية. فإذا لم تلتزم الدولة بهذه المعايير نزعت منها االست

والتوظيفات األخرى، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار عمالت وأسعار أسهم وسندات الدولة وانخفاض 

احتياطات مصرفها المركزي من العمالت األجنبية مما يؤدي إلى  إفالس  مالي  يضطرها إلى 

 98.االقتراض الخارجي

، كّرس ما بدا أنّه خيار للتّقارب مع الّدول األوروبيّة والغرب على حساب العمق  و منذ االستقالل   

النّخب الحاكمة ،  أليديولوجيناالمغاربّي والعربّي واإلفريقّي تلك المخاوف، وسواء كان هذا الخيار يعود 

ونسيّة الّشعبيّة والرسميّة، فإّن ما بدا أنّه ارتماء في الحضن أو ألسباب موضوعيّة تتجاوز اإلرادة التّ 

                                                           
 :2017-3-2كر،  إفريقيا بين األطماع الفرنسية و تطلعات المستقبل،فادي قدري  أبو ب  95

 

https://www.noonpost.com/content/16874 

 
96 « Le maintien du système françafricain permet à certaines entreprises de continuer à assurer une domination 

économique en Afrique francophone. Les états rentiers vivent de l’exploitation des peuples par le soutien à leurs 

multinationales. » Dr. Vincent Ouattara, « La Françafrique : Une nébuleuse du néocolonialisme français» de 

Vincent Ouattara : 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/ 
 :2019-10-9يقية ..مفهوم االستعمار الفرنسي ،)الجديد للقارة السمراء تحليل(، الجماعة  المالية اإلفر   97

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D

9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8

%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-  

 

 ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغرب العربي : مثال تونس:98 

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 

https://www.noonpost.com/content/16874
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://journals.openedition.org/insaniyat/7060
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ثّم إعالن الّشراكة  1995واتّفاقيّة الّشراكة سنة  1969األوروبّي بتوقيع أّول اتّفاقيّة للتّبادل الحّر سنة 

  99المتميّزة لم يعُد أن فاقم من تلك المخاوف. 

ازداد عدد المعاهدات  ثنائية األطراف  المرتبطة بعد جولة االوراقوي للمفاوضات التجارية  و     

ويكفي التأمل في  إسم االتفاقية "التبادل الحر و الشامل والمعمق" لنفهم  عمق المكر بتشجيع االستثمار. 

في تطويق تونس باتفاقية  قائمة على  كلمات  مفخخة ،فلو تّم إمضائها فان تونس ستجد نفسها مكبلة 

طرف الدول األوروبية ،وطبعا بما انه الطرف األقوى  فال حدود لهذه الحرية،أي باتفاق تبادل "حر" من 

أنها متجددة تجدد التطور التقني والعلمي والزمني . ويقصد باتفاق "الشامل" أي أنه شمل كل المجاالت  

ذها لفترة ليكا" سيمتد تنفي،والتي تتطور بدورها وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي،خاصة وأن اتفاقية "األ

سنة بمعنى أنها قابلة " للتغيير المستمر"  وفقا لكلمة "الشامل"، خاصة وان هذه االتفاقية  20و 10ما بين 

جاءت كمرحلة أخيرة وكـ" تتويج" وفقا للمصطلحات المتداولة  من قبل السلط التونسية لـ"اتفاقية 

صطلح يشرح نفسه بنفسه. فإن مثل هذه برشلونة" أما معنى "المعمق" فذلك ال يحتاج إال توضيح ألن الم

 المصطلحات ال توجد في ما بين الدول الغربية. 

يبدو متوازنًا، فهي مشروع اتّفاقيّة للتّبادل "الّشامل الحّر والُمعّمق" بين  فال شيء في اتفاقية  "األليكا"  

العربّي عالقات شائكة دولة منفردة وتكتّل من الّدول األوروبية، تجمعها بتونس وبالعمق المغاربّي و

وُمعقّدة سواء من حيث التّاريخ االستعمارّي أو من حيث المخاوف الّدائمة من تحّول ذلك االستعمار 

خاصة و أنه ال يخفى على أحد  100المباشر إلى أشكال أخرى من الهيمنة النّاعمة الثقافيّة واالقتصاديّة.

 101مدى تبعية رؤساء الدول اإلفريقية لفرنسا .

                                                           
 وليد حدوق،تونس واتفاقية االليكا .. من نحن وماذا نريد أن نكون؟  99

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-األليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-1-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحلليال 

 

داودي محمد،السياسة المالية  وآثارها  على استقطاب االستثمار األجنبي  المباشر  حالة الجزائر ،تخصص  مالية عامة ، الجمهوريـة   100 

لكية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  -تلمسان–يــم العالي و البحـث العلمـي،جامعـــة أبي بكر بلقايد الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة وزارة التعل

 .30ص  2011/2012وعلوم التسيير أطروحة دكتوراه  في العلـوم االقتصادية، السنة الجامعية

Mohamed.Doc.pdf-tlemcen.dz/bitstream/112/3177/1/Daoudi-http://dspace.univ 
 

101 « Pour réussir cette mission, la France gaulliste va s’appuyer sur des chefs d’Etat africain à l’image du chef 

traditionnel qui échangeaient leurs frères et sœurs contre la pacotille et se souciaient peu du devenir de leurs 

territoires. François Verschave désigne les présidents et dictateurs africains qui sont complices de ces réseaux 

d’où ils tirent leur pitance et longévité, parce que protégés par l’Etat français. Il cite ainsi Omar Bongo (Gabon), 

Gnassingbé Eyadema (Togo), Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou Nguesso (Congo), Blaise Compoaré 

(Burkina Faso), ou Idriss Déby (Tchad) ». Dr. Vincent Ouattara, « La Françafrique : Une nébuleuse du 

néocolonialisme français» de Vincent Ouattara : 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/ 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-الأليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-1-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحلليلا
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/3177/1/Daoudi-Mohamed.Doc.pdf
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
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والحكومة بقيادة رئيس  102جوالت متعددة من المفاوضات الفاشلة بين االتحاد األوروبي  وعقب  

َم إضرابا عاما دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل،و عمال  "يوسف الشاهد"الحكومة التونسية  نُّظِ

شملت المطالب  وقد القطاع العام في جميع أنحاء البالد، باإلضافة إلى موظفي الشركات المملوكة للدولة.

األولية ضمانات ضد عمليات الخصخصة ووقف برنامج الحكومة لإلصالح االقتصادي المتوافق بشدة 

صندوق النقد « في جيب»مع متطلبات المؤسسات المالية الدولية. ووصف الحكومة التونسية بأنَّها 

زة في خطاب االتحاد العام الدولي ، في إشارة إلى سيطرة الصندوق الكبيرة على الحكومة  السمةً البار

 103التونسي للشغل.

  "اإلصالح الهيكلي"ومع تعمق الخيارات الليبرالية بتطبيق برنامج  1986علما بأنه  بداية من سنة     

المملى من طرف المؤسسات المالية العالمية عرفت سياسة التداين منعرجا خطيرا، ذلك أّن الديون 

ساهم إالّ في تعميق واقع االرتهان بالخارج وتفكيك النسيج المسداة من طرف هذه المؤسسات لم ت

االقتصادي والدفع نحو المزيد من التداين إلى حّد الوصول إلى التداين لتسديد الديون المتراكمة، 

حفاظا على مصالح   في نفس سياسة التداين المجحف 2011جانفي  14ولتواصل الحكومات بعد 

المؤسسات المالية العالمية ) صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(،  مالءاتالطبقات الحاكمة رضوخا إل

مثال بلغ قائم الدين  2014فيمكن القول موضوعيا أّن الدولة مفلسة وعاجزة عن تسديد ديونها ففي سنة 

من جملة الموارد الذاتية للدولة. إذا كانت القروض الممنوحة في تونس خالل  بالمائة138الخارجي 

طة بضرورة تطبيق جملة من السياسات الليبرالية تحت برنامج اإلصالح الهيكلي، وفي نفس مرتب 1986

اتفاق “السياق كانت القروض الممنوحة من طرف اإلتحاد األوروبي مشروطة بإمضاء ما يعرف ب 

.  و في نفس اإلطار وتحت عنوان تشجيع االستثمار الخاص وجلب االستثمار 1995سنة ” الشراكة
                                                           

سنة. فالدمار والمعاناة اإلنسانية التي تسببت بها الحرب العالمية الثانية في القارة األوروبية خلقت  50تعود فكرة تأسيس االتحاد إلى أكثر من   102

روبية يصف االتحاد األوروبي نفسه بأنه تجمع من الدول األو  شعورا بضرورة بناء عالقات دولية قوية تحول دون تكرار تلك الكوارث.

تجارة الديمقراطية الملتزمة بالعمل معا من اجل السلم والرخاء.يشرف االتحاد األوروبي على التعاون بين دوله األعضاء في مجاالت عدة منها ال

تلة دول جديدة في عضويته، معظمها دول من الك 10بانضمام  2004والبيئة والنقل والعمالة وغيرها.وكان الحلف قد رحب في األول من ماي 

الدول  االشتراكية السابقة، وذلك في خطوة مهمة على طريق التخلص من االنقسام الذي وقع في القارة األوروبية عقب الحرب العالمية الثانية.ومن

.ولكن الخطة التي انضمت إلى االتحاد الحقا جمهورية التشيك وقبرص واستونيا والمجر والتفيا وليتوانيا  و مالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا

الخاصة بطرح دستور لالتحاد من شأنه ضمان سالسة عمله بعد توسيعه لم تحض بالدعم الضروري في استفتاءات أجريت في عدد من الدول 

إن . ويعد السياسيان الفرنسيان "جان مونيه" و"روبرت شومان "مهندسي المبدأ القائل 2009األعضاء، حتى اعتماد اتفاقية لشبونة في   ديسمبر 

اس معاهدة السبيل األفضل إلطالق عملية االلتحام األوروبية يمر من خالل تطوير العالقات االقتصادية بين الدول األوروبية.وكان هذا المبدأ هو أس

دا وبلجيكا ألمانيا وايطاليا وهولنو، التي انبثقت عنها "منظمة الفحم والصلب األوروبية": التي انضمت إليها كل من فرنسا 1951باريس لعام 

، أسست هذه الدول كال من المنظومة االقتصادية األوروبية والمنظمة 1958ولوكسمبورغ.وبموجب معاهدة روما التي أصبحت سارية المفعول عام 

ثالث لتنبثق عنها ، دمجت هذه المنظمات ال1967األوروبية للطاقة الذرية اللتين كانتا تعمالن بالتوازي مع منظمة الفحم والصلب األوروبية.وفي عام 

تحدة إلى المجموعة األوروبية التي كان هدفها الرئيس تعزيز التعاون في المجالين االقتصادي والزراعي.ثم انضمت الدنمارك وايرلندا والمملكة الم

. 1995دا والسويد في عام والنمسا وفنلن 1986والبرتغال واسبانيا في  1981، وانضمت إليها اليونان في عام 1973المجموعة األوروبية في عام 

على أن االتحاد هو وريث المجموعة األوروبية. حقائق  1991ألوروبي التي وقعت في مدينة ماستريخت الهولندية في عام اونصت معاهدة االتحاد 

 :2017مارس 15عن االتحاد األوروبي،

 

https://www.bbc.com/arabic/world-39266697 

 
 :2019-1-25ماكس غالين، ما الذي يفعله صندوق النقد الدولي في تونس؟  103

https://arabicpost.com/opinions/2019/01/25/تونس-صندوق-النقد-الدولي-تونس 

 

https://www.bbc.com/arabic/world-39266697
https://arabicpost.com/opinions/2019/01/25/تونس-صندوق-النقد-الدولي-تونس
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جملة من الحوافز و التشجيعات واإلعفاءات ” 1993مجلة االستثمار “دعم الصادرات احتوت األجنبي و

، فإّن خسائر ميزانية الدولة المتأتية من هذه ا إجراءات 2007-1994الجبائية. وإذا اعتبرنا فقط الفترة 

من مجمل  بالمائة7الي بالمائة   من الموارد الجبائية وحو 11 من الناتج المحلي الخام، بالمائة  2بـ تقدر 

موارد الميزانية. وتعمقت هذه النزعة نحو تراجع الموارد الذاتية للدولة أكثر بتراجع الموارد المتأتية من 

، وتفاق الشراكة مع اإلتحاد 1994المعاليم الديوانية خاصة بعد إبرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 

تمد أساسا على اإللغاء التدريجي للمعاليم الموظفة على األخير اع  ، ذلك أّن هذا1995األوروبي 

مليار  7،25، باغت خدمة الدين 2015-2010الواردات. كما تجدر اإلشارة بالقول أنه خالل الفترة 

من نفقاتها لتسديد ديونها، كذلك مثلت  بالمائة  6،21دينار وبذلك تكون الدولة قد خصصت ما يقارب 

من مجمل الموارد الذاتية للدولة.، والموارد الذاتية للدولة  بالمائة  23فترة ال خدمة الدين لنفس الفترة

وهذا يعني أّن دافعي الضرائب هم من يتحمل الجزء   من موارد جبائية  بالمائة 80بأكثر من   متكونة

 104األكبر من كلفة تسديد الديون . "

د العبا بارزا في ميادينها، وأن انتصار فإن  صندوق النقد الدولي  يع  العولمة دي و  وفقا لمنتق    

السوق يعني نهاية الدولة باعتبارها حامية للضعفاء اقتصاديا في مواجهة األقوياء اقتصاديا، وتفوق قوى 

السوق التي ال تعرف الرحمة وأولئك الذين يتحكمون في تلك القوى. كما يخشون أن تخضع كل قيمة، 

تجارية، فالعولمة تعني إرغام الحكومات القومية على التخلص وكل مؤسسة وتشريع لسيطرة المصالح ال

من اللوائح المنظمة لألعمال، والضرائب على الشركات، والقيود األخرى المفروضة على القدرة 

 .التنافسية للشركات، ونهاية دولة الرفاهة وشبكات األمان أولئك الذين يخسرون بسبب التغيير االقتصادي

لعولمة، تفقد الحكومة فعال سيطرتها على اقتصادها القومي، وتجعل الشركات ويؤكدون أنه، بسبب ا

العمالقة تحل محل الدولة و محل السياسات القومية باعتبارها المحدد الحقيقي للشؤون المحلية 

والدولية.فالسياسات االقتصادية ودولة الرفاهة قد تّم إغراقها باسم زيادة تحقيق أرباح أعلى لصالح  

ت وزيادة قدرتها التنافسية، فبينما كان تحرير التجارة في الماضي يأتي مصحوبا بالزيادات في الشركا

التأمين االجتماعي وشبكات األمن والرفاهية، فإنه منذ الثمانينيات تم التخلي عن برامج الرفاهة 

ظمة لعمل االجتماعية وتم تخفيض الضرائب على منشآت األعمال، كما جرى التخفيض في اللوائح المن

 105منشآت األعمال،  مقابل تخفيض إجراءات حماية البيئة لتشجيع استثمار الشركات المحلية. 

                                                           
 القتصاد السياسي للتخّلف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:خالد طبابي،ا  104

 

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخّلف-من-خير-الد 

 

ن حالة "   )األرد2017-1989طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية للدولة ]"  105 

 :55-54،ص2018دراسة (، قسم العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الشرق األوسط  ،

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf 

 

https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf
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و وفقا  لتوقعات "جاك أتالى" ستزيد حالة القلق لدى عدد كبير من الخبراء المتفهمين لما ستؤول إليه   

ور مخاض عسير األوضاع وان كانت كل المعطيات المطروحة تشير إلى أن العالم وفرنسا في ط

فالسياسة المتبعة في كل الدول سواء  .لسياسات جديدة تأتى على أنقاض السياسات المعمول بها حاليا

كانت متقدمة أم متخلفة تخضع لقواعد قانون العولمة "فالبعد االقتصادي و هو البعد "القيادي" نظرا 

مل لالقتصاديات العالمية المفتوحة على لقيادته ألسس التغيير في العولمة، و يتم من خالل االندماج الشا

بعضها البعض .و حرية التجارة الدولية التي تفضي إلى إنسياب السلع والخدمات و ظهور الشركات 

المتعددة الجنسيات و العابرة للقارات كقوة عالمية فائقة النفوذ. و ما يسود العالم من اتجاه نحو تحرير 

األفكـار والـسلع واألموال بين الدول على النطاق العالمي ، وتيسير حركة األشـخاص والمعلومـات و

وتقوية الترابط واالعتماد المتبادل ، بل التجانس والتوحد بين تلك الدول بما قد يفضي إلى ظهور ما 

تنهار فيه الحواجز بمختلف أنواعها  يسمى بـ   "المجتمع الدولي المتشابك" الذي تـزول فيـه  الحدود ، و

وإذا كان نشوء األزمات الدولية هو بسبب وجود  . يه التفوق والغلبة ولبرما البقـاء لألقـوى، ويكون ف

قصور في التفاعل الـدولي داخـل النسق العام ، أو أي نسق تحتي ، فإن هذا القصور قد يؤدي إلى تفاقم 

الحرب العالمية ، والتي كان من نتائجها وقوع  1914 هذه األزمة إلى حـد الحرب كما حدث في أزمة  

 106.األولى

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 .119-118ص  المرجع السابقلعبة األمم، نعيمة كراولي ،فرنسا من ثورة الجياع إلى   106 
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 اتفاقية التبادل الحر الثالثالفصل 

 وأبعادها،خلفياتها يكا" حقيقتها لأال" مع االتحاد األوروبي  الشامل والمعمق 

التعهدات ال تزال الدول الغربية تتعامل بجبروت القرون الوسطى مع الدول النامية رغم  كثرة    

ولية التي تصدر تحت قبة األمم المتحدة ، عارضة عبر الحائط شعارات  عدة  والمعاهدات والقرارات الد

في عديد الدول العربية لنشر "الحرية  والديمقراطية   ستباقيةإال زالت تخاض باسمها حروب 

غير أن هذه الحقوق  لم تكون مطروحة  في جداول أعمال "العالم المتحضر " حينما يتعلق  .والمساواة"

لشعوب في تقرير مصيرها ، وبحقها في التمتع بثرواتها،وبسيادتها عليها.   فقد تقدم االتحاد األمر بحق ا

، ليشمل ما 1995لسنة  األوروبي بمشروع غير متكافئ بتاتا  والذي جاء في إطار تتمة لالتفاق السابق

لدول األوروبية تبقى من القطاعات االقتصادية و بالتحديد قطاع الفالحة وقطاع الخدمات .فلم تتناء ا

والهبوط إلى مستوى التعامل بجبروت وهيمنة على بلد أنهكته لعبة األمم من خالل "الربيع العربي"  

الذي ادخل البالد في جملة من المشاكل التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم نتيجة التدخل المباشر للقوى 

علما باّن اتفاقية التبادل الحر الشامل الغربية   من خالل أحزاب ممولة ومدربة على   خيانة الوطن .

محّل التفاوض هي مسوّدة مشروع بصدد اإلكمال، اقترحها االتحاد األوروبي وكتب ” األليكا“والمعمق 

 15كّل فصولها. وهي تتميز بقدر كبير من التعقيد القانوني وبتعّدد فصولها وتشعّب مجاالتها. فهي تضمُّ 

ج بابًا، يشمل كلٌّ منها، حسب الق طاع أو المسائل المطروحة، العديد من الفصول. ويُنتَظر أن تُدجَّ

إذ .الروزنامات والعديد من المسائل التقنية الُمتَّفَق عليها بين الطرفيّْن بالملحقات، التي ستحوي القائمات و

لمقارن ال يمكن للقارئ أن يفهمها إال إذا كان مختصا في القانون الدولي والقانون األوروبي والقانون ا

والقانون التجاري وقانون المنافسة وقانون النقل البحري الدولي والملكية الفكرية؛ وفي نفس الوقت خبيًرا 

في جميع القطاعات كالفالحة والصناعة والخدمات، التقليدية منها والحديثة كالخدمات اإللكترونية 

   107 . والمصرفيّة. وهو ما يكاد يجعل فهمها مستحيال

االليكا "وتهتم ”مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” ” األليكا“مختصر كلمة ب  ويقصد   

من "االليكا  "وتجسم.بمشروع اتفاق بين تونس واالتحاد األوروبي لتوسعة وتعزيز تعاونهم االقتصادي"

ي منذ تحصلت عليها تونس لدى االتحاد األوروب هذا المنطلق هدف رئيسي لمرتبة الشريك المتميز التي 

وهي عبارة عن أداة اندماج فعلي لالقتصاد التونسي في السوق الداخلية لالتحاد  108 2012نوفمبر 

                                                           
  : ! ”2018-12-15 - االستثمار“عن تْقنين االستعمار باسم ”: األليكا“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    107  

www.inhiyez.com/archives/1940https:// 

 
108 «Depuis son accès au rang de partenaire privilégié en novembre 2012, la Tunisie a entamé des discussions 

préliminaires avec l’Union Européenne (UE) en guise de préparation aux négociations sur la signature d’un 

https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.inhiyez.com/archives/1940


 __________________________________  
 

50 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

باتفاق تجاري جديد بل باألحرى باندماج أعمق لالقتصاد  األمرومن هذا المنطلق، ال يتعلق .األوروبي

 109متوسطي. -التونسي في فضائه االورو

ألوروبية يراها العديد من الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين ا التصريحاتفهذه االتفاقية وعلى عكس   

في تونس خطوة جديدة لالنفتاح بعد االنتهاء من اإلصالحات الهيكلية، تؤسس إلنشاء منوال اقتصادي 

نيوليبرالي في تونس يفرض التقليص التدريجي وإلغاء دعم ومساعدة الدولة والتدخل في األسواق عبر 

  110لها مفتوحة للمؤسسات األوروبية.تعديل األسعار وجع

هي استعمار جديد للبالد يكا" األلفاتفاقية التبادل الحر والشامل والعميق مع اإلتحاد األوروبي "   

التونسية ، وهو موقف عديد الباحثين والكتاّب والصحفيين، والمحامين ورجال القانون واالقتصاد.  و تعد 

األساسية لالستثمار األجنبي ،ألنها تمتلك  البنية والهياكل  األساسية الشركات المتعددة الجنسية القاطرة 

 111الالزمة لتحقيق ذلك .

يكا" المزمع إمضائها مع ألل" ا مع اإلتحاد األوروبي  وكانت اتفاقية التبادل الحر والشامل والعميق  

تعيد البالد إلى حقبة  اإلتحاد األوروبي تتويجا لسياسات خاطئة و المتبعة مند "االستقالل" والتي قد

استعمارية رسمية جديدة .فهناك تشابه كبير بين عهد الحماية وهذه االتفاقية   بما يدخل تونس في عهد 

اتفاقية التبادل الحر الشامل المسؤولين حول  تباينت  مواقف الخبراء االقتصاديين و و حماية ثاني.

، ومنهم من أقّر بوجود عديد  المؤاخذات ومنهم من   لتونس ، فمنهم من اعتبرها فرصة والمعّمق 

وأنه ال  يمكن الحديث اليوم .رفضها رفضا تماما واعتبرها اضمحالل للسيادة الوطنية واستعمار شامل

اد األوروبي التي تتمتع بدعم السياسة االتح تونس عن وجود اتفاقية تكافؤ  في ضل غياب التكافؤ بين

     112  .الفالحية المشتركة على مستوى االتحاد األوروبي

                                                                                                                                                                                     
Accord de Libre Échange Complet et Approfondi (ALECA) » Azzam MAHJOUB, et Zied SAADAOUI, Impact 

de l’accord de libre-échange complet et approfondi sur les droits économiques et sociaux en Tunisie, Mai -

2015,P1 : 

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-version-finale-MAI-2015.pdf 

 
109 http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

 

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 110:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 

 

لمالية  وآثارها  على استقطاب االستثمار األجنبي  المباشر  حالة الجزائر ،تخصص  مالية عامة ، الجمهوريـة داودي محمد،السياسة ا  111 

لكية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  -تلمسان–الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة وزارة التعليــم العالي و البحـث العلمـي،جامعـــة أبي بكر بلقايد 

 :13ص  2011/2012ير أطروحة دكتوراه  في العلـوم االقتصادية، السنة الجامعيةوعلوم التسي

Mohamed.Doc.pdf-tlemcen.dz/bitstream/112/3177/1/Daoudi-http://dspace.univ 

 

 10 - 22يوم  الخبير  ، المسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي اديون والخبراء االقتص  112  

– 2015: 

bir/103613https://www.turess.com/alkha 

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-version-finale-MAI-2015.pdf
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/3177/1/Daoudi-Mohamed.Doc.pdf
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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يمكن إرجاع االهتمام الرسمي للدول األوروبية بمنطقة المغرب العربي لمبادرة الجماعة األوروبية و     

المؤسسة للجماعة وهي   ، 1957113مارس 25للتعاون المتوسطي، بتوقيع اتفاقية روما التي جرت في  

إلنشاء"مؤتمر  األمن والتعاون  1990األوروبية ،وثانيها المبادرة اإليطالية اإلسبانية التي طرحت عام 

و انبثق عن ذلك مسار  في البحر األبيض المتوسط" على غرار"مؤتمر األمن و التعاون األوروبي "

منذ االجتماع الوزاري  5+5ار التعاون بين بلدان غرب حوض البحر األبيض المتوسط المسمى بحو

يضم هذا المسار كالّ من و ،114الذي صدر عنه إعالن روما التأسيسي 1990أكتوبر سنة  10بروما يوم 

تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا و خمس دول أوروبية هي إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا 

على خصوصية الحوض الغربي للبحر األبيض  و ثالثها المبادرة الفرنسية التي ركزت وإيطاليا ومالطا

(. وكانت المبادرة الرابعة تلبية لدعوة الرئيس مبارك في سترازبورغ في شهر نوفمبر 5+5المتوسط )

حيث تأمل الدول المطلة على البحر األبيض  إلنشاء "منتدى التعاون في البحر المتوسط". 1991

    115.ار واألمن والعيش المشتركالمتوسط لتحقيق منطقة مشتركة للسالم واالستقر

،(بدعم من االتحاد األوروبي  بانجاز مشروع النهوض بالحوار 2018 – 2016وقد قام  )سوليد    

شركاء إقليمين ممثلين منظمات أصحاب  10االجتماعي في دول جنوب المتوسط ، ائتالف مكون من 

طة عمل امتدت على مدارا ثالث سنوات، ، وفق خ 116العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني

وعلى ثالث مراحل مترابطة،لقيادة مشاورات وحوارات،وتنظيم ورشات وندوات، وتقديم دراسات 

                                                           
مة وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية ألوروبا السياسية واالقتصادية. وقد أّسست المجموعة االقتصادية األوروبية السوق المشتركة القائ "    113

ـ رقم العدد      2019ي  ما 27 أبرز المحطات في تاريخ االتحاد األوروبي،: ".على التنقل الحر، مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول األعضاء

14790  : 

-https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%

-D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%

D9%88%D8%A8%D9%8AD8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%% 

 

   114 Déclaration  commune des neuf pays  de la méditerranée occidentale, sur la coopération  et le dialogue en 

Méditerranée occidentale entre les pays  de l’Union du Magreb arabe et les pays  de l’Europe du Sud،Rome le 10 

octobre 1990 :p 1. 

: www. iemed.org/ observatori،fr/ recursos/documents/ 

 documents،oficials،adjunts/declaration commune des pays de la mediterranee occidental5+5f 

  
ي للهجرة(، أطروحة أحمد  عبد القادر محمود عقل ، صراع الحضارات وآثاره في الشعر العربي في العصر العباسي األول)القرن الثان   115

 : 4ص   2003، نابلس، فلسطين ،  ماجستير في اللغة  العربية  جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا

www. Mohamedrabeaa.com/books/book1_1431.pdf  

 
116 « Même sous l’ancien régime, il existait déjà une société civile relativement bien établie en Tunisie, surtout 

avec des organisations de femmes et de défense des droits humains très actives, malgré le contrôle général et la 

répression constante de l’appareil d’État. Pendant et après la révolution, cet engagement de la société civile s’est 

considérablement et irréversiblement intensifié, en particulier de la part des générations plus jeunes. Ce faisant, 

les libertés conquises et la nouvelle Constitution facilitent énormément l’engagement de la société civile. » Entre 

continuité et nouveau départ- Les relations tuniso-allemandes au fil du temps , HENRIK MEYER ET MARCEL 

RAUER (HRSG.) ,Octobre 2018,p12: 

files/bueros/tunesien/14819.pdf-http://library.fes.de/pdf 

https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14819.pdf
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وأبحاث نوعية وجديدة وغير مسبوقة في المنطقة العربية،بمشاركة منتظمة أصحاب العمل، والنقابات 

117تونس والمغرب.العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني،في كل من األردن و
 

تم توقيع أول اتفاقية للتجارة بين المغرب واالتحاد  "حيثانخرطت المغرب في هذا المسار  وقد   

. وقد تم توسيع النطاق التجاري البحت 1963بعد مفاوضات بدأت منذ عام  1969األوروبي في عام 

وتضمنت  1978هت أواخر عام ، والتي انت1976لهذه االتفاقية مع االتفاقية الثانية المبرمة في عام 

إلى  1995وقد توصل الطرفان بعد سنة من مؤتمر برشلونة في عام .االقتصادية والمالية” المساعدة“

 1عقد اتفاقية سميت باتفاق شراكة ميزت نهاية التخفيضات الجمركية التدريجية على السلع الصناعية في 

ي لمنطقة للتبادل الحر بما يقوي انفتاح السوق . و ينص هذا االتفاق على اإلنشاء التدريج2012مارس 

لتشمل مختلف قطاعات االقتصاد: التعاون الصناعي ” الشراكة“المغربية ومواصلة توسيع مجاالت 

وتعزيز وحماية االستثمار والفالحة والصيد البحري والنقل والطاقة والبيئة والتعليم والتكوين والتعاون 

مع ” الشريك المتقدم“على وضع  2008وقد تحصل المغرب في عام  .العلمي والتقني والتكنولوجي .

الذي يحدد األولويات ” لـدعم المغرب في عملية التقارب التنظيمي“االتحاد األوروبي كجزء من برنامج 

خاصة فيما يتعلق بالمعايير الصناعية والصحية والصحة النباتية وفي مجاالت الصيد البحري والنقل 

رد المياه وكذا التشغيل والتغطية االجتماعية. وقد تم بالفعل إجراء بعض األعمال في البحري وإدارة موا

المناطق النموذجية مثل الخدمات المالية )التأمين( والمشتريات العامة. ويهدف وضع الشريك المتقدم 

تحاد تحقيق اندماج متقدم لالقتصاد المغربي في اقتصاد اال“والبرامج التي يحتوي عليها أساسا إلى 

ن عزم االتحاد األوروبي على إخضاع االقتصاد المغربي ال يتوقف عند هذا الحد حيث تم إ”. األوروبي

كما ”. الشاملة والمعمقة”للتصديق على اتفاقية تبادل حر سميت بـ” مفاوضات“إطالق  2012في عام 

تحاد األوروبي التي أطلقت عالوة على ذلك بتوقيع االتفاقية الزراعية بين المغرب واال 2012تميز العام 

والتي تهدف إلى اإلسراع في تحرير التجارة في المنتجات الزراعية  2006المفاوضات بشأنها في عام 

 118" .المصنعة والمنتجات السمكية

غير أن الوضع في تونس يختلف  عن المغرب،  فاألوضاع رغم تشابهها إال أن طبيعة الديمقراطية      

تلفة مما يضع تونس في وضعية  حرجة، فالتشريع التونسي لما بعد الثورة قد عرف الناشئة في كليهما مخ

عديد النقائص وخاصة على مستوى قانون االنتخابات والدستور  وغيره التي أدت إلى الحالة التي يعرفها 

                                                           
 :2تونس:ص –المغرب –األردن -الحوار االجتماعي من أجل التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعيةميثاق تعزيز    117

 

/03/SOLiD_Charter_AR.pdfcontent/uploads/sites/4/2019-http://medsocialdialogue.org/ar/wp 

 
 :2019 جانفي 5 التداين، و المالية االختالالت األوروبي: واالتحاد المغرب بين الحر التبادل اتفاقية،  الرحماني ميمون   118

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/اتفاقية-التبادل-الحر-بين-المغرب-وال 

   

http://medsocialdialogue.org/ar/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/SOLiD_Charter_AR.pdf
http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84
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 Modernité فالتشاريع المقارنة وخاصة  منها  المغربي كان أكثر  تطورا  .ويعيشها الجميع اليوم

ومواكب أكثر ألفكار ورؤى اإلصالح التي وجب إدخالها على األنظمة القديمة والديمقراطية الكالسيكية   

غير »التي ال شك اليوم أنها في قمة أزمتها،  على خالف الدستور التونسي الذي كان تقليديا وحتى 

إن أراد  و .يمقراطية"بالمعنى المتداول اليوم للديمقراطية "مفهوم الجيل الجديد من الد« ديمقراطي

التشريع التونسي بكل الطرق غلق كل منافذ  عودة االستبداد إال أنه  في نفس الوقت فتح أكثر من ممر 

أمام تسرب حياة سياسية هجينة وديمقراطية شكلية بكثير من الشعبوية  أساسها "االنتخابوية" وهو بالتالي 

فاختيار .قيقي واستقرار سياسي و اقتصادي دائمينعاجز على توفير شروط أساسية النتقال ديمقراطي ح

الرشوة » نظام انتخابي أخر غير موجود اليوم قد تكون آثاره االيجابية محدودة دون توسيع مفهوم 

الرشوة » بتبني مفهوم « العمل السياسي»و« العمل الخيري»وفك االرتباط بشكل صارم بين « انتخابية

للهروب من العقاب « الحصانة»طريق أمام إمكانية استعمال ودون قطع ال»االنتخابية الجماعية 

أن اختيار نظام  كما . وممارسة الفساد السياسي وهي اإلصالحات التي أقدم عليها غيرنا بكل شجاعة

حكم أخر سواء كان النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي  قد يتحول إلى نظام حكم فردي إذا لم يقع إعطاء 

عل ذلك المشرع الروماني و الفنزويلي وغيرهما ألنه من المتفق عليه وان حق العزل للناخب كما ف

الديمقراطية اليوم بحق االنتخاب فقط دون حق العزل هي ديمقراطية عرجاء وهي ديمقراطية شكلية لم 

 119تعد تستجيب لحاجيات المجتمع وطموحاته التاريخية المشروعة. 

ال تقتصر على المشاكل االقتصادية واالجتماعية بل هناك  ية تونس البالد هاتواجهلذا فالمشكلة التي  

فال يمكن بناء    ها.يستنزف موارد تسرب إلى كل مفاصل الدولة و الفساد  الذيمشاكل أخطر  وأهمها 

 .نظام ديمقراطي يَنخره  الفساد  

ذ  في غربية،هي ديمقراطية عرجاء، فالقرارات التي تؤخ فالديمقراطية سواء كانت عربية أو    

تأثير معينة ، مثل  الكونغرس األمريكي والبرلمان األوروبي  تصاغ في أكثر األحوال  من قبل  مراكز

و المواصالت.وأصبحت القرارات التي يتخذها البرلمان ،بمبادراته  وصياغته  لوبيات النفط

عن مركز القرار  واستقالليته،حاالت استثنائية ،بدل أن تكون القاعدة  التشريعية،مما يطرح السؤال 

الفعلي في هذه  الدول الكبرى،وربما أيضا  عن جدوى الديمقراطية،إذ ا فقدت أهم أدواتها ، وهي قدرة 

 120التشريع المستقل . 

                                                           
 

 : 23/12/2020 سي التونسي؟سالم السحيمي، ماذا يجب أن يتغير في التشريع السيا 119 

%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%Ahttps://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8

-7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8

-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-D8%A7%D9%86%  

 
 :18، ص  2016إميل خوري، صراعات الجيل الخامس،شركة المطبوعات  للتوزيع و النشر،الطبعة األولى لبنان   120

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
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، ت الفاسدة التي تعاقبت على الحكمالفساد الذي تفشى لدى مجموعة معينة من الناس مأتاه الحكوما و  

م الطبقة الفقيرة للوصل إلى البرلمان لما كان تحت القبة برلمانيين فلو ال المال  الفاسد الذي اشترى ذم

فاسدين. والمال الفاسد هو الذي أوصل حكومات فاسدة للحكم ، فالتمويل الخليجي والتكتيك التركي 

والدعم اللوجستي الغربي ركز في تونس كل أسس الفساد. وهذا ما أكده سفير االتحاد األوروبي في 

  121تونس .

اآلليات الرامية للتصّدي إلى الفساد بالفشل لسببين أساسيين هما أوالً، تولي الحكومة اهتماماً   اءتب قد و

كبيراً بسّن تشريعات ترمي إلى تحييد األطراف السيئة المستفيدة من بيئة ما بعد الثورة، وردع األفراد 

رّكز على مسار العدالة من ارتكاب ممارسات فاسدة، في حين أن العديد من قوى المجتمع المدني ت

نهج الذي اتّبعته الحكومة للتصّدي إلى الفساد من أعلى  أدىثانياً، واالنتقالية ومسألة انتهاكات الماضي. 

                                                                                                                                                                                     
%A7%Dfile:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8

8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9

%85%D8%B3%202%20.pdf 
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 « L’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini a révélé tout dernièrement que « la 

Tunisie a reçu de la part des Européens depuis 2011, 10 milliards d’euros, en dons et en prêts ». Un montant 

colossal l’équivalent de 30 milliards de dinars à raison de près de 04 milliards par an. 

Et d’ajouter que la Tunisie avait reçu de la part des bailleurs de fonds plus que ce qu’on lui avait promis. 

Mais où est allé tout cet argent et quel est son impact sur la vie des Tunisiens ? 

« Premier pays au sud de la Méditerranée à signer avec l'UE un accord d'association, et à intégrer la zone de 

libre-échange, la Tunisie reste l'un des premiers bénéficiaires de l'aide et de l'assistance européennes. Cette 

assistance s’est renforcée au lendemain du 14 Janvier 2011, conférant au pays le statut de « partenaire 

privilégié » dès 2012. Un plan d’action étalé sur la période 2013-2017 a été adopté. Défini par l’UE comme « 

feuille de route ambitieuse qui traduit la volonté de la Tunisie de développer les réformes dans tous les 

domaines», il est censé sauver le pays en pleine tempête, secoué par une crise sociale et économique profonde… 

Les fonds de l’UE ont été alloués de plusieurs façons : « un appui budgétaire général et sectoriel, un prêt au titre 

de l’assistance macro financière (AMF) et le financement de projets indépendants ». 

Selon la délégation de l’Union européenne en Tunisie, cette aide a, depuis 2011, changé de volume et de nature. 

Avec trois principaux objectifs : « accompagner la transition démocratique et la décentralisation, renforcer 

l’insertion de la Tunisie dans l’économie mondiale et celle des jeunes dans la vie économique, lutter contre les 

déséquilibres régionaux et sociaux qui minent la cohésion sociale et fragilisent la Tunisie nouvelle »... 

A la fin de l’année 2016, l’Union Européenne a décidé d’élever « le niveau de référence de l’aide à 300 millions 

d’euros par an sur la période 2017-2020 en fonction de l'avancée des réformes associées, soit 1,2 milliard d’euros 

maximum ». Au total, 2 433 millions d’euros, soit environ 7 300 millions de dinars tunisiens (1 euro vaut 3 

dinars) ont été déboursés en sept ans (2011-2017), entre dons (1 6033 millions d’euros) et prêts. Ces efforts jugés 

« considérables » pour un pays qui compte 11 millions d’habitants, demeurent, néanmoins, « proportionnés aux 

défis du changement », d’après la délégation de l’Union qui, en plus de cela, a utilisé « le levier du commerce », 

pour assurer, par exemple, « la stabilisation » du secteur de l’huile d’olives en augmentant le volume 

d’importation. 

Sans parler de la communauté internationale qui, selon le FMI, « choie la jeune démocratie » tunisienne avec 

pour « obsession » sa « stabilité ». Au total, les engagements en cours pour la Tunisie dépassent les « 15 

milliards d'euros », selon le commissaire du voisinage Hahn, soit « 46 milliards de dinars Mais où sont allés ces 

fonds et ont-ils eu un impact réel sur la vie des Tunisiens ? La Cour des comptes européenne a alerté, dans un 

rapport publié en 2016, fruit d’audit effectué entre mars et juillet de la même année, sur « le manque de 

contrôles », relevant qu’aucune « évaluation officielle des finances publiques n’a été effectuée   » .»,Tunisie : 
où sont allés les 10 milliards d'euros de l’Union européenne ? 24 Octobre, 2019 : 

https://www.espacemanager.com/tunisie-ou-sont-alles-les-10-milliards-deuros-de-lunion-
europeenne.html?fbclid=IwAR22EPz30CzFEVIS8rzGqKT57ipeBFsP1WjAzcHnhhDUZHua1Cb 
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أدى إلى تآكل الثقة بينها وبين المواطنين، وإضعاف  الذيبدا جليّاً في قانون المصالحة  والذيإلى أسفل ، 

 122.جة أشكال الفساد عملية التشاور مع الرأي العام. لمعال

الفوضى التي  انجرت عن  ما يطلق عليه بـ "الربيع العربي "  استغاللد  أحسنت الدول الغربية وق  

 رمضان" "طارق البروفيسورلتشكيل المشهد السياسي واالقتصادي  لدول العربية ،  وهذا ما أكده   

 والذي ”العربية والصحوة اإلسالم“كتابه في أوكسفورد بجامعة المعاصر اإلسالمية الدراسات أستاذ

 البروفيسور ويرجع ، الشهيرة تونس أحداث منذ العربي الحراك أسباب على الضوء تسليط حاول

 اآلسنة المياه تحريك في األمريكي الخارجي الدور إثبات محاوال 2004 سنة إلى بالقارئ رمضان

 فنظم ، السياسية الحرية آفاق نسدادا و الحرمان و الفقر ظاهرة باستغالل العربية المناطق لبعض

 ، البعيد المستوى على األمريكية المصالح تخدم تعد لم القومية شعارات على تقوم قديمة تقليدية سياسية

 أمرا صار النظم هذه ترعاها حساسة استراتيجية-جيو مناطق في الدوليين المنافسين تحركات أنّ  كما

 بعض في السياسي المشهد تشكيل إلعادة مناسبة الفرصة باتت لذا ، المتحدة للواليات بالنسبة مؤرقا

 الُكالنية السياسية القراءة ضرورة إلى ونبه ، المدى بعيدة األمريكية المصلحة مع يتوافق بما المناطق

 غياب الدولي،أي للنظام الفوضوي البعد ذلك بمعنى العام الدولي سياقها في األحداث تضع التي الشاملة

 أو ذواتها على معتمدة الشديد التنافس من حالة إلى الدول يقود مما النظام هذا ترعى عليا مركزية سلطة

 الخليج لنظم المتحدة الواليات دعم تفسر مثال بهذا و ”الذاتي العون بمبدأ الواقعية األدبيات في يسمى ما

 آبار أولى اكتشاف ذمن دائم أمريكي نفوذ منطقة العربي الخليج كون الشعبية االنتفاضات ضد العربي

 سوريا في الثوار دعم مقابل في لها بالنسبة المنطقة ألهمية وحيدا عامال النفط يكن لم حيث هناك، النفط

  األمريكية. المصلحة ُعرف في مارق إيراني لنظام حليفة مارقة كدولة

شهدت  العالقات  وفعال 123التحوالت. هذه عن بعيدا اإلفريقي، الشمال أو  العربي المغرب يقف ولم   

ما يطلق عليه الغرب بكل إصرار " االستغاللية " بين تونس واالتحاد األوروبي تطورا كبيرا  بعد 

، ومن أبرز قراراته  2011نوفمبر  19أّول مجلس للشراكة بتاريخ   دقانعحيث  "الربيع العربي"

.وفي نوفمبر  "ريك المميّزمرتبة الش"  أطلقوا عليه إسماالتفاق على توسيع الشراكة بمنح تونس ما 

تّم التوقيع على االتفاق اإلطاري لبرنامج العمل الخماسي المزمع انجازه لتجسيد هذه الشراكة  2012

المقتصرة حاليا على والتي هي القائمة على ثالثة محاور أساسيّة منها توسيع منطقة التجارة الحّرة ،

زراعيّة ،لكن الظروف السياسيّة واألمنيّة التي مّرت السلع الصناعيّة ، لتشمل قطاع الخدمات والسلع ال

                                                           
 :9201-11-مروان المعشر ، سارة يركيس ساد في تونس: المرحلة االنتقالية في خطر،      122

https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696 
 :2012-11-16الجزائر في مهب التحواللت اإلقليمية،  ، خشيب جالل   123

 

-%D9%81%D9%8A-cs.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-https://aw 

https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
https://aw-cs.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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.  وبعد تشكيل حكومة التكنوقراط في  البرنامج هذا بها تونس حالت دون انطالق المفاوضات لتنفيذ

، تّم إحياء هذا الملف من جديد بمبادرة من الجانب األوروبي الذي ألح على التسريع  2014 سنةمطلع 

وهو ما تّم فعال في  2017ــ  2013لبرنامج العمل للفترة  ة الجديدةباإلمضاء مجّددا على الصيغ

رغم الجدل الذي أثارته هذه الخطوة باعتبار أنّها جاءت في أعقاب ضغوط  2014منتصف أفريل 

وازداد  .مليون أورو 300وشروط فرضها البرلمان األوروبي على تونس مقابل منحها قرضا بقيمة 

اتفاقيّة التبادل الحر الشاملة  "ؤشرات على عزم الحكومة التوقيع علىهذا الجدل حّدة بعد بروز م

وهي الركن التجاري لبرنامج العمل ،مما قد يؤدي في حالة إقرارها  "والمعّمقة مع االتحاد األوروبي

إلى توسيع منطقة التبادل الحر إلى قطاع الخدمات والسلع الزراعيّة وبقيّة القطاعات المحميّة التونسيّة 

الحال أنّها غير مهيأة لتحمل المنافسة األوروبيّة ، مّما سيفضي واقعيا إلى هيمنة الجانب األوروبي و

 دون مقابل على كافة مفاصل االقتصاد التونسي الهش أصال.

علما بأن األوضاع االقتصاديّة بتونس قد شهدت تدهورا كبيرا ومستمرا بعد الثورة بحكم الشلل الذي     

لتنموي المتبع منذ مطلع السبعينات والقائم على االنخراط في المنظومة االقتصاديّة االمنوال أصاب 

والتجاريّة العالميّة من خالل خيار تشجيع الصناعات التصديريّة وجلب االستثمارات الخارجيّة وتشجيع 

ة الشراكة معه  السياحة والخدمات المرتبطة باألسواق الخارجية واالنفتاح التجاري على أوروبا عبر اتفاقيّ 

التي تم بمقتضاها أحداث منطقة للتجارة الحرة مع االتحاد األوروبي تخص و 1995سنة منذ مبرمة 

سنة شرع منذ علما بأنه   . 2008السلع الصناعيّة ، وقد أصبحت هذه المنطقة ساريّة المفعول سنة 

  124لزراعيّة.في المفاوضات لتوسيع هذه المنطقة لتشمل قطاع الخدمات والسلع ا  2006

ورغم ثبوت مخاطر سياسة االنفتاح االقتصادي على الدول النامية ال زالت الحكومات العربية    

بشكل عام  و"مجموعة مرتزقة "من الباحثين والمفكرين الموالين للغرب تعتبر أن  االنفتاح االقتصادي

وأنه يزيد  من كمية اإلنتاج يعد عامال مهما لتحسين توزيع عناصر اإلنتاج بين القطاعات المختلفة، 

في إمكان حدوث اقتصاديات   االنفتاح االقتصادي وأنه وفق أدبيات التنمية االقتصادية، يساهم. وكفاءته

الحجم الكبير في اإلنتاج، ألن توسيع السوق من خالل التجارة ال بد من أن يؤدي إلى انخفاض التكاليف 

زخما هائال في الفترة الراهنة، حيث تقوده وتسانده    قتصادياالنفتاح اال ويكتسب تيار.الحقيقية لإلنتاج

الرئيسية، إذ يتركز   االنفتاح االقتصادي أكثر القوى السياسية واالقتصادية والمالية نفوذا في المراكز

                                                           
 :2014-7-16ـة الشراكـة والتعاون الدولي بعد الثورة:تأمالت في دبلوماسيّ   124 

https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp 

 

https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp
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النشاط األساسي لهذه المؤسسات على إشاعة اقتصاد السوق وتنفيذ الخصخصة وتقليص دور الدولة في 

 125  .ادية، بهدف تحرير حركة السلع ورأس المال بما يؤدي إلى قيام سوق دولية واحدةالحياة االقتص

عن نجاح تكتّل مجموعة من الدول في   هو تعبير” فشل مفاوضات الدوحة”ما يُعبَّر عنه بـ علما بأن   

ب موازين لقل طور النمّو، كالصين والهند وإيران والبرازيل وبعض البلدان اإلفريقية، في محاولة منهم 

القوى في منّظمة التجارة العالمية التي تسيطر عليها الواليات المتحدة وأوروبا، وبصفة عامة البلدان 

وإثر صعود هذه التكتالت الجنوبية، التجأت البلدان الشماليّة إلى تغيير إستراتيجية .الرأسماليّة الغربيّة

لقارات، عبر إعالن فشل مفاوضات الدوحة، التفاوض خدمة لمصالحها الرأس مالية وشركاتها العابرة ل

والمضّي في اقتراح اتفاقيات ثنائية تحاول فرضها أحاديا على بقيّة البلدان، مستغلّة في ذلك عالقة التبعية 

المالية والسياسية والعسكرية للدول الفقيرة، للوصول إلى أهدافها التجارية وإحكام القبضة على مجاالتها 

  126 .تقليدية الُمَهدََّدةالحيوية وأسواقها ال

رغم محاولة المغرب تنويع عالقاته التجارية من خالل التوجه نحو أفريقيا وأمريكا وآسيا يبقى  و   

من  بالمائة  50 تمثل التجارة مع االتحاد األوروبي أكثر من  حيث ،االتحاد األوروبي الشريك المفضل

 26و  بالمائة 32على رأس قائمة الشركاء التجاريين بـ إجمالي التجارة الخارجية. وتأتي فرنسا وإسبانيا 

أما بالنسبة للصادرات المغربية إلى االتحاد  .2011من المبادالت مع منطقة اليورو تباعا في عام  بالمائة

مليار درهم من الواردات  190,7مقابل أكثر من  2013مليار درهم في عام  111,8األوروبي فتمثل 

 .األوروبية

ياق اتفاقيات التبادل الحر بين االتحاد األوروبي والمغرب تصل الصادرات المغربية إلى وفي س    

مليار درهم ليكون بذلك الميزان التجاري  75مليار درهم في حين تجاوزت الواردات  30حوالي 

مليار  51,4و  2011مليار درهم في عام  45للمغرب مع االتحاد األوروبي في عجز كبير يصل إلى 

وعالوة على ذلك انخفضت االستثمارات  .من العجز اإلجمالي بالمائة 25أي  2012في عام درهم 

 2008األجنبية المباشرة من أوروبا بشكل كبير بسبب األزمة التي تجتاح االتحاد األوروبي منذ عام 

ين وخوصصة معظم المؤسسات العامة األكثر ربحية وأنه لم يعد هناك تقريبا أي شيء للبيع للمستثمر

 .من االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة بالمائة  57األجانب اللذين ال يمثلون اآلن سوى 

                                                           
 : 2015سبتمبر    11عبد هللا المصري، االنفتاح االقتصادي :نافذة للنهضة أم مقبرة للموارد؟  ،  125

 

http://www.masralarabia.com/اضاءات/مفاهيم/726887-االنفتاح-االقتصادي-نافذة-للنهضة-أم-مقبرة-للموارد؟ 

 

  :  !2018-12-15 - االستثمار“عن تْقنين االستعمار باسم ”: ليكااأل“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    126  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

 

http://www.masralarabia.com/اضاءات/مفاهيم/726887-الانفتاح-الاقتصادي-نافذة-للنهضة-أم-مقبرة-للموارد؟
https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.inhiyez.com/archives/1940
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 "اتفاقية أكادير"لقد عمقت اتفاقيات التبادل الحر مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وتركيا و   

من  بالمائة 24أو  2012مليار درهم في عام  200بشكل عام العجز التجاري للمغرب الذي تجاوز 

مليار درهم من المبادالت  63,9من هذا العجز أي  بالمائة 32الناتج الداخلي الخام المغربي. ويتأتى 

التجارية المنجزة في إطار اتفاقيات التبادل الحر الموقعة. وقد عرف هذا العجز انخفاضا طفيفا في عام 

 10( في ظرف 4,5رات ونصف )مليار درهم. وهكذا تضاعف أربع م 197إلى ما يقرب  2013

 127"!سنوات

وفي إطار الرضوخ لالتحاد األوروبي عقدت السلطات التونسية  أيضا عدة لقاءات مع فريق صندوق     

النقد الدولي الستكمال المراجعة الثالثة ألداء االقتصادي التونسي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد. 

أعربت السلطات التونسية عن التزامها التام بالعمل بسرعة على وقد تحقق تقدم كبير في المناقشات. و

تمهيدا للمراجعة الثالثة للبرنامج في المجلس التنفيذي لصندوق النقد   تنفيذ اإلصالحات االقتصادية الملحة

 177الدولي، والمقرر مبدئيا في مطلع شهر جويلية. وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 

مليون دوالر أمريكي(، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة  257ة حقوق سحب خاصة )حوالي مليون وحد

 128مليار دوالر أمريكي.  1.2في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" إلى نحو 

االتّفاق اإلطار القانوني الذي تندرج فيه السياسة األوروبية للجوار التي خلّفت مسار  يعدو هذا    

ي تتواصل ضمنها الشراكة بين تونس واالتحاد األوروبي في إطار ما يسّمى والت 2004برشلونة سنة 

وتشّكل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق موضوع المفاوضات الجارية حاليا «. بالشراكة المتميّزة»

ومنطقة التبادل الحر المنشودة تتعّدى قطاع .1995بين تونس واالتحاد األوروبي امتدادا التفاقية 

لتشمل باقي القطاعات اإلنتاجية األخرى،  1995ناعات المعملية الذي تّم تحريره بمقتضى اتفاقية الص

يتّم التفاوض حول جملة من .كما   أي الفالحة والخدمات وذلك برفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية

مايتهم وسياسة المسائل الحّساسة مثل الصفقات العمومية وسياسة المنافسة وانتصاب المستثمرين وح

كّل هذه الملفات تستدعي الحذر والترّوي من قبل المفاوضين وعدم و . التعويض والتنمية المستدامة

من االقتصاد التونسي إضافة  بالمائة  70التسّرع في إبرام هذه االتفاقية الجديدة التي تغّطي ما يزيد عن 

. وقد الحظنا 1995ية الشراكة المبرمة في إلى القطاع الصناعي الذي تّم تحريره سابقا بمقتضى اتفاق

                                                           
 :2019 جانفي 5 التداين، و المالية االختالالت األوروبي: واالتحاد المغرب ينب الحر التبادل اتفاقية،  الرحماني ميمون   127

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/اتفاقية-التبادل-الحر-بين-المغرب-وال 

  

 : 206-18بيان من الصندوق بشأن تونس، بيان صحفي رقم   128  

 

tunisia-on-statement-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206 
 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206-imf-statement-on-tunisia
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وإثر الجولة األولى من المفاوضات في  2015129أكتوبر  13منذ انطالق المباحثات التحضيرية في 

مدى تحفّظ عديد األوساط المهنية المعنية بتحرير قطاعي الخدمات والفالحة وكذلك    2016أفريل   18

من االنعكاسات السلبية المحتملة لالتّفاقية الجديدة على  المجتمع المدني الذي عبّر بدوره عن تخّوفه

 130 .االقتصاد التونسي الذي يعاني أصال من عديد الصعوبات الهيكلية التي لم تجد طريقها بعد إلى الحلّ 

من الواجب 'التفريق بين ضرورة توفّر انخراط شعبي عريض في الخيارات االقتصادية هنا و

يتمثّل في توفّر أغلبية بالبرلمان.   والذي يسّمى بالحزام السياسي للحكومة. واالجتماعية األساسية، وما 

ما الفائدة من االنتخابات وكّل القوى فالمشكل في أّن هذه األغلبية لم تعد تمثّل من انتخبها، يكمن و

 131 . لديهم برنامج للمستقبل وليسأّي رؤية  تملكالسياسية ال 

،  2005انية  لم تمنعها علمانيتها من  التحالف مع اإلسالميين سنة علما بأن بعض األحزاب   العلم   

هذا وقد انتفعت الحركات  132كما  تمثل تجربة  الترويكا   نموذجا إلمكانية التحالف اإلسالمي   العلماني.

   133اإلسالمية من "تساهل"السلطة ألجل استخدام اإلسالم السياسي ضد االحتجاجات اليسارية وغيرها. 

                                                           
129 « Des négociations sur un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ont été entamées entre 

l’Union européenne (UE) et la Tunisie en 2015. Mais les progrès réalisés jusqu‘ici sont limités. L’intégration 

accrue de l’économie tunisienne dans le marché unique de l’UE soulève plusieurs controverses. Au-delà de 

l’élimination des droits de douane dans les secteurs agricoles sensibles, celles-ci s’appliquent notamment à la 

libéralisation du commerce des services, des investissements et des marchés publics. Parallèlement, les 

négociations s’inscrivent dans un contexte complexe se déroulant dans des conditions économiques, politiques et 

sociales difficiles pour le pays et la région MENA, ce qui demande une approche particulièrement prudente. 

Notre évaluation des retombées économiques prévues fait ressortir des effets négatifs sur le PIB et des 

incidences limitées sur l‘emploi en Tunisie à court et à moyen terme en cas d’une libéralisation tarifaire totale et 

d’une harmonisation étendue des cadres réglementaires. L’UE devrait donc privilégier, dans les négociations, les 

effets positifs pour l’économie tunisienne à court terme, atténuer les coûts des ajustements et soutenir activement 

le développement et la modernisation de la production » Accord de Libre-échange Complet et Approfondi UE-

Tunisie (ALECA): Bernhard Tröster, Werner Raza, Hannes Grohs, Jan Grumiller, Cornelia Staritz, Rudi von 

Arnim ,Impacts macroéconomiques et réponses politiques favorables au développement : 

 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf 

 
تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار رئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  130

 :2019.01.22السياسي وتخّوف المهنيين والمجتمع المدني، 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
   :محمد الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي  131

%D8%A7%D-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://ar.leaders.com.tn/article/3496 

 
 د. محمد الرحموني، مراجعة في الفكر العربي المعاصر،العلميون في تونس صراع الفكر والسياسة ، مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت -  132

د. محمد الرحموني، مراجعة في الفكر العربي المعاصر،العلميون في تونس صراع الفكر والسياسة ، مركز نماء للبحوث   17،ص 2013لبنان،  

: 2013لبنان،  -والدراسات ،بيروت   

https://drive.google.com/file/d/1iIyh8hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/view  

hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/viewhttps://drive.google.com/file/d/1iIyh8 
، لبنان،ص 2012مفكرا في مستقبل الثورات العربية ، مؤسسة الفكر العربي ، الطبعة  األولى،  30علي حرب ،إلى أين يذهب العرب ،رؤية  133

104: 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://drive.google.com/file/d/1iIyh8hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/view
https://drive.google.com/file/d/1iIyh8hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/view
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 اإلسالممن القرن الماضي وبداية القرن الحالي نقطة انطالق حركات  األخيرةالعقود  عرفتو

 حساب ي  تزامن مع ظهور برامج ورؤى جديدة للغرب على  ذنحو تفعيل دورها  وال   134السياسي

 اإلسالموخاصة القضية الفلسطينية .ضمن هذه االستراتيجيات الغربية وظف    اإلسالميةالقضايا 

 135 ية  في المنطقة.بأو أصبح  سجين السياسة الغرالسياسي 

قد أعطى   2011كما أن تولي الحكم من قبل اإلسالم السياسي والمتمثل في  "حركة النهضة" سنة    

فرصة للفكر الوهابي من التواجد  وخاصة في جامعة الزيتونة. وهناك مساعي متواصلة من قبل النظام 

إال أن التاريخ يثبت أن تونس قد رفضت  الفكر الوهابي منذ  ،نسالسعودي لغرس الفكر الوهابي في تو

 136. "أحمد أبن ضياف "بروزه   وهذا  ما أكده المؤرخ التونسي

                                                                                                                                                                                     
-content/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89-http://samstudies.com/wp

-%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-D8%A3%D9%8A%D9%86%

.1.pdf-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8% 

 
134 « Le concept d’« Islam politique » ne semble pas être bien accueilli par le camp islamiste. Les acteurs de ce 

camp le critiquent chaque fois que l’occasion se présente. Un exemple saisissant de ces critiques se trouve à 

nouveau dans les écrits du leader PJDiste marocain Saaddine Othmani. Dans l’un de ses ouvrages, Dans la 

jurisprudence de la religion et de la politique    , le leader/auteur islamiste formule une critique de ce concept qui 

s’appuie sur trois arguments. Premièrement, ce concept reflèterait, selon l’auteur, une vision segmentaire de 

l’Islam découpant cette religion en des segments séparés dont chacun est adopté par des groupes distincts de 

musulmans. Deuxièmement, l’utilisation de ce concept réduit, explique Othmani, le mode de penser et d’agir des 

« mouvements islamiques » au domaine politique, chose qui ne traduit pas fidèlement, explique-t-il, l’état de la 

situation de ces mouvements dont le champ d’action ne s’arrête pas exclusivement au politique    . 

Troisièmement, le concept de l’« Islam politique » semble dégager, une connotation péjorative qui renvoie à une 

instrumentalisation opportuniste de la religion pour des fins exclusivement politiques. »  Mohamed FADIL , Un 

groupe religieux à l’épreuve du parti politique Sécularisation de l’islamisme au Maroc : Mouvement de l’unicité 

et de la réforme-Parti de la justice et du développement >1996-2011,  Thèse présentée en cotutelle en vue de 

l’obtention des grades de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Sciences des Religions de l’Université de Montréal et 

de Docteur en Sociologie de l’École Pratique des Hautes Études Paris-Sorbonne Juillet, 2014  ,Université de 

Montréal École Pratique des hautes études Paris-Sorbonne ,p17 : 

 

 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequenc

e=6&isAllowed=y 

حرب الباردة، رسالة  في ظل المتغيرات الدولية لفترة ما بعد ال واإلسالميالسياسي في العالمين العربي  اإلسالملعايب محمد رفيق، حركات   135 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،السنة 1دكتوراه  في العلوم السياسية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة باتنة

 :2-1ص  2017/2018الجامعية:

ic7dP9KX8bNbsMEB_4sCdsU5y0CtuCZ/view-https://drive.google.com/file/d/1 
136« Cette doctrine saoudienne a été rejetée par la Tunisie depuis le début du 19ème siècle. L’historien tunisien 

Ahmed Ibn Dhiaf (1802-1874) rapporte que « Ibn Abd-al Wahhab a envoyé des lettres aux musulmans, dont une 

à la régence de Tunis. Alerté par la rumeur publique, le Bey Hamouda Pacha (1782-1814) a demandé aux ulémas 

qu’ils expliquent aux gens la vérité. Omar el Mahjoub et Ismail Temimi s’y sont employés avec talent. Le 

premier par une longue lettre en prose rythmée qui témoigne d’un grand savoir, intitulé «les dons divins réfutant 

l’égarement du wahhabisme » ; le second par une lettre « réfutant le wahhabisme ». La clarté et la concision de 

la lettre d’Omar El Mahjoub ont porté le suffrage du bey qu’il a adressé au substitut wahhabite ».  Aujourd’hui 

encore, le wahhabisme et la confrérie des frères musulmans essayent de se frayer un chemin en Tunisie. Le 

passage du parti islamiste Ennahdha au pouvoir, en 2011 a facilité la venue de prédicateurs et a permis 

l’enseignement du wahhabisme dans la grande mosquée Zitouna. Les Zitouniens se sont fortement opposés à la 

propagation de ce courant qu’ils considèrent incompatible avec le rite malékite modéré. » Hédia BRIK MOKNI, 

« L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES EN PERIODE DE TRANSITION DEMOCRATQUE CAS DE 

LA TUNISIE » Thèse de doctorat, Présentée en vue de l’obtention grade de docteur en Droit Public - 

L’UNIVERSITÉ COTE D’AZURUR -UNIVERSITE DE TOULOUSE, Soutenue le 7 septembre 2016,p 23-24 : 

http://samstudies.com/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-.1.pdf
http://samstudies.com/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-.1.pdf
http://samstudies.com/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-.1.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://drive.google.com/file/d/1-ic7dP9KX8bNbsMEB_4sCdsU5y0CtuCZ/view
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فمنذ  .كبيرا في إضعاف وطنهم،  معادين لكل الفرص الكفيلة ببناء دولة قوية العب اإلخوان دور  قدو    

ة الوطنية لحساب هوية أخرى تنسبها لإلسالم، جماعة اإلخوان شوكة في خاصرة الهوي شكلتنشأتها 

 137حفنة من تراب. ال يعد عندهمتجعل المشترك بين الناس الدين وليس الوطن الذي 

في إضعاف وطنهم، متجنبين بل ومعادين  اجوهري  يؤكد البعض على أن  اإلخوان  قد  لعبوا "دوراو    

ى اليوم كانت الجماعة دوماً شوكة في خاصرة الهوية لكل الفرص الكفيلة ببناء دولة قوية؛ فمنذ نشأتها حت

الوطنية لحساب هوية أخرى تنسبها لإلسالم، تجعل المشترك بين الناس الدين وليس الوطن الذي يستحيل 

تراوحت خطط الجماعة بين الكمون والمساومة بحسب األحوال، وكّرست معرفياً  .لديهم حفنة من تراب

عبر أدبيات مدرسة فكرية أصبح لها وجود مؤثر؛ بفعل تنظيم حركي نشط التناقض بين الدين والوطنية 

تشعبت ميادين حركته على امتداد جغرافي وزمني طويل، مما أضعف في المزاج العام الشعور بالرابطة 

الوطنية وأنعش الطائفية والتعصب، الذي أنتج لنا أحدث طبعاته داعش التي شاركت اإلخوان هدف 

نية، اإلطار الذي يعد أفضل ما أنتجته التجربة السياسية البشرية بعد قرون من إسقاط الدولة الوط

كّرست الجماعة في الذهن الجمعي .الصراعات والحروب، كصيغة إنسانية إلدارة الخالفات والمصالح

التناقض بين المصلحة الوطنية والمصلحة الشرعية، وعالقة الجماعة بالديمقراطية وكيف كانت تجربتها 

سواء في إدارة التنظيم أو الدولة في تجربتها في مصر حية في األذهان، وما نزال نعيش تداعياتها  معها

 138المؤلمة.

اإلسالم السياسي باالنتخابات بالمعنى السلبي،الن خصومهم لم يعدوا العدة، وليس بفضل  فقد فاز   

لدينية واللعب على وتر الهوية شعاراتهم و أفكارهم وبرامجهم التي  تصلح فقط لدغدغة مشاعر الشعوب ا

منذ سنة األولى لتوليها السلطة عن تقديم أي برنامج  حركة النهضة  وهذا ما يفسر عجز  139الثقافية .

إصالحي لالقتصاد التونسي،بل إضافة إلى إفالسها لعديد المؤسسات الخاصة والوطنية،  ساهمت في 

مق  مع االتحاد األوروبي التي ستعيد البالد التونسية إلى توريط البالد باتفاقية التبادل الحر والشامل والمع

فترة االحتالل  واالستعمار المباشر، خاصة وأن تجربة المغرب في هذا المجال كانت درس يمكن 

 استيعابه وتفادي التفاوض  مع االتحاد األوروبي في هذا المجال .

                                                                                                                                                                                     
file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf 

سسة ، عمان: مؤ اإلستراتيجية، مركز الدراسات  ةأيديولوجيأم أوهام السياسي ، مرحلة جديدة  اإلسالم ، ما بعد   د. محمد أبو رمان 137

 :12-2018،11فريدريش ايبرت

files/bueros/amman/15071.pdf-http://library.fes.de/pdf 
 :2020-4-8،قواعد الفكر اإلخواني: ضرب الروح الوطنية،حفريات ،  أحمد بان    138

https://www.hafryat.com/en/node/1517  
 .100سابق ص المرجع ال مفكرا في مستقبل الثورات العربية  30علي حرب ،إلى أين يذهب العرب ،رؤية  139

 

 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/15071.pdf
https://www.hafryat.com/en/node/1517
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معها أيضا اتفاقية التبادل الحر والشامل  ولنا هنا تجربة المغرب مع االتحاد األوروبي الذي أمضى    

(التي وقعت في  2017-2013المغرب و االتحاد األوروبي ) الجديدة بينوتهدف خطة العمل  والمعمق

 االتحاد في المغربية واالجتماعية االقتصادية الهياكل اندماج “تعزيزإلى  2013ديسمبر من عام 

اطة تبعية االقتصاد المغربي القتصاد االتحاد األوروبي، وبعبارة أخرى فهذا يعني بكل بس  !“األوروبي

 وهذا هو لب اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة التي هي قيد التفاوض حاليا. وهو ما عبر عنه ملك

 لنجاح كبرى أهمية المغرب يولي “ :2014 جويلية من سنة  30المغرب جيدا في خطاب العرش في 

 بين أكثر للتقارب كإطار وعميق، شامل الحر للتبادل اتفاق إلى التوصل لأج من الجارية، المفاوضات

إن تحقيق أهداف هذا  غير األوروبي. الداخلي السوق في المغربي االقتصاد وإلدماج وأوروبا، المغرب

المخطط مثل سابقيه سوف يمر من بين أمور أخرى عبر سالح الدَّيّْن من خالل أدوات التمويل مثل 

فضال عن قروض من ” متوسطي لالستثمار والشراكة-المرفق األورو“و ” ثمار في الجوارمرفق االست“

و الدين هو آلية حقيقية لنقل ثروة هائلة من الجنوب إلى الشمال لفائدة رؤوس البنك األوربي لالستثمار.

ع المغرب األموال األجنبية وللدول الغربية وشركاتها متعددة الجنسيات واألوروبية بشكل خاص. فقد دف

بالمائة من الميزانية   38،5 ، أي ما يعادل 2013إلى الخارج كخدمات دين سنة   مليار درهم 163،2

بالمائة من  83،3أضعاف ميزانية التعليم و 3،5أضعاف ميزانية الصحة و   12،6العامة للدولة و  

 140عائدات الضرائب. 

السعي لتحقيق اإلصالحات الهيكلية “ة إلى تشير خطة العمل من الناحية االقتصادية البحتو  هذا   

ونجد من بين التدابير المتوخاة ضرورة إصالح صندوق المقاصة ونظام دعم أسعار ” لالقتصاد والتمويل

  141”.تخفيف العبء المالي وضمان االستدامة المالية العامة“الطاقة وبعض المنتجات الغذائية بما يضمن 

ات التقشف التي تهدف إلى الحد من اإلنفاق العام على ظهور وهذا يعني بكل وضوح تطبيق سياس   

المواطنين الذين يدفعون ثمن ذلك، يضاف إلى كل ذلك إصالح نظام التقاعد الذي من شأنه أن يثقل دخل 

  142.الموظفين واألجراء ويؤثر على وضعهم االجتماعي الراهن والمستقبلي

                                                           
 :2019 جانفي 5 والتداين، المالية االختالالت األوروبي: واالتحاد المغرب بين الحر التبادل اتفاقية،  الرحماني ميمون   140

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/اتفاقية-التبادل-الحر-بين-المغرب-وال 

  
، مقارنة بالدول الرأسمالية المتقدمة، وذلك لضيق مصادر اإليرادات، تتميز المالية العامة في الدول النامية بصغر حجم الميزانية العامة"  141

ام والرقابة وبالتالي عدم التوسع في مجال اإلنفاق، وبالعجز المستمر في الميزانية العامة، والذي يعود ألكثر من سبب، منها سوء استخدام المال الع

جية، وبالتالي االلتزام بسداد أقساط هذه القروض والفوائد المترتبة عليها، والذي ال يتم على اإلنفاق في أكثر الحاالت، واالعتماد على القروض الخار

من خالل االعتماد على المشروعات اإلنتاجية، بل على حساب بنود الميزانية العامة." طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في 

 .69"األردن حالة دراسة ، المرجع السابق، ،ص 2017-1989" التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية للدولة

 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf 

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf
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تقتضي بتوفير األمن « الشريك المتميّز»من وراء مرتبة  غير إّن الشراكة التي يطمح إليها  التونسيين  

بمفهومه الشامل لجميع الفرقاء وقد استبشر البعض بعد الثورة بقرار مجموعة الثمانية القاضي بإعداد 

مليار دوالر كما رّحببوا بإقرار البرلمان األوروبي في  25مخّطط دعم خماسي للبالد التونسية قوامه 

اع مبدأ تحويل الدين التونسي إلى استثمارات وبنداء إحدى هيئاته لصياغة باإلجم 2016سبتمبر 

دعما للبالد . إاّل أّن هذه الوعود لم تتحقّق باستثناء بداية تنفيذ محتشمة جدا « تونس-مخطّط مارشال»

 143.لتحويل الديون إلى استثمارات اقتصرت على عدد قليل من الشركاء األوروبيين

بأن تونس ليست مرتبطة بمنطقة تجارة حرة فقط مع االتحاد األوروبي بل أيضا  وال بد من التذكير   

بمنطقة تجارة حرة عربية وكذلك باتفاقيات تجارية مع الدول المغاربية و تركيا والعديد من البلدان 

لى من األخرى ، غير أن مبادالتها الفعليّة منحصرة أساسا مع فرنسا وألمانيا وايطاليا وهي المستفيدة األو

 144األسواق التونسية.

الت الكثيرة  تقف عائقا أمام إمكانات النمو وتوفير فرص العمل في تونس. فال يزال النمو الهناك  اخو  

معتمدا اعتمادا شديدا على االستهالك، بينما ال تزال مستويات االستثمار والتصدير تفتقر إلى الديناميكية 

المرتفعة والمتنامية تنشئ احتياجات تمويلية كبيرة، وتفرض  الكافية. وديون تونس الخارجية والعامة

أعباء ثقيلة على األجيال المستقبلية. وأخيرا، بالرغم من تراجع معدل التضخم إلى حد ما، فال يزال 

 145 ، مما يهدد القوة الشرائية سيما لدى فئات محدودي الدخل في المجتمع.بالمائة7يتجاوز 

مليار  10مليار دينار منها  13صاد والماليّة أن تونس تحتاج إلى اقتراض قد أعلن وزير االقتو  هذا  

والجدير بالذكر أن نسبة القروض المشروطة الممنوحة إلى تونس بعد  .دينار من القروض الخارجيّة

الثورة من مؤسسات التمويل الدوليّة ،ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة فقدان تونس لمصداقيتها الماليّة وانهيار 

قيمها السيادي مما اضطرها مجددا للجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك اإلفريقي تر
                                                                                                                                                                                     

 :2019 جانفي 5 والتداين، المالية الختالالتا األوروبي: واالتحاد المغرب بين الحر التبادل اتفاقية،  الرحماني ميمون   142

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/اتفاقية-التبادل-الحر-بين-المغرب-وال 

   
تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار رئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  143

 :2019.01.22والمجتمع المدني،  السياسي وتخّوف المهنيين

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني

 
 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:  144

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

 
 :2019أبريل  -109/19بيان رقم  9تونس : البيان الصادر في ختام بعثة خبراء الصندوق،  145

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/09/pr19109-tunisia-statement-at-the-end-of-an-imf-staff-review-

mission-to-tunisia 

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/09/pr19109-tunisia-statement-at-the-end-of-an-imf-staff-review-mission-to-tunisia
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/09/pr19109-tunisia-statement-at-the-end-of-an-imf-staff-review-mission-to-tunisia
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غير أن قروض  .للتنمية والبنك األوروبي لالستثمار والصندوق العربي للتنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة

بيل الضغط على والبنك األوروبي لالستثمار كانت مرتبطة بشروط مجحفة من ق .البنك العالمي

المصاريف ذات الطابع االجتماعي وإلغاء دعم المواد األساسيّة وخصخصة المؤسسات العموميّة وزيادة 

   146االنفتاح االقتصادي بفتح األسواق التونسيّة أمام كافة أشكال المبادالت السلعيّة والخدميّة ."  

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ووكالة  هو تجمع لثالث مؤسسات دولية، هي  البنك العالميعلما بأن   

الفوائض المتأتية من رؤوس األموال بالدول   راكمتالتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولي. يقوم البنك ب

والدعوة إلى حرية التجارة وأهميتها في تحقيق النمو  الرأسمالية والتي تبحث عن الربح المضمون 

، لعل أهمها التخلي عن النزعة الحمائية للسلع المحلية واعتماد ووضع شروط مجحفة إلسناد القروض

 147المنافسة كصيغة تعامل في التجارة الدولية.

،للدفاع عن مصالحها العالمية من خالل إنشاء  1945 سنة وال تزال الواليات المتحدة، تسعى منذ     

 148سياسية ليبرالية  . مؤسسات اقتصادية دولية ورعايتها، ومنظمات أمنية إقليمية، ومعايير

و بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الظروف التي أدت إلى تأسس صندوق النقد الدولي تعمل لصالح    

الدول المتقدمة وهو معني بشكل أساسي بالنظر في تحقيق التنمية لتلك الدول، وليس الدول النامية التي 

يه لإلقراض. فصندوق النقد الدولي هو أداة في يد يطبق عليها الصندوق الشروط القاسية عند اللجوء إل

الدول المتقدمة، وعلى رأسها الواليات المتحدة، ويتم استخدامه بما يتوافق وخدمة سياساتها وأغراضها، 

وتكمن مشكلة صندوق النقد الدولي في كونه أداة لتحقيق األهداف واإلغراض السياسية للدول المتقدمة، 

دوره كمؤسسة تعاونية إلى مؤسسة سياسية، والذي ترتب عليه تسييس  وبذلك يتحول الصندوق من

 149قرارات الصندوق. 

كما أن تأثير النظام التجاري العالمي الجديد على الدول كان و ال يزال يثير الجدل بين الباحثين     

لى حد سواء، واالقتصاديين فمنهم من يؤكد بأن هذا النظام سوف تستفيد منه الدول النامية والمتقدمة ع

ومنهم من يري أنه سوف يؤدي إلى تحقيق مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية، حيث أن 

                                                           
 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:  146

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  
  : مثال تونس: ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغرب العربي   147

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 

 
 RAND شرت هذه الدراسة بمؤسسةنفهم النظام الدولي الحالي،  أستريد ستوث سيفالوس، ، أندرو رادين ه مازار،ميراندا بيرايب،مايكل جي  148

 :III،ص  RR محفوظة لصالح مؤسسة 2016حقوق الطبع والنشر لعام  ، .،سانتا مونيكا، كاليفورنيا

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/RAND_RR1598z1.arabic.pdf 
"األردن حالة دراسة 2017-1989" طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية للدولة  149

 .88المرجع السابق ص 

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://journals.openedition.org/insaniyat/7060
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/RAND_RR1598z1.arabic.pdf
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التغيرات في مجال التجارة وفي اتجاهاتها العالمية و تأثيراتها على االستثمارات األجنبية المباشرة سوف 

، أصبحت 1995نامية. و بداية من سنة تكون لها انعكاساتها المباشرة على التجارة الخارجية للدول ال

منظمة التجارة العالمية هي المسؤولة عن اإلشراف على النظام التجاري العالمي. وال شك أن تحرير 

التجارة واالستثمار في جميع المجاالت التي شملتها جولة األوروغواي عززت تنامي ظاهرة العولمة 

لية و االستثمار األجنبي المباشر بفضل سيطرة، الشركات االقتصادية وبروز اتجاهات جديدة للتجارة الدو

   150المتعددة الجنسيات، و التكتالت االقتصادية و المنظمات العالمية على إدارة االقتصاد العالمي.

و يؤكد البعض على "إن التكنولوجيا  التي استحضرت العولمة  و سهلت على بعض الدول بسط    

الوقت  نفسه ، لمجموعات تأثيرات  مختلفة بالتمكن من مستوى  نفوذها  خارج حدودها سمحت، في

النفوذ نفسه، مثل اللوبيات والمؤسسات المالية والصناعات الحربية وغيرها .فقد استطاعت السيطرة  

على أسواق لم تكن موجودة من قبل ، وإلى جانب الصناعات الكالسيكية التي تعود العالم عليها كالنفط  

يج ،واستطاعت شركات جديدة  السيطرة على قطاع المواصالت و المعلومات و غيرها . والحديد  والنس

ومن جملة خصوصيات  هذه الشركات  أنها فتحت أبواب دول كثيرة، وتغلغلت فيها،  و سيطرت على  

واتصاالتها، وأصبحت  جزءا من وسائط السلطة التي تمتلكها  الدولة ، تحتاج إليها  دولتها  معلوماتها

كثر من حاجاتها هي إلى  الدولة . ومن نتائج هذا التمكن إستالبها )مراكز التأثير هذه( قدرة القرار، أي أ

ن تنتخب أو تعين ، أالسلطة من الدولة، وذلك في ميدان اختصاصها،فأصبحت مشاركة  في الحكم دون 

 151ال يعارض تأثيرها أحد."

الدول العربية بل طالت أيضا عديد دول  حكر على ة سياسة فرض أمر الواقع على الدول الناميال تعد و 

لجملة من الضغوطات الدولية بغية تركيعها وإخضاعها لقيود البنك   حيث تعرضت البرازيل ،العالم

وهي لن تتناء عن ارتكاب أبشع الجرائم في حق اإلنسانية ، والجديد  .الدولي، وبالتالي للواليات المتحدة

تحلم بالتوسع في أمريكا    فالواليات المتحدة  األمازون. غابات حرقذلك بو رئة األرض  هنا أنها طالت

  تسعى إلى أبرام صفقة تجارية كبيرة مع الكتلة الرئيسية في أمريكا الجنوبية    الجنوبية، الدول األوروبية

"بموجب معاهدة" أسونسيون" التي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع الدول األعضاء على  ميركوسور”

 إلى يهدف اقتصادي تكتل“ وهو “الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للمنظمة” أورو بريتو“بروتوكول 

 ضمن يصبح أن في 1991 عام تأسيسه منذ نجح  والذياألعضاء، الدول بين التكامل االقتصادي تحقيق

                                                           
 حشماوي محمد، االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية، المرجع السابق :ص ت.   150 

 
 :18 -17، ص2016إميل خوري، صراعات الجيل الخامس،شركة المطبوعات  للتوزيع و النشر،الطبعة األولى لبنان   151

A7%Dfile:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%

8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9

%85%D8%B3%202%20.pdf 

 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
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تكامل نوع من ال إلى تحقيق” ميركوسور“تهدف مجموعة و العالم. في االقتصادية التكتالت أكبر

وحققت  من خالل تعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة األشخاص والبضائع، االقتصادي بين أعضائها

ضمن أكبر القوى االقتصادية  حجم التجارة البينية، وأصبحت منذ تأسيسها إنجازات ملحوظة، حيث زاد

ورغواي، البرازيل  واألرجنتين، وأ هي  ”ميركوسور“والدول المؤسسة للمجموعة  .في العالم

 152وباراغواي  .

كلما أرادت أو فكرت الشعوب المقهورة والفقيرة في االنتفاضة ، كان مؤسسو ومنظرو النظام ف  

الليبرالي بالمرصاد لوأدها في المهد وتغيير مسارها و تشتيت مناصريها لتغيير قواعد اللعبة ،وجهزوا 

بها. فطبيعة النظام االقتصادي الرأسمالي لذلك حراك شعبي أو لعبة األمم في الدول المتوقع ثورة شعو

يقوم على االستغالل وهم واثقون بأن هناك في هذه األرض "المعولمة" من سيتصدى لهذا النظام 

ولمشاريعه، فيتم احتواء هذا الغضب واالنفجار أو االنتفاضة بتفجيرها و تأطيرها قانونيا ، وتشتيتها بين 

ما يفضي في األخير لوأدها في المهد. وبذلك يتم تعويض قواعد أحزاب متعارضة متنافسة على السلطة ب

اللعبة والقوانين القديمة بأخرى أكثر نفعا للنظام االقتصادي الليبرالي بما يتماشى والمرحلة الراهنة 

 .153والمستقبلية. وتعد اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق تتويج لهذا المنهج االستغاللي

عن  السيادة إال مع نشأة السلطة السياسية، والتي ال تخفى أهميتها في إدارة وتنظيم كل  ال يمكن الحديثف  

، اما يتعلق بالتمتع واستغالل الدولة لثرواتها والدفاع عنها. واالهتمام بالسلطة ال يوجب نمطا سياسيا محدد

به القانون  ىنتسي الذي يعإذ قد تتنوع أنماط السلطة دون أن يؤثر ذلك على الدولة إال  إن المظهر األسا

الدولي هو السيادة، وهي التعبير عن وجود دولة مستقلة تمارس على إقليم محدد االختصاصات اإلقليمية 

لالستقالل  ارتبطت السيادة ارتباط وثيق بأركان الدولة، وفي ذات الوقت فإنها   مالزمة   والدولية كافة.

وخالفا لما  يروج له بأن الجيش التونسي  لم يتدخل  154خلية  .والسلطة ومبدأ عدم التدخل في  شؤونها الدا

فأن األحداث المتتالية  155،وأن ليس لها أهداف سياسية  في مسار "ما يطلق عليه بـ " ثورة الياسمين"

 . 156حكم  الرئيس السابق" زين العابدين بن علي " إنهاءفي  أثبتت تورط الجيش من خالل "رشيد عمار"

                                                           
 :   2019 أوت 27، ألمانيا– برلين العربي، الديمقراطي ركزلما لبرازيل بين نيران الغابات و لعبة األمم،انعيمة كراولي ،   152

https://democraticac.de/?p=62313 
 
 .66ص المرجع السابقنعيمة كراولي ،فرنسا من ثورة الجياع إلى لعبة األمم،    153 

 

 
جامعـة أبي بكر  دكتوراه في القانون العام ،رحيمة لدغش  ، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة   154

 :2،ص  2014-2013كلية الحقوق قسم القانون العام،السنـة الجامعية :  - بلقايد  تلمسان

 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7228/1/ledermecherahima.pdf 
155 « Il convient de souligner le caractère civil de la révolution, avec le rôle très réservé, stabilisateur et en aucun 

cas usurpateur de l’armée tunisienne. Elle n’avait aucun objectif politique propre, ni aucun programme politique, 

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?p=62313
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7228/1/ledermecherahima.pdf
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 ض أن الجيش في عديد الدول العربية ساهم في تواصل هيمنة الدول االستعمارية  وأنه "وهنا يرى البع   

 بالنخب العسكرية بوصفها وريثًا  يالرئيس اهتمامهللدول العربية، وبسبب  األوروبي االستعماربسبب 

الدول  في اتنظيًم واألكثر األقوى السياسيؤسسة العسكرية الفاعل المكان الجيش و ا  خلفا له عيرش

بما يجعل مبدإ عدم التدخل   شعار يرفع في المحافل الدولية  157 . " االستقاللما بعد  ترةف فيالعربية 

 ومنابر األمم المتحدة فقط. 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما من المبادئ المستقرة في القانون الدولي المعاصر،  إيعد مبدو   

 2/7الحفاظ على سيادة الدول والمساواة فيما بينها . حيث نصت المادة ويعتبر هذا المبدأ من مقتضيات 

من ميثاق األمم المتحدة على أنه : "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون 

التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه 

ن تحل بحكم هذا الميثاق" . كما منعت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة المسائل أل

الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة   جميع أعضاء األمم المتحدة في عالقاتهم

كما  . د األمم المتحدة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاص

يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، فدولة حرة في اختيار وتطوير 

 158نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، من دون تدخل من أي جهة خارجية.

ت تعاني من  سيطرة الدول إال أن  الدول النامية ال زالورغم وضوح هذا الفصل وهذا المبدأ    

حيث تحول مبدأ عدم التدخل لحق التدخل الغربي ، والذي زادت وتيرته خاصة بعد تمكن  159،الغربية

                                                                                                                                                                                     
contrairement à ce que l’on a pu observer lors de mouvements d’insurrection populaire dans des pays 

d’Amérique latine ou d’Europe par exemple, et comme cela est encore le cas aujourd’hui dans d’autres pays 

arabes, surtout en Égypte.   » , Entre continuité et nouveau départ Les relations tuniso-allemandes au fil du 

temps   , HENRIK MEYER ET MARCEL RAUER (HRSG.) Octobre 2018,p12: 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14819.pdf,p10 : 
بصيادة ،منصب رئيس أركان الجيش الوطني التونسي وجيش الطيران  1947شغل الجنرال رشيد عمار  وهو من مواليد سنة  156

بموجب وصوله لسن    حتى استقالته في     2013جوان  25حتى استقالته في  2011أفريل  19التونسي و البحرية التونسية  من 

وكان له دور مهم في إنهاء عهد رئاسة زين العابدين بن علي على تونس بعد اندالع الثورة التونسية نهاية  سنة .التقاعد

،وكان  المدون "ياسين العياري" هو الذي نشر الخبر الكاذب الذي مفاده أن رشيد عمار رفض أمر بن علي بإطالق 2010

 على المتظاهرين. : الرصاص
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1#

text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8:~:

D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%%

AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20

D9%85%  
،  44سياسات عربية، العدد   ،عربية مختارة حاالتالعسكرية:  -وأثره في العالقات المدنية  االقتصاديسياسات التحرير  ، خالد عثمان الفيل  157

 :  42، ص  2020 ماي

alfeel.pdf-2020-https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44 
 .42ة التمثيل الدبلوماسي، المرجع السابق ص:رحيمة لدغش  ، سيادة الدولة وحقها في مباشر  158

 
159 « Des termes imposés aux états sous-développés lors des accords ce partenariat qui traduisent souvent un 

chantage, une supercherie odieuse. La position hégémonique des multinationales s’explique par la collusion avec 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14819.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20%D9%85
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44-2020-alfeel.pdf
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الشركات العابرة للقارات  من إحكام  سيطرتها على الدول النامية و توثيقها بجملة من القروض 

 160المجحفة

االقتصادي العالمي  الجديد الذي أدى إلى إنشاء  نظاموهذه السياسة ليست بجديدة بل هي قديمة قدم ال  

سياسي للعالم -صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وصاحَب بروز هذا النظام تغيّر كبير  في الشكل الجيو

حيث حصلت العديد من البلدان النامية على االستقالل، وأرادت وضع نموذجها االقتصادي المستقّل 

اجهت الدول و وقد رسها القوى االستعمارية السابقة وكتلتَي الحرب الباردة.للتحرر من الوصاية التي تما

اإلفريقية منذ استقاللها صعوبات عديدة حالت دون نموها، ولم تكن نهاية االستعمار تعني التغلّب على 

نقاط الضعف التي ورثتها من القوى االستعمارية. ولتحقيق التنمية اتبعت الدول اإلفريقية سياسات 

تصادية متنّوعة، غير أّن السياق الدولي والقيود المحلية التي تفاقمت، حالت دون إحراز تقدُّم كبير في اق

عقود وذلك بسبب الخيارات األيديولوجية التي  السياسات االقتصادية والتنموية التي نُفذت على مدار

ريقية الستقاللها، تولّد عبء  وبعد نيل معظم المستعمرات اإلف«.الرأسمالية الغربية»فُرضت عليها، وهي 

استعماريٌّ ثقيل  تمثّل في الديون التي تّم تحويلها إليها، في وقت لم يكن وضعها االقتصادي يسمح لها 

بتحّمل حجم هذه الديون، وللتغلب على ذلك قامت هذه البلدان الشابّة بأخذ قروضا جديدة  من مستعِمريها 

عملية »لدولية لسداد القروض القديمة، وقد أُطلق على هذه العملية السابقين، أو من المؤّسسات المالية ا

 «. تحويل الديون 

و انعكس هذا األمر سلبا على اقتصاديات دول العالم الثالث، وال سيما الدول اإلفريقية المستقلة حديثا     

ؤوس األموال لتمويل التي كانت تبحث عن طريقة ناجعة  للتنمية  ،إال أنها  كانت في حاجة  ملّحة  إلى ر

التنمية، ولم تجد مخرجا من ذلك غير االستدانة من الدول المتقدمة، ذات الفائض في رأس المال، أمال في 

أّن االستدانة ستساعدها في تحقيق نمّو  اقتصادّي  سريع، على أن يتّم الدفع في المستقبل في أقساط  مع 

خدمة المديونية خالل حقبتَي السبعينيات والثمانينيات إلى الفوائد، وقد أّدى االرتفاع الكبير في تكاليف 

يتّم قياس درجة المخاطر في اقتصاد دولة  معيّنة  عن و  وقوع كثير من تلك الدول في فّخِ المديونية.

                                                                                                                                                                                     
une partie ces dirigeants des états africains qui contrôlent les appareils d’état. », Dr. Vincent Ouattara, « La 

Françafrique : Une nébuleuse du néocolonialisme français» de Vincent Ouattara : 

/ouattara-vincent-de-francais-neocolonialisme-du-nebuleuse-une-francafrique-https://www.thomassankara.net/la 

 
160 « Selon la doctrine juridique de la dette odieuse théorisée par Alexander Sack en 1927, une dette est 

« odieuse » lorsque deux conditions essentielles sont réunies : 

1- l’absence de bénéfice pour la population : la dette a été contractée non dans l’intérêt du peuple et de l’État 

mais contre son intérêt et/ou dans l’intérêt personnel des dirigeants et des personnes proches du pouvoir 

2- la complicité des prêteurs : les créanciers savaient (ou étaient en mesure de savoir) que les fonds prêtés ne 

profiteraient pas à la population. Pour Sack, la nature despotique ou démocratique d’un régime n’entre pas en 

ligne de compte. Une dette contractée par un régime autoritaire doit, selon Sack, être remboursée si elle sert les 

intérêts de la population. Un changement de régime n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation pour le 

nouveau régime de payer les dettes du gouvernement précédent sauf s’il s’agit de dettes odieuses. » Dette 

odieuse : http://www.cadtm.org/Dette-odieuse,760 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
http://www.cadtm.org/Dette-odieuse,760
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طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي اإلجمالي،ويستخدم الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر لمعرفة 

العاّم المرتفعة لها تأثير  كبير  161مدى تمكُّن الدولة من سداد ديونها، و معدالت الدينصّحة االقتصاد و

على االقتصاد، لذلك يجب التركيز في استخدام الدين العاّم بطريقة  صحيحة  تؤدي إلى دفع الناتج 

صية الدائمة المحلي اإلجمالي وإبقاء معدالت الفائدة منخفضة. فاالستدانة واقٌع يصعب تفاديه، وهي التو

 من الدول العظمى للدول النامية كشرٍط للتنمية، ولذا سارعت الدول النامية إلى االقتراض، وبما أنّ 

االقتراض بدأ بأسعار فائدة منخفضة، باإلضافة إلى وجود بعض عوامل قصرية  دفعت الدول إلى 

زمات  متكررة أثقلت االستدانة، فسرعان ما خرجت األمور عن سيطرة الدول نفسها، وسبّبت لها أ

كما أن هناك أسباب أخرى ساهمت في    ميزانية الدول النامية، مع تضاعف أحجامها يوما بعد يوم .

تراكم الديون  والمتمثلة  في عبء المساعدات اإلنمائية، أي القروض التي تُقّدم في شكل منح، والواقع أّن 

يسيّا  يؤدي إلى استفحال الديون، حيث أن التسديدات تلك المعونات العاّمة تعدُّ في حّد ذاتها مصدرا  رئ

التي تولدها تؤدي إلى استنزاف رؤوس أموال البالد، كما يوجد سبب  آخر يكمن في سياسة تحديد أسعار 

السلع األساسية عالميّاً، حيث يحتكر هذه السياسة مبادالن رئيسان للسلع األساسية، يقعان في شيكاغو 

عار العالمية العرض والطلب على الصعيد العالمي، وتؤثر هذه السياسة بوجه ولندن، وتعكس هذه األس

خاص على البلدان النامية التي تأتي عائدات صادراتها من منتج  واحد  أو عدد قليل  من المنتجات، 

  162 .نتيجة التدهور الحاصل في معدالت التبادل التجاري

مع اإلتحاد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق تهدف   التونسية وفقا لما تروج له الحكومة  و  

ليكا" إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل اإلجراءات الجمركية عبر تحرير "األاألوروبي 

تجارة الخدمات، بضمان حماية االستثمار وتقريب القوانين االقتصادية في عديد المجاالت التجارية 

  163واالقتصادية. 

خاضت تونس في عهد يوسف الشاهد سلسلة من المفاوضات مع الشريك األوروبي حول  قد  وهذا     

جولتها الرابعة، وكانت أولى الجوالت جرت خالل شهر  2019أبريل  29لتبلغ في « األليكا»مشروع 

                                                           
بلغ مدة استحقاقه األصلية أو المحددة أكثر من سنة واحدة، وهو مستوجب ألفراد أو يعرف البنك الدولي الدين الخارجي بأنه "الدين الذي ت"  161

وخدمات." فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية  لهيئات من غير المقيمين ويسدد بعمالت أجنبية أو بسلع  

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية فرع: التسيير،  االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدينة،

السنة الجامعية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الجزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي،

 :27ص   2006-2005،

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/-أطروحة-دكتوراه-إشكالية-الديون-الخارجية-وآثارها-على-التنمية-االقتصادية

 في-الدول-العربية-فضيلة-جنوح
 ن الخارجية:محمد بشير جوب، الدول اإلفريقية  في مستنقع الديو  162

https://www.qiraatafrican.com/home/new/ الدول-اإلفريقية-في-مستنقع-الديون-الخارجية 

 

  ، فاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبيالخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع ات هاجر عّزوني، 163  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD
https://www.qiraatafrican.com/home/new/الدول-الإفريقية-في-مستنقع-الديون-الخارجية
https://www.qiraatafrican.com/home/new/الدول-الإفريقية-في-مستنقع-الديون-الخارجية
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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.  و "كشفت تقارير إعالمية أّن االتحاد األوروبي يستخدم 2018وتلتها جولتان خالل سنة  2016أفريل 

وأبرز الخبير .قة القوائم السوداء للضغط على تونس وتسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقية األليكاور

، أّن التلكؤ في سحب تونس، التي نالت صفة الشريك “إرم نيوز“االقتصادي مراد الحطاب، في تصريح لـ

بتبييض األموال، ليس  ، من القوائم السوداء للدول المتهمة2012المميز مع االتحاد األوروبي منذ نوفمبر

 .، حسب تعبيره“إال شكاًل من أشكال الضغط على الحكومة لقبول الشروط األوروبية في اتفاق األليكا

عاًما من  23رغم أّن االتحاد األوروبي هو أول شريك تجاري لتونس، تشير اإلحصائيات إلى أنّه بعد و

تتجاوز نسبة المنتجات الزراعية والغذائية التي إمضاء تونس التفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي، لم 

 بالمائة 2،4 ، كما انخفضت المداخيل الجمركية بنسبة بالمائة 2نالت شهادات المواصفات األوروبية الـ

هذه األرقام تعتبرها األحزاب ومنظمات المجتمع المدني مدعاة للتريث قبل إبرام .من الناتج الوطني العام

بسبب عدم قدرتها  ،يرهم في تعميق العجز التجاري و اندثار الشركات الناشئةاتفاق سيساهم حسب تعب

 164 .على الصمود في وجه المد األوروبي

و بخصوص القروض الممنوحة لتونس في اإلطار الثنائي ، فقد ظلت فرنسا في طليعة البلدان    

لمتحدة األمريكيّة وايطاليا . كما الرئيسيين المقرضين لتونس ، متبوعة باليابان ثم ألمانيا ، والواليات ا

.وإجماال ، فإن  تحصلت تونس أيضا على قروض بأحجام متواضعة نسبيا من قطر وتركيا والجزائر

اآلثار السلبية لسياسة المديونيّة المفرطة عل التوازنات الماليّة ستزداد خطورة خالل السنوات القليلة 

  .ة األمد على غرار القرض القطري وغيرهالمقبلة عندما يحل آجال تسديد القروض القصير

وهكذا فإن هذه المعضلة ستكون من أكبر التحديات الموروثة التي ستواجهها المؤسسات الشرعيّة    

المنتظر أن تتسلم السلطة بعد االنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة القادمة ، و نظرا ألهميتها المصيرية 

لقضية في صلب الحملة االنتخابيّة مع بقيّة الملفات اإلستراتيجية بالنسبة لتونس يفترض أن تكون هذه ا

المماثلة ذات الصلة ومنها خاصة عالقات الشراكة مع االتحاد األوروبي ، التي ال شك أنّها تحتاج إلى 

مراجعة كليّة على ضوء حصيلتها السلبيّة بالنسبة لتونس وارتباطها بالسياسات والخيارات االقتصاديّة 

ة للنظام السابق التي تبنتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ، و أعادت النسج على منوالها ، وهو ما الفاشل

  165 .يفسر تفاقم األزمة االقتصادية و استفحالها

                                                           
 االقتصادي في تونس:تلقي بظاللها على المشهد “ األليكا“ أشرف البشيباني، اتفاقية    164

news/1606504-https://www.eremnews.com/news/maghreb 
 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:  165

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

 

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/1606504
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
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وعادة ما يرافق عملية االقتراض من صندوق النقد الدولي بجملة من الشروط في خصوص سياسات    

مشاكلها األساسية. وتكّون هذه الشروط ما هو معروف ببرامج  لّ التصحيح واإلصالح الرامية إلى ح

   :اإلصالح الهيكلي. وتكون هذه التوصيات في أغلب األحيان مؤلمة ألنّها تتمثل في أغلب األحيان في

الضغط على النفقات العمومية من خالل تخفيف اإلنفاق العمومي االستهالكي واالستثماري،وتقليص - 

هالكية وتقليص المساعدات الموّجهة إلى المؤّسسات العمومية وتجميد األجور والحّد من دعم المواد االست

 .العام  التوظيف في القطاع

الزيادة في الموارد العمومية من خالل الترفيع في سلع القطاع العاّم وخدماته وتوسيع قاعدة -

 .صة المؤّسسات العموميةخالضرائب ومكافحة التهّرب الضريبي، وخص

 .تماد سياسة نقدية غير توّسعية أساسا من خالل الترفيع في نسبة الفائدةاع-

 .تخفيض سعر العملة وتحرير المعامالت الخارجية من كّل العوائق اإلدارية والجباية-

والمالحظ أّن برامج اإلصالح تشّكل في أغلب األحيان إجراءات قصيرة المدى و التي ال يمكن اعتبارها 

بل هي جملة من اإلجراءات التي ترمي أساسا إلى إعادة التوازن إلى ميزان برنامجا للتنمية، 

   166المدفوعات.

و يعاب على صندوق النقد الدولي أّن وصفته االعتيادية لم تتغيّر منذ عقود مع تعديالت صغيرة هنا    

م، سأقرضكم لكي لقد أفلست:»وهناك وفقا للحالة الخاّصة لكّل بلد. ويمكن تلخيصها في جملة واحدة  وهي 

تتمكنوا من مجابهة المستعجل من حاجياتكم.عليكم بالمقابل أن تتخذوا اإلجراءات الالزمة لتقليص 

والمالحظ أّن هذه الوصفة تشكل « مصاريفكم بتغيير نمط عيشكم. وإن ثارت عليكم شعوبكم فذلك شأنكم.

 غرابة أن يتم تمويل الحملة وال«. اإلصالحات الكبرى»في الواقع جوهر وأساس ما تسّميه الحكومة 

 167 .الدعائية للترويج لهذه اإلصالحات من طرف عدة أطراف أجنبية مشبوهة

                                                           
بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة، تعرف من خالله مجمل الصفقات التي تمت بين بلد ما والعالم الخارجي يقصد بميزان المدفوعات هو "   166

تغيرات الملكية وكذا التغيرات في الذهب  -ب .ن والعالم الخارجيالمعامالت السلعية والخدمات وعوائد الدخل بين اقتصاد معي -أ :ويشتمل على

التحويالت بدون مقابل، والقيود المقابلة  -ج .النقدي، وحقوق السحب الخاصة والمستحقات على العالم الخارجي والمطلوبات منه لذلك االقتصاد

الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض " فضيلة جنوحات /ز/حريتي ، إشكالية الديون   .لغرض الموازنة المحاسبية

 .35-34ص   الدول المدينة، المرجع السابق
 محمد الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي،    167

%D8%A7%D-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://ar.leaders.com.tn/article/3496 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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والمتتبع لألحداث يالحظ بأن العالم في ظل الثورة المعلوماتية بات قرية  يسهل فيها على الفرد مقارنة  

اسي  وسيلة ضغط سياسي بل نظامه السياسي ببقية النظم السياسية في العالم . وأصبح اإلصالح السي

 168رفين . طواقتصادي تمارسها بعض الدول الكبرى لهز  الثقة بين الشعب والحكام وصدع العالقة بين ال

الدول العربية على القروض خاصة ارتفاع اعتماد الدول النامية و وفعال تم استغالل هذا الوضع لزيادة   

ل  لما تشكله هذه القروض والمديونية المترتبة من الخارجية إلى تزايد معدالت التضخم في هذه الدو

ويؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية استجابة .ضغط على القدرة التنافسية لصادرات الدول المدينة

لضغوط األطراف الدائنة إلى تدهور القيمة الحقيقية للمدخرات مما يضطر العديد من األفراد إلى إيداع 

سباب ظاهرة هروب رؤوس األموال إلى الخارج( خوفا من أموالهم في الخارج )أحد أهم أ

وبصورة عامة فإن التأثير السلبي للديون الخارجية على القدرة المالية واالستيرادية للدول المدينة .تآكلها

ومنها الدول العربية قد انعكس على عمليات االستثمار المطلوبة لتحقيق أهداف النمو المتسارع الذي 

ويتمثل هذا التأثير السلبي في كون أعباء المديونية الخارجية تستحوذ .هذه الدول دياتاقتصاتطمح إليه 

على نسب عالية من الناتج المحلي اإلجمالي وتشكل بذلك إنقاصا للموارد المالية التي كان من الممكن أن 

ه الدول العربية كما أن ارتفاع خدمة الديون الخارجية الذي شهدت .تتجه إلى االدخار والتوسع االقتصادي

 169 .في السنوات األخيرة يشكل عبئا على النقد األجنبي المتاح لتمويل الواردات االستثمارية

صندوق النقد الدولي على أنه  مؤّسسة خيرية غايتها تحقيق رفاه  الشعوب، بل  اعتبارفمن السذاجة    

األساسية االقتصادية العالمية، غايتها  هو مؤّسسة دولية بعثتها وتتحكم فيها الدول المهيمنة على المنظومة

حماية المنظومة كّكل وتطويع االقتصاديات العالمية بما يسمح ضمان  نّموها المتواصل. وإن توافق 

 رفاهها مع ذلك فهو مرحب به، وإن تعارض معه فعلى الدول النامية أن نتأقلم، وأن تدفع الثمن. 

ترّوج لتلك التوجهات وتّشكل القاعدة " ظومة فكرية من"ومن مهاّم صندوق النقد الدولي تطوير   

اإليديولوجية للسياسات المعتمدة. ومن ركائز ذلك الفكر، اإليمان بجدوى التوّجه الليبرالي على مستوى 

العالقات االقتصادية والمبادالت التجارية. غير أّن التحّوالت العميقة التي عرفتها العالقات الدولية في 

كما يعترف بذلك الصندوق نفسه في ، رّجة كبيرة في وجاهة هذه القاعدة الفكرية عرفتة السنوات األخير

التجارة وثيقة االرتباط بالنمّو. وأسهم ارتفاع مستويات المعيشة الذي صاحب »تقريره السنوي األخير: 

                                                           
 مد الورداني ، حق الشعب فى استرداد السيادة:يمن أحأ  168

https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8 

B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVk%

nyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw 

 
 ، اآلثار السياسية  واالقتصادية للديون العربية  ،محمد سيد ولد مصطفى " 169

bbc8d8df4a8c#0-a20c-4ea2-9f5d-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ad8f8e5d 

 

https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ad8f8e5d-9f5d-4ea2-a20c-bbc8d8df4a8c#0
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ad8f8e5d-9f5d-4ea2-a20c-bbc8d8df4a8c#0
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ad8f8e5d-9f5d-4ea2-a20c-bbc8d8df4a8c#0
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أحد  نمّو التجارة، في مختلف أنحاء العالم، في دعم وجهة النظر التي تذهب إلى أّن التجارة هي

المحّركات الرئيسية للنمّو... لكن الشكوك حول منافع التجارة تنامت... ويتزايد قلق البعض في كثير من 

االقتصاديات المتقدمة بشأن تأثير التجارة. وانعكس هذا التحّول في مسوح الرأي العام وفي بعض 

 170االنتخابات.  " 

زمة التنمية التي تعيشها الدول النامية، ألمة على  أن" اإلدارة العا 171"فوكوياما فرنسيس  "و يؤكد  

ويعتبر الشروط الظالمة التي يفرضها البنك الدولي نوعا من "الحب القاسي" الذي ثبت فشله ، وأدى على 

تدمير  المؤسسات المتبقية ، أو امتصاصها على خارج الدول النامية ، بتواطؤ مقصود أو غير مقصود 

ال من ذلك بنوع جديد من العالقات بين الدول المانحة  والمتلقية، يتم فيه  من الغرب، ويطالب فوكوياما بد

االمتناع عن تسييس المساعدات واستبدال االشتراط الخارجي ببناء القدرة  المؤسساتية  من الداخل، 

األمر الذي يفرض على الدولة المانحة ضرورة التحلي بمزيد من الصبر  واألناة لتوليد الطلب على  

سسات في  الدول المتلقية، والعمل على تنمية رأس مالها  االجتماعي.وتقديم الهبات و المنح المؤ

والقروض مباشرة إلى الهيئات  الحكومية لبناء قدراتها الذاتية، دون  وضع شروط  محددة حول كيفية 

قابلة للقياس استخدامها، أو إخضاعها لمعايير اإلدارة الجزئية، طالما حققت أنماطها نتائج مقبولة و

 172ال." اإجم

هذا وقد  أدت الطريقة المفاجئة لسقوط اإلتحاد السوفيتي و تفكك المنظومة االشتراكية إلى تداعيات     

متباينة مست الجانب البنيوي للمجتمعات ، فعلى مستوى النظام الدولي نجد انتقال العالم من النمط 

طبية ،وإن كانت انتقالية ذات الدالالت المتباينة رسخت االستقطابي الثنائي الصلب إلى نمط األحادية الق

أقدامها مجموعة من األطروحات  مثل "فرانسيس فوكوياما" في كتابه " نهاية التاريخ  و اإلنسان 

أن ووأن المجتمع اإلنساني وجد أخيرا صيغته النهائية لنمط الحياة متمثلة ّ في الليبرالية الغربية ، “ األخير

ي لن يكون بعد هذا المنعرج في حاجة إلى نمط جديد من األفكار . فالليبرالية الغربية تمثل المجتمع البشر

                                                           
  :محمد الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي  170

%D8%A7%D-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://ar.leaders.com.tn/article/3496 

 
 "فرانسيس فوكوياما، الشخصية الجدلّية، حتى في مظهره العام؛ أن ترى يابانيًّا يتكلم بلساٍن أمريكّي، وال ينطق بلغة بلده األم. استطاع فوكوياما  171

بخلفيته الفكرية، األدبية والسياسية، اصطياد فريسة تاريخية من عالم األفكار، ومن ملهميه التاريخيين، هيجل وماركس، والفريسة هي نهاية التاريخ، 

فكرة ومادة. ولكّن هذه المرة، في الواليات المتحدة األمريكية، وفق قوانين السوق الحرة أو ما يسموه السوق »النيوليبرالي".نّظر إلى »نهاية التاريخ« 

:2019أوت  13الفيلسوف المثير للجدل،»وساعد نظام القذافي.. فرانسيس فوكوياما  » 

 

arabspring-and-islam-about-ideas-https://www.sasapost.com/fukuyama/ 

 
ن فرنسيس فوكوياما ، ،بناء الدولة ،النظام العالمي و مشكلة  الحكم و اإلدارة في القرن الحادي والعشرين ،ترجمة مجاب اإلمام ، العبيكا 172

 :20-19ص،2007شر،المملكة العربية السعودية ، الطبعة األولى للن

 https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1- 

7/download?p=1 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.sasapost.com/fukuyama-ideas-about-islam-and-arabspring/
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
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فوكوياما" حتى شهد عالم األفكار "أعلى مراحل الطموح اإلنساني . ولم تكد تخمد الزوبعة التي أطلقها 

هنتينغتون" فيما بروز زوبعة أشد إثارة للجدل من األولى ، ألستاذ الدراسات اإلستراتيجية "صاموئيل 

“ صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام الدولي”يسمى بنظرية صدام الحضارات ، حيث ذكر في كتابه 

أن فوكوياما كان متسرعا في أطروحته ، وأن عجلة التاريخ لم تنتهي بعد، والعالم ال يزال يتجه إلى 

دين وتأثيره في العالقات الدولية بعد األمام ، فالنزاعات األثينية والحركات االنفصالية وصعود دور ال

في مناطق كالبلقان و القوقاز، وشرق أوروبا و كذا إفريقيا، تثبت بما ال يدع  تفكك المنظومة السوفياتية،

مجاال للشك أن الصيغة الليبرالية التي بلورها" فوكوياما "لن تكون للفكر البشري في حاجاته النهائية. ولم 

فكار األكاديمية بأي حال من األحوال منفصلة عن اإلستراتيجية األمريكية تكن هذه النظريات و األ

الكبرى في عالم ما بعد الحرب الباردة ، فالحاجة األمريكية لتثبيت أقدام النظام الدولي الجديد استدعت 

مثل هذا النمط من األفكار.كما أن الحاجة إلى عدو جديد يحل محل اإلتحاد السوفيتي ويبرر التدخل 

ألمريكي ذات الصوت األكثر تأثيرا داخل الدوائر الرسمية أو الفكرية أيضا تطلبت شرعية فكرية معينة ا

”  يمنحها األكاديميون ، بما يذكر بالمقولة الشهيرة لرائد المدرسة النقدية البريطانية "روبرت كوكس" أن 

 173  “.  النظرية دائما ما تأتي لشيء ما وألجل شخص ما

تنظيرات فرنسيس فوكوياما "وصامويل هانتجتون " دور كبير في فرض سياسة األمر  وفعال لعبت    

الدول  النامية ، خاصة و أنهما  متبوعان بقرارات  وتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد  الواقع على 

ي قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة  "بيورن روتر" بزيارة إلى تونس ف حيث  الدولي.

لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج  2019ماي   30-17الفترة من

اإلصالح االقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل 

وحا. ( ومع ذلك، أصبحت المخاطر على االستقرار االقتصادي الكلي أشد وضEFFالصندوق الممدد" )

. 1991فريل )على أساس سنوي مقارن(، مسجال أعلى مستوياته منذ أفي  بالمائة 7.7وبلغ التضخم 

وتواصل المجمالت النقدية واالئتمانية النمو بسرعة وسوف تفرض مزيدا من الضغوط التي تدفع إلى 

جنبي للواردات. رفع األسعار في األشهر القادمة. واستمر التراجع في تغطية االحتياطيات بالنقد األ

إضافة إلى ذلك، أصبحت البيئة الخارجية في تونس أقل إيجابية في األشهر األخيرة نتيجة ارتفاع أسعار 

و أنه من الضروري أن تتخذ  174النفط الدولية وزيادة العزوف عن المخاطر في األسواق المالية الدولية.

                                                           
 .123ص  المرجع السابقنعيمة كراولي ،فرنسا من ثورة الجياع إلى لعبة األمم،    173

 
 في, من خالل تأمين السيولة وتجميع المدخرات للمساهمة االقتصاديةالحياة  في ابارز ااألسواق المالية دور عب"تل  ،حسن عطا الرضيع 174

النشاط االقتصادي, حيث تعتبر األسواق المالية أسواقاً  فيعمليات التنمية واالستثمار من خالل تشجيع صغار المدخرين ومحدودي الدخل للدخول 
لرؤوس األموال, ولقد ارتبط تطور األسواق المالية بالتطور االقتصادي والصناعي الذي مرت به معظم دول للتمويل, تتضمن عرض وطلب 

األهمية النسبية لقطاع الخدمات  ازدادتالعالم, وتتفاوت األهمية من دولة ألخرى حسب درجة التقدم االقتصادي بها, ومع تطور الفكر االقتصادي 
, وبالتالي فإن االقتصاد العالمي اليوم هو اقتصاد أسواق مالية, لذلك فإن تعرضها لألزمات المالية تسبب أثار مالياإلجمساهمته بالناتج المحلى  في



 __________________________________  
 

75 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

ية العامة، وحماية الفقراء ،وهي شروط تونس إجراءات حاسمة لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المال

أساسية لتوفير مزيد من الفرص االقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط 

 175في المستقبل.

"يجب على التونسيين أن يفهموا أّن البلد أصبح أكثر فقراً ومعه  وفي هذا السياق يؤكد البعض على أنه   

ً تتدهور باستمرار بشكل دراماتيكي مع ما التونسيون كّكل و أّن القدرة الشرائية لجميع التونسيين تقريبا

يوماً بعد يوم وازدياد الفوارق االجتماعية عمقا وحّدة. كما عليهم « الطبقة المتوسطة»يواكبها من تقلّص 

المرور بفترة  إن يدركوا أنّه لن يكون باإلمكان الحفاظ على مستوى المعيشة الذي عشنا من قبل دون

تعديل، أي مجموعة إصالحات تهدف إلى تطهير المالية العمومية، واستعادة التوازنات االقتصادية 

وترشيد تّدخالت الحكومة وإرجاع البالد إلى العمل. وبما أنّه ليس هنالك إصالح بدون كلفة   الرئيسية

هذه الحكومة،   ه غائب تماما في ظلّ اجتماعية، فإنّه لن يكون دون توفّر شرط أساسي يمكن أن نجزم أنّ 

أال وهو توفّر انخراط حقيقي واسع من المواطنين والمجتمع المدني في محتو ذلك اإلصالح 

المغلوبين »والشرط األّول لذلك االنخراط هو أن ال يتّم تحميل تبعات األزمة وكلفة تجاوزها لـ.ومنهاجه

، فقد بقي لهم «القوة»ذين يحتلّون موقعا من مواقع مثلما هو الحال اآلن، ألّن أولئك ال« على أمرهم

إمكانية الدفاع عن مواقعهم، وحتّى اكتساب مواقع جديدة، في ظّل الفوضى السائدة. والكل يعرف إن 

األغنياء »فترات األزمات الكبرى هي األكثر مواتية للتراكم غير الطبيعي للثروة وظهور طبقة من 

 المستعجل هو إيقاف النزيف. ،أّما تشخيص المرض العميق الجذور عندما ينزف الجسم، فإنّ «. الجدد

للقضاء عليه يمكن أن « الهيكلية»الذي يقف وراء النزيف والذي يجعله مزمنًا، واستنباط اإلجراءات

 176 .ينتظر بالنسبة إلى الّسلطة الحاكمة

النتقال من االستعمار إلى ليبرالية للرأسمالية التي تتزامن مع ا -وبذلك يتضح بأن المرحلة النيو   

يتميز بالسيطرة غير المباشرة، هو   و 178، فما بعد االستعمار له عدة أشكال ، 177االستعمار الجديد

                                                                                                                                                                                     
دراسة بحثية بعنوان األزمات المالية العالمية  : المالية من أشد األزمات االقتصادية األسواقالعالمي, وذلك ألن أزمة  لالقتصادمأسوية ومادية 
 :2014-1-27 ، تها وسبل العالج أسبابها وتداعيا

 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/01/27/318751.html 

 
 : 206-18بيان من الصندوق بشأن تونس، بيان صحفي رقم   175  

tunisia-on-statement-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206 

 
 محمد الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي،    176

%D8%A7%D-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-96https://ar.leaders.com.tn/article/34 

 
177 « L’essence du néo-colonialisme li est que l’Etat qui le subit reste théoriquement indépendant et possède les 

apparences extérieures de la souveraineté, mais en fait son système économique et sa politique sont dirigés du 

dehors. Le peuple n’y est point maître de ses destinées ; son sort est réglé selon les convenances d’étrangers 

agissant dans leur propre intérêt. Le plus souvent c’est par des moyens économiques et financiers que le contrôle 

néo-colonialiste s’exerce, mais il peut aussi s’appuyer sur des bases militaires ou sur la présence de conseillers 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/01/27/318751.html
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206-imf-statement-on-tunisia
https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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الجديدة التي وضعتها الطبقات  س المال المالي في االقتصاد العالمي. وإن قواعد اللعبة أتكريس لهيمنة ر

الديون كالتزام ال يمكن أن يكون له أي استثناء فعليا، الحاكمة والمؤسسات المالية الدولية تقدم تسديد 

فالدائنون هم  محميون دائما، وال ينؤن عن إقراض الديكتاتوريات سيئة السمعة أو اإلقراض بأسعار فائدة 

 179 .ضارة، وحتى لو أدى السداد إلى أزمات تكون عواقبها كارثية للسكان

يومنا هذا ،مستغلة القروض لبسط نفوذها ، فخالل فترة وال زالت آثار االستعمار الفرنسي متواصلة ل  

حكم النظام الديكتاتوري بن علي،اتسع اللجوء إلى االقتراض الخارجي ، خاصة بعد أن فقدت تونس 

حيث خسرت  1995موارد ماليّة هامة نتيجة إحداث منطقة التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي سنة 

مليار دينار. وتبيّن  25و  20ضريبيّة وديوانيّة ما بين مداخيل  2010تونس إلى موفى سنة  

بلغت  2010ــ  1988المتراكمة خالل الفترة من 180اإلحصائيات الرسميّة أن الديون الخارجيّة 

  .مليار دينار فوائد 13982,2تمثل أصل الدين والبقيّة أي  32831,7مليار دينار منها  46813,9

اسة المديونية المفرطة فوائد تذكر خاصة بعد أن ثبت أن حصيلة وبذلك يتضح أن تونس لم تجن من سي

التحويالت الصافية خالل تلك الفترة كانت سلبيّة لصالح البلدان والمؤسسات الماليّة المقرضة بما قدره 

مليار دينار أي أن تونس كانت في الواقع مصدرة لألموال إلى الخارج وغير مستفيدة من  6534,6

وعلى ضوء هذه األرقام المفزعة كان من المفترض أن يقع مراجعة هذه السياسة بعد . سياسة االقتراض

الثورة ،السيما بعد تعّطل المنظومة اإلنتاجية وتدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات وانهيار  

رة ارتأت المؤشرات االقتصاديّة والماليّة للبالد التونسية .غير أن الحكومات الخمس المتواليّة بعد الثو

التوسع في سياسة االقتراض الخارجي ليس لتمويل االستثمار وإعادة إحياء الحركيّة االقتصاديّة بل 

                                                                                                                                                                                     
militaires, économiques ou politiques. Il représente à ses yeux la pire forme d’impérialisme. » FRANÇOIS 

HONTI ,M. Kwame Nkrumah s’était attaqué énergiquement au néo-colonialisme, Avril 1966 , p7 : 

https://www.monde-diplomatique.fr/1966/04/HONTI/27179 

 
178 «« Il faut partir de la constatation que le "postcolonial" n’est pas l’effacement du "colonial", mais seulement 

de ses formes les plus apparentes. Il maintient des vastes espaces d’influences, de domination indirecte, en 

utilisant des solidarités issues du temps des colonies mais dont les partenaires et la nature ont changé  . »    , 

Abdoulaye IMOROU , LES ECRITURES DE LA RESPONSABILITE, Essai d’une saisie globale à partir du cas 

africain  , THESE DE DOCTORAT -UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE, Littérature Générale et Comparée  

,   le 20 novembre 2009  p95 : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01321543/document 

 
 ، الشبكة الدولية من اجل إلغاء الديون غير الشرعية:2017ديسمبر، 11 جديدة؟ ظاهرة هو هل للثروات: ونقل للسيطرة كأداة الديون   179

 

http://arabic.cadtm.org/2017/12/11/الديون-كأداة-للسيطرة-ونقل-للثروات-هل ه 

 
تفق " أن كل الديون الخارجية ال بد وأن تسدد وفق بنود مكتوبة في العقد، وهي تشكل االلتزامات الواجب الوفاء بها على مدى فترة القرض الم 180

ديون قصيرة المدى وهي التي ال تزيد مدتها عن سنة واحدة، أو قد تكون متوسطة ) أكثر من سنة إلى أقل من سبعة سنوات(، أو عليها. قد تكون ال

يجب على الدول المدينة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بعقد القروض، أن تدرس بدقة  .طويلة المدى يصل في بعض األحيان إلى أكثر من عشرين سنة

أ عنها؛ وكذلك مدى قدرة الدولة على الوفاء وتغطية األعباء الناشئة عن التمويل الخارجي في السنوات المقبلة، مع دراسة كل العبء الذي سينش

 ول المدينة،التنبؤات الممكنة" فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الد

 .51رجع السابق صالم 

https://www.monde-diplomatique.fr/1966/04/HONTI/27179
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01321543/document
http://arabic.cadtm.org/2017/12/11/الديون-كأداة-للسيطرة-ونقل-للثروات-هل
http://arabic.cadtm.org/2017/12/11/الديون-كأداة-للسيطرة-ونقل-للثروات-هل
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لضمان تسديد ديون النظام السابق ولمواجهة مصاريف االستهالك والعجز المتفاقم في الميزانيّة الناتج 

  181  .عن االرتفاع المشط لنفقات الدولة

 "زياد العذاري"وزير المالية، و السيد "رضا شلغوم "النقد الدولي مع السيد  وقد التقى فريق  صندوق    

وزير االستثمار، والسيد توفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة اإلصالحات الكبرى، و السيد مروان 

العباسي محافظ البنك المركزي. كما عقد الفريق مناقشات مع ممثلي االتحاد العام التونسي للشغل، 

 182.  تحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والمجتمع المدنيواال

وفقا للباحث "ميشيل تشوسودوفيسكي"صاحب كتاب "عولمة الفقر" فإن  القاعدة األولى التي يطبقها    

ميش البنك الدولي هي إعادة الهيكلة االقتصادية  والنتيجة هي ارتفاع معدل البطالة وانخفاض األجور وته

 قطاعات واسعة من السكان، وتقييد المصروفات االجتماعية، ويلغي كثيراً من إنجازات دول الرعاية.

أما القاعدة الثانية فتتمثل في التقشف  في الميزانية وتخفيض سعر العملة وتحرير التجارة   

ات المالية االقتصادية، والسيطرة على السياس 183وبذلك  تفقد الدول المدينة السيادة ،والخصخصة

والنقدية، وبناء عليه يعاد تنظيم البنك المركزي ووزارة المالية )وغالبا  بتواطؤ البيروقراطيات المحلية( 

ً صندوق النقد  وتفكك مؤسسات الدولة وتفرض وصاية اقتصادية. تلك هي الوصفة التي يقدمها دائما

سة الوصاية االقتصادية. فبعد الوقوع في الدولي للبلدان المدينة، بحسب ميشيل، حتى تقع في النهاية فري

فخ الديون المتراكمة وضعف العملة، لن يكون هناك خيار أمام تلك الدول سوى االقتراض من إحدى 

المنظمات العالمية، التي دائماً ما تعلن في أجندة سياساتها أنها لن تُقرض سوى الدول المستقرة اقتصادياً 

تكون كذلك. ثم تأتي الخطوة التالية وهي فرض سياسات معينة من قِبل  إلى حد ما، أو التي يؤمل منها أن

ليدخل « ضمان حقوق صندوق النقد في استرداد أمواله»صندوق النقد على تلك الدول، تحت مسمَّى 

مشروع عولمة الفقر حيز التنفيذ الفعلي.  و وفقا لميشيل فأن األمر لم يكن متعلقاً بالبلدان النامية والفقيرة 

اه بـ" الجيوبوليتيكا وح ً بالدول الغنية من أجل ما سمَّ سب، حتى تصبح أكثر فقراً، بل يرتبط أيضا

العالمية"، وهو ما يعني باختصار دعم المصالح الجيوسياسية العالمية، أو دعم الدول الحلفاء اقتصادياً 

 184وقصم ظهر الخصوم  .

                                                           
 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:  181

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

 : 206-18بيان من الصندوق بشأن تونس، بيان صحفي رقم   182  

tunisia-on-statement-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206 

 
ا بدولة أخرى أو خضوعها لها . أي تكون الدولة ناقصة الدول ناقصة السيادة  هي التي ال تتمتع بكافة اختصاصات الدولة األساسية الرتباطه    183

فالدولة ناقصة السيادة تكون أما تابعة لدولة أخرى أو محمية  .أجنبية في شؤونها ومباشرتها لبعض االختصاصات  السيادة نتيجة تدخل دولة أو دول  

لة حديثا . :رحيمة لدغش  ، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل أو واقعة تحت االنتداب أو مشمولة بالوصاية . وهكذا كانت معظم الدول المستق

 .4الدبلوماسي،  المرجع السابق، ص 
 الحرب على الشعوب تبدأ بقروض صندوق النقد وتنتهي بالمجاعات وفرض الوصاية السياسية..تعرف إلى لعبة الفقر في العالم :  184

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206-imf-statement-on-tunisia
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ارة العالمية "هي أدوات مكلفة بإدارة النظام فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التج      

كما تدعى، وإنما ضمان الحماية  "اإلمبريالي العالمي، و أن مهمتها الرئيسية ليست ضمان "حرية السوق

المفرطة لالحتكارات "للمراكز". وصندوق النقد الدولي الذي ال يتدخل لتنظيم العالقة بين العمالت 

ورو، و الين(، يعمل لسلطة نقدية استعمارية جماعية، والبنك الدولي يكاد األساسية الثالث )الدوالر، الي

يكون وزارة دعاية لجماعة السبعة الكبار، والمؤسسات األخرى مخصصة لإلدارة السياسية للنظام، 

 185وأهمها الحلف األطلسي الذي يحل محل األمم المتحدة للتحدث باسم الجماعة العالمية."

فليس هناك فرق بين دولة مسلمة أو مسيحية  ، لمي ال يوجد خط أحمر لديهوبالنسبة للبنك العا  

مالءات ودليل ذلك اليونان ، بلد أوروبي ،  فالقروض تبيح التدخل وفرض اإلصالحات ومن ثم اإل

مسيحي، عضو في االتحاد األوروبي والحلف األطلسي إال أن ذلك لم يمنع المؤسسات الدولية من جره 

ة  ونفس الشيء بالنسبة للدول العربية التي "وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ لشروط للفقر والمديوني

المؤسسات المالية المقرضة سواء الدولية منها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يلزمان الدول 

تكتف بإخضاع  المدينة بإتباع سياسات اقتصادية واجتماعية معينة. أو المؤسسات المالية العربية التي لم

الدول العربية المقترضة للشروط نفسها التي يطلبها صندوق النقد والبنك الدوليان فحسب وإنما أضافت 

إليها شروطها الخاصة والتي تحرص فيها عادة على أال تتخذ الدول المقترضة مواقف سياسية تتعارض 

الدول العربية المقترضة كما حدث مع مع سياسات الدول الدائنة، مما خلق معايير مختلفة في التعامل مع 

  186".مصر وسوريا واألردن بعد حرب الخليج الثانية

وفي هذا السياق، فإن مواطني الدول األفقر في هذا العالم يعرفون بحدسهم وتجاربهم سياسات صندوق   

اليومية،  النقد الدولي وبرامجه، تأثيرها على حياتهم، ويعرفون أيضا أن هناك قوى تقرر مصائر حياتهم

بعد محاوالتها تقرير مصائرهم السياسية اإلستراتيجية، وأن صندوق النقد الدولي وسياساته وبرامجه 

ويعرف الناس  .اقتصادية-على وجه الخصوص، أدوات تحركها سلطات سياسية، في صورة نقدية

ما يمس من  صندوق النقد الدولي من قرارات حكوماتهم، حين تنفذ ما يطلبه الصندوق، وهو كثيرا 

 187مقدرتهم على تحمل أعباء نفقات الحياة. 

                                                                                                                                                                                     
https://arabicpost.net/األخبار/17/06/2018/الحرب-األميركية-على-الشعوب-تبدأ-بقرو 

 
،المرجع  )طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية للدولة )األردن حالة دراسة  185

 . 48السابق،ص 

  
المرجع   فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدينة،   186

 .97السابق ص

 

"األردن حالة 2017-1989لدولة "طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية ل  187 

 :68دراسة المرجع السابق ص 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf 

https://arabicpost.net/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/06/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%88
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf
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وفقا لمنتقدو العولمة  فإن  صندوق النقد الدولي  يعد العبا بارزا في ميادينها، وأن انتصار السوق يعني  

نهاية الدولة باعتبارها حامية للضعفاء اقتصاديا في مواجهة األقوياء اقتصاديا، وتفوق قوى السوق التي 

حمة وأولئك الذين يتحكمون في تلك القوى. كما يخشون أن تخضع كل قيمة، وكل مؤسسة ال تعرف الر

وتشريع لسيطرة المصالح التجارية، فالعولمة تعني إرغام الحكومات القومية على التخلص من اللوائح 

المنظمة لألعمال، والضرائب على الشركات، والقيود األخرى المفروضة على القدرة التنافسية 

 .ات، ونهاية دولة الرفاهة وشبكات األمان أولئك الذين يخسرون بسبب التغيير االقتصاديللشرك

ويؤكدون أنه، بسبب العولمة، تفقد الحكومة فعال سيطرتها على اقتصادها القومي، وتجعل الشركات 

العمالقة تحل محل الدولة و محل السياسات القومية باعتبارها المحدد الحقيقي للشؤون المحلية 

والدولية.فالسياسات االقتصادية ودولة الرفاهة قد تّم إغراقها باسم زيادة تحقيق أرباح أعلى لصالح  

الشركات وزيادة قدرتها التنافسية، فبينما كان تحرير التجارة في الماضي يأتي مصحوبا بالزيادات في 

خلي عن برامج الرفاهة التأمين االجتماعي وشبكات األمن والرفاهية، فإنه منذ الثمانينيات تم الت

االجتماعية وتم تخفيض الضرائب على منشآت األعمال، كما جرى التخفيض في اللوائح المنظمة لعمل 

 188منشآت األعمال،  مقابل تخفيض إجراءات حماية البيئة لتشجيع استثمار الشركات المحلية. 

صل الحضاري  والعيش فقد كثر الحديث في السنوات الماضية عن حوار الحضارات وسبل التوا   

المشترك، وحوار األديان والثقافات من أجل الحياة في سالم وأمان ، وكثرت معها اللقاءات والندوات 

واالتفاقيات جمعت الدول الغربية بدول البحر البيض المتوسط ، فكانت بوابة جديدة للهيمنة واالستغالل. 

لقيود الجمركية عن المنتجات األوروبية وفتح و تقضي اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي برفع ا

السوق التونسية أمامها وذلك عقب دخول الطرفين في تبادل تجاري تام خالل العام الجاري. األمر الذي 

في تونس، بأنه "سالح ذو  )GTZ (، من المؤسسة األلمانية للتعاون التقني" فولفغانغ مورباخ"يصفه 

فيله عن توقعاته "بأن ثلث الشركات التونسية قد تندثر، وربما  حدين". وأعرب في تصريحات لدويتشه

ذلك إلى  "مورباخ"ويعزو ".يتمكن  ثلث من البقاء، فيما بإمكان الثلث اآلخر أن يكون قادرا على المنافسة

 أن المنتجات األوروبية من شأنها أن تشكل منافسة كبيرة للمنتجات المحلية. 

تونسي على شراء البضائع األوروبية ويتجاهل المنتجات المحلية رغم ويتوقع أن يقبل المستهلك ال   

جودتها. ويفسر ذلك بأن عملية تغليف المنتجات األوروبية تعد "أكثر جاذبية" من غيرها، باإلضافة إلى 

قدرة الشركات األوروبية على تمويل حمالت دعائية لمنتجاتها في البالد. ويشير مورباخ إلى أن السوق 

ماليين نسمة، تعد "صغيرة" بالنسبة للشركات األوروبية الكبرى وبالتالي  10ة، التي ال تتجاوز التونسي
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فإن "عملية دراسة النفقات والمخاطر تعد بالنسبة لها أمرا بسيطا"، وعليه أعرب عن قلقه من أن تتحول 

  189األوروبية.   تونس من خالل اتفاقية التبادل التجاري الحر إلى "مجرد سوق استهالكية للبضائع 

علما بأن "االتحاد األوروبي، ليس وليد الصدفة أو المفاجئة، وإنما هو مشروع فكري تبلور في أذهان    

المفكرين و تجسد في الواقع من خالل رجال السياسة و قادة محنكين، اقتنعوا بأن الحرب و النزاع بين 

ول ضعيفة و يسلب منهم قيادة وريادة النظام الدول األوروبية و تنامي األحقاد بينهم ، سيجعل منهم د

الدولي لصالح مناطق أخرى في العالم، وهذا ما تجسد بالفعل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما 

  لذلك بدأ مفكرون  .تولى قيادة النظام الدولي دولة من خارج القارة األوروبية و هي الواليات المتحدة

خاصة من فرنسا وألمانيا التفكير في استرجاع أمجاد أوروبا، من خالل  سياسيون من داخل أوروبا،و

بناء قوة اقتصادية و سياسة وعسكرية في المستقبل إلعادة أهمية وثقل الدول األوروبية في العالقات 

  190".الدولية

منذ أزمة  يبدو أن الدول الغربية بدأت تتململ ثانية لتجاوز أزماتها االقتصادية التي بدأت تعصف بها   

. والصراع بدا يظهر من خالل التنافس عل إفريقيا و تروج المفوضية األوروبية لهذه الشراكة 2009

عبر الندوات والمحافل الرسمية على أساس أنه جزء من مشروع و رؤية سياسية إقليمية تهدف إلى خلق 

في إدماج تونس في عمقها مناخ للحوار واالستقرار والسلم و لتحقيق التقارب والتكامل واالستمرار 

مليون  500متوسطي وإدماج اقتصادها في السوق الداخلية األوروبية التي تضم أكثر من -األورو

مستهلك وفي تحسين ظروف االستثمار والمناخ العام لألعمال بفضل إرساء أطر قانونية مماثلة للمعايير 

يكون ألسباب  عدة أولها  عدم التكافئ،  إال أن الدول األوروبية على يقين بأن ذلك لن 191األوروبية. 

 وعدم جدية الغرب في االندماج االقتصادي، فهم يدعون لفتح الحدود من جانب واحد.  

و وفقا لـ" ايقناسيو قارسيا برثارو"، مدير بقسم التجارة في المفاوضية األوروبية  والذي اشرف  على  

فإن   تونس" .بادل الحر الشامل والمعمق مع تونسمفاوضات اتفاق الت فريق المفاوضين األوروبيين في

تمثل أولوية سياسية أساسية بالنسبة لالتحاد األوروبي. هدفنا األول واألهم هو تعزيز االنتقال الديمقراطي 

ودعم االقتصاد التونسي. في هذا اإلطار، يرى االتحاد األوروبي أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق 

                                                           
 حسابات الربح والخسارة: - اتفاقية الشراكة األوروبية التونسيةشمس العياري،   189 

https://www.dw.com/ar/اتفاقية-الشراكة-األوروبية-التونسية-حسابات-الربح-والخسارة /a-5220947 
، رسالة مقدمة لنيل 2001سبتمبر 11كية على عملية صنع القرار في اإلتحاد األوروبي بعد أحداث حمدوش رياض ، تأثير السياسة الخارجية األمري  190

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2012 – 2011شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعالقات الدولية فرع: العالقات الدولية، السنة الجامعية 

 :131ية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية ص جامعة منتوري ، قسنطينة كل

https://bu.umc.edu.dz/theses/sc،politiques/AHAM3835.pdf 

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 191:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 

https://www.dw.com/ar/اتفاقية-الشراكة-الأوروبية-التونسية-حسابات-الربح-والخسارة
https://bu.umc.edu.dz/theses/sc-politiques/AHAM3835.pdf
https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
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االقتصادية وتطوير االقتصاد التونسي عن طريق تسهيل وخلق فرص جديدة  192ميةكآلية لدعم التن

مليون مستهلك. من وجهة نظرنا أنه  500للتصدير إلى سوق االتحاد األوروبي، والذي يشمل حوالي 

بإمكان اتفاق التبادل الحّر الشامل والمعمق أن يحفّز ويسّرع اإلصالحات المحلية الملّحة في تونس. ومثل 

جوانب األخرى من مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، فإن التحرير في قطاع الفالحة ال

في صالح تونس )أي أن االتحاد  )assymétrie et progressivité (ستحدده مبادئ التباين والتدرج

يجي األوروبي قد عرض فتح أسواقه إلى تونس مباشرة في حين أن تحرير السوق التونسي سيكون تدر

على مّر عدد من السنوات(. إضافة إلى ذلك، سيكون لكّل طرف الخيار الستبعاد التعريفة الفالحية األكثر 

  193 " حساسية بشكل تام من التحرير.

وعرفت إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "األليكا" تقدما كبيرا  رغم المساعي المبذولة من قبل    

تنظيم المنتدى التونسي للحقوق منها   ،جتمع المدني والجمعيات والنقاباتالقوى السياسية الضاغطة والم

بتونس جمعت عددا من  2018أكتوبر  12و  11االقتصادية واالجتماعية وشركاؤه ندوة دولية يومي 

وذلك في  أوروبا،، منظمات المجتمع المدني والنشطاء من الجزائر، المغرب، السينيغال، تونس وأكرانيا

تعتزم الجمهورية التونسية واالتحاد األوروبي البدء في دورة جديدة من المفاوضات في  ي الوقت الذ

و دعى .2019بهدف توقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع بداية سنة   2018ديسمبر 

ضرورة احترام ما ورد  المشاركون خالل هذه الندوة باألولويات التي يجب أخذها بعين وخاصة منها

لدستور التونسي وخاصة في فصله الثالث الذي يعتبر أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، با

يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر االستفتاء.وفي فصله الثالث عشر الذي يضمن السيادة على 

لمفاوضات المعتمدة الثروات الطبيعية.كما أكدوا على ضرورة االنتباه إلى عدم التوازن في التأثير على ا

من طرف اللوبيات األوروبية لحماية مصالحها االقتصادية والمالية مقارنة بمحدودية منظمات المجتمع 

المدني المحلية،الضغط الممارس من طرف االتحاد األوروبي لإلسراع في توقيع اتفاقية على غاية من 

                                                           
ية( أمسى مصطلح التنمية اليوم محورا مشتركا لمعظم إن لم يكن جميع العلوم اإلنسانية وتطبيقاتها، فهناك تنمية ثقافية )علوم ونظريات ثقاف"  192

يكن هذا األمر مثير للدهشة والتساؤل بمقدار ما أبرز الحاجة للبحث في مفهوم التنمية، وتحديد داللته على نحو متماسك وضمن سياق  وغير ذلك ولم

املة تاريخي ونسبي رصين. وجاء االصطالح الجديد والراهن ليطلق عليه بالتنمية البشرية ثم التنمية البشرية المطردة ليعبر عن سمة جوهرية وش

صاتها عملية المجتمعية الهادفة إلجراء تحويل عميق في الحياة اإلنسانية بكل مظاهرها، التي تشترك العلوم اإلنسانية بكل مجاالتها حسب اختصافي ال

ألجنبية على وميادينها المحددة. بما فيها مواجهة التحديات على أنواعها، والسيما تلك الناشئة عن األخطار البيئية وإرث التخلف المزمن والهيمنة ا

التخلف والتنمية : دراسة في المفهوم و النظريات والبدائل،  المركز الديمقراطي المرواني، محمد أ. " البلدان النامية، كذلك معوقات التبيعة العمياء

 :2018 جوان  19.  العربي   

https://democraticac.de/?p=54648 

 

يناير  2االتحاد األوروبي )حوار مع المفاوض األوروبي الرئيس(، … ، أليكا / تونس : مساعدة أوروبية للتفاوض مع  فاضل علي رزا  193 

2019: 

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/ 

 

https://democraticac.de/?p=54648
https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/
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دراسات تقيمية حول االتفاقيات السابقة تتوفر أي  األهمية وفي غياب الشفافية الضرورية، ذلك أن لم 

 194 ونتائجها على التنمية المستدامة واحترام حقوق اإلنسان.

التي أخذت على عاتقها حماية السيادة الوطنية كما يعد ذلك خرقا واضحا للميثاق األمم المتحدة الذي    

قالل وتقرير المصير، ومن للدول واألمم، وتجلى ذلك من خالل اإلقرار للشعوب بحقها الثابت في االست

ثم إحاطة ذلك ببعض الضمانات تتمثل في   إلزام الدول بعدم الخروج على أهداف األمم المتحدة، والتعهد 

ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة ، و لتمكين   باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد

أشكال العدوان، ثم االعتراف بحق الدول في الدفاع الشرعي  الدول للمحافظة على سيادتها ضد مختلف

 195عن نفسها.

وتستجيب هذه التخفيضات اللتزامات تونس تجاه االتحاد األوروبي بتسوية التعريفة الديوانية للدولة     

ة األكثر تفضيال باالمتيازات التي التزمت بها تونس مع االتحاد األوروبي فيما يخص المواد الغير زراعي

عمال بمبدإ أنه يجب منح أي تعريفة تفاضلية تمنحها دولة إلى أخرى فورا لجميع أعضاء منظمة التجارة 

العالمية. كما عقدت تونس اتفاقيات تفاضلية مع بعض البلدان العربية ومع المنظمة األوروبية للتبادل 

نظمة تونس على رفع ما تبقى وفي أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية، تحث الم الحر وتركيا وإيران.

من قيود على التجارة الخارجية في مجاالت الطاقة والنقل واالتصاالت والبريد والزراعة والبنوك وتدعو 

إلزالة المحفزات المشروطة لالستثمار األجنبي والتي تضمنتها مجلة التشجيع على االستثمار مثل 

و احتفاظ الدولة بنسبة معينة في رأس المال أو االستثمار بالمناطق الداخلية أو فرض شريك تونسي أ

فرض استعمال مواد أولية أو نصف مصنعة تونسية أو خلق مواطن شغل أو تشغيل نسبة من أصحاب 

الشهادات التونسية وغيرها من الشروط التي من شأنها أن تعطي دفعا ما للسوق الداخلية التونسية على 

 196حساب المنافسة الخارجية.

ليكا" على أن ذلك يدافع عن السيادة  الوطنية للبالد الإتفاقية  أ نجد أن الموقع الرسمي لـ" ورغم ذلك   

يكا بمثابة محرك حقيقي لألايكا" : "وبالنسبة لتونس تمثل األلالتونسية حيث ورد في تعريفها لـ "

  197 المخطط لها في كنف السيادة التامة. " ولإلصالحات المقررة 

                                                           
 :2018-10-اإلعالن النهائي للندوة الدولية حول نتائج اتفاقيات التبادل الحر 29  194

https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/ 
 

 .4رحيمة لدغش  ، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي،  المرجع السابق، ص    195

 
 :2019مارس -31محمد اللوز، اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق: عهد األمان ما قبل الحماية   196

https://nawaat.org/portail/2019/03/31/ ّاتّفاق-التبادل-الحرّ -الشامل-والمعم 

 
197 http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/
https://nawaat.org/portail/2019/03/31/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%91
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
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ارض مع قواعد القانون الدولي الذي يعتبر  الدولة ذات السيادة التامة هي" التي وهذا التصريح يتع   

ا الداخلية والخارجية دون الخضوع ألي سلطة أخرى أو رقابتها، فهي مستقلة تماما في نهتمارس شؤو

الداخل والخارج وال يقيدها إال قواعد القانون الدولي، وهذا يشكل الوضع الطبيعي والمفترض للدولة 

الذي ينبغي أن تكون عليه أي دولة بحكم وجودها القانوني، وهذا هو ما عليه معظم الدول األعضاء في 

ا لسلطة أو رقابة دولة أخرى، تهاألمم المتحدة . أما الدول ناقصة السيادة فهي التي تخضع في تصرفا

كالقاصر الذي ال  نها فليس لديها كامل الحرية في التصرف، فهي وإن كانت ذات مركز قانوني إال أ

 198ا بيد دولة أجنبية أو هيئة دولية"هيستطيع أن يدير شؤونه بنفسه، فتكون سيادت

ن السيادة هي" اصطالح قانوني يعبر عن صفة من له سلطة، وهو ال يستمد هذه السلطة إال من أعلما ب   

رسة السيادة . وعرف ذاته، وال يشاركه فيها غيره، والسيادة أشمل من السلطة، إذ أن السلطة هي مما

بها والمسيطرة على المواطنين  " السلطة العليا المعترف نهاالفقيه الفرنسي " جان بودان" السيادة على أ

والرعايا دون تقييد قانوني، ماعدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية " والخاصية 

فالسيادة عند " جان بودان" تعني  . ن أي سلطة التشريع األساسية لهذه السيادة تكمن في وضع القواني

االستقالل المطلق وعدم التبعية ألي سلطة سواء في الداخل أو الخارج . وهي بذلك تعني عند بودان 

توفر القدرة الكافية للدولة من أجل إصدار القرارات وضمان تنفيذها داخليا من خالل االحتكار الشرعي 

الل عن كل سلطة خارجية، وبذلك ترتبط السيادة بالقوة، لجهة توافر القدرة الفعلية ألدوات القمع واالستق

رفض االمتثال ألي سلطة خارجية في  على اإلنفراد بإصدار القرارات داخل الدولة وخارجها مع 

 199" .المجتمع الدولي

إلى طاولة يوسف الشاهد  وبذلك وبعد جوالت تفاوضية أجرتها الحكومات السابقة، تعود حكومة  

  المفاوضات من أجل إبرام إتفاقية  جديدة للتبادل الحر  والشامل والمعمق "األليكا" والتي ستشمل قطاعي

 والخدمات. وحذر خبراء ومختصون من المخاطر واألضرار التي ستصيب عديد القطاعات.الفالحة 

 والخدمات، الفالحة قطاعيه في التونسي، االقتصاد بين للمنافسة الالزمة الشروط توفر لعدم نظراو "  

 مصالح إال تخدم أن لها يمكن ال الحاضر الوقت في ليكااأل اتفاقية إمضاء فإن األوروبي، واالقتصاد

 فهو التونسي، الجانب  أّما وخدماته. لسلعه إضافية سوق حصص على بالحصول األوروبي االقتصاد

 الجمركية األداءات رفع جراء من الدولة زنةموا على السلبي االنعكاس حيث من األول الخاسر سيكون

                                                           
 .48رحيمة لدغش  ، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي، المرجع  السابق ص  198

 

   المرجع  السابق،  ص .28 199  
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 النمو فنسب وآالمها، أوجاعها من بالرغم الكثير الثورة بعد ما لتونس قّدمت التي التونسية الفالحة وعلى

 200".ضعفه من بالرغم إيجابي اقتصادي نمو على المحافظة في أسهمت بها تميّزت التي المرتفعة

دفاع عن مصالح البالد  كان مصدر  خراب على  الفالحة وعوض أن يكون مجلس الشعب منبر لل  

، على مقترح فصل 2019نون المالية لسنة ، ضمن قامجلس النواب التونسي  التونسية حيث صادق

إضافي قدمته وزارة المالية يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية و األداء على القيمة المضافة على 

منتوج الزبدة، وهو ما أثار جداًل كبيرا في أوساط الناشطين، مسلًطين الضوء على قطاع لطالما أهملته 

يأتي السؤال حول مدى جاهزية هذا القطاع الحيوي إلقحامه ضمن وهنا  . يالدولة وهو القطاع الفالح

 201. اتفاقية التبادل الحر المنتظرة مع االتحاد األوروبي

و وفقا  لمدير  قسم التجارة في المفاوضية األوروبية  "ايقناسيو قارسيا برثارو" الذي اشرف  على   

"لم يحدد  دل الحر الشامل والمعمق مع تونس فإنهمفاوضات اتفاق التبا فريق المفاوضين األوروبيين في

ً لهاته المفاوضات. من جانبنا، توجد توجيهات تفاوضية للتفاوض حول  أي من الطرفين موعداً نهائيا

اتفاقية تجارة حرة بين تونس واالتحاد األوروبي، والتزام سياسي ثابت لالستمرار في عملية التفاوض، 

وهذا شيء طبيعي لدولة مستعمرة تسعى لضمان وتعجيل وضع   202."حيث يسود المحتوى على السرعة

 اليد على البالد التونسية .

ي إسناد تونس صفة 2012وكانت تونس قد أبرمت االتفاقية، أول مرة، سنة      ، في إطار ما ُسّمِ

وبي "الشريك المميز"، ونصَّت آنذاك على التزام تونس الدخول الفعلي في التفاوض مع االتحاد األور

انطلقت الجولة األولى من المفاوضات، في  2016حول مشروع اتفاق تبادل حر شامل ومعمق. وفي 

والتي تندرج في سياق مخطط   2020-2016والذي ورد في نطاق المخّطط  203حين لم تُحسم بعد،

وهذا المخطط يرسم الخطوط الكبرى  )2013 -2017 (2012العمل المبرم بين الطرفين في سنة 

 ية واالقتصادية والثقافية والعلميةتستخبارة بين الطرفين في جميع المجاالت األمنية و اإلللشراك

                                                           
 : 29-05-2019 ، ،هل تونس بحاجة إلى اتفاقية األليكا الشكندالي رضا د.  200

 

http://alwatannews.tn/article/8700 
 عبد السالم الهرشي ، أي مصير  للفالحة التونسية بعد اتفاقية  االليكا:  201

https://ultratunisia.ultrasawt.comأي-مصير-للفالحة-التونسية-بعد-اتفاقية-األليكا؟/عبدالسالم-هرشي/اقتصاد/تقاری 

 

يناير  2االتحاد األوروبي )حوار مع المفاوض األوروبي الرئيس(، … ، األليكا / تونس : مساعدة أوروبية للتفاوض مع  فاضل علي رزا  202 

2019: 

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/ 

 

 :الخليج أونالين - تونس ،2019-05-29حنان جابلي اتفاقية "أليكا".. "خطر" قد يُغرق اقتصاد تونس ألربعاء،   203 

https://alkhaleejonline.net/اقتصاد/اتفاقية-أليكا-خطر-قد-يُغرق-اقتصاد-تونس 
 :2019 -3-26اتفاقية الـ"أليكا" ما زالت  تثير مخاوف التونسيين،  ..  2019الحكومة واالتحاد األوروبي يرغبان في إمضائها موفى  203

http://www.alchourouk.com/article/الحكومة-واالتحاد-األوروبي-يرغبان-في-إمضائها-موف%C2%A0-اتفاقية-الـ-»األيكا«-مازالت

 تثير

http://alwatannews.tn/article/8700
https://ultratunisia.ultrasawt.comأي-مصير-للفلاحة-التونسية-بعد-اتفاقية-الأليكا؟/عبدالسلام-هرشي/اقتصاد/تقاری
https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-0
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-0
https://alkhaleejonline.net/اقتصاد/اتفاقية-أليكا-خطر-قد-يُغرق-اقتصاد-تونس
http://www.alchourouk.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81
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التونسي  والتجارية وغيرها واإلطالع على هذا المخطط هام جدا ألنه يتضمن تعهدات الطرف والمالية

 على مرتبة الشريك المميّز مع اإلتحاد األوروبي.  تونس بالقيام بجملة من اإلصالحات مقابل حصول  

ليكا(، التي يبحث االتحاد األوروبي إمكانية توقيعها األوقد حولت اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق )

تها خبراء اقتصاد مع تونس، إلى كابوس مخيف ألهل البالد خالل األيام األخيرة، بعد أن حذَّر من خطور

  204وسياسيون ومنظمات وطنية وهياكل مهنية مختلفة. 

هذا وقد "وقع المغرب منذ عدة سنوات عدة اتفاقيات للتبادل الحر خاصة مع الدول األقوى اقتصاديا      

مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. وقد كانت هذه االتفاقيات غير متكافئة وزادت من سوء أوضاع 

قتصاد المغربي، التي تضررت بشدة جراء األزمة االقتصادية العالمية والتي تقبع مؤشرات اقتصاده اال

الكلي في منطقة الخطر: عجز تجاري هيكلي وعجز مزمن في الميزانية واحتياطيات النقد األجنبي في 

يزال  إن الوضع مقلق بشكل خاص ألن المغرب ال.انخفاض متواصل ونسبة ديون في ارتفاع مستمر

يلتجئ إلى الخارج لتمويل عدد من المشاريع )في كثير من األحيان ال لزوم لها ومفروضة مثل مشروع 

القطار فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء( التي لن تستفيد منها بشكل كبير سوى 

السياسات والبرامج  لتنفيذ” تعاون“الشركات الدائنة وخصوصا تلك التي وقعت اتفاقيات تبادل حر أو 

 205" .المتفق عليها بصورة مشتركة. وهذا هو الحال هنا مع دول االتحاد األوروبي

وتعتبر المغرب الضحية األولى لصندوق النقد الدولي حيث تّم إرغامها على الخضوع لشروطه    

صل المغرب ح 2000االتحاد األوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة   وقامت بابرام"اتفاق الشراكة مع

وبروكسيل، في ديسمبر   بموجبه على صفة الشريك المميز بغية تعزيز العالقات الدبلوماسية بين الرباط

، وبعد مزاعم أعداء الوحدة الترابية، وفي قرار غير عقالني، المحكمة األوروبية )بناًء على طلب 2015

المياه المقابلة للصحراء المغربية فيما محكمة بريطانية( تقول إن االتفاق بين الطرفين ال يجب أن يشمل 

يخص عمليات الصيد البحري، مباشرة بعد ذلك سيقوم المغرب بتعليق جل المفاوضات مع االتحاد 

األوروبي في رسالة واضحة وصريحة مفادها أن المغرب لن يقبل بأي مساس بوحدته الترابية لدرجة أنه 

ت الكثير من المعطيات إقليميًا ودوليًا، االتفاق مستعد للتخلي عن أكبر صديق تجاري، اليوم تغير

الزراعي بين الطرفين عاد للواجهة بمالمح جديدة سترسم مستقبل العالقات االقتصادية الثنائية بين 

البلدين، االتفاق التجاري سيشمل األقاليم الجنوبية أيًضا باعتبارها أراضي مغربية، حيث ستمتد 

                                                           
 – 10 - 22،  ، الخبير والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبيالخبراء االقتصاديون و المسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل   204  

2015: 

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

 
 :2019 جانفي 5 لتداين،وا المالية االختالالت األوروبي: واالتحاد المغرب بين الحر التبادل اتفاقية،  الرحماني ميمون   205

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/اتفاقية-التبادل-الحر-بين-المغرب-وال 

   

https://www.turess.com/alkhabir/103613
http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84
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االتفاق على تعديل   بقواعد المنشأ التجارية للصحراء المغربية حيت ارتكزالمعامالت التفضيلية المتعلقة 

وجدير بالذكر أن البرلمان األوروبي في ستراسبورغ أجمع على  عدة بروتوكوالت عدة بروتوكوالت.

 65عدد الممتنعين عن التصويت   ضد القرار، في حين بلغ 172صوتًا و 442هدا االتفاق بنسبة 

 206عضًوا"

نشأ االقتصاد التونسي، بالرغم من انطالقته شبه الليبرالية في أحضان الدولة. وقد تدعم هذا وقد     

التوجه منذ بداية الستينات، عندما قررت الدولة التدخل المباشر في بناء المؤسسات االقتصادية وإدارتها 

من المشاريع فكان قرار تأميم األراضي من أيدي المعمرين وإرساء نظام التقاعد وبعث العديد 

االقتصادية التابعة للقطاع العام . لقد جاء هذا التوجه رغم إقرار الدولة باحترام القطاع الخاص واإلبقاء 

عليه مع إلزامه باحترام السياسة العامة للدولة ودعوته إلى التحول من التجارة والمضاربة العقارية إلى 

. أدى هذا التوجه إلى بروز مركزية  لقطاع الخاصاألنشطة المنتجة، وهو ما أطلق عليه البعض تجديد ا

دور الدولة وتحولت إلى ما أصبح يعرف فيما بعد برأسمالية الدولة القائمة على مبدأ التخطيط االقتصادي 

    207أو سياسة التعاضد .

ليكا "  فأن  الهدف الرئيسي لمرتبة األ" اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقلجدوى وفقا للمروجين    

هو اندماج فعلي   2012تحصلت عليها تونس لدى االتحاد األوروبي منذ نوفمبر  الشريك المتميز التي 

ديد بل وأن األمر ال يتعلق باتفاق تجاري ج.لالقتصاد التونسي في السوق الداخلية لالتحاد األوروبي

متوسطي الذي   داخل الفضاء االقتصادي  -باألحرى باندماج أعمق لالقتصاد التونسي في فضائه األورو

 :األوروبي عبر

 مالئمة تدريجية للنصوص المنظمة للمناخ التجاري واالقتصادي. 

 التقليص من العوائق غير الجمركية. 

 تبسيط وتسهيل اإلجراءات الديوانية . 

 نتوجات والخدمات إلى كل من السوق التونسية واألوروبية على حد تحسين شروط نفاذ الم

 .السواء

وأن االتفاق يندرج  ضمن إستراتجية "اإلصالحات" التي شرعت فيها تونس إلرساء اندماج تدريجي 

وأنه بالنسبة لتونس تمثل .متوسطي والعالمي -القتصادها في إطاره اإلقليمي و المغاربي والعربي واألور

وأنه بعد  ،بمثابة محرك حقيقي لإلصالحات المقررة و المخطط لها في كنف السيادة التامةاالليكا 

 :استكمال مشروع اتفاق التبادل الحر والمعمق ستكون الفوائد بالنسبة لتونس كاآلتي

                                                           
 :2019جانفي  28قواعد المنشأ.. محور المفاوضات التجارية بين المغرب واالتحاد األوروبي، مصطفى خياطي،  206

/tunisia-of-independence-the-threaten-convention-elika-the-https://www.sasapost.com/opinion/does  

 ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغرب العربي : مثال تونس:207 

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 

https://www.sasapost.com/author/mkhiati/
https://www.sasapost.com/author/mkhiati/
https://www.sasapost.com/author/mkhiati/
https://www.sasapost.com/opinion/does-the-elika-convention-threaten-the-independence-of-tunisia/
https://journals.openedition.org/insaniyat/7060
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 مليون  500  نفاذ المنتوجات و الخدمات التونسية بكل سهولة داخل سوق أوروبية تضم أكثر من

 .مستهلك

  ظروف االستثمار والمناخ العام لألعمال بفضل إرساء أطر قانونية مستقرة ،أكثر قابلية تحسين

 .للتوقع ومشابهة لقوانين االتحاد األوروبي

 تدريجية لالقتصاد التونسي مع المعايير األوروبية والتي من شانها الرفع من مستوى  مالئمة

المنفعة على المستهلك التونسي ويسهل جودة المنتوجات والخدمات التونسية األمر الذي سيعود ب

 .دخول منتوجاتنا وخدماتنا إلى أسواق أخرى

وأنه بمجرد االتفاق والمصادقة على مشروع االتفاق المبرم سيقع تنفيذ برنامج االليكا بصفة تدريجية 

لمعايير باعتماد جدول زمني ستتم مناقشته مسبقا، كما ستحافظ  الدول األوروبية بصفة آلية على مراعاة ا

  208 .االجتماعية والبيئية العالمية 

وهنا يمكن القول بأن هناك عديد المغالطات والتالعب كالعادة باأللفاظ ، أوال فإن ما ذكر من " نفاذ   

المنتوجات والخدمات التونسية بكل سهولة داخل سوق أوروبية " ال يزال حكرا على الشركات المصدرة 

لمنتصبة بتونس،كما أن الواقع يؤكد بان مجال  منافستها لقطاع الخدمات كليا والتي هي شركات أجنبية ا

في أوروبا غير ممكن للتفاوت الحضاري على مستوى التكنولوجي، كما أن القول بأن'' مالئمة تدريجية 

لالقتصاد التونسي مع المعايير األوروبية والتي من شانها الرفع من مستوى جودة المنتوجات والخدمات 

ية األمر الذي سيعود بالمنفعة على المستهلك التونسي ويسهل دخول منتوجاتنا وخدماتنا إلى أسواق التونس

'' وهذا غير ممكن هنا أيضا ألنها لن تعود بالخير على المواطن التونسي بدليل ارتفاع أسعار .أخرى

سعرها أضعاف  المواد الفالحية التي يتم تصديرها إلى أوروبا كالتمور والزيت،والغالل التي يصل

   .مضاعفة السعر الذي تباع فيه هذه المواد في أوروبا  ،فسعر ''دقلة النور''أرخص في أنقلترا من تونس

 أن وفرغم جمال العبرات  وسمو األهداف المعلنة إال أن الواقع اثبت أن العكس تماما هو الذي حصل    

فقد  جاء في تقرير ورد بالموقع   .ن سواهاهذه االتفاقية هي الدول األوروبية دومن المنتفع الوحيد 

وتبعا للتحوالت  2011الرسمي لـ"مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ) أليكا( " بأنه "ومنذ سنة 

السياسية التي شهدتها تونس قام االتحاد األوروبي بالترفيع في نسق المساعدات لتونس من اجل مساندتها 

اطي وتحصلت تونس بهذه المناسبة على صفة الشريك المميز منذ في عملية انتقالها الديمقر

ومن هذا المنطلق يتعين توطيد هذه العالقات المميزة التي تجمع تونس واالتحاد األوروبي .2012نوفمبر

ولقد تّم اإلعالن الرسمي عن انطالق المفاوضات بخصوص مشروع اتفاق .حيث وقع أطالق برنامج أليكا

                                                           
208 http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
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بمناسبة الزيارة الرسمية للمفوض  2015أكتوبر  13بتونس يوم ” أليكا“ل والمعمق التبادل الحر الشام

 209األوروبي السيدة سيسيليا مالموستروم."

أي امتياز تفاضلي لتونس   "منحة"هو  أن اتفاق "أليكا" مع االتحاد األوروبي على ر البعض  يصرو   

، لتكون بذلك أداة  2012نوفمبر  منذ وروبي أنها  شراكة مميزة تم منحها لتونس من طرف االتحاد األو

لالقتصاد التونسي داخل السوق الداخلية األوروبية. ومن هذا المنطلق ال يمكن الحديث عن اتفاق  اندماج

أعمق لالقتصاد التونسي في الفضاء االقتصادي  اندماجتجاري جديد بالمفهوم التقليدي للكلمة بل عن 

التفاق باألساس إلى مزيد توسعة وإدراج قطاعات إضافية جديدة متوسطي. ويرمي مشروع ا -االورو

والمعملية التي تم تحريرها بموجب اتفاق  إلى منطقة التبادل الحر، إضافة إلى المنتوجات الصناعية 

وسيمكن هذا االتفاق من خلق إطار موسع  الذي أقر حذف المعاليم الجمركية. 1995الشراكة لسنة 

لية التعاون والتبادل بين تونس واالتحاد األوروبي في جميع المجاالت ومنها ليسهل بصفة تدريجية عم

االستثمار وحماية االستثمار ، تجارة المنتوجات الفالحية والفالحة الُمصنعة والصيد  ،تجارة الخدمات

ة التنمي،  الحواجز الفنية للتجارة ،البحري ، الصفقات العمومية،اإلجراءات الصحية والصحة النباتية

الجوانب التجارية المتعلقة بالطاقة. كما سيمكن االتفاق في مرحلته النهائية من تناسق القوانين  ،المستدامة

 210المنظمة للتجارة واالقتصاد ومناخ األعمال التنظيمي بين تونس واالتحاد األوروبي.

امتياز تفاضلي."  سنة منحها " 2012وهذا يعني أن التخطيط لعهد األمان الثاني قد بدا رسميا  سنة  

وهذا ما دفع بالبعض للقول بأن" الحكومات التونسيّة المتعاقبة تعهدت بانجاز اإلصالحات المطلوبة لتلبيّة 

هذه الشروط بصفة تدريجيّة ،ومن الخطوات التي اتخذتها في هذا االتجاه إبرام برنامج العمل لنيل مرتبة 

الفعل السلبيّة التي أثارتها هذه الخطوة خاصة و أنها رغم ردود  2014الشريك المميّز خالل شهر أفريل 

جاءت بعد إصدار البرلمان األوروبي لبيان يشترط فيه التسريع بالخطوات االنفتاحيّة المذكورة لالقتصاد 

مليون أورو، كما طلب إسناد المزيد من التسهيالت والحوافز  300التونسي مقابل إسناد تونس قرضا بـ 

  .بيين بما في ذلك تمكينهم من حق الملكيّة لألراضي الفالحيّةللمستثمرين األورو

هذا و يسعى االتحاد األوروبي للتسريع بإبرام اتفاقية التجارة الكاملة و المعمقة مع تونس لتوسيع منطقة 

 211.التجارة الحرة ، المقتصرة حاليا على السلع الصناعية لتشمل قطاع الخدمات و السلع الزراعية"

                                                           
 :، العالقات بين تونس واالتحاد األوربي، االليكا“مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق    209

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 
 

 :2018-10-27اطتها بضمانتها: إتفاقية" أليكا" تثير مخاوف في تونس ، الشروق رغم إح فاضل الطياشي،    210 

 

http://www.alchourouk.com/index.php/article/رغم-إحاطتها-بضمانات-اتفاقية-»أليكا«-تثير-المخاوف-في-تونس؟ 
 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:  211

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
http://www.alchourouk.com/index.php/article/رغم-إحاطتها-بضمانات-اتفاقية-
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
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ص تونس تهدف إتفاقية "االليكا " إلى دمج االقتصاد التونسي في السوق الداخلية األوروبية وفيما يخ  

متوسطي، وذلك من خالل إدراج مزيد من القطاعات الجديدة في منطقة -وبالفضاء االقتصادي األورو

كة لسنة التبادل الحر، تضاف إلى المنتجات الصناعية والمعملية  التي تم تحريرها بموجب اتفاق الشرا

1995. 

 وتتمثل مجاالت مشروع اتفاق األليكا في :

 .تجارة المنتوجات الفالحية والفالحة المصنعة والصيد البحري 

 الصحية والصحة النباتية. اإلجراءات 

 .الحواجز الفنية للتجارة 

 .التنمية المستدامة 

 .تجارة الخدمات واالستثمار 

  القانونية لالستثمارات.تسوية النزاعات في مجال االستثمار والمنظومة 

 .حماية حقوق الملكية الفكرية 

 الدفاع التجاري. إجراءات 

 .الصفقات العمومية 

 .سياسة المنافسة ومعونات الدولة 

 .اإلجراءات الجمركية 

 .شفافية التشاريع 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 .212الجوانب التجارية المتعلقة بالطاقة والمواد األولية 

يندرج ضمن مسار التطور الطبيعي » ما تُسّوق إليه وزارة التجارة فإن هذا المشروع و حسب    

واالتحاد األوروبي بعد استكمالها إلرساء منطقة التبادل الحر تونس   للعالقات االقتصادية والتجارية بين

الذي أقرَّ حذف و ، 1995وطبقا التفاق الشراكة الموقع سنة « للمنتوجات الصناعية في جوانبها التعريفية

دمرت النسيج الصناعي الوطني ومشروع التبادل الحر الشامل والمعمق سيدّمر  المعاليم الجمركية ،التي 

   213 . بال شك قطاعي الفالحة والخدمات

اتفاق االستعمار  و وفقا لـ فوزية باشا" )محامية ورئيسة جمعية المحافظة على الثروات الطبيعية(   

إّن تحرير القطاع الفالحي مع مجلة االستثمار الجديدة  بتونس تحاد األوروبيالشامل والمعمق لال

                                                           
212  http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/ 

 10 - 22يوم  الخبير  ، الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي  213  

– 2015: 

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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ويتم استغاللها استغالال عصريا  التونسية  سيؤّدي حتما إلى امتالك األجانب لألراضي الفالحية

باالنتفاع باإلعفاءات الضريبيّة،وستكون النتيجة هو اكتساح السوق المحلي أوال، وهنا يندثر متوسطو 

حين وصغارهم الذين سيتحّولون بالضرورة إلى مجّرد عمال زراعة لدى األجنبي، وهذا يعد أكبر الفال

ويعود .1964-05-12مس بالسيادة الوطنية واضمحالل لما يسمى بالجالء الزراعي الذي تّم في 

هم ألن تابعة لألجنبي وينعدم األمن الغذائي،روما م االستعمار بآليّات جديدة وهنا تصبح مطمورة

والسؤال المطروح هو: لماذا تتّبع أوروبا سياسة حماية لفالحتها في حين .سيتحكمون في قوتنا اليومي

لهذا أعتبر أّن االتفاق الجديد .نتخلى نحن عن أمننا الغذائي لألجنبي ونصبح شعبا استهالكيّا مائة بالمائة

ودعى الفاضل الحرباوي . ونسبت يسمى فعليا اتفاق االستعمار الشامل والمعمق لالتحاد األوروبي

(الحكومة لضرورة إصالح وإعادة هيكلة العديد من   )كاتب عام النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين

والذي  2014،214جوان  18"اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق التي انطلقت باجتماع  القطاعات

فتكون  التونسي تنوي الحكومة إبرامها مع اإلتحاد األوروبي ستكون بمثابة الكارثة على االقتصاد

في  1995عاقبتها وخيمة كما كانت بسبب اتفاق التبادل الحر الذي سبق أن أبرمه بن على معه سنة 

ثل وعدم التساوي في األداءات مجال الصناعة، و أن غياب البنية التحتية الالزمة والتكوين األم

والمصاريف وتحديد مواصفات على مقاس األجانب رجحت الكفة لفائدتهم وزجت بالمؤسسات الوطنية 

فكان من المفروض تقييم المرحلة السابقة  .في عديد الصعوبات أدت ببعضها إلى اإلفالس والغلق

بحث عن الحلول الكفيلة لمعالجته، عوضا والتدقيق في نتائجها ومسبّباتها للتعرف على أصل الداء ثم ال

عن الشروع في مناقشة بنود اتفاقية أخرى ستشمل كل بقيّة القطاعات بما في ذلك الفالحة والخدمات 

بكل مكّوناتها من المهن الحرة وغيرها في كل المجاالت. إذ أّن استخالص العبر من التجارب السابقة 

ننقذ اقتصادنا من هزات جديدة، ففتح بقية المجاالت وتشخيص االخالالت بها ضرورة وواجب حتى 

والصفقات العمومية وغيرها أمام الشركاء األوروبيين وبشروط ومواصفات صيغت من قبلهم وعلى 

مقاسهم ال يمكن أن تكون سوى امتصاصا لبطالة إطاراتهم وبحثا عن أسواق جديدة ألصحاب المهن 

لمصالح الذاتية التي ينتهجها اإلتحاد األوروبي تجاه مستعمراته إّن سياسة االبتزاز وتغليب ا.الحرة لديهم

السابقة بضفة المتوسط ال يمكن إال أن تخلف المزيد من البطالة والفقر واآلفات االجتماعية واالحتقان 

  215تجاهه وتجاه األنظمة العميلة له وبالتالي المزيد من الهجرة غير الشرعيّة واإلجرام واإلرهاب". 

                                                           
214 «  Depuis 2014, la Tunisie et l’Union Européenne (UE) ont entamé des négociations pour établir un nouvel 

accord de libre-échange, appelé Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA). Cet accord est la 

nouvelle étape de la stratégie de libéralisation des économies de la Méditerranée, entreprise par l’Union 

Européenne depuis plusieurs décennies. », Perceptions de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi 

(ALECA) : Etude des attentes et conséquences économiques et sociales en Tunisie, Octobre 2018 : 

https://ftdes.net/rapports/etude.aleca.pdf 

،  ن يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبيالخبراء االقتصاديون والمسؤولي هاجر عّزوني، 215  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير،

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

https://ftdes.net/rapports/etude.aleca.pdf
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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م عدم توقيع تونس على اتفاقية األسواق العمومية للمنظمة العالمية للتجارة، إال أن أسواقها ورغ     

ستفتح بتوقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق"االليكا" بشكل يساوي المؤسسات األوروبية بنظيراتها 

ت، لذا فأن هذا التونسية والعكس وبالعكس. فأن ذلك سيساعد على تلقي عروض أفضل في بعض الحاال

االنفتاح يعد خطًرا محدقًا بالمؤسسات المتوسطة والصغرى.ومن ناحية أخرى يجب االنتباه إلى أن 

عروض المناقصات تقدم بعملة األورو والحال أن التونسيين يتكبدون خسائر سعر الصرف في 

 216.المقابل

ألوروبية في تعميق مشاكل البلدان فقد ساهمت السياسات االقتصادية الحمائية التي انتهجتها الدول ا  

النامية و زيادة تشويه بنياتها االقتصادية و االجتماعية و تكريس التبعية، مما زاد من حدة تخلفها وتعميق 

هي نظرية من مجال العلوم االجتماعية،  التبعيةو217تبعيتها االقتصادية القتصاديات الدول الرأسمالية.

والتخلف في دول الجنوب يعود سببها إلى المسار التاريخي  218السياسيمفادها أن الفقر وعدم االستقرار 

وحاولت  القرن العشرين الذي رسمته لها دول الشمال.  وقد ظهرت نظرية التبعية في عقد الستينات من

على اقتصاديات الدول النامية األمر الذي أدى إلى  " المالية الدولية  الرأس إبراز تأثير سيطرة نظام

  219.ي حالة من التخلف االقتصاديبقائها ف

في كتابه: النمو والتخلف، ما هو التخلف؟ وأجاب بأنه حالة اقتصاد ” تشيلسو فورتادو” ل ءوقد تسا  

مزدوج يتعايش فيه أحدهما قطاعان أحدهما قطاع سابق للرأسمالية، اكتفائي بنسبة كبيرة، واألخر قطاع 

جاريا. وتعرف درجة التخلف باألهمية النسبية لهذين متكامل مع االقتصاد العالمي الحديث فنيا وت

يقدم بعض المؤلفين تعريفا بنيويا  القطاعين أكثر من تعريفها بمستوى دخل الفرد أو معدل نموه .و

الذي ركز على الطابع العالئقي للتخلف، والذي ينطبق   Balandier  ”باالبدييه” للتخلف، كما فعل

على مقياس عالمي يدخل   مجتمع مجهز بأسبقية تكنولوجية قوية باألساس على مجتمع ازدواجي، أي

وال مراء في أن مفهوم  .بالتماس مع مجتمع مجهز بوسائل مادية ضعيفة ومنضم على مقياس محدود

                                                           
  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 216:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 

 
 .15حشماوي محمد، االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية ،المرجع السابق ص:.،    217
على أسلوب إدارة عدم  يبنىغاربية المدول  فيكم، الحإدارة  في األوضاع  رينية مفادها أن تسيألمااحثة هناك مقولة معروفة لب  218

أ.د عبد القادر عبد   -ني.دون وعي حقوقي ومواطالحيلولة  هوية، والجت سياسيا، لتعميق التقسيمات الهوياتوظيف و   االستقرار

ان لدة في البنوسؤال المواط ةالهوي ،ةئشأ. وشان عبد الرؤو ف أ. قرة عا -لونيس د.فارس ، اد مد.لبيد ع -بالل زاي موالعالي د. 

-ن يبرل .واالقتصاديةوالسياسيـــة  اإلستراتيجيةالديمقراطي العربي للدراسـات  زالمرك رفعاأ. د /نصـر محمد  : تقديـم  المغاربة

 :59،ص 2020: ماي  األولىالطبعة ، ألمانيا
 

-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-https://democraticac.de/wp
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%

-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%
%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdfD8%A7%D9% 

 
219 https://ar.wikipedia.org/wiki/ نظرية_التبعية 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/نظرية_التبعية
https://ar.wikipedia.org/wiki/نظرية_التبعية
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في جهل القدرات المادية والمعنوية التي يمتلكها   التخلف يحمل في طياته عدة دالالت تتخلص إما

 في القصور في   وإما” والتخطيط التنظيم وانعدام التصرف سوء “ا فيالمجتمع بالشكل الخام و إم

 تتصدى عملية أية في إرباكا يخلق مما استعماله، أولويات تحديد في وخلل المتاح الرصيد تصنيف

ومن هنا يبدو واضحا أن التخلف ظاهرة تعبيرية عن حالة مادية ومعنوية،  . االجتماعية البنية لتحريك

عن بطء الحركة وحتى على انعدامها في الزمان والمكان. في السياق الجديد الذي تعيشه كما أنه مؤشر 

من التنمية   وإنما هو نوع خبيث” نقيض التنمية  التخلف” مجتمعات العالم الثالث.و من العسير اعتبار

 المفرغة لقةالح نظرية تؤكد ويؤكد خضوع مجتمعات العالم الثالث بدرجات متفاوتة للتبعية واالستغالل. 

المجتمعات المتخلفة تعيد إنتاج التخلف مع التقدم في الزمن حيث ال تلمس جدوى أو تأثير لما تتخذه  نبأ

من خطوات أو ما تعتقد انه انجازات تنموية، بل تعود في كل مرة إلى نقطة الصفر، أي أن المجتمعات 

ر نفسها . فالمعضلة التي تواجهها األمة  وهكذا تعود الدورة القاتلة إلى تكرا 220 تدور في دائرة مفرغة.

العربية والبالد اإلسالمية تتعلق "بتحرير اإلنسان العربي "  بتحرير عقله من القهر الخارجي، السياسي 

 221.االجتماعي و

بصفة عامة انتهجت البلدان النامية منهجا خاصا في التنمية من غير مراعاة الظروف االقتصادية  و    

لسياسية السائدة فيها. حيث ركزت معظم برامج التنموية على زيادة معدالت االستثمار، واالجتماعية وا

دون أن تعطي الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية والسياسية األخرى األهمية التي تستحقها، 

نماطا معينة مما أدى إلى تعميق ازدواجية االقتصاد ما بين القطاع الحديث والقطاع التقليدي. واختارت أ

للتصنيع، و ال تتالئم مع واقع هذه الدول من ناحية، وال تساعدها على إيجاد طريقها للنمو الذاتي 

 222المستقل.

فأن "التناقض األساسي في النظام العالمي ليس هو التناقض الطبقي بين  لنظرية التبعية و وفقا  

مختلفتين من الدول القومية، أي بين الدول  البرجوازية والبرولتياريا، وإنما هو التناقض بين مجوعتين

المتقدمة الغنية والدول المتخلفة الفقيرة. وصار بالتالي الهدف الذي يتعين على الدول المتخلفة أن تسعى 

ولما كانت هذه التنمية غير ممكنة ”. التنمية“إلى تحقيقه ، من وجهة نظر أصحاب مدرسة التبعية ، هو 

لغنية تحتكر لنفسها الصناعات المتقدمة وال تسمح بوجودها خارج دائرة في ظل تقسيم يجعل الدول ا

نفوذها. لهذا السبب فإن التنمية ال يمكن أن تتحقق في البلدان الفقيرة إال باالنفصال عن االقتصاد العالمي. 

                                                           
 :2018 جوان  19. المركز الديمقراطي العربي التخلف والتنمية : دراسة في المفهوم و النظريات والبدائل،المرواني، محمد أ.   220

https://democraticac.de/?p=54648  
 2004-ى عالء الدين األعرجي: أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي :الطبعة األول  221

http:// ar.wikibooks.org/wiki/ أزمة _ التطور_الحضاري_ في_ الوطن_ العربي   
 

 
فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدينة،المرجع  222

 ,66السابق ص
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وبالتالي اتفقت مختلف اتجاهات مدرسة التبعية على هذا الهدف: تحقيق التنمية الوطنية من خالل 

العتماد على الذات وكسر خناق التبعية لالقتصاد العالمي. إال أنها اختلفت فيما إذا كان تحقيق هذا الهدف ا

يقتضي تغييرا اجتماعيا   وسياسيا راديكاليا في بلدان العالم الثالث، أم ال؟ رأى البعض؟ مثل االقتصادي 

ت اإلحالل محل الواردات )أي حماية األرجنتيني راؤول بريبش وأتباعه في أمريكا الالتينية أن سياسا

السوق المحلية وتلبية االحتياجات من خالل التصنيع المحلي( تكفي لتحقيق التنمية. ورأى آخرون ممن 

يمكن تسميتهم بالوطنيين الثوريين أو الراديكاليين أن الطبقات الحاكمة المحلية في بلدان العالم الثالث 

ة الغربية، وأن إسقاط هذه الطبقات بشكل ثوري يُعد شرًطا ضروريًا تتكون من عمالء طفيليين لإلمبريالي

نظرية التبعية في مجال العلوم االجتماعية عن هذا الطرح إال   ورغم تراجع 223".لتحقيق التنمية المستقلة

 أن الواقع اثبت صحته.

لحاق قصري بوسائل مفهوم التبعية هو عبارة عن عالقة تنطلق من التابع إلى المتبوع ، عبر عملية إو   

سياسية واقتصادية وعسكرية ، وغزو ثقافي وفكري لتعميم نظام اإلنتاج الرأسمالي ، وتسويغ للهيمنة التي 

تمارسها دولة عظمى أو مجموعة دول أحرزت تقدما في مجاالت االقتصاد والتكنولوجيا والتعليم 

مم وشعوب أخرى أقل تقدما من فتستخدمها لتحقيق أهداف مادية وإستراتيجية ، بما تفرضه على أ

فعملية التطور االجتماعي   224إجراءات تلزمها بها وتجبرها على تنفيذها كي يمكنها البقاء واالستمرار. 

حيث تحارب مثال  225 ،واالقتصادي في الدول الرأسمالية تتم على حساب الدول والمجتمعات األخرى

 جة الفكر القومي  .يروبي هو نتالفكر القومي في الدول النامية بينما االتحاد األو

حيث عاشت أوروبا  .الدفاع عن الذات الوطنية لما تم توحد الدول الغربية و  القومي الفكر لو ال و    

الوسيطة في عالم  إقطاعي ممزق ،  عالم الفرسان واألقنان  واألمراء والعبيد .وبذلك كانت تتألف 

ت  المحلية  واإلقليمية  الضيقة ، سواء دوقيات  سياسيا  من موزاييك ال نهاية  له من الوحدا

، الكل قد مزقته الحروب   » guilds «وبارونات اإلقطاع أو دول المدن ونقابات األوليجاكية

                                                           
  :1998 لم الثالث جوان اإلمبريالية والعا حسين عمرا،ن   223

 https://revsoc.me/theory/lmbryly-wllm-lthlth/ 

 

 :2011 -12-11-3573لتبعية ... واالستعمار الذكي ... وضرورة الخالص ..الحوار المتمدن، العدد ، محمد بودواهي، آلية ا   224  

  

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287060 

 
العدد الثاني عشر ،  ، مجلة منبر ابن رشدالبلدان النامية والوطن العربي ، جدلية السبب والنتيجة  ، التخلف والتقدم في ، د. محمد أحمد الزعبي  225

 : 2011/2012شتاء 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/muhammad-ahmad-az-zoebi/ 
 

https://revsoc.me/theory/lmbryly-wllm-lthlth/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287060
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/muhammad-ahmad-az-zoebi/
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األولى "جراثيم القومية "والصراعات  الصغيرة . ولم يكن من الممكن  الخروج إال بعد أن بدأت 

   226والشعور والوعي بالذات الوطنية ".

فالوضع الحالي لألمة العربية واإلسالمية  يستدعي ضرورة  البحث عن رؤى بديلة  للعالمين العربي     

والثقافية، واألخذ باالعتبار التحوالت  اإلستراتيجية  كما   والسياسية  االجتماعيةواإلسالمي من الناحية 

 227في عملية التغيير .يراها  المجتمع المدني ، والحكومات ، والمنظمات  المجتمعية الفاعلة 

والجدير بالذكر أن النخبة التي تولت قيادة البلدان اإلفريقية خلفا  للمستعمرين افّْتقرتّْ إلى رؤى سياسية   

واضحة المالمح على المدى القريب والبعيد، وعجزت عن إيجاد طموحات ، ُمكتفية بإيالء األولوية 

مصالح شعوبها؛ فكانت امتدادا للنظام االستعماري  لمصالحها الخاصة على الرغم من ادعائها الدفاع عن

في ثوب جديد وفي كافة المستويات: االقتصادية والجتماعية والسياسية على مّرِ السنين ، يضاف إلى 

 االستثمار مما أضعف القطاع الخاص.  جانب ذلك فقدان األمن في المجال االقتصادي والذي أدى لعرقلة 

لة من التبعية للقوى األجنبية االستعمارية وذلك نتيجة لفقدان رؤى ذاتية ومن هنا ظلت إفريقيا في حا

وتصور مستقبلي وإرادة سياسية إلحالل نقلة نوعية من خالل تضافر الجهود، حيث أن معظم الساسة 

يقومون بدور المالحة على مدى البصر ، وكأن دور الساسة محصور في دائرة المسؤولية المنوطة بهم 

جهاز االستقبال “إفريقيا سوقا استهالكية بامتياز حتى أُطلق عليها بعض الهزليين بـ  تشكل فحسب.و

 228." العالمي

و تتجلى ظاهرة التبعية االقتصادية بجالء خصوصا على مستوى العالقات التجارية لدول الهامش ،   

ستورد هذه الدول حيث نجد األرقام اإلحصائية والنسب المأوية واضحة وفاضحة في هذا المجال . حيث ت

في المائة  70جل مستلزماتها من الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة من دول المركز بنسبة تزيد عن 

من استعماالتها. وعلى المستوى الغذائي تصل نسبة المواد الغذائية القادمة من المركز إلى الجنوب إلى 

تها و أمنها الغذائي. كما أن مساهمة التجارة في المائة حتى تتمكن من هذه األخيرة من تحقيق حاجا 60

في المائة وهو رقم جد مهول. أما على المستوى  80الخارجية في الناتج المحلي لهذه البلدان تفوق 

المالي فإن المديونية اإلجمالية لدول شمال إفريقيا والشرق األوسط على سبيل المثال ال الحصر، كنموذج 

                                                           
 :52،دار الشروق بيروت ،ص1983ية االستعمار والتحرير،الطبعة األولى د. جمال حمدان، إستراتيج  226

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D

8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%

A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_74119_F

ulabook.com_.pdfo 
  2010 -  4عدد : -السنة الثانية  -النشرة الدورية  -مركز الدوحة لحوار األديان حمدي بالكش: العالم العربي واإلسالمي :رؤى بديلة :   227

 
 :2016-9-28ترجمة: سيدي .م. ويدراوغو،،إفريقيا  واستمرارية التبعية للقوى االستعمارية ، توفيل موني  228

 https://www.qiraatafrican.com/home/new/إفريقيا-ومعاناة-استقاللها-من-التبعية-للقوى-االستعما 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
https://www.qiraatafrican.com/home/new/إفريقيا-ومعاناة-استقلالها-من-التبعية-للقوى-الاستعما
https://www.qiraatafrican.com/home/new/إفريقيا-ومعاناة-استقلالها-من-التبعية-للقوى-الاستعما
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مليار دوالر وهي بذلك تساوي إجمالي الدخل السنوي لهده البلدان  380الي لدول الجنوب ـ تبلغ اليوم حو

مجتمعة.ويجب التذكير بأن المديونية الخارجية كانت دائما هي السبيل الناجم عن التحكم المطلق 

للرأسمالية على الصعيد العالمي، ويعتبر هذا التحكم المطلق هو التعبير االقتصادي و السياسي على بلوغ 

  229ة العولمة الليبرالية.مرحل

ويعتبر ميدان العالقات االقتصادية الدولية من الميادين األكثر إثارة للدراسة والتحليل في األلفية الثالثة    

نتيجة التطورات و التغيرات المستمرة والمتالحقة التي يعرفها النظام االقتصادي العالمي .و التأمل في 

مند بداية التسعينات عن وجه الخصوص يالحظ أن هناك مجموعة  التغيرات و التحوالت التي تبلورت

من العوامل و القوى الدافعة تعمل على تشكيل و تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد يختلف في 

خصائصه وسماته و في ترتيباته لألوضاع االقتصادية عن تلك التي كانت سائدة من قبل.و تميزت هذه 

لشركات المتعددة الجنسيات والتكتالت االقتصادية العابرة لألقاليم والقطبية المرحلة بتنامي و تعاظم دور ا

الواحدة و سيادة آلية السوق و ميالد نظام تجاري عالمي جديد تقوده منظمة التجارة العالمية. كل هذه 

العوامل وما صاحبها من تطور تكنولوجي و معلوماتي ساهمت بشكل كبير في بروز ظاهرة العولمة 

     230.أصبحت السمة األساسية للنظام االقتصادي العالمي الجديدالتي 

يمكن إرجاع االهتمام الرسمي للدول األوروبية بمنطقة المغرب العربي لمبادرة الجماعة األوروبية  و  

   231. 1957مارس 25للتعاون المتوسطي، بتوقيع اتفاقية روما التي جرت في  

ة مع المجموعة األوروبية بعّدة مراحل تمثّلت في إبرام اتفاق تجاري مّرت عالقات البالد التونسي وقد     

يغّطي أيضا وضع العمالة التونسية في أوروبا، واتفاق شراكة  1976واتفّاق اقتصادي في  1969في 

(.  وبقي 1995متوسطية المنبثقة عن مؤتمر برشلونة ) -في إطار ما يسّمى بالشراكة األورو 1995في 

  طار القانوني للتعاون في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية .هذا االتفاق اإل

متوسطية واالتحاد من أجل -يندرج هذا االتفاق كذلك في إطار مسار برشلونة للشراكة اإلقليمية االوروو

شراكة مع أولى خطوات العلما بان   232. 1995منذ سنة   UPMفيه تونس المتوسط الذي انخرطت 

                                                           
 :2011 -12-11-3573محمد بودواهي ، آلية التبعية ... واالستعمار الذكي ... وضرورة الخالص ...الحوار المتمدن، العدد ،      229

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287060 

 حشماوي محمد، االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، 230  

 ب :-ص أ 2006الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جامعة الجزائر،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،

https://www.kantakji.com/media/3860/634.doc 
أحمد  عبد القادر محمود عقل ، صراع الحضارات وآثاره في الشعر العربي في العصر العباسي األول)القرن الثاني للهجرة(، أطروحة    231

 : 4ص   2003، نابلس، فلسطين ،  نية ، كلية الدراسات العلياماجستير في اللغة  العربية  جامعة النجاح الوط

www. Mohamedrabeaa.com/books/book1_1431.pdf  
 العالقات بين تونس واالتحاد األوربي:  232

/ue-tunisie-ca/relationale-l-http://www.aleca.tn/ar/decouvrir 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287060
https://www.kantakji.com/media/3860/634.doc
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
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.وتّم  في المبادرة الخامسة وضع أسس 1994اإلتحاد األوروبي تم بعد اجتماع اإلسكندرية في جوان 

 233. 1995إعالن برشلونة عام 

وما يميّز الجيل الجديد من االتفاقيات الثنائية، مقارنة باالتّفاقيات متعّددة األطراف  التي تتطلب موافقة   

التجارة العالمية ، هو استعمالها كأداة لوجود حلول  قضايا  عالقة  جميع الدول المنخرطة في منظمة

، ِلما تمثله 2001كانت الدول قد فشلت في الوصول إلى اتفّاق حولها في دورة مفاوضات الدوحة منذ 

من خطر على اقتصادياتها وقطاعاتها الحيوية واإلستراتيجية، كتحرير الفالحة والصفقات العمومية 

وفي إطار الرضوخ لالتحاد األوروبي عقدت  .235والملكية الفكرية 234ليات التحكيم واالستثمار وآ

السلطات التونسية  أيضا عدة لقاءات مع فريق صندوق النقد الدولي الستكمال المراجعة الثالثة ألداء 

ت االقتصادي التونسي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد. وقد تحقق تقدم كبير في المناقشات. وأعرب

 ، 236السلطات التونسية عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ اإلصالحات االقتصادية الملحة

الذي وضع اللبنات األولى للشراكة فالمستفيد  الوحيد من هذه االتفاقية هي فرنسا  واالتحاد األوربي. 

البحر المتوسط التي  متوسطية و هو ما مكن تونس من أن تكون أول دولة في جنوب -اإلقليمية األورو

توقع اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي أنشأت على إثرها منطقة تجارة حرة تم بمقتضاها تفكيكك 

اتفاق كثيرا  .(2008-1996سنة ) 12المعاليم الجمركية للمنتوجات الصناعية بين الطرفين على مدار 

على أنه تعاون ناجح و هو ما فتح ما يروج له ضمن وثائق رسمية للطرفين التونسي واألوروبي، 

بعد حصول تونس على صفة الشريك  (ALECA) إلطالق برنامج 2012المجال منذ نوفمبر 

 237.المتميز

من وسائل إعالم و أدوات هامة لتحقيق األرباح متلك كل مستلزمات الهيمنة ت ت الدول األوروبية بات و  

المحافظة على األوضاع القائمة  ، خاصة وأن   تمكنه من التحكم في الوعي القومي االجتماعي بهدف

الدور وهو مساندة الشركات المتعددة الجنسية في  لعب نفسالنظام  اإلعالمي في العالم الثالث   يواصل 

                                                           
233 http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm 

 
نعيمة كراولي ، قانون االستثمار بتونس، )دراسة مقارنة(،  لمزيد من المعلومات حول قانون االستثمار في تونس يمكن الرجوع إلى كتاب:   234

 .1998قفصة تونس ،الطبعة األولى، جوان    -ة قطيفمطبع

 
  :  !2018-12-15 - االستثمار“عن تْقنين االستعمار باسم ”: األليكا“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    235  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

 

 : 206-18بيان من الصندوق بشأن تونس، بيان صحفي رقم   236  

 

tunisia-on-ementstat-imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206 

 

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 237:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 
 

http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm
http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm
https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/30/pr18206-imf-statement-on-tunisia
https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
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 وحرمان القطاعات الشعبية من حقوقها اإلعالمية.  احتكار وسائل اإلعالم وتسخيرها لخدمة مصالحها 

ئل اإلعالم الدولية تصبح أدوات لإلعالم والدعاية عن مصالح النخب أن وسا" لورد نستـرن " ويؤكد

الحاكمة سواء في المجتمعات الرأسمالية أو النامية. وال تعـبـر عـن هموم شعوبها أو آمالها وطموحاتها. 

ث أسواقا للمنتجات اإلعالمية لدول الغرب الرأسمالي، حيث يقوم م الـثالولذلك أصبحـت دول الـعال

 238يـر قيمه وتناقضاته بهدف ترويج سلعه ومنتـجاته االقـتـصادية والـعـسكرية والثقافية.بـتـصـد

جعلت العولمة االقتصادية والمالية بشكل  239وفي ظل إستراتيجية وسياسة الشركات متعددة الجنسيات،   

صة الفقيرة عام ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، اقتصاد الدول، وخا

منها، أقل استقرارا من خالل التحرير المالي، و التجاري، واالستثمارات األجنبية المباشرة، والسياسات 

. وتخفي العولمة االقتصادية والمالية سياسة معينة في طياتها، من أجل  اإلصالحية لمعالجة المديونية

على ذلك أن نظام االستثمار العالمي قد تحقيق مصالح اقتصادية على حساب االقتصاد الوطني، والدليل 

سلب حق الدولة في االنتقاء من بين المشروعات االستثمارية، وتنظيمها طبقا ألهدافها وأولوياتها 

 240القومية، وعرض استقرارها االقتصادي للخطر.  

ة على الدول االستعمار الجديد ليس إال مجموعة  الضغوط  التي تمارسها  الدول المتقدمة  الديمقراطيف   

ال زالت القوى الغربية مصرة على القول بأن  النظام الدولي  العالمي  الجديد هو محطة  و، 241النامية  

إلشاعة السلم والمساواة بين األمم، وتحرير الشعوب من االستعباد و االستغالل والتبعية، والثابت أن القيم 

                                                           
  .36الثقافية في العالم الثالث، المرجع السابق ، ص قضايا التبعية اإلعالمية و  د. عواطف عبد الرحمن ،   238

 
شركات تتألف من فروع تعمل في بلدين أو أكثر وفق نظام معين التخاذ القرار في المركز أو   نهايمكن تعريف الشركات متعددة الجنسيات بأ  239

تبط هذه الفروع داخل هذا النظام بروابط الملكية أو عدة مراكز بحيث يسمح مثل هذا النظام بوضع سياسات منسقة وإستراتيجيات مشتركة، وتر

بشكل عام على أنشطة الفروع األخرى من خالل تبادل المعلومات والموارد والمسؤوليات مع  غيرها، بحيث يتسنى لفرع واحد أو أكثر التأثير

دة الجنسيات ويشير مصطلح الشركة األم إلى الشركة عبر الحدود الدولية شركات متعد تهايطلق على الشركات التي تمارس عمليا. والفروع األخرى

متعددة الجنسيات نشاطها ، وكثيرا ما يعتقد البعض   التي تستمر في العمليات الدولية ، وتشير الدولة المضيفة إلى الدولة التي تمارس فيها الشركة 

روابح .، ركات ال تحمل جنسية عدة دول وإنما تنشط في عدة دولن الشركات المتعددة الجنسيات لها جنسيات متعددة ، ولكنها في الحقيقة هي شأب

- 2000دراسة قياسية للفترة ) ،أثـر األزمة المالية العالمية على حركة التجارة الخارجية للتكتل االقتصادي األوروبي ،الرحمان عبد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة  ، د دوليأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية تخصص: اقتصا،)2014

 198،ص 2018/  04/  26وقشت بتاريخ نقسم العلوم االقتصادية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -محمد خيضر بسكرة 

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D
8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%

85%D8%A7%D9%86.pdfD8%B1%D8%AD%D9% 
 

"األردن حالة 2017-1989طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية للدولة "  240 

 .65دراسة، المرجع السابق،،ص

 
241 « On a pu parler très légitimement en ce sens de néocolonialisme, qu’il s’agisse de la pression exercée par les 

démocraties populaires sur les pays qui sont dans leur mouvance, pression qui empêche les peuples de 

s’exprimer librement ; ou qu’il s’agisse, de la part des pays occidentaux, à travers l’assistance technique ou les 

investissements de capitaux, de maintenir, sous les apparences d’une indépendance reconnue, une domination de 

fait. » Françoise Dufour , Des  rhétoriques coloniales à celles du développement : archéologie discursive d’une 

dominance ,   Arts - Lettres - Langues · Sciences humaines & sociales Département de Sciences du langage 

Doctorat de l’université Paul-Valéry, Montpellier III, THÈSE  , Submitted  on 7 Jan 2008  ,p23 : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00202672/document 

 

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00202672/document
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ل في جوهرها قائمة، رغم تغير أنماط السيطرة، بل التي تم إرساؤها بعد الحرب العالمية الثانية ال تزا

يجري تعزيزها وإعادة إنتاجها من خالل التفاعل بين دول المركز الذي تقوده الواليات المتحدة، التي تريد 

الهيمنة على شعوب دول األطراف ، وبالتالي، فالنظام الدولي الجديد، وفق هذا النسق، ليس جديدا، 

حدث هو إعادة هيكلة نفسه، تكيفا مع الظروف الجديدة، ففوض نفسه مدافعا عن والتغيير الوحيد  الذي 

والشرعية الدولية، ومنح نفسه حق التدخل في شؤون الدول األخرى،  242الديمقراطية وحقوق اإلنسان

كمدخل شرعي لصورة جديدة لالستعمار، مما يجعل من شعار "النظام الدولي الجديد" أداة  للواليات 

مان هيمنتها على العالم. إننا أمام نظام أشد شراسة وغبنا من سابقه، وال تستطيع تعابير المتحدة لض

"االستعمار" وغيرها أن تفي بالمقصود وتحيط بالنظام الدولي الجديد، الذي يقوم على التمركز حول 

ع. فالنظام الذات، والعدوانية، ورفض وجود اآلخر، أو عدم التعامل مع اآلخر بغير منطق القوة واإلخضا

العالمي الجديد هو عبارة عن إنتاج النظام العالمي السابق، بأشكال متعددة، تضمن الهيمنة األمريكية 

 243التامة على المسرح العالمي؛ اقتصاديا، وسياسيا، وعسكريا، وثقافيا."

والقيود  ومن أبرز مظاهر العولمة إعادة إنتاج النظام الرأسمالي كنظام كوني تلغى فيه كل الحواجز   

أمام تدفق السلع واألموال والمعلومات. وقد جاءت خصخصة مؤسسات القطاع العام وتدعيم دور القطاع 

الخاص كتتويج لهذا المسار الذي برزت تجلياته في البالد النامية ومنها تونس في اتفاقيات الشراكة مع 

ة على السياسة الممالة من طرف االتحاد األوروبي واالنخراط في منظمة التجارة العالمية. هذا عالو

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.  وقد أفرز هذا التوجه منظومة معيارية و قيمية أطلق عليها تعبير 

"ثقافة المؤسسة" تستطيع بموجبها المؤسسة االقتصادية االستجابة لشروط السوق المتمثلة في القدرة على 

. وبقدر ما استطاعت بعض المؤسسات االستجابة لشروط النظام المنافسة والجودة والنجاعة والمردودية

المعولم بالقدر نفسه طمست العولمة معالم السوق الداخلية وضربت المنتوج المحلي بعد أن تم دعم دور 

الشركات المتعددة الجنسية بصفة شبه مطلقة. و أدى هذا التمشي إلى تهميش دور الدولة االقتصادي بعد 

فاعل الرئيسي في العملية التنموية، وهو ما ساعد على تفاقم سوء توزيع الثروات أن كانت تشكل ال

 245وتفشي االنحرافات االجتماعية وبروز األزمات المالية الحادة. 244وانتشار الفقر والبطالة

                                                           
242« Les droits de l’homme permettent en outre « la formation d’une sphère d’autonomie attribuée à l’individu, 

d’une sorte de bulle de protection dans laquelle l’État ne peut pénétrer que d’une manière exceptionnelle et avec 

l’autorisation de la loi» ,  Hédia BRIK MOKNI, « L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES EN PERIODE 

DE TRANSITION DEMOCRATQUE CAS DE LA TUNISIE » Thèse de doctorat, Présentée en vue de 

l’obtention grade de docteur en Droit Public - L’UNIVERSITÉ COTE D’AZURUR -UNIVERSITE DE 

TOULOUSE, Soutenue le 7 septembre 2016,p 9 : 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf 
"األردن حالة 2017-1989االقتصادية للدولة "طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية و  243

  .49-48دراسة، المرجع  السابق،ص 
الحريصون عليه  يبحثون عنه  "البطالة  هي الحالة   التي يكون فيها  أوالئك  األفراد  المنتمون  لقوة  العمل  والراغبون فيه والقادرون  عليه  و   244

علي حسين الجيالني حسين ، الجوانب  القانونية لمشكلة البطالة وحق العمل،مجلة العلوم  -لكنهم ال يجدونه."،  د. باكر عبد هللا  محمد أحمد رحمة 

 :308نيا ص ، المركز الديمقراطي العربي . برلين ألما 2020،أكتوبر  04،المجلد  24السياسية  والقانون  . العدد

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf
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وال تزال مفاوضات اتفاقية أالليكا متواصلة بين الجانبين التونسي واألوروبي. حيث انعقدت الدورة   

أن الفالحة التونسية ليست جاهزة بعد  غيرفي العاصمة البلجيكية، بروكسال.  2018ة في ديسمبرالثالث

ديد منهم وزراء و نشطاء في المجتمع المدني ومهنيين. بالرغم من تواصل عموقف وهو لآلليكا 

حيث تّم األوروبي، -المفاوضات، استبقت بعض القوانين واألوامر و القرارات التونسية االتفاق التونسي

تفعيل بعض أحكام المتفاوض فيها قبل نهاية المفاوضات. كالشراكة بين القطاع العام والخاص، صالحية 

براءات االختراع األوربية في تونس، التحكيم الدولي الخاص لفض النزاعات بين المستثمرين والدولة 

و ال تزال متواصلة وتخرج عمليّا  التونسية. فمالئمة التشريع التونسي واألوروبي عملية انطلقت منذ مّدة

الضغط األوروبي على تونس في الشروط التي يفرضها على  يظهر بوضوح من مجال التفاوض. حيث

وفق  « 2016 و 2014 لسنتي “ آلية الدعم المالي الكلي“ القروض الممنوحة إلى تونس ومثال ذلك

    246برغ بشمال إفريقيا.مديرة البرامج االقتصادية بمنظمة روزا لوكسم"مهى بن ڤدحة "

و يظهر الضغط األوروبي على تونس واضحا" في الشروط التي يفرضها على القروض الممنوحة    

حيث تتضمن شروط إسداء القروض تبني الدولة لمجموعة من مشاريع القوانين و األوامر ، إلى تونس 

رضي االتحاد األوروبي سوى القوانين فال ي التي تؤدي ضمنا إلى المالئمة مع معايير االتحاد األوروبي، 

و األوامر التي تتماهى مع مصالحه االقتصادية ، كما يقوم كذلك بنفس اإلستراتيجية حينما يقحم في 

شروطه التفاوضية اعتماد آليات اإلصالح االقتصادي لصندوق النقد الدولي. مما أدى إلى اعتماد بند 

ة )التي تم التفاوض بشأنها صلب اتفاقية األليكا( في التحكيم الخاص بين الشركات الخاصة و الدول

التشريع التونسي )مجلة االستثمار و قانون الشراكة بين القطاعين العام   والخاص(. و نفس األمر كذلك 

في مبدأ المساواة في التعامل بين المستثمرين األجانب و التونسيين )الذي كان من المفترض مناقشته في 

م اعتماده ضمنيا كذلك كمبدأ رسمي بالنسبة للمستثمرين األجانب الذين سيحصلون المفاوضات( حيث ت

هذه تعني حتما تعامال ” يقل امتيازا ال“عن المستثمرين التونسيين. عبارة ” ال يقل امتيازا” على تعامل 

مساويا أو حتى أفضل ، سواء كان ذلك على مستوى االمتيازات الجبائية أو على مستوى التعامل 

                                                                                                                                                                                     
-ds/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9content/uploa-https://democraticac.de/wp

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%

-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%

-D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%

-D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%

-4%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86D9%88%D8%A7%D9%8%

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%

2020.pdf-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-E2%80%93% 

 

 ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغرب العربي : مثال تونس:   245 

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 
 :2019جانفي 2أليكا / تونس : مفاوضات الغرف المظلمة،   246

https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/ 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://journals.openedition.org/insaniyat/7060
https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/
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لقانوني و الترتيبي. و مع التوقيع على اتفاق معادلة براءات االختراع فإن كل براءات االختراع ا

األوروبية سيتم المصادقة عليها و االعتراف بها في تونس، مما سيؤدي إلى حماية المنتوجات األوروبية 

 247 من كافة أشكال المنافسة الممكنة.''

التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس  اتفاقاوضات  حول"  من المف 248وقد انطلقت الدورة الثانية   

ماي بحضور السيد "هشام بن  28واالتحاد األوروبي" )الألليكا( برئاسة الحكومة بالقصبة، يوم االثنين 

أحمد" كاتب الدولة للتجارة الخارجية والمفاوض الرئيس التفاق األليكا والسيد "إغناسيو قارسيا برسيرو" 

ومثلما تم في الدورة األولى، التأم  .فوضية األوروبية والمفاوض الرئيس من الجانب األوروبيمدير بالم

خالل فعاليات االفتتاح لقاء بين ممثلي المجتمع المدني والمفاوضين لمناقشة محتوى هذه الدورة من 

 .المفاوضات والتمشي المتبع بخصوص األليكا

(. جولة 2018ديسمبر  14إلى  10مدى خمسة أيّام )من  وقد ُعقدت الجولة الثالثة  وتواصلت على  

التقى فيها الوفدان لبحث  حول مسائل يفترض أن تكون عالقة، ليُعلَن الحقا عّما تّم االتّفاق عليه في نهاية 

غير أّن الُمطلّع على تقارير جوالت  .هذه الدورة، والتصريح بما تّم إرجاؤه ألجندة الدورة القادمة

بقة، لن يجد فيها ما هو عالق، وبالتالي لن يعرف ما تطالب به الجهة الرسمية التونسية التفاوض السا

تحديًدا أو ما ترفضه. فعادةً ما يُعلَن عن الموقف الرسمي التونسي في المؤتمرات، ومؤّخًرا في بعض 

 249 .نقاشات البرلمان، و هو موّجه بالخصوص إلي الرأي العام الداخلي

الشامل بين   اتفاق التبادل التجاري من مفاوضات 250انطالق الجولة الرابعة ومع اقتراب موعد    

القطاع   المقرر إجراؤها في شهر أفريل المقبل، صعّد الحكومة التونسية واالتحاد األوروبي "األليكا" 

                                                           
 2019جانفي  2فريق بر األمان،   أليكا / تونس : ماهو تأثير القروض األوروبية على المفاوضات؟ )حوار(   247

 

https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/ 

 
248 « Une deuxième partie de l’ALECA a pour objectif d’ouvrir totalement les investissements européens en 

Tunisie, et de renforcer le pouvoir des investisseurs. Pour que l’investissement soit libre, il ne pourra être soumis 

à aucune limitation en termes de volume d’investissement, de proportion de capital étranger, d’obligations 

d’emploi de personnel local ou de transfert de technologie…  D’autres part, les investisseurs seraient renforcés. 

Avec l’arbitrage, qui permet d’attaquer les Etats si des mesures ne leur conviennent pas. Et avec le renforcement 

de la propriété intellectuelle, qui conforte le pouvoir des multinationales, notamment pharmaceutiques, en leur 

donnant des monopoles pendant plus de 20 ans. » Perceptions de l’Accord de Libre Echange Complet et 

Approfondi (ALECA) : Etude des attentes et conséquences économiques et sociales en Tunisie, Octobre 2018 : 

https://ftdes.net/rapports/etude.aleca.pdf 

  : ! ”2018-12-15 - االستثمار“ن تْقنين االستعمار باسم ع”: األليكا“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    249  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 
250 « Le quatrième cycle de négociations entre la Tunisie et l'Union européenne sur l'ALECA s'est tenu à Tunis 

du 29 avril au 3 mai 2019 dans une ambiance cordiale et constructive. Une trentaine de négociateurs de chaque 

côté ont mené les discussions dans près d'une dizaine de groupes de travail couvrant la plupart des chapitres du 

futur accord. Une séance de consultation avec la société civile a également eu lieu en marge des travaux du cycle 

de négociations Lors de cette consultation, plusieurs représentants de la société civile ont fait part aux 

négociateurs de l'importance d’être consultés dans ce processus de négociation, et de la nécessité d'y-intégrer 

https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/
https://ftdes.net/rapports/etude.aleca.pdf
https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.inhiyez.com/archives/1940
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من مواقفه الرافضة ألي اتفاق ال يخدم مصالحه، معلنا عن إطالق منصة لمراقبة سير  الخاص

المفاوضات والتأثير فيها. وقررت المنظمات المهنية المنتمية للقطاع الخاص إطالق منصة للتأثير على 

 منصة لجميع المهن إلثراء التفكير وتبادلعملية التفاوض وإسماع أصواتهم، مع فتح هذه ال

وجهات النظر ومنع أي فصول يمكن أن تتسبب في صعوبات للقطاعات المعنية بالمرحلة الجديدة من 

كالمحاماة،   الخدمات المفاوضات، خاصة قطاعي الزراعة والخدمات .وال يخفي منتمون للمجامع 

بما ستؤول إليه المفاوضات بشأن فتح السوق التونسية  التأمين، االستشارة، القطاعات المالية  انشغالهم

 251أمام نظرائهم األوروبيين . 

للمستثمر األجنبي "بمقاضاة الدولة التونسية أمام محكمة تحكيم خاصة  "األليكا"اتفاقية  وستسمح اتفاقية   

إلخ( على الرغم … ةإللغاء التدابير ذات المصلحة العامة )الحماية االجتماعية، الصحة، المعايير البيئي

من أنه يكاد يكون من المستحيل االعتراف بمسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في حالة انتهاك حقوق 

 (Véolia) ولنا مثال قريب زمنيًا وجغرافيا حيث عمدت شركة فرنسية فيوليا.اإلنسان أو الكوارث البيئية

، بمقاضاة الحكومة المصريّة (PPP) لخاص، وفي إطار إتفاق شراكة بين القطاعين العام وا2012سنة 

دوالر وذلك بتهمة التقليص في  95دوالر إلى  55بعد أن رفّعت في األجر األدنى للعّمال المصريين من 

 50دوالر كزيادة لكل عامل بالشركة وطالبت بغرامة بـ 40مرابيحها بسبب إجبارها على دفع مبلغ 

 252.مليار دوالر"

كة الذي ينظم العالقات الثنائية بين تونس واالتحاد األوروبي آليات للمتابعة من وقد أرسى إنفاق الشرا    

ذلك إنشاء مجلس للشراكة ) يجتمع سنويا على مستوى الوزارات(وإحداث لجنة للشراكة ) لجنة متكونة 

ت كما تم تكوين لجان فرعية وفرق عمل مشتركة في المجاال.من موظفين مكلفين بمتابعة تنفيذ االتفاق(

وفي ظل غياب الحس الوطني في الحكومات المتتابعة تظل آليات للمتابعة هذه   253 .التي يشملها االتفاق

 الدول األوروبية.تصب في صالح 

                                                                                                                                                                                     
pleinement les principes d'asymétrie et de progressivité. En outre, l'importance d'une assistance technique et 

financière sur l'ensemble des engagements a été soulignée. » Rapport conjoint du quatrième round de 

négociation sur un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’Union 

européenne Tunis, 29 avril - 3 mai 2019, P1 : 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157912.pdf 

 
 أليكا“القطاع الخاص في تونس يراقب مفاوضات “  251

%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-

%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-

%d8%a3%d9%84/ 

 

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم، 26 ماي 252:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 
 العالقات بين تونس واالتحاد األوربي:   253

/ue-tunisie-aleca/relation-l-http://www.aleca.tn/ar/decouvrir 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157912.pdf
http://www.aleca.tn/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84/
http://www.aleca.tn/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84/
http://www.aleca.tn/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84/
http://www.aleca.tn/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84/
http://www.aleca.tn/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84/
https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
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 األساسي  هامن نظام 8،7،6،5لمواد ل وفقا،  الجرائم الدولية حصرتالدولية  المحكمة الجنائية  علما بأن   

 ي جرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد اإلنسانية، اختصاصها بجرائم معينة محددة ، وه

مما يدل على خروج الكثير من الجرائم الدولية من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كتلك التي 

أقرت االتفاقيات الدولية اتصافها بالصفة الدولية، خاصة لما تكون من ورائها دولة ، تتخذ منها وسيلة 

في  شؤون  من خالل االتفاقيات  وهنا من الواجب إدراج التدخل المباشر .  254 الدول، استقرارة لزعزع

 .دول  ضمن الجرائم الدولية

في تشكيل المشهد  اكبير العبت دورقد   255" منظمة األعراف "وهنا ال يفوتنا التذكير بأن   

ي السيطرة على النسيج فلم" تنحصر مساعي منّظمة ف بتونس ، 2014السياسي  في انتخابات 

االقتصادي فحسب، بل تجلّت بوضوح خالل الفترة األخيرة رغبتها في وضع اليد على الشأن 

  السياسّي في البالد والدخول بشكل حاسم في اللعبة السياسيّة والسياسة العاّمة للدولة.وقد مثّلت

اد التونسي للصناعة والتجارة المدخل األساسي لتجسيد هذه الرغبة، إذ شهد مقّر اإلتحّ  االنتخابات

 "الباجي قائد السبسيمثل "في البالد  والصناعات التقليديّة   توافد أبرز القيادات السياسية الحزبية

وغيرهم من قادة األحزاب، لالجتماع كّل  "كمال مرجان"و "حّمه الهّمامي"و "راشد الغنّوشي"و

ن المشاورات حول االستحقاق االنتخابي. تحت عنوا "وداد بوشّماوي"على حدة مع رئيسة اإلتحاد

ولكّن النتائج الحقيقيّة لهذه االجتماعات ما لبثت أن ظهرت مع اإلعالن عن القوائم االنتخابية 

في تونس خالل األيّام القليلة الماضية والتي شهدت موجة غير مألوفة على ” لألحزاب الكبرى“

ونفس   256 ل لقوائم االنتخابات التشريعيّة.من ترأّس رجال األعما 2011جانفي  14األقّل منذ 

 257الشيء بالنسبة لالنتخابات التشريعية  والرئاسية األخيرة. 

 

                                                           
لي والبحث وزارة العليم العا، في العلوم في القانون الدولي الجنائي رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،الجريمة الدولية ، حمد الصالح روانم  254

 :71،ص 2009  -2008السنة الجامعية ،،كلية الحقوق -العلمي جامعة منتوري قسنطينة

http://193.194.84.142/theses/droit/ARAO2537.pdf 
 الرجوع إلى الربط التالي: مخالب بريطانيا في تونس، الجزء األول:لمزيد من المعلومات حول دور منظمة األعراف في تونس يمكنكم   255

a108220396-http://lsmshgh.eklablog.net/ 

 و كذلك الربط التالي: مخالب بريطانيا في تونس، الجزء ،فتح أخطر الغرف المغلقة في تونس، 

a108220504-http://lsmshgh.eklablog.net/ 

 
256

االتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية: العّراب الجديد المشهد السياسي و االقتصادي التونسي،  محمد سميح الباجي عّكاز،  

 :2014أوت  28

  

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/اإلتحاد-التونسي-للصناعة-والتجارة-و 

 .2انظر الملحق عدد   257 

http://193.194.84.142/theses/droit/ARAO2537.pdf
http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220396
http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220504
https://nawaat.org/portail/2014/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88
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 أثار اتفاقية التبادل الحر الشامل الفصل الرابع

  ”األليكا“ والمعمق 

 كبيرا  الجد األوروبي االتحاد مع التجارة لتحرير ”األليكا“ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق أثارت   

 على الكارثية آثارها من الشديدة التحذيرات رغم وفرضها لتمريرها خفية مساعي وهناك ،تونس في

فهذه االتفاقية ليست إال امتدادا .استثناء بدون التفاوض محل المجاالت كل  وعلى التونسي االقتصاد

ي الزالت محل جدل على ضوء سنة، تلك االتفاقية الت 23لالتفاقية الموقعة مع االتحاد األوروبي قبل 

عديد التحفظات عليها، وهو ما يجعل الدخول في اتفاقية جديدة مجازفة كبيرة وخطيرة من قبل الحكومات 

يعّد إصرار على الخيانة وبيع  258 1995فتوسيع اإلتفاقية المبرمة في سنة  .المتعاقبة على تونس 

ال على الصناعات الصغرى والمتوسطة ، الوطن ، خاصة وان نتائج تلك االتفاقية قد عادت بالوب

 قطاع النسيج والجلد واألحذية الذي أدى إلى غلق جل المصانع التونسية.لذا فإن توسيع منهاوخاصة 

لتطال مجاالت تمس   األوروبي االتحاد مع التجارة لتحرير ”األليكا“ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق

من خالل إضافة الفالحة   و مجاالت حساسة أخرى كالملكية الفكرية  بالبالد التونسية باألمن الغذائي

والتي ترتبط ارتباطا كبيرا بصناعة األدوية ،والتي ستؤدي إلى تراجع المنظومة الصحية للمواطن 

   259  .كبيرة وتدخل البالد  في منافسة غير  متكافئة  وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر .التونسي

لتطال جميع القطاعات من تعليم وصحة وسياحة وصناعات تقليدية ونقل  اقية االتف  كما أن توسيع  

ستدمر البالد من كل النواحي وبالتالي فإن لهذه االتفاقية آثار  وثقافة وتعليم عالي وبحث علمي وغيرها

في  ”األليكا“ سلبية عدة على كل المجاالت  المقرر إمضائها  في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق

في "مؤسسة النمسا أكد باحثون   2018أفريل   17وفقا لـ "سوشيال أوروب" األربعاء   دون استثناء .

أن ضغط االتحاد األوروبي ف،"برنارد تروستر"و "يان قروميلر"و "فرنر رازا"  لألبحاث حول التنمية"،
                                                           
258 «  L’ALECA s’appuie fondamentalement sur l’Accord d’Association (AA) déjà adopté en 1995, mais compte 

aller au-delà de cet accord, d’abord en élargissant le démantèlement tarifaire (circonscrit jusqu’alors au seul 

secteur manufacturier) aux autres secteurs encore fortement protégés comme l’agriculture et les services, ensuite, 

en introduisant des domaines nouveaux dans les négociations sur le libre commerce : la convergence de la 

législation tunisienne vers l’acquis communautaire qui suppose notamment la convergence des normes et règles 

de contrôle technique des produits qui constituent les barrières non-tarifaires imposées par l’UE. L’ALECA 

contient aussi des dispositions visant à promouvoir la coopération déjà quelque peu prise en compte par l’AA 

dans le domaine du marché intérieur comme l’accès aux marchés publics, le droit d’établissement ou la 

protection des droits de la propriété intellectuelle. ) » Azzam MAHJOUB, et Zied SAADAOUI, Impact de 

l’accord de libre-échange complet et approfondi sur les droits économiques et sociaux en Tunisie, Mai -2015 ,p1: 

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-version-finale-MAI-2015.pdf 

 
 عبد السالم الهرشي ، أي مصير  للفالحة التونسية بعد اتفاقية  االليكا:  259

 

/https://ultratunisia.ultrasawt.comهرشي/اقتصاد/تقاری-األليكا؟/عبدالسالم-اتفاقية-بعد-التونسية-للفالحة-مصير-أي 

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-version-finale-MAI-2015.pdf
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%9F/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بتفاقم التوتر السياسي يهدد  األليكا" " غير المتناسب لتحرير التجارة مع تونس في عالقة باتفاقية

مليون يورو، بالتعاون مع  800أن تقديم االتحاد األوروبي مساعدة مالية بقيمة و .واالجتماعي في البلد

إلى تونس جاء على حساب إلغاء القيود والتحرير الخارجي لالقتصاد  2017صندوق النقد الدولي، عام 

و أكدوا .كومة التونسية بموافقة االتحاد األوروبيالمؤسسة المالية الدولية على الح التونسي كما فرضته

  وخاصة في مجال 1995على أن اتفاقية "األليكا" تهدف إلزالة القيود التجارية المتبقية بعد اتفاقية 

الزراعة والغذاء، مبينًا أن المفاوضات تركز على فتح أسواق الخدمات التونسية، فضالً عن اعتماد 

تشريعات االتحاد األوروبي في عدة مجاالت منها حقوق الملكية الفكرية والمساعدات الحكومية. فيما 

وتوسيع حقوق  سيتم تحفيز االستثمار من االتحاد األوروبي عن طريق إزالة الحواجز االستثمارية

 .المستثمرين

أن تعزيز العالقات االقتصادية "المفيدة" بين تونس واالتحاد األوروبي هو أمر  وأشر الباحثون الثالثة  

في المائة من  60في غاية األهمية بالنظر إلى حجم تكامل تونس مع سوق االتحاد األوروبي )الذي يمثل 

ار األجنبي المباشر في البالد(، ولكن يؤكدون، في نفس في المائة من االستثم 70التجارة الثنائية و

 .الوقت، أن تدابير التحرير التي اقترحها االتحاد األوروبي قد تخاطر بتفاقم األزمة االقتصادية في تونس

وأوضح المقال أن إزالة الحواجز التعريفية للسلع الزراعية سيؤثر على صغار المزارعين على وجه 

وأحال إلى .على ذلك من آثار سلبية على العمالة الريفية ووضع المرأة الريفيةالخصوص مع ما يترتب 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي التونسي في  1.5و 0.5تقرير سابق قّدر خسارة في دخل تونس بين 

صورة التحرير الكامل عبر "األليكا". وأضاف أن االنفتاح على موردي االتحاد األوروبي قد يؤدي إلى 

توفير في تكاليف في المشتريات العامة لكن من شأن هكذا انفتاح أن يقوض دور هذه المشتريات في دعم 

وأضاف أن تبني تشريع االتحاد األوروبي وإن كان من شأنه أن يخفض .االقتصاد المحلي التونسي

ً ثقيالً على  الحكومة والقطاع تكاليف المعامالت بالنسبة للمصدرين التونسيين، فإن تنفيذه سيكون عبئا

الشاملة للمعايير من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في الدخل القومي  الخاص، وسط تقدير أن المواءمة

إلى جانب ذلك، سيحتاج التنسيق التنظيمي إلى .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 0.9التونسي بنحو 

أن الضوابط الخاصة في مجاالت االستثمار  دعم فني ومالي لم يلتزم به االتحاد األوروبي حتى اآلن عدا

كما أكد  الباحثين .والمعونة والمشتريات الحكومية ستقلص من مجال تدخل السياسة االقتصادية للبالد

النمساويين، في المقابل، أن االتحاد األوروبي لم يقدم حتى اآلن أي تعهدات بشأن القضايا ذات األهمية 

هذه القضايا أواًل تبسيط قواعد المنشأ لصناعة المالبس، وهو أهم قطاع  وتشمل .بالنسبة للجانب التونسي

تصدير في تونس، على اعتبار أن التحول إلى ما يسمى بـ "قاعدة التحول الفردي" من شأنه أن يزيد من 

القدرة التنافسية على مستوى العالم. وأوضح المقال أن االتحاد األوروبي لم يتفاعل إلى حد اآلن بشكل 

جابي ألن المصانع النسيج األوروبية والمصانع التركية هي المصادر الرئيسية لواردات المنسوجات إي
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و دعى الباحثون األوروبيون الثالثة االتحاد األوروبي إلى الوفاء .إلى تونس بموجب قواعد المنشأ الحالية

من جهة، والهدف الشامل  بتماسك السياسات من أجل التنمية أي االنسجام بين أجندة التجارة بالتزامه

المتمثل في تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي "للديمقراطية التونسية الهشة" من جهة أخرى. 

وبذلك، أكد الباحثون على ضرورة تجنب إثقال قدرات الشريك التونسي من خالل "أجندة تفاوض 

  260طموحة للغاية .

حقق ي الحداثة لم   تحت شعارالعالم الثالث اد في الدول  ي سذالغربي ال التوجهفقد أثبتت الوقائع أن     

"ورثائها"   عمالئها و من خالل سعت القوى استعمارية بل، اتالمستوىجميع على  وعوده ومخططاتها

، تمكنوا  في الدول الغربية اتبمراكز القرار)ومتواصل(  طابورا موصوال في الدول النامية من تشكيل 

،   ة. وسلكوا سياسة فرق تسد وتشجيع الجهاويات  و العروش والفكر القبلي من" فرض" تواصل التبعي

ما أدى إلى فشل  وإخفاق  وهو  . مما أعاق نمو وتطور العالم الثالث عامة و العالم العربي خاصة

 .الحلول المستوردة

 تقديم اتفاقية اء منالنجبعلى تونس التي تمكن فيها عمالء الدول الغربية وتالميذها  اوهذا ما ينطبق أيض  

فما هي اآلثار  لتونس نحو تحيق  الرقي واإلزهار." ةفرص "التبادل الحر والشامل والمعمق على أنها

المترتبة عن إبرام اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع االتحاد األوروبي؟ ذلك هو محور بحثنا في 

 . الفقرات التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اتفاقية الأليكا مع االتحاد األوروبي قد   تفاقم التوتر في تونس) ترجمة(: 260

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/اتفاقية-األليكا-مع-االتحاد-األوروبي-قد-تفاقم-التوتر-في-تونس-ترجمة/الترا-تونس/اقتصاد/تقار 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1
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  الفقرة  األولى  آثار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “األليكا” على الفالحة:  

في  65مليون هكتار أي ما يقارب  10تمتد األراضي الفالحية في البالد  تونسية على ما يقارب    

في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتساهم في تشغيل  9.42المائة من مساحة البالد. وتؤمن الفالحة 

 مليار دينار. كما 1.2لمائة من اليد العاملة. ويبلغ مجموع االستثمارات الفالحية ما يقارب في ا 16.3

. هذا ويعاني مليار دينار 8ما يقارب  2016القيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري سنة بلغت 

ي المائة في ف 17من  اإلجماليقطاع الفالحة من مشاكل عدة حيث تراجعت مساهمته في الناتج المحلي 

كما يعرف القطاع ظاهرة التهرم إذ يمثل  . 2016سنة  في المائة  9،5السنوات السابقة إلى نحو  

ة. ويوجد تراجع ملحوظ في إيرادات الفالحة في المائ 43عاًما نسبة  60الفالحون الذين تجاوز سنهم 

إضافة إلى العجز المتواصل في تغطية الواردات الغذائية، عدا عن تراجع مردوديّة القطاع بالنسبة 

للفالحين ومالك األراضي مع تضخم ديون الفالحين إذ يناهز الحجم الجملي للتعهدات البنكية في القطاع 

ومن المتوقّع أن يتسبّب التحرير الشامل للقطاع  .2016أوت  مليون دينار في موفى 2445الفالحي 

في انخفاض حاد في مداخيل الضيعات  ”األليكا“ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقالفالحي من خالل  

الفالحية المتوّسطة التي تمسح ما بين خمسة وعشرين هكتارا والفالحة الصغرى عموما التي ال تتعّدى 

ل فيها خمسة هكتارات، ومن المنتظر أيضا أن يؤّدي التخفيض في التعريفة الجمركية مساحة االستغال

ومّما يزيد من تخّوف أصحاب المهنة .وفي دعم الصادرات إلى تدهور حاّد في الميزان التجاري الفالحي

تونس  وجود تباين كبير في القطاع الفالحي بين تونس واالتحاد األوروبي حيث يبقى النشاط الفالحي في

من المساحات المخّصصة للزراعة وال يمكن أن نطلق على باقي  بالمائة 70تقليديا في أكثر من 

المساحات المستغلّة صفة الفالحة العصرية المتطّورة إذ تفتقر بدورها إلى عديد اإلمكانيات التقنية 

بالنسبة إلى بالدنا ولنا في وهنا يبرز مدى أهمية قطاع الفالحة من الناحية االجتماعية وخاّصة  .والعلمية

فشل المفاوضات السابقة خالل العشرية األولى من هذا القرن دليل على حساسية القطاع إذ يخشى أن 

يهّدد تحريره هدفا استراتيجيا يتمثّل في تحقيق األمن الغذائي وأن يعرض صغار الفالحين إلى 

 261.اإلفالس

                                                           
تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار رئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  261

 :2019.01.22ّوف المهنيين والمجتمع المدني، السياسي وتخ

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
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ستوى الوطني أو اإلقليمي أو العالمي، يدرك مدى والمتتبع  لقضية األمن الغذائي  سواء على الم 

 262خطورة هذه القضية  وامتداد أبعادها إلى  الجانب االجتماعي واالقتصادي والسياسي .

كما يشكو القطاع  الفالحي من وضعية عقارية شائكة ومعقّدة ومن تجّزؤ المساحات وتقلصها ومن عدم   

حية وفي اإلمكانيات المالية واالستثمار التي تنعكس بدورها التنظيم ومن النقص الفادح في المعدات الفال

على المردود والمردودية،هذا باإلضافة إلى معضلة شّح المياه التي ستتفاقم في المستقبل المنظور اعتمادا 

على الدراسات العلمية المتوفّرة. وهذه المعطيات تستدعي التفكير واالستشراف إليجاد الحلول المالئمة 

دخول في مغامرة جديدة يخشى أن تحّول تونس إثر تحرير القطاع إلى مجّرد سوق لتصدير قبل ال

وفي المقابل يمتلك االتحاد األوروبي قطاعا فالحيا من أكثر القطاعات .الفائض الزراعي األوروبي

عد الواليات تطّورا في العالم على الصعيد التقني وفي مستوى القدرة اإلنتاجية حيث يحتّل المرتبة الثانية ب

المتحدة األمريكية وتفوق صادراته من المواد الفالحية ثمانين مّرة مثيالتها من تونس وحتّى في مجال 

زيت الزيتون الذي تعـّد تـونـس من أبرز المنتجـين له على الصعيد العالمي فإّن صـادرات االتحاد 

 263 .نفس الماّدةاألوروبي مـن هـذا المنتوج تساوي ثماني مـرات صادرات تونس من 

وقد كان التفاوض بين االتحاد األوروبي وتونس غير متكافئ ذلك أن التحاور كان بين اتحاد أوروبي    

مجهز بخيرة الخبرات في المجال االقتصادي مع فالحين بسطاء و مجموعة من المجتمع المدني الذين 

وقرأتها خبرة قانونية واقتصاديو وسياسية يجهلون حقيقة هذه االتفاقية التي أكد العديد انه يتطلب لفهمها 

كبيرة ، وفي هذا اإلطار  نظمت   النقابة الجهوية للفالحين بسيدي بوزيد بالتعاون مع االتحاد األوروبي 

ليكا ( مع االتحاد األوروبي و ذلك بأحد ورشة عمل حول اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق ) األ

بحضور ممثلين عن االتحاد األوروبي وعن مكتب الدراسات المتوسط  الفضاءات الخاصة بسيدي بوزيد

و خبير اقتصادي وعدد من الفالحين والجمعيات ذات العالقة ومكونات المجتمع المدني للنظر في 

 264الدراسات التقييمية و التشاور مع عدة أطراف إليجاد حلول جدية و نافعة خاصة للفالحين الصغار.

                                                           
 :12،ص  األكاديميد رابح حمدي األمن الغذائي و التنمية المستدامة، مركز الكتاب   262

8%B1%D8https://books.google.tn/books?id=01NmDwAAQBAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=%D8%AF%D

A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%

D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=1brxmpkxUF&sig=ACfU3U2wO%

-myumu2vlUzyhnqqVRj_17P 
تبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية الرئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  263

 :2019.01.22السياسي وتخّوف المهنيين والمجتمع المدني، 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني

 
 :    2019-7-11مع االتحاد األوروبي  ” الليكاا“سيدي بوزيد: ورشة عمل تقييمية حول اتفاقية  سهام حمدي،  264

 

https://www.radiosabrafm.net/سيدي-بوزيد-ورشة-عمل-تقييمية-حول-اتفاقي 
 

https://books.google.tn/books?id=01NmDwAAQBAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=1brxmpkxUF&sig=ACfU3U2wOmyumu2vlUzyhnqqVRj_17P-RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjapvqFmvPpAhWOHhQKHeAqCjEQ6AEwCnoECAsQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&f=false
https://books.google.tn/books?id=01NmDwAAQBAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=1brxmpkxUF&sig=ACfU3U2wOmyumu2vlUzyhnqqVRj_17P-RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjapvqFmvPpAhWOHhQKHeAqCjEQ6AEwCnoECAsQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&f=false
https://books.google.tn/books?id=01NmDwAAQBAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=1brxmpkxUF&sig=ACfU3U2wOmyumu2vlUzyhnqqVRj_17P-RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjapvqFmvPpAhWOHhQKHeAqCjEQ6AEwCnoECAsQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&f=false
https://books.google.tn/books?id=01NmDwAAQBAJ&pg=PA400&lpg=PA400&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=1brxmpkxUF&sig=ACfU3U2wOmyumu2vlUzyhnqqVRj_17P-RA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjapvqFmvPpAhWOHhQKHeAqCjEQ6AEwCnoECAsQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&f=false
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://www.radiosabrafm.net/سيدي-بوزيد-ورشة-عمل-تقييمية-حول-اتفاقي
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الزار ،رئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري في كلمة ألقاها بمناسبة عبد المجيد   دعى و  

العيد الوطني للفالحة بقصر المؤتمرات ، الحكومة التونسية إلى وقف المفاوضات الجارية حول اتفاقية 

الكارثية لتحرير التجارة مع االتحاد األوروبي، محذرا من اآلثار ” األليكا“التبادل الحر الشامل والمعمق 

 .بصيغتها الحالية وما تشكله من خطر على القطاع الفالحي الوطني واقتصاد البالد ككل االتفاقيةلهذه 

 عن الحديث  يعني االستعمار  ”جالء“  عن الحديث وأن الوطنية، للسيادة رمز تعتبر الفالحة وأن

 السالمة قانون على دقةالمصا تمت لألسف ولكن بأيدينا األمر نمتلك أن المفروض ومن االستقالل

 األليكا اتفاقيات ضمن من وهو األوروبية للمواصفات نخضع أصبحنا أننا أي بالغذاء المتعلق والصحة

 علينا. خطر وهذا علينا فرضها يتم أن ال المواصفات على نتفق أن فاألصل للتبعية. جديد من عدنا ونحن

 بتدمير تهدد التي االتفاقية لهذه سيتصدى أنه ابقس بيان في الفالحة، التحاد التنفيذي المكتب أكد وقد

 يمكن ال وطنية أولوية يشكل الفالحي القطاع تأهيل أن و “الوطنية السيادة وضرب التونسية الفالحة

جاء في البيان الختامي لالتحاد التونسي للفالحة والصيد و .”األوروبي االتحاد مع الشراكة بملف ربطها

ه غائبة عن دائرة االهتمام الرسمي وبعيدة لألسف عن رهانات صناع القرار، الفالحة شب” البحري أن  

كما أن جملة السياسات المنتهجة لم تقو على تجاوز نقاط الضعف ودرء المخاطر التي تتهدد القطاع حيث 

 265خلقت السياسات االرتجالية."

انه يرفض بشكل قطعي التوقيع كما "أكد المجلس المركزي لالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري،    

ليكا" مع االتحاد األوروبي في صيغتها الحالية وأن تأهيل األعلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق " 

  .يشكل أولوية وطنية ال يمكن ربطها بملف الشراكة مع االتحاد األوروبي يالحفالقطاع ال

وعلى النظام الداخلي  2023 -2018التحاد وعبر المجلس، الذي صادق على المخطط االستراتيجي ل

، في بالغ له ،عن ارتياحه لنتائج  2019ماي  5و  4للمنظمة، خالل اجتماعه المنعقد بالمهدية يومي 

المسار التفاوضي بين االتحاد ورئاسة الحكومة في إطار اللجنة المشتركة وخاصة االتفاق على اعتماد 

الذي اعتبر أن هذا المبدأ " يعد مكسبا هاما سيمكن من مسايرة  مبدأ ديناميكية األسعار ودعا المجلس،

الكلفة وضمان هامش ربح مجز للفالّحين، الحكومة إلى اإلسراع باستكمال كامل التعهدات وتفعيل كل 

  .منظومات الزراعات الكبرى و الدواجن والصيد البحري بإنقاذالمخرجات خاصة تلك التي تتعلق 

نتاج بالتمادي في التوريد بل، وزارة التجارة مسؤولية " تدمير" منظومات اإلوحمل المجلس، في المقا

 .غير المدروس وعدم جديتها في إصالح مسالك التوزيع وغّضها الطرف عن التهريب

                                                           
 :2019 -14  ماية التونسية والسيادة الوطنية، على الفالح” االليكا“تحاد الفالحة يحذر من اتفاقية ا عمار عبد هللا،   265

https://meemmagazine.net/2019/05/14/اتحد-الفالحة-يحذر-من-اتفاقية-االلي 

https://meemmagazine.net/2019/05/14/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
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وشدد، في سياق آخر، على ضرورة التعجيل بإحكام االستعداد لموسم حصاد الحبوب وتحيين السعر 

 266".برنامج وطني لتوفير حاجيات تونس من بذور البطاطا المحلية المرجعي للطماطم الفصلية ووضع

فأن نتائج الدراسات لتحرير قطاعي الخدمات والفالحة التي تّم نشرها من قبل مكاتب دراسات أجنبية   

وتناولها خبراء اقتصاديون تونسيون بالدرس والتمحيص، وإن اعتمدت فرضيات مختلفة إاّل أنّها أفضت 

ان إلى استنتاجات متقاربة في المجال الفالحي يمكن تلخيصها في فتح الطريق أمام منافسة في غالب األحي

أوروبية شرسة قد تفضي إلى هجرة الفالحين التونسيين في قطاعي الحبوب والفواكه والخضر إلى 

لفالحة وقد تم االتفاق في قطاع ا.قطاعات أخرى وتأثّر المناطق الداخلية بصفة خاّصة من تقلّص المداخيل

 :(على تسعة محاور وهي pilier 7والصيد البحري في الدعامة السابعة )

  )ENPARD.(دعم وضع برامج سنوية للتنمية الفالحية والريفية -

المستدام للموارد  واالستغالل دعم وضع إستراتجية وطنية للتنمية الفالحية وتعزيز األمن الغذائي  -

 .مع التغيرات المناخيةالطبيعيّة وتعزيز التصدير والتأقلم 

 متابعة وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال السياسات الفالحية -

 .دعم رفع مستوي القطاع الفالحي للضيعات الفالحية والمؤسسات الفالحية والهياكل الداعمة لها -

يلية داخلها وجدواها في في مجال الفالحة بتحسين التمث التونسية تطوير وتدعيم المؤسسات المهنية -

 .ترويج وتنظيم القطاعات الفالحية والصناعات الفالحية

ونظيرتها األوروبية لتطوير دورها في اإلحاطة  التونسية تعزيز الشراكة بين الهياكل المهنية الفالحية– 

 .في مجال التكوين والتعميم واإلرشاد والتسويق

 .لوجية ودعم تطابقها مع التشريعات والسياسات األوروبيةوضع سياسة إستراتجية وطنية للفالحة البيو -

وضع سياسة إستراتيجيّة وطنية في قطاع الصيد البحري لالستغالل المستدام لموارد مصائد األسماك  -

وتعزيز البنية التحتية للموانئ وتثمين منتوجات الصيد البحري ورفع قدرتها التنافسية وترويج تربية 

 .لعذبةاألسماك في المياه ا

 ORPs) ( CICTAتطوير التعاون مع اإلتحاد األوروبي في إطار المنظمات الجهوية إلدارة الصيد -

) CGPM(غير أن هذه القرارات على شموليّتها لم تكن مرقّمة ولم تبيّن  الستغالل مستدام للموارد

ا ويبقى كل هذا من المرصودة لتحقيقه المالية عتماداتاألهداف الواضحة التي يتحتم بلوغها وال اإل

   267في المرحلة الحالية.   التونسية مشموالت المفاوض

                                                           
  :   2019ماي  5التحاد التونسي للفالحة والصيد البحري يرفض قطعيا توقيع اتفاق ''االليكا'' بصيغته الحالية ،  266 

 

،  مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبيالخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون  هاجر عّزوني، 267  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير،

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

 

https://www.turess.com/alkhabir/103613
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و يعتبر التسويق الدولي من القضايا الهامة التي احتلت مكانة مميزة في األولويات االقتصادية لتحقيق     

حيث قامت كثير من الدول بوضع وسائل وسياسات من أجل   برامج التنمية في كثير من دول العالم،

ادة القدرات التنافسية في األسواق العالمية، وقد ركزت معظم هذه السياسات على وضع األساليب زي

التقنية لتطوير اإلنتاج وتحسين الجودة واالرتباط بالمواصفات القياسية العالمية، وكذلك أنظمة الجودة 

لتي تحقق زيادة الكفاءة الشاملة التي تضمن حماية البيئة في عملية اإلنتاج، فضال عن تطبيق األساليب ا

وتقليل تكلفة اإلنتاج بما يمكن من المنافسة في األسواق الخارجية .ويعتبر تسويق المنتوج الزراعي إلى 

السوق الدولي وسيلة هامة لتنمية الصادرات والحصول على النقد األجنبي من خالل زيادة 

  268.الصادرات

تونس يالحظ بأن المواطن  التونسي كان الضحية األولى  غير أن المتتبع  لتصدير المواد الفالحية  في   

لتصدير المواد الفالحية ،فقد عان من غالء المواد الفالحية التي تضاعفت  أكثر  من خمس مرات في 

خالد "هذه  السنة. فهذه االتفاقية   تمثل تهديد للفالح التونسي وكذلك للمستهلك التونسي.كما اعتبر السيد 

قسم الدراسات باتحاد الفالحين في تونس بأن  االتفاقية" األليكا" تهدد وجود صغار مسؤول " العراك 

الفالحين الذين يمثلون أكثر من ثمانين بالمائة من الفالحين في تونس نظرا لهشاشة وضعهم وعدم قدرتهم 

اه من حيث المساحات الزراعية وتوفر المي على التنافس مع الفالح األوروبي الذي يتفوق عليهم 

واستعمالهم للتكنولوجيا باإلضافة للتفاوت البيّن بين ما يحصل عليه الفالح األوروبي من دعم الدولة 

 269.مقارنة بنظيره التونسي

وستسمح سياسة الدعم الفالحي داخل االتحاد األوروبي بتخفيض األسعار بشكل دائم على بعض     

ت الجمركية أقل كلفة بالنسبة لالتحاد األوروبي المنتجات الفالحية، لذلك ستكون جهود تفكيك التعريفا

وستكون لها عواقب أضعف على السوق  الداخلية التونسية  ألنها تحمي قطاعها الفالحي.باإلضافة إلى 

ستفرض على المزارعين التونسيين المعايير  ALECA ليكا" مع االتحاد األوروبياألاتفاقية " أن

ونسية إلى السوق األوروبية خاضعا لحواجز غير جمركية األوروبية وسيكون وصول المنتجات الت

في حين أن السوق التجارية والغذائية التونسية ستكون مفتوًحة   معايير الصحة والسالمةمنها خاصة و

                                                           
ة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، دراسة واقع تسويق  التمور  ، دراسة سليمان دحو ، التسويق الدولي للمنتوج الزراعي كأداة لتنمي     268

م ميدانية لتسويق التمور  في عينة  هن تسويق التمور  في عينة  من المؤسسات  المصدرة للتمور في الجنوب الشرقي ، رسالة دكتوراه في علو

ص علم االجتماع التنمية  ،الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة وزارة التسيير ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخص

السنة الجامعية  التعليـم العالـي والبحـث العلمي جامعة، محمد خيضـر، بسكرة، كلية  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير، 

 ص أ : 2015-2016

biskra.dz/2603/1/Th%C3%A8se_59_2016.pdf-http://thesis.univ 
 :2019جانفي 29سليمان شعباني،هل تهدد اتفاقية األليكا استقالل تونس؟  269

www.sasapost.com/opinion/does-the-elika-convention-threaten-the-independence-of-tunisia/ 

 

http://thesis.univ-biskra.dz/2603/1/Th%C3%A8se_59_2016.pdf
http://www.sasapost.com/opinion/does-the-elika-convention-threaten-the-independence-of-tunisia/
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بالكامل أمام المنتجين والموزعين األوروبيين، وبالتالي فإن آثار االنفتاح ستفيد المنتجات األوروبية بشكل 

 تتجلى في:أساسي، والتي 

 المنافسة غير المتكافئة للمنتجات الفالحية ومشتقاتها.-1    

 خطر االستيالء على األراضي. -2    

ستتاح للمستثمرين األوروبيين الفرصة للحصول على األراضي األكثر خصوبة، ونشر وسائل إنتاج 

رين وتكثيف الزراعة ومكننة متطورة. وهو ما ينطوي على مخاطر تسريع تركيز األراضي بيد المستثم

 .على حساب الفالحين ويهدد السيادة الغذائية التونسية

من فرص العمل واليد العاملة  17بالمائة يمثل القطاع الفالحي ،حيث تهميش صغار الفالحين  - 3

منهم في المناطق الداخلية. وأمام ما ستتعرض له الفالحة التونسية من  بالمائة 45التونسية ويتواجد 

شرسة من المنتوج األوروبي، سيكون صغار الفالحين عرضة لمخاطر التالشي واإلضعاف هذا  منافسة

 25هكتارات، تمثل  10من الفالحين التونسيين يمتلكون أقل من  بالمائة 75إذا أخذنا بعين االعتبار أن 

ووفقًا .يةفقط من إجمالي األراضي الصالحة للزراعة وينتجون حصريًا للسوق المحلية والوطن بالمائة

لدراسة قام بها االتحاد التونسي للفالحة و الصيد البحري، قد يختفي في غضون السنوات القليلة القادمة 

 .ألف فالح 250

وجزء  بالمائة 55ال تتجاوز نسبة األمن الغذاء في تونس بالفعل ،حيث فقدان السيادة الغذائية لتونس  -4

 .واق األجنبيةكبير من األراضي تنتج لتوزع خيراتها باألس

كما أن قطاعات الحبوب والماشية، والتي تعتبر الفالحة الغذائية اإلستراتيجية، ستتعرض لخطر    

وسيتاح للفالحة التونسية التخصص في المنتجات األقل أهمية، مثل الفواكه الجافة والزهور على .االختفاء

ار ما سيؤدي إلى زيادة مطردة في حساب الزراعات الكبرى وبالتالي ستتعرض البالد لتقلبات األسع

علما بأن المفاوضات في قطاع الفالحة تندرج تحديدا في سياق توصيات قديمة للمؤسسات .تكلفة الغذاء

إلى التخلي عن الزراعات غير الرابحة مثل  2006المالية الدولية حيث أشارت دراسة للبنك العالمي في 

 .القمح وتربية الماشية

الموارد الطبيعية حيث تشير دراسة للمرصد التونسي لالقتصاد إلى أن أحد زيادة الضغط على  -5

جوانب السيادة الغذائية هو أن الموارد الطبيعية، بما فيها األرض والمياه، يجب استخدامها أساسا إلطعام 

 .السكان

وال  ،اهسوف تفرض متطلبات التصدير و السوق المزيد من الضغط على الموارد الطبيعية، ال سيما المي

دولة من حيث نصيب الفرد من موارد  180من أصل  158يخفى على الجميع أن تونس تحتل المرتبة 

المياه العذبة. والوضع يتدهور تدريجيًا مع تغير المناخ وسيكون هذا على حساب احتياجات الزراعة 

 .الغذائية المحلية
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بين المنتجات الزراعية التونسية والمنتجات حيث أثبتت التجربة أن التنافس : تهديد التنوع البيولوجي -6

الغربية ينتهي بالقضاء على البذور المحلية لعجزها على منافسة البذور المستوردة من حيث المردودية، 

وهو ما حصل مع الحبوب التونسية التي أوشكت على االنقراض بفعل التخلي عليها من قبل الفالح 

يات المتحدة األمريكية. وأوروبا تعرف بمردوديتها العالية التونسي لفائدة حبوب مستوردة من الوال

والخطر نفسه يهدد مشاتل الزيتون التونسية بعد انتشار المشاتل اإلسبانية في السوق بأسعار مناسبة 

وبميزات إنتاج أفضل وهو ما قد يتوسع ليشمل كل المنتجات أثر البدء في تنفيذ اتفاقية التبادل الحر 

 .مع االتحاد األوروبي والشامل والمعمق

ليكا" وقانون السالمة اتفاقية" األ  بموجب االمتثال للمعايير األوروبية: معايير ال يمكن الوصول إليها -7

الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات المصادق عليه منذ أسابيع في مجلس نواب الشعب، سيجبر 

والمشكل ،.(SPS) معايير الصحة والسالمة األوروبية القطاع الفالحي التونسي على مالئمة معاييره مع

الرئيسي الذي تواجه الفالحة التونسية لالمتثال لهذه التدابير،  هو ضعف الوصول إلى الخبرة التقنية 

والعلمية، وعدم الكفاية الزمنية لالمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة نظرا لقلة فرص الحصول على 

 270 بات مع أساليب اإلنتاج والتسويق على المستوى الوطن.التمويل وعدم توافق المتطل

ل ءتساحيث "   271كانت اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق محل انتقاد العديد من المختصين  لذا     

سنة منذ بداية تصفية األوضاع العقارية  200:البعض "هل نحن قادرون على منافسة فالحة أوربية لها

فالطرقات المعبدة .1724بل هنالك عقارات بالنمسا منذ  1815وألمانية  ،15/07/1807بفرنسا 

وأعمدة الكهرباء ذات الجهد المتوسط نقلت إلى قمم الجبال وإلى كل ضيعة. دعم الفالحة على مستوى 

تجميع الفالحين في …نتاج من االتحاد األوربي ومن الحكومات الفدرالية وكذلك المحليةاالستثمار واإل

وال تسأل عن البحوث العلمية والقيمة المضافة لكل المنتوجات بل لكل منتوج …وشركات تعاونيات

سلسلة قيم مضافة من المواد األولية إلى المستهلك...ومع ذلك في انتظار بنود االتفاق الخاص بتحرير 

 :القطاع الفالحي والذي لم نطلع عليه إلى تاريخ كتابة هاته األسطر فالمطلوب هو إيجاد

                                                           
  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 270:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 

 
271« Selon l’UTAP, la réhabilitation du secteur agricole est une priorité nationale qui ne pourra pas être rattachée 

au dossier du partenariat avec l’Union européenne. Une ligne rouge, qui selon lui, menacerait la pérennité du 

secteur et affecterait la souveraineté alimentaire et la compétitivité des produits agricoles tunisiens. Dans un 

rapport intitulé “ ALECA et agriculture : Au –delà des barrières    , l’Observatoire Tunisien de l’Economie 

(OTE) pour le compte de l’UTAP et de la fondation Rosa Luxemburg a levé le voile sur les retombées néfastes 

de cet accord sur l’agriculture tunisienne. Il démontre une injustice tarifaire qui pénalise la Tunisie. “L’effort 

asymétrique de démantèlement tarifaire sera supporté essentiellement par la Tunisie du fait 

du profil de régime tarifaire des deux parties” dénonce-t-il.Pire, cet accord n’ajoute presque rien pour la 

Tunisie. » Wafa Samoud, : ALECA: La menace plane sur le secteur agricole tunisien, 06/05/2019 : 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/aleca-la-menace-plane-sur-le-secteur-agricole-

tunisien_mg_5cd02da7e4b0e4d75735bde5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_c 

 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/aleca-la-menace-plane-sur-le-secteur-agricole-tunisien_mg_5cd02da7e4b0e4d75735bde5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_c
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/aleca-la-menace-plane-sur-le-secteur-agricole-tunisien_mg_5cd02da7e4b0e4d75735bde5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_c
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وأقالم وعقول الغيّورين على هذا الوطن تونسية   أوال: دراسة انعكاسات نتيجة هذا االتفاق بأرقام     

 .واعتبار الفالحين والمتداخلين في منظومة اإلنتاج ركيزة أساسية

بذلك وإعالن حوار وطني يشارك فيه  التونسي  ثانيا: نشر كل النتائج بحلوها ومّرها وإعالم الشعب     

بينما يرى البعض اآلخر أن هذه االتفاقية يمكن أن تؤدي إلى اضمحالل ما ال يقل عن  .الوطن كل أبناء

من المؤسسات الوطنية نظرا لعدم استعدادها لتحمل ضغط المنافسة للشركات األوروبية لعدم  بالمائة 48

و اإلدارية لدى الطرفين. كما أن هذه  المالية التكافؤ في المستوى التكنولوجي و العلمي و الحوافز  

االتفاقية لم تخضع إلى حد اليوم إلى أي دراسة تقييميّة شفافة وموضوعية ومعلنة للعموم للوقوف على 

  272 .مدى تداعياتها على المسيرة التنموية للبالد

ى بين صندوق النقد الدولي وكبار المّمولين وعلى رأسهم البنك الدولي وهناك تنسيقا كبيرا رفيع المستو  

، ضّم ممثّلين عن ”مالي عالمي“وفد  2019جويلية  12ومنظومة االتحاد األوربي. فقد زار تونس يوم 

االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الدولي والبنك األلماني للتنمية والبنك 

ريقي للتنمية والبنك األوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والشركة المالية العالمية. وعقدت اإلف

الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، وكذلك رئيس الحكومة   سلسلة من اللقاءات مع كّل من رئيس

قد الدولي موقفه نحو وعدد من أعضائها ومحافظ البنك المركزي. وعلى إثر تلك الزيارة عّدل صندوق الن

 .أكثر ليونة وأعطى الضوء األخضر للحكومة للزيادة في األجور في إطار المفاوضات مع اتحاد الشغل

والمعلوم هو أّن المؤّسسات الدولية رغم تّصلبها الظاهري، تحسن التعامل مع الواقع وتقوم   

غير أّن هذا التراجع جاء في إطار «. فن التراجع الوقتي إلى الوراء»عند االقتضاء وتجيد « تنازالت»بـ

عملية تنسيقية بين الصندوق من جهة ومنظومة االتحاد األوروبي، من جهة أخرى. ومهّم أن نعرف أّن 

البرنامج الذي يربط تونس بصندوق النقد الدولي ال يكتسي بالنسبة إليه أولوية كبرى باعتبار وزن تونس 

اتفاقية التبادل »دية الدولية. وبالمقابل، فإّن انخراط تونس في على مستوى المعامالت المالية واالقتصا

يكتسي بالنسبة إلى االتحاد األوروبي أهميّة قصوى لسبب واضح هو أّن كل « الحّر الشامل والمعّمق

بلدان جنوب المتوّسط غير متحّمسة لالنخراط فيها، بما يجعل تونس المنفذ الهام الذي يمكن الدخول منه. 

يوسف الشاهد، كرئيس للحكومة، وبصفة شخصيّة، وبوضوح خالل المحادثات رفيعة المستوى  وقد التزم

لذلك فإّن  2019، بأنّه سيتّم التوقيع على هذا االتفاقية خالل 2019أفريل  24يوم   التي تّمت ببروكسال

د، ويتراجع االتحاد األوروبي ينزل بكّل ثقله و بدعم من كّل األطراف المانحة إلنقاذ حكومة الشاه

                                                           
خبير ال  ، الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي هاجر عّزوني، 272  

 :2015 – 10 - 22يوم  

 

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

https://www.turess.com/alkhabir/103613
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للتقّدم نحو إنجاز هذه  ادقها ببيالصندوق إلى الصّف الثّاني لفسح المجال لمنظومة االتحاد األوروبي لتدفع 

ومن هنا نفهم مغزى نزول االتحاد األوروبي بكل ثقله وبدعم من كّل األطراف المانحة إلنقاذ .االتفاقية

ي إنجاز اإلصالحات المضّمنة في االتفاق مع حكومة الشاهد ولو كلّف ذلك غّض النظر على تباطئها ف

صندوق النقد، وحتّى منحها متنفّسا هاّما عبر ضّخ موارد إضافية عن طريق المؤسسات المالية الدولية 

  273واإلقليمية التي تّم تجنيدها للغرض.

 يغير أن صندوق النقد الدولي ال ،"رضا شكندالي"وفي نفس اإلطار "أكد الخبير االقتصادي الدكتور   

سياساته وشروطه مع كل الدول، لكن الحكومة التونسية التي تتفاوض معه ضعيفة، وشدد على أن الدولة 

مطالبة بتشجيع االستثمار، والعمل على إعادة نسق اإلنتاج والتصدير إلى مستوياته الطبيعية بهدف 

ع "نون بوست" إلى أن القول في مقابلة م " شكندالي"تجاوز األزمة االقتصادية القائمة في تونس, أشار 

بأن الهدف الرئيسي للترفيع في نسبة الفائدة من طرف البنك المركزي هو محاربة التضخم المالي 

والحرص على تماسك المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، ال يستند إلى مرتكزات علمية دقيقة، بما يفهم 

ين الموارد المالية لتمويل عجز موازنة الدولة كما أن الغاية من وراء ذلك هو ضمان الربحية للبنوك وتأم

على أن اتفاق "األليكا" الذي تنوي الحكومة  "رضا شكندالي "أستاذ االقتصاد بالجامعة  أشار

، لم يحن وقته بعد، ألن شروط المنافسة الحقيقة بين الفالح التونسي ونظيره األوروبي غير باقري توقيعه

 274متوافرة حاليا."

  معالجة النزيف ال تجعلنا ننسى الداء العميق، وأنّها لن تساهم في جعله أعمق. فإّن دوام لذا فإنّ    

السلطة السياسية يعتمد على وقف النزيف أكثر من اعتماده على إنشاء عالج طويل األمد. والمؤلم حقّا 

جية للتنمية وال خطة هو أّن هذه الحكومة ال تمتلك أي رؤية لمستقبل البالد، أي أنّه ليس لديها إستراتي

 275حقيقية إلصالح القطاعات حتّى تستطيع الخروج من أزمتها.

فأن اتفاق "األليكا" الذي تنوي الحكومة   ووفقا لـ" رضا شكندالي"  أستاذ االقتصاد بالجامعة التونسية   

بي غير توقيعه، لم يحن وقته بعد، ألن شروط المنافسة الحقيقة بين الفالح التونسي ونظيره األورو

بالمائة  95متوافرة مؤكًدا على  أن هذا االتفاق سيكون له تأثير سلبي على المنتج الفالحي التونسي،و أن 

سنة وهو ما يعني أنه ال يمكن اعتماد التكنولوجيا المتطورة  60من الفالحين التونسيين تتجاوز أعمارهم 

                                                           
 محمد الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي:    273

7%D%D8%A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://ar.leaders.com.tn/article/3496 

 
 :2019مارس 28، سياسات صندوق النقد الدولي ثابتة.. لكن الحكومة التونسية مفاوض ضعيف محمد بن رجب  274

https://www.noonpost.com/content/27113 
 الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي،   محمد  275

%D8%A7%D-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://ar.leaders.com.tn/article/3496 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.noonpost.com/author/20389
https://www.noonpost.com/author/20389
https://www.noonpost.com/content/27113
https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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األوروبي في السوق األوروبية، إلى جانب التي تمكنهم من تحسين اإلنتاج واإلنتاجية لمجابهة الفالح 

المستوى التعليمي البسيط للفالح التونسي، وهذه العوامل ال يمكن لها أن توفر شروط منافسة حقيقية بين 

الفالح التونسي ونظيره األوروبي، وبالتالي إذا تم إمضاء إتفاقية  التبادل الحر الشامل  والمعمقة 

ية ستندثر، كما اندثرت الصناعات التقليدية في تونس بعد فتح النسيج "األليكا"، فإن الفالحة التونس

 276التونسي للمنافسة.

" اعتماد معايير اإلتحاد األوروبي يشكل كلفة كبيرة أكثر حتى من وهنا يؤكد البعض على أن      

جدا، فعندما تعتمد المعايير العالمية بالنسبة للمنتجين المحليين. فبالنسبة لالتحاد األوروبي ،الرهان كبير 

البالد التونسية المعايير األوروبية فإن هذا سيؤدي حسب مبادئ التجارة الدولية إلى امتياز للمنتجات 

األوروبية على حساب المنتجات التونسية. و منح التأشيرة للمنتجات التونسية يبقى رهين برامج الدعم 

و لكن قبل ذلك يجب توفر الموارد، فالمنتجات اإلصالح التي يتوجب على البالد التونسية إرساؤها ، و

األوروبية هي بطبيعتها تتماشى مع المعايير األوروبية كما أن المنتجين الفالحيين و الصناعيين يتمتعون 

كذلك بدعم صناديق االتحاد األوروبي. أول تبعات ذلك أن المنتجات التونسية التي ال تتماشى مع المعايير 

اإلطار القانوني )من خالل أسواق موازية أقل كلفة ، إذ أنها غير مرخصة(.  األوروبية ستباع خارج

سيلتجأ المواطنون التونسيون الذين ستشهد قدرتهم الشرائية تدهورا متواصال إلى الشراء من هذه و

المنتجات لكلفتها المنخفضة. و بالتالي لن يتم حماية المواطن أو تحصيل الضرائب و األداءات لهذه 

ات.فضال عن ذلك ، فإن فلسفة بعض القوانين، كما هو األمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق المنتج

بالسالمة الصحية تهدف رأسا إلى نقل المسؤولية الجزائية من الشركات الدولية المنتجة للمواد السامة أو 

 277" على سبيل المثال( إلى الفالح المحلي الذي يستعملها.” باير موسانتو)“المسرطنة 

كما أكد الخبير االقتصادي صادق جبنون " أن القطاع الفالحي لن يكون متكافئاً مع نظيره األوروبي     

، حسب القطاعات بمقتضى السياسة الفالحية بالمائة  35و بالمائة 22الذي يتمتع بدعم يتراوح بين 

ى التسويق وكثافة الموحدة، فضالً عن وجود فوارق كبرى في التكنولوجيا والتمويل والقدرة عل

واعتبر جبنون أن كل هذه .الصناعات الغذائية )تحويل المواد الغذائية من مواد خام إلى منتجات ُمصنَّعة(

الفوارق ليست في مصلحة الِفالحة التونسية، التي تعاني عدة نقاط ضعف هيكلية، منها تشتُّت الملكية 

قلة استعمال األجهزة العصرية، واستخلص أنه ال وقلة التمويل وندرة المياه وجودة البذرة، إلى جانب 

وقال جبنون لـ"الخليج أونالين": إن دراسة نمساوية .يمكن أن تجاري الِفالحة التونسية الِفالحة األوروبية

                                                           
  ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغرب العربي : مثال تونس:    276    

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 

 
 :2019جانفي 2أليكا / تونس : ما هو تأثير القروض األوروبية على المفاوضات؟ )حوار(  فريق بر األمان    277

https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/ 
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وفقا  .من نسبة النمو، في حال التوقيع على االتفاقية بالمائة  1،5 صدرت مؤخراً، تثبت أن تونس ستفقد

تجاهلت تونس التحذيرات من االنعكاسات السلبية التفاقية التبادل التجاري الحّر لصحيفة العرب فقد "

وكشف رئيس .الشامل والمعّمق )أليكا( التي تطمح إلبرامها مع االتحاد األوروبي، على اقتصاد البالد

ل المفوضية األوروبية جان كلود يونكر خالل لقاء مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في بروكس

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد أطلقت بشكل .أن الطرفين لديهما رغبة في إبرام االتفاق العام المقبل

رغم تحفظات بعض خبراء االقتصاد التونسيين الذين يتخوفون من تحرير  2015رسمي في أكتوبر 

 السوق التونسية قسرا.

ق المثير للجدل. وقال خالل مؤتمر صحافي وشدد الشاهد على أهمية التوصل تدريجيا إلى هذا االتفا   

هناك عدم تكافؤ اقتصادي بين تونس واالتحاد. لسنا بمستوى التطور نفسه لكن هذا ال “مشترك مع يونكر 

تونس واالتحاد األوربي سيضعان في نهاية ماي  المقبل “أوضح أن  و .” يعني أنه ال يمكننا التعاون

وتجدد الجدل في األوساط االقتصادية التونسية حول الجدوى من .”قمبادئ يجب أن يقوم عليها هذا االتفا

إعادة التفاوض مع االتحاد األوروبي إلبرام اتفاقية جديدة، وسط تحذيرات من أنها يمكن أن تقّوض 

ويأتي مشروع االتفاقية، كامتداد التفاقية التبادل الحر .األساس المادي ألبرز ديمقراطية ناشئة في المنطقة

حيث كانت أول بلد جنوب البحر  1995كة التي أبرمتها تونس مع االتحاد األوروبي في عام والشرا

وينقسم المحللون بين التشاؤم والتفاؤل، حيث يرى المنتقدون أن تونس لم .المتوسط يوقع مثل تلك االتفاقية

ل السنوات السبع تتمكن من تعديل ميزانها التجاري المختل مع أوروبا، بعد أن خسرت موازنة الدولة خال

 بالمائة من اإليرادات ودفعتها إلى المزيد من االقتراض الخارجي. 30األخيرة بسببه نحو 

 اإلستراتيجيةويقول الخبراء إن أهم تحد يواجه تونس يتمثل في عدم قدرة اقتصادها وال سيما القطاعات   

اعي الزراعة والخدمات اللذين ويشمل االتفاق تحرير قط.على تعزيز موقعها كشريك حقيقي مع أوروبا

كانا خارج إطار التبادل الحر، وهذا الوضع سيتيح للشركات األوروبية منافسة المنتجين المحليين في 

وهناك ضغوط أوروبية على تونس .مجاالت إستراتيجية مثل الغذاء والصحة والبنوك والطاقة وغيرها

، للصحافيين خالل زيارتها "اري فيرجياتم"لتوقيع االتفاق، حيث قالت عضو البرلمان األوروبي 

االتحاد األوروبي يستخدم ورقة القوائم السوداء للضغط على “لتونس في فبراير الماضي إن 

السبب وراء التصنيفات الدولية السلبية “دوافع تلك الخطوة حينما قالت إن "فيرجيات "وشرحت .”تونس

متعلقة باتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق لتونس هو الضغط على السلطات لتسريع المفاوضات ال

التنمية من “خالل ندوة حول  "سامي العوادي "وأكد الخبير االقتصادي.”)أليكا( مع االتحاد األوروبي

هناك تباينا “نظمتها مؤسسة روزا لوكسمبورغ األلمانية بتونس العام الماضي، أن ” خالل التبادل الحر

وتندرج المفاوضات  .في إشارة إلى تونس” تفاوض مع القزم االقتصاديصارخا، فالعمالق األوروبي ي
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في قطاع الفالحة تحديدا في سياق توصيات قديمة للمؤسسات المالية الدولية حيث أشارت دراسة للبنك 

  278  .”التخلي عن الزراعات غير الرابحة مثل القمح وتربية الماشية“إلى  2006العالمي في 

"حيث 2014 تبوعودها  للشعب التونسي وهنا يمكن العودة النتخابا ءة في اإليفاوقد فشلت حركة النهض 

نقطة من بينها : القطع النهائي مع منظومة الفساد،  365برنامجا انتخابيا من  "أعدت حركة النهضة 

 9ألف موطن شغل وتقليص نسبة البطالة إلى حوالي  400الحفاظ على مكاسب المرأة، إحداث أكثر من 

ئة. كّل هذه النقاط بقيت حبرا على ورق حتى أن حركة النهضة أثبتت في تمشيها التأسيسي بالما

. فبخصوص القطع مع منظومة الفساد االنتخابيوالدستوري رغبتها في تطبيق عكس ما جاء به برنامجها 

المضي أثبتت حركة النهضة صاحبة األغلبية في المجلس التأسيسي وأهم مكون للترويكا عدم جديتها في 

في محاسبة الفاسدين حتى أنها لم تتورع عن التراجع عن التصويت على قانون إقصاء التجمعيين 

المتورطين مع النظام السابق. أّما بخصوص المحافظة على مكاسب المرأة فقد عرفت نقاشات التأسيسي 

المرأة “أن حول حقوق المرأة جدال واسعا سببه رغبة بعض نائبات حركة النهضة في التنصيص على 

ولم يتراجعن عن هذا المقترح إال بعد ضغط إعالمي وحقوقي واسع. كما فشلت حركة ” مكملة للرجل

النهضة أيضا في الوفاء بوعودها بخصوص توفير عدد كبير من مواطن الشغل وقد جاء في تقرير 

ويكا أن تونس هي أي بعد مرور أكثر من سنتين على حكم التر 2014لصندوق النقد الدولي بتاريخ افريل 

بالمائة حسب نفس التقرير. هذه إذا  0.7األولى عربيا في ارتفاع نسبة البطالة التي سجلت انخفاضا قدر ب 

السابق والذي يرى محللون سياسيون أن حركة النهضة  االنتخابيعينة من نقاط برنامج حركة النهضة 

 279" .365فشلت فشال ذريعا في تحقيق أغلب نقاطه ال

 

 

 

 

                                                           
 :2018/04/26،الخميس  تونس تتجاهل مخاطر اتفاق "أليكا" مع االتحاد األوروبي  278

 

/https://alarab.co.ukاألوروبي-االتحاد-مع-أليكا-فاقات-مخاطر-تتجاهل-تونس 
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 2014سبتمبر  14استفاق الشعب؟ التأثير على الناخبين : أحزاب بدون برامج تغير التكتيك ، فهلخولة عشي فن  

 
https://nawaat.org/portail/2014/09/14/فن-التأثير-على-الناخبين-أحزاب-بدون-برا/ 

https://alarab.co.uk/تونس-تتجاهل-مخاطر-اتفاق-أليكا-مع-الاتحاد-الأوروبي
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  حقوق الملكيّة الفكريّة على ”األليكا“:آثار اتفاقية  الثانيةالفقرة    

تزداد اليوم أهمية األسماء والتصميمات والعالمات التجارية والتكنولوجية يوما بعد يوم، وفي المقابل      

هم تتأكد قيمة الملكية الفكرية ليس فقط كأصل يمكن تحويله إلى أرباح، و ٕانما أصبحت تمثل إحدى أ

المزايا التنافسية التي تمتلكها كبرى الشركات العالمية ، ولهذا فال غرابة في األهمية الخاصة التي توليها 

منظمة التجارة العالمية للملكية الفكرية ، غير أن هذا لم يمنع استمرار التعاون بين منظمة التجارة 

اقيات السابقة باحتواء ملف الملكية بالرغم من تميز اتفاقية "التريبس" على االتف)، WTO) العالمية

  22و تم عقد اتفاق بين المنظمتين في ))، WIPO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

لما تشمله من '' TRIPS'' وحظيت المنتجات الدوائية باهتمام كبير في اتفاقية  (1996/01/01)

صناعية. هذا إلى جانب حماية المعلومات براءات اختراع سواء تعلق األمر ببراءات المنتج أو الطريقة ال

 280السرية غير المفصح عنها  . 

بحيث ال يمكن إعادة تجديد البراءة إلى ما  فترة حماية إضافية للملكيات الفكرية ”األليكا“و تمنح اتفاقية   

الكافية  يمّكن من طمأنة المستثمرين حول توفير الضمانات للوهلة األولى أّن هذا التمّشي ال نهاية. بيدو

لقد تّم “ذلك بالقول: 2008( في أحد أعدادها لسنة Les Echosلحقوق الملكية. و قد بّررت جريدة )

االستعمال التجاري، وحتى قبل دخولها في  تسجيل عدد كبير من براءات االختراع في مراحل مبّكرة قبل

سنة قبل  12و  10تمّر (. يمكن أن essais cliniquesمرحلة التجارب السريرية أو االكلينيكية,)

(، وهي الفترة principes actifsعرض منتوج في السوق، ابتداء من فترة تحديد األمصال الحيوية )

التي يكون فيها االتّجار بالمنتوج محميّا، أي بمنأى عن أي استعمال موازي عن طريق أدوية جنيسة. ثم 

ة حماية براءة االختراع اإلجمالية عشرين تمتّد الحماية لفترة ثمان إلى عشر سنوات أخرى لتصبح فتر

يمكن أن تمّدد فترة حماية براءة االختراع لخمس  1993سنة. لهذا تم إحداث رخصة حماية إضافية سنة 

 .1992جوان  18لالتحاد األوروبي المؤرخة في  1768/92، حسب الالئحة التنظيمية عدد ”سنوات

وبيّنة فكلّما تطول فترة الحماية، كلما كان سعر الدواء  ومع ذلك فإن آثار هذه اآلجال اإلضافية بسيطة

باهظا و إمكانية الحصول عليه أشّق. و بالتالي تزيد الفترة التي يسمح فيها بصنع أدوية جنيسة منه طوال. 

لذا فالنتيجة الحتمية لذلك أنه كلّما انتظر المرضى، كلّما انخفض أملهم في الحياة.  وفقا لتعريف المنظمة 

                                                           
ولمة نظام حماية براءة االختراع على هيكل قطاع الصناعات الدوائية في الدول النامية، ،مجلة أثر عد. خالد اليتيم ، د. عبد الحفيظ مسكين ،  280

 :426،الجزائر ص  2017العدد الخامس،جوان -ميالف للبحوث والدراسات ، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف،ميلة 

 

www.centre-univ-mila.dz/jmrs/index.php/2018-04-12-13-57-02 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiujv_wxOvjAhUjx4UKHb7AC7sQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.centre-univ-mila.dz%2Fjmrs%2Findex.php%2F2018-04-12-13-57-02&usg=AOvVaw2oNutzL1E5fsFvHpCsHxBp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiujv_wxOvjAhUjx4UKHb7AC7sQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.centre-univ-mila.dz%2Fjmrs%2Findex.php%2F2018-04-12-13-57-02&usg=AOvVaw2oNutzL1E5fsFvHpCsHxBp
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لمية للملكية الفكرية  لبراءة  االختراع فإنها هي حق استئثاري يمنح نظير اختراع. وبشكل عام ، العا

تكفل البراءة لمالكها حق البت في طريقة ، أو إمكانية، استخدام الغير لالختراع. ومقابل ذلك الحق يتيح 

  281اءة المنشورة.مالك البراءة للجمهور المعلومات التقنية الخاصة باالختراع في وثيقة البر

و ترتبط مسألة حماية الملكية الفكرية ارتباطا كبيرا بصناعة األدوية وذلك لضخامة التكاليف هذا    

المرتبطة باالستثمار في هذا القطاع من جهة، وطول فترة البحوث والتطوير واختبار مدى جدوى العقار، 

ك ارتفاع عنصر المخاطرة واحتمال إلى غاية الحصول على رخصة تسويقه من جهة أخرى. ويتخلل ذل

 30إلى  20الفشل في تطوير المنتج الجديد، فمقابل كل دواء ناجح هناك في المتوسط ما يتراوح بين 

دواء فاشل. وما يزيد من تفاقم الوضع ارتفاع فرص تقليده في حالة النجاح وهذا مقارنة بالمنتجات 

دة الجنسيات على مستوى مقدمة الشركات المنادية األخرى.  فال غرابة في وجود شركات الصيدلة متعد

ويستند  .بضرورة إرساء قواعد الحماية على المستوى العالمي وتفعيل اتفاقية حماية ملكية فكرية عالمية

مؤسسو االتفاق على جملة من الحجج ، ففيما يتعلق بهدف دفع عجلة البحث والتطوير وتحفيز االبتكار، 

الجديد وفقا التفاق المنظمة العالمية للتجارة بشأن األوجه التجارية لحقوق  فإن نظام الملكية الفكرية

الملكية الفكرية سيؤدي إلى زيادة الموارد المسخرة من قبل الشركات لتمويل مشاريع البحث والتطوير، 

 نتيجة ارتفاع أرباح الشركات من األدوية المبتكرة. وضمان إعادة توجيها لبحث وتطوير أدوية تتماشى

واحتياجات البلدان النامية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في زيادة استثمارات الشركات ببحث 

  282وتطوير أدوية منتشرة في الدول الفقيرة.

تحّديًا   و تمثّل مسألة الملكيّة الفكريّة مسألة حصريّة الُمعطيات في الّصناعات الّدوائيّة بصفة عاّمة   

جانفي   2فاقيّة األليكا. و تناول المقال الذي نشره موقع "بّر األمان" بتاريخ تنطوي عليه اتّ  رئيسيًا

هذه المسألة بدقّة سواء من حيث تاريخيّة مسألة الملكيّة الفكريّة في الّصناعة الّدوائيّة وتطّورها  2019 

الّصحة في الّسياق  أو من حيث ما تطرحه من تحّديات تتعلّق بالحق في  في إطار منّظمة التّجارة العالميّة

العالمّي وحّق دول الجنوب في تطوير منظومتها البحثيّة والتكنولوجيّة الّدوائيّة واالعتماد على صناعة 

 283   .األدوية الجنيسة وتصديرها

                                                           
 :2019فيفري 2   فريق األمان ”   اقرأ هذه الوصفة بعناية:” أليكا / تونس  281 

/ar-notice-la-attentivement-lire-tunisie-https://news.barralaman.tn/aleca 

 
المرجع  أثر عولمة نظام حماية براءة االختراع على هيكل قطاع الصناعات الدوائية في الدول الناميةد. خالد اليتيم ، د. عبد الحفيظ مسكين ،  282

 .422السابق  ص

 
 وليد حدوق، تونس واتفاقية األليكا" من نحن ومن نريد أن نكون؟  283

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-األليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-3-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحليالت 

 

https://news.barralaman.tn/aleca-tunisie-lire-attentivement-la-notice-ar/
https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-الأليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-3-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحلیلات
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و في نسخة جويلية  2016ومن بين التطورات التي يمكن مالحظتها في مشروع األليكا في نسخة    

وفقا التفاقية "األليكا " فإن ”.سرية األعمال“جه و تحريره تحت عنوان ، هو وجود فصل تّم دب2018

ذات القيمة التجارية “( يشمل صنفا من المعلومات secret des affaires” )سرية األعمال“مبدأ 

وحسب هذا االقتراح الذي تم بلورته من قبل الجانب األوروبي فإنه ال يتماشى مع ”. لطبيعتها السرية

الحصول على أسرار مهنية “األمانة في المجال التجاري، وكل ما من شأنه أن يمّكن من  مقتضيات مبدأ

دون الحصول على الموافقة من قبل من يملك هذا السّر، و ذلك عبر النفاذ غير المرخص له إلى أي 

 وثيقة أو جسم أو مادة أو وسيلة إلكترونية أو ممتلكات أو نسخة غير مرخصة من هذه العناصر، التي

يتحكم مالك سّر األعمال بها بوسيلة شرعية، و التي تحتوي على السر أو يمكن استنتاج السر من خالل 

للنص، فإن الرسالة واضحة أشّد الوضوح وهو ” النغمة القانونية“المعلومات الموجودة فيها .وبعيدا عن 

ناورة إضافي للمخابر سيعطي مجال م” سّر األعمال“ أن بتطبيق هذا المبدأ على المجال الطبي فـإن

الصناعية الكبرى لحماية األمصال التي تّم تصنيعها. فهذه حماية أهم وأكثر امتدادا من الحماية التي 

 284تمنحها براءة االختراع، بل نحن أمام شكل آخر من الحماية قد يشكا بديال عن البراءة. 

قطاع  اتفاق عادل يضمن حمايةالحكومة إلى توقيع  المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس ودعا  

بشأن اتفاقية التبادل  االتحاد األوروبي مع تونس و"في إطار المفاوضات التي تجريها الصحة العمومية

 285 وشدد المجلس في بيان مقتضب أصدره قبيل انطالق الجولة الرابعة."الحر الشامل والمعمق "األليكا

ذه االتفاقية، على ضرورة توظيف المرونة التي من المفاوضات بين تونس واالتحاد األوروبي حول ه

ومن جهته، عبر نائب رئيس النقابة .يكفلها االتفاق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة

التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة، عن مخاوف الصيادلة الخواص من أن يؤدي اتفاق "االليكا" إلى 

ونس، مشيرا إلى أن االتفاق في حال إبرامه ينص على التحرير ضرب منظومة صناعة األدوية في ت

وأشار إلى أن تحرير القطاع سينجر عنه انتصاب مؤسسات صيدالنية أوروبية .الكلي لمنظومة األدوية

في وقت ال تلتزم فيه  خاصة لترويج األدوية في تونس بما يؤدي إلى استهداف القطاع بالمنافسة

ع الجغرافي، مثلما يتم توزيع الصيادلة في تونس طبقا لعدد السكان الصيدليات بأوروبا بالتوزي

                                                           
 :2019فيفري 2  فريق بر األمان  ” اقرأ هذه الوصفة بعناية:” نس أليكا / تو 284 

/ar-notice-la-attentivement-lire-tunisie-https://news.barralaman.tn/aleca 

 
285 « En marge des travaux du 4ème round des négociations entre la Tunisie et l’ UE sur l’ALECA qui s’est tenu 

du 29 avril au 3 mai 2019 à la Cité de la Culture à Tunis, sous la présidence de M. Hichem Ben Ahmed, Ministre 

du Transport et Chef négociateur de l’ALECA du côté tunisien et de M. Ignacio Garcia Bercero, Directeur à la 

Commission européenne du côté européen, la Présidence du gouvernement a organisé une rencontre avec les 

représentants de la société civile le mardi 30 avril 2019 à la cité de la Culture de Tunis. » : Rencontre entre les 

représentants de la société civile et les négociateurs tunisiens et européens,24 mai 2019 : 

 

http://www.aleca.tn/la-rencontre-entre-les-representants-de-la-societe-civile-et-les-negociateurs-tunisiens-et-

europeens-en-marge-des-travaux-du-4eme-round-des-negociations-tunisie-ue-sur-laleca/ 

 

https://news.barralaman.tn/ar/author/redac/
https://news.barralaman.tn/ar/author/redac/
https://news.barralaman.tn/aleca-tunisie-lire-attentivement-la-notice-ar/
http://www.aleca.tn/la-rencontre-entre-les-representants-de-la-societe-civile-et-les-negociateurs-tunisiens-et-europeens-en-marge-des-travaux-du-4eme-round-des-negociations-tunisie-ue-sur-laleca/
http://www.aleca.tn/la-rencontre-entre-les-representants-de-la-societe-civile-et-les-negociateurs-tunisiens-et-europeens-en-marge-des-travaux-du-4eme-round-des-negociations-tunisie-ue-sur-laleca/
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واعتبر أن تحرير قطاع األدوية سيؤدي إلى .من األدوية، مؤكدا رفض النقابة التام لالتفاق واحتياجاتهم

تحرير التجارة في األدوية بعدما كانت تونس تفرض قيودا على األدوية المماثلة الموردة لما يتم صنعه 

في إجراء تحفيزي يدعم صناعة األدوية الوطنية، منبها من إمكانية تضرر القطاع برمته في حال  محليا

كما ندد النقابي بمضي الحكومة في التفاوض حول "االليكا" بصفة ."االليكا" المضي في توقيع اتفاق

تشريك  أحادية رغم الرفض المسجل في أوساط المنظمات المهنية والنقابات لتوقيعه، منتقدا عدم

 286المنظمات المهنية في المشاورات بخصوص مضامين هذه االتفاقية. 

و ال تزال التّأثيرات الُمحتملة لتبنّي هذه المعايير على االستثمار األجنبي المباشر في قطاع البحث   

إجراءات قد يتّم اتّخاذ    غير مثبتة ولكنّها ممكنة وهي قيد الّدرس في المجال األكاديمي األدويةوالعلوم 

تشجيعيّة بهذا الّصدد كحّل وسط بين النّهم االحتكاري للّصناعات الّدوائيّة الغربيّة وطموحات الّدول 

لذا يمثّل  الّصاعدة ودول الجنوب في نقل التّكنولوجيا الّدوائيّة واستقطاب استثمارات في البحث العلمي.

ء حمائّي تعّسفّي وضعته دول االتّحاد لتونس ودول الجنوب عموما، إجرا هذا الموضوع تحّديا مهًما

األوروبّي والواليات المتّحدة كتقييد إضافّي لما أقّرته منّظمة التّجارة العالميّة بهدف حماية المصالح 

وهو بهذا  ،المجال  هذا  والجدوى الماليّة لالستثمار في البحث والتّطوير في األدويةالكبرى للّصناعات 

ه موازين القوى القائمة على ما ينبغي أن يكون تبادال تجاريّا ومنافسة المعنى إجراء حمائّي فرضت

حّرتين. وإذا كنّا نقّر بكّل تلك التّحفّظات، فإّن أسوأ حّل في إدارة هذا التّحّدي هو رفض حقوق الملكيّة 

  .جملة وتفصياًل  األدويةالفكريّة في مجال الّصناعات 

 ألدويةكتاّلت والّدول حول حقوق الملكيّة الفكريّة في الّصناعات افتاريخ التّفاوض التّجاري بين التّ    

يُثبت أّن المعايير تصبح أكثر صرامة وشّدة بتقّدم الّزمن منذ التّسعينيات، في حين أّن هامش الغموض 

ة أكبر كلّما تّم التّسريع في إعالن التزامات عاّمة أو ُمحّددة بعض الّشيء حتّى بالنّسب يكون  والمناورة

للّدول األعضاء في االتّحاد األوروبي. وعلى سبيل المثال تمتّعت بولندا بامتياز تمثّل في التزامها 

بحصريّة المعطيات للّصناعة األصليّة لثالث سنوات يمكن بعدها إنتاج أدوية جنيسة وذلك إلى حدود 

واالتّحاد األوروبي سنة  ، وعلى نفس النّحو اقتصر اتّفاق التّجارة الحّرة بين كوريا الجنوبيّة2004

سنوات وهي فترة معقولة ُمقارنة بالتّعّسف الذي تعّرضت له دول أخرى في سياقات  5على  2010

 287. مماثلة

                                                           
 :2019-4-29الصيادلة يتخوفون من أن يؤدي اتفاق 'األليكا' لضرب الصحة العمومية وقطاع األدوية،  286

https://www.shemsfm.net/amp/ar/-األخبار_أخبار-تونس_األخبار-الوطنية/221640/الصيادلة-يتخوفون-من-أن-يؤدي-اتفاق-األليكا

 لضرب-الصحة-العمومية-وقطاع-األدوية
 ريد أن نكون؟وليد حدوق، تونس واتفاقية األليكا" من نحن ومن ن  287
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كما تعاني صناعة األدوية من أزمة حادة ، والسمة الرئيسية لهذه الحالة هي انخفاض عدد األدوية    

والتطوير تزداد بسرعة كبيرة، وهو   ت فيه نفقات البحثالجديدة المعتمدة لالستخدام، في الوقت الذي كان

أمر مؤكد في الدول النامية، فليس هناك ما يشير إلى وجود آثار إيجابية على مستوى االبتكار في 

  .الصناعات الدوائية، وحتى وٕان وجد فإنه يسجل في الدول النامية التي تملك قاعدة بحث وتطوير فعالة

على الرغم من  المنافسة المباشرة قد ال يتحدد بتعزيز الحماية من جهة، و أنهأظهرت الدراسة أن أمر 

. إال "اتفاق تريبس"تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية التي نادت بها منظمة التجارة العالمية من خالل 

لشركات أنه ال يمنع ذلك الدول المستوردة من القدرة على التفاوض، واعتماد آليات كفيلة بالضغط على ا

 288 .متعددة الجنسيات في إطار تخفيض أسعار األدوية

من احتياجات  بالمائة70ومن ناحية أخرى، تغطي األدوية الجنيسة المنتجة في تونس بأسعار منخفضة    

عاًما، وبالتالي سيمنع  20ستمدد حماية براءات االختراع إلى ما بعد  ALECA السوق. لكن اتفاقية

ية الجنيسة. مما يعني زيادة حادة في أسعار األدوية ومن ناحية أخرى، فإن تسويق العديد من األدو

المختبرات التونسية في الواقع ال يمكنها الوصول إلى السوق األوروبية. فتظل براءات االختراع وفترة 

 289الحماية اإلضافية لها ومبدأ سرُّ األعمال ثالث آليات يمكن أن تمسُّ من مبدأ الحّق في العالج.

” يكالأأل“أّن اتّفاق  2019أفريل  29الفرنسية يوم اإلثنين ” لوموند“كشف تقرير نشرته صحيفة  و    

الذي يسعى االتحاد األوروبي لتوقيعه مع تونس يُمثّل خطرا على قطاع صناعة األدوية بتونس وأنه 

ق مع االتحاد اتفا“وتحت عنوان  .سيتسبب في ارتفاع تكاليف العالج وكذلك في غالء أسعار األدوية

من الوارد أن تعرف تونس نقصا في “كتبت الصحيفة ” األوروبي يُهّدد بإلهاب أسعار األدوية في تونس

األدوية ذات األسعار المعقولة. وإذا كان الخبر لم يعد سّرا في ظّل تجنّد أرباب قطاع صناعة األدوية 

وله بين تونس واالتحاد األوروبي فإن للتبادل الحّر الذي يجري التفاوض ح” أليكا“بتونس ضّد اتفاق 

عندما تّم التوقيع سّرا على اتفاق بين الديوان األوروبي لبراءات االختراع  2017القضية تعود إلى سنة 

ونظيره التونسي، اتفاق مّر عليه الجانب التونسي مرور الكرام دون التفّطن للخطر الذي يتضّمنه على 

وتعليقا على ذلك قال مسؤول ”. ى كلفتها وكلفة التداوي بصفة عاّمةصناعة األدوية بتونس وتداعياته عل

وأضافت .”! ال أدري أيّة لوثة أصابت التونسيين ليمضوا على هذا االتفاق“سام بوزارة الصحة التونسية 

 70إلى حدود اليوم يُغّطي إنتاج تونس من األدوية والمرّكز أساسا على األدوية الجنيسة “الصحيفة 

ويوّضح المسؤول ”. من حاجات السوق الداخلية حسب ما أفادت بذلك الصيدلية المركزية بتونس بالمائة 

                                                           
أثر عولمة نظام حماية براءة االختراع على هيكل قطاع الصناعات الدوائية في الدول النامية،  المرجع د. خالد اليتيم ، د. عبد الحفيظ مسكين ،  288

 .438السابق ص 

 

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 289:2019 
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في السابق كنّا نُصنّع األدوية الجنيسة ولم تكن المخابر األجنبية تودع بانتظام براءات “بالوزارة قائال 

قد باتت تونس أشبه بخانة ل”   “لوموند“وتابعت .”اختراعاتها في تونس ألنها تعتبر بالدنا سوقا بال أهمية

األدوية  يكفي وضع عالمة عليها تماما مثل مولدافيا والمغرب لتدخل براءات اختراع مخابر

الجديدة إلى تونس الشيء الذي يمنع هذه األخيرة من إنتاج جانب هاّم من األدوية الجنيسة  األجنبية

اعة الدواء بتونس ان تتفاقم باإلمضاء يُمكن لهذه القيود المفروضة على صن“وتقول الصحيفة .” الجديدة

الذي تطّرقت جولة محادثاتها يوم أمس اإلثنين ألّول مّرة إلى قطاع حّساس هو قطاع ” يكااألل“على اتفاق 

الصحة. وبينما كان بإمكان تسويق دواء جنيس في تونس غداة انتهاء مدة براءة االختراع، يقترح 

سنة مثلما تنّص على ذلك قوانين  20روبي مّدة حماية تكميلية بـ المشروع الُمقّدم من قبل االتحاد األو

ورئيسة الغرفة ” ترياق“ونقلت الصحيفة عن سارة المصمودي مديرة مخبر  .”منظمة الصحة العالمية

إذا أثبت مخبر عبر دراساته أن دواءه لعالج صداع الرأس صالح أيضا “الوطنية لصناعة األدوية قولها 

وهكذا فإن كل الوسائل صالحة للتمديد إلى … لتمديد في فترة صالحية براءة االختراعآلالم الحلق يتم ا

 20سنة مقابل معّدل  50أو  45ما ال نهاية له في مدة براءات االختراع والتي في النهاية ستمتّد إلى 

التونسي سيتسبّب في الترفيع في تكاليف العالج بالنسبة للمريض ” أليكا“سنة حاليا وبذلك فإن اتفاق 

وبعد أن أشارت إلى ترفّع سارة المصمودي عن .”وسيضع صناعة الدواء بتونس في وضع حرج

ال يخدم في قطاع صناعة “أوردت الصحيفة عن المتحّدثة اعتبارها أن االتفاق ” أليكا“اتفاق ” شيطنة“

” لوموند“وخلصت .”لمصنّعي األدوية بتونس 1+ 27األدوية سوى المصالح األوروبية وال يفتح سوق 

الذي يسعى االتحاد األوروبي لتمريرها تمثّل نعمة لشركات صناعة الدواء ” أليكا“إلى أّن بنود اتفاق 

بأوروبا أين تتمركز أهّم مصانع األدوية في العالم ولكنها باهظة التكاليف لشركات صنع األدوية 

شراء أدوية غالية “الختراع هو مد سريان مفعول براءة اأوللمرضى بتونس إذ أن المعنى الوحيد إلطالة 

 290 ”.الثّمن وألطول مّدة ُممكنة

فإنه يوجد عدد قليل جدَّا من التونسيين ممن يفهم التوازن الدقيق بين حقوق  ”أميمة جغام“ووفقا لـ     

الملكية الفكرية و مقتضيات الصحة العامة بما في ذلك الشركات التي تشتغل في المجال الصيدلي بل 

، كان فريق التفاوض  2017التفاوض التونسي حول االتفاقية نفسه. ففي أفريل من سنة وحتى فريق 

، ”المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية“التونسي حول هذا الموضوع متكّونا من ممثلين عن 

في الوكالة الوطنية لالختراعات و ممثلين عن وزارة الصحة العمومية. وإن هذا الفريق ال يضم خبراء 

مادة الملكية الصناعية المختصة بمجال الطب والصحة. و أنه ال يوجد انسجام بين تركيبة الفريق 

يتحدث ” األليكا“التفاوضي والمواضيع المطروحة على طاولة النقاش. فعندما أشارك في نقاشات 

                                                           
 :2019أفريل  30يقتل صناعة األدوية بتونس ويُلهب أسعارها،” أليكا“اتفاق ”: لوموند “290
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الحصول  المتدخلون حول الهجرة و النسيج و التكنولوجيا ولكن ال يتحدث أي أحد منهم عن الحق في

على الدواء أو الحق في الملكية الفكرية. خصوصا و أن اإلجراءات التي تدخل تحت نطاق الملكية 

وإلى جانب المختصين في األدوية، فإن عددا من ” الفكرية لها عواقب على عديد المجاالت األخرى

على المجال الطبّي. و إذا المخابر لم يتم إعالمها   بتطّورات المسار التفاوضي و تأثيرات هذه االتفاقية 

تم التوقيع على هذه االتفاقية بشكلها الحالي فلن تبقى األمور على نصابها، بالنسبة لهم كما بالنسبة 

 291لحرفائهم  التونسيين.  

علما بأن المغرب  التي أمضت هي األخرى  إتفاقية التبادل الحر و الشامل  مع اإلتحاد األوروبي  نفس   

    292المصير. المصير عرفت  نفس

ويؤكد  البعض على أن ما يثير القلق في  اتفاقية التبادل الكامل والشامل والمعمق  فيما يتعلق بحماية    

حقوق الملكية الفكريّة هو مطالبة األوروبيون بالمصادقة على قوانين تحمي براءات اختراع شركاتهم 

المتضررين من حماية حقوق الملكية،  وسيكون من بين.وتمنع نسخها، كما ورد في مسودة االتفاقية

شركات صناعة األدوية التونسية، حيث قد تفضي االتفاقية إلى تهديد حقوق المرضى في تناول األدوية 

المثيلة حيث يعتمد نظام التأمين الصحي في تونس  بشكل كبير على تلك األنواع الرخيصة من األدوية، 

و قبيل انطالق هذه الجولة، مارس المجلس الوطني .ستوردةنظرا الرتفاع أسعار مثيالتها األصلية الم

لهيئة الصيادلة ضغوطا على الحكومة من أجل توظيف المرونة التي يكفلها االتفاق المتعلق بحقوق 

كما رفضت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بشكل قاطع أي .الملكية الفكرية المتصلة بتجارة األدوية

نائب رئيس نقابة أصحاب "نوفل عميرة "وعبر .ن في هذا المجالخطوة قد تضر بمصالح العاملي

الصيدليات الخاصة عن مخاوف القطاع من أن يؤدي االتفاق بصيغته الحالية إلى ضرب صناعة األدوية 

أن تحرير القطاع سينجر عنه دخول مستثمرين أوروبيين بعقلية النشاط في  "عميرة"ويرى  .بالبالد

جذب مؤسسات صيدالنية أوروبية خاصة لترويج “وقال إن .ن تكون متكافئةأوروبا أي أن المنافسة ل

األدوية في تونس سيؤدي إلى عدم التزامها بالتوزيع الجغرافي بالنظر لعدد السكان واحتياجاتهم من 

                                                           
 :2019فيفري  2  فريق بر األمان ” اقرأ هذه الوصفة بعناية:” أليكا* / تونس  291 

/ar-notice-la-ivementattent-lire-tunisie-https://news.barralaman.tn/aleca 

 
292 « Les mesures négociées dans le cadre de l’ALECA sur le volet pharmaceutique risquent d’exposer le Maroc 

à une dépendance de l’étranger. La recherche pharmaceutique marocaine pourrait être bloquée. Explications. », 

 L. Boumahrou, L’ALECA RISQUE DE PRENDRE L’INDÉPENDANCE  DU SECTEUR 

PHARMACEUTIQUE MAROCAIN EN OTAGE,11 juin 2019 : 

  

https://www.ecoactu.ma/laleca-risque-de-prendre-la-dependance-du-secteur-pharmaceutique-marocain-en-otage/ 
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واعتبر أن تحرير قطاع األدوية سيؤدي إلى تحرير تجارتها بالكامل بعدما كانت تونس تفرض .”األدوية

 .واردات األدوية في إجراء تحفيزي يدعم الصناعة المحليةقيودا على 

شركة مختصة في صناعة  36شركة، من بينها  74ن القطاع يضم أوتؤكد البيانات الرسمية، ب  

 .مليون دوالر 250األدوية، فيما تركز البقية على المستلزمات الطبية، برقم معامالت يبلغ سنويا 

لتحذيرات المحللين من االنعكاسات السلبية لالتفاقية على اقتصاد  تجاهل الحكومة"عميرة "كما انتقد 

وأوضح أن عدم تشريك المنظمات المهنية في المشاورات .البالد والدخول في مفاوضات بصفة أحادية

حول االتفاقية يعد من أهم األسباب، التي قد تجعل االتفاقية تسير في اتجاه واحد، في إشارة إلى 

وكشفت وثيقة وقعت عليها الجمعية التونسية لمقاومة األمراض .األعمال األوروبيينالمستثمرين ورجال 

المعدية والتحالف الدولي من أجل ضمان العالج في الشرق األوسط وشمال أفريقيا قبل ثالث سنوات، أن 

ير ويقول الخب.األوروبيين وقعوا اتفاقيات مشابهة تطالب بتمديد براءة االختراع إلى أكثر من عقدين

سامي العوادي إن أهم تحد يواجه تونس اليوم يتمثل في عدم قدرة االقتصاد على تعزيز موقعه كشريك 

 293حقيقي مع أوروبا، فاالتفاقية تحمل تحديات حقيقية للقطاعات الحساسة. 

" ايقناسيو قارسيا برثارو" مدير بقسم التجارة في المفاوضية  "فاضل علي رزا "وفي نفس اإلطار سأل   

مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل  وروبية  والذي اشرف على فريق المفاوضين األوروبيين فياأل

ستؤدي البنود الموجودة في أحدث نسخة من النص الخاص بحقوق الملكية الفكرية،   والمعمق مع تونس

اآلن، بناًء على  والمتعلقة بحصرية البيانات، إلى ارتفاع أسعار األدوية في تونس إن تم تطبيقها كما هي

هناك أمثلة عديدة أخرى لبلدان نامية شهدت ارتفاع أسعار األدوية نتيجة  آراء الخبراء الذين استشرتهم.

كيف تؤثر اتفاقية  كلها تكاليف، وال مرابيح:“ اتفاقيات تجارية تضّمنت على حصرية البيانات، منها

 All Costs, No)روهيت مالباني، ,” ويةالوالية المتحدة واألردن التجارية على النفاذ إلى األد

Benefits: How the US-Jordan Free Trade Agreement Affects Access to 

Medicines (Rohit Malpani, 2009.) في اتفاق التبادل الحر  لماذا يمثّل إدراج حصرية البيانات

الموثّق على أسعار األدوية؟ هل  الشامل والمعمق أمراً مهما بالنسبة إلى االتحاد األوروبي، رغم أثرها

يعتبر االتحاد األوروبي حماية الملكية الفكرية ذات أولوية أعلى من النفاذ إلى األدوية والقدرة على 

فأجاب بأنه" يوفر تنظيم حماية البيانات حافزاً مهماً لتطوير مستحضرات صيدلية وفالحية آمنة  ؟اقتنائها

ااِلختراع وحدها. تتجه معظم النفقات الالزمة، من ناحية الوقت  وفعالة. إنه حافز ال توفّره براءات

والمال، إلى البحث والتطوير، والذي نادراً ما يؤدي إلى اختراعات قابلة للتسجيل. يقوم الُمبتكرون 

باستثمارات كبيرة، ويتحملون مخاطر كبيرة، عند جلبهم لمنتجات جديدة إلى السوق. وفي حالة األدوية، 

                                                           
 :2019/05/03الجمعة صناعة األدوية التونسية في مرمى اتفاقية أليكا،رياض بوعزة ،،   293
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جة في صالح المرضى. لكن يجب توفير الحوافز المناسبة لكي يعمل هذا النظام بشكل صحيح. تكون النتي

يعتقد االتحاد األوروبي أن االتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، الخاصة بمنظمة 

توفر توازناً التجارة العالمية، بشكل عام، واالتفاقيات الثنائية بين االتحاد األوروبي، بشكل خاص، 

معقوالً. تأخذ كل اتفاقيات التجارة الحرة التي نحن بصدد التفاوض حولها مع دول نامية، بعين االعتبار 

الوضع التنموي والتخوفات الخاصة بالصحة العمومية لشركائنا التجاريين، وخصوصيات البلد كذلك. 

الدوحة حول االتفاقيات    حول   نحن ال نطالب، ولن نطالب، بأحكام تتعارض مع أو تقوض من  إعالن

. بل بالعكس، األحكام المتعلقة بالملكية  الجوانب التجارية  لحقوق الملكية الفكرية والصحة العامة 

الفكرية التي نقترحها تتضمن إشارة واضحة إلعالن الدوحة، لضمان استعمال شركائنا التجاريين 

تجارية لحقوق الملكية الفكرية، خاصة المتعلقة ببراءات للمرونة التي تمنحها االتفاقيات حول الجوانب ال

االختراع الخاصة باألدوية. هذا يعني أن الفصول الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي نقترحها تحترم 

 294  الحقوق والمرونة التي يُعترف بها ألعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب إعالن الدوحة."

أن :"ُعسر الحصول على األدوية و االرتفاع الُمشّط في ” عات الممكنة لألليكادراسة التب وقد ورد في    

ال يوجد أي بنِد يتعلَّق ” صنفا“ 11ففي هذه االتفاقية المتكونة من ” أسعارها سيكون حتما من نتائج األليكا

د المتعلق إذا ما تمعّنا في المحتوى، يتبين أّن البن ظاهرا بالصّحة أو بصناعات الصيدلة، غير أنه 

تمديد مدة الحماية “و ” براءات االختراع و الصّحة العمومية“يتضمن أقساما بعنوان: ” الملكية الفكرية”بـ

  ؟ يبقى الخطر” حصان طروادة”فهل نحن أمام”. المخّصصة لبراءات االختراعات التي تهّم األدوية

 ) période de protectionلهاوفترة الحماية اإلضافية  )brevet (واردا. فتظل براءات االختراع

) complémentaireومبدأ سرُّ األعمال) secret des affaires(  ثالث آليات يمكن أن تمسُّ من

أن حصرية المعطيات في مجال االختراعات سيكون لها تأثير  الدراسة  كما أكدت مبدأ الحّق في العالج.

سنة ابتداء من تاريخ  20ة محددة، تبلغ عادة الحماية ممنوحة بفتر“ ملموس على أسعار األدوية ذلك أن

و هذا طبعا حسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية. و بعد تجاوز هذه الفترة يدخل ” إيداع المطلب

أما في ميدان الصحة فإن هذا  )domaine public .(موضوع براءة االختراع في نطاق الملكية العامة

، وهي أدوية أسعارها منخفضة، و لكن لها  ”)générique (نيسةاألدوية الج“المبدأ تتم ترجمته عبر 

نفس المواصفات التي تمتلكها األدوية األصلية. و هو ما يعد في صالح المرضى و في صالح صناديق 

 295التأمين االجتماعية أيضا إذ أنها هي التي تتكفل في معظم األحيان بمصاريف العالج. 

                                                           
 2(، االتحاد األوروبي )حوار مع المفاوض األوروبي الرئيس… ، أليكا / تونس : مساعدة أوروبية للتفاوض مع  فاضل علي رزا  294 

 :2019جانفي

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/ 

 :2019فيفري 2  فريق بّر األمان ” اقرأ هذه الوصفة بعناية:” أليكا* / تونس  295 

/ar-notice-la-attentivement-lire-tunisie-https://news.barralaman.tn/aleca 

 

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/
https://news.barralaman.tn/aleca-tunisie-lire-attentivement-la-notice-ar/
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، تعبر فيه عن رفضها 2019ماي  22بيان لها اليوم األربعاء   ونسنقابة أطباء أسنان ت كما أصدرت   

االتحاد وألليكا بين تونس ا اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مضي الحكومة في التفاوض حول

 .بصفة أحادية، رغم االعتراض المسجل في أوساط المنظمات المهنية والنقابات على توقيعه األوروبي

إلى تشريك المنظمات المهنية في المشاورات بخصوص مضامين هذه االتفاقية  كومةالحودعت النقابة  

 .قصد إتاحة اإلمكانية لتضمين ما يسمح بالمحافظة على مقدرات الشعب التونسي وسيادته االقتصادية

" واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أطباء أسنان تونس أن الصيغة الحالية لمضمون اتفاقية "األليكا

فيها ضرب وتهديد لقطاعات حيوية في االقتصاد التونسي على غرار الفالحة والصناعة والصحة 

والخدمات، عالوة على أن المؤسسات الصحية التونسية العمومية أو الخاصة تعيش صعوبات عديدة، 

 وعدم دعمها وتأهيلها مع إتاحة المجال للمنافس األوروبي سينجر عنه التخلي عن القطاع الصحي

 296الوطني لصالح األجانب .

في تونس ، في  المسئولينالمعارضة والمجتمع المدني، صّرح عدٌد من   وبعد تعالي االنتقادات من    

. ومنهم من يعتبر أنّه من 2019محاولة المتصاص الغضب وللمناورة، أّن هذه االتفاقية لن تُوقَّع في 

أيّْ تدخل حيز  -ت المعنية. و منهم من يعتقد أنّها لن تُفعَّلغير المحتَمل تطبيقها قبل القيام بتأهيل القطاعا

 إذا ما ُوقّعَت اآلن، وهو ما يُسّمى بمبدأ عدم التكافؤ-بعد خمسة عشر أو عشرون سنة  إالالتنفيذ  

(Principe d’asymétrie)  والذي يخّول للبلد األضعف اقتصاديا أن يَطلُب تطبيقا متدّرًجا في الزمن

، حتى يُخفّف من التبِعات الكارثية التي يمكن ”التحرير الديواني”وفي المواد الخاضعة لـ وفي القطاعات.

إن تنجّر عن التحرير الفوري. وذلك في الحقيقة مقترح أوروبي إلدراكهم خطورة التحرير الشامل غير 

 297 .المتدّرج على االقتصاديات الضعيفة وما قد يسبّبه من انعكاسات على الميزان التجاري

 األحزاب عديد قبل من  األوروبي االتحاد مع الشامل الحر التبادل التفاقية الشديدة المعارضة ورغم  

 إن و عضللب  ووفقا  . حولها التفاوض وقف  في تنجح لم أنها إال المدني، والمجتمع الحقوقية والمنظمات

يث الدرجة، بأنها ال تطيق تتفق األنظمة االستبدادية الحاكمة في الوطن العربي، وان اختلفت من ح

المعارضة أيا كان نوعها، وال التعبير السلمي عن الرأي مهما كان مهذبا، وال منظمات المجتمع المدني 

واألحزاب والمنظمات المدنية، وتتفنن في إتباع  يينوتلجأ السلطات إلى قمع النشطاء والكتاب والصحف

  298األساليب  الالزمة. 

                                                           
 :2019-5 22اوض األحادي' للحكومة، األليكا: نقابة أطباء أسنان تونس ترفض 'التف  296

https://www.shemsfm.net/amp/ar/-األخبار_أخبار-تونس_األخبار-الوطنية/223314/نقابة-أطباء-أسنان-تونس-ترفض-مضي-الحكومة

 في-التفاوض-حول-اتفاقية-االليكا-بصفة-احدية

  : ! ”2018-12-15 - االستثمار“باسم  االستعمارعن تْقنين ”: األليكا“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    297  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

 :2014  ماي 23   المركز الديمقراطي العربي، أسباب قيام ثورات الربيع العربى،السالم، عبد يوسف آية  298 
cac.de/?p=1393http://democrati   

https://www.shemsfm.net/amp/ar/الأخبار_أخبار-تونس_الأخبار-الوطنية/223314/نقابة-أطباء-أسنان-تونس-ترفض-مضي-الحكومة-في-التفاوض-حول-اتفاقية-الاليكا-بصفة-احدية
https://www.shemsfm.net/amp/ar/الأخبار_أخبار-تونس_الأخبار-الوطنية/223314/نقابة-أطباء-أسنان-تونس-ترفض-مضي-الحكومة-في-التفاوض-حول-اتفاقية-الاليكا-بصفة-احدية
https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.inhiyez.com/archives/1940
http://democraticac.de/?p=1393
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 قطاع الخدمات على ”األليكا“ :أثار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ةثالثالفقرة  ال    

في مجال قطاع  الخدمات فقد  تطرق مخطط   اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقفيما يخص       

القطاعات من تعليم وصحة وسياحة وصناعات تقليدية ونقل وثقافة وتعليم عالي وبحث  كلالعمل إلى 

والمهم هنا هو اإلشارة إلى أّن هذا المخطط قد أمضي في عهد حكومة السيد حمادي .اعلمي وغيره

الجبالي ،التابع لحزب النهضة. و يجب أن ال ننسى أّن أوروبا ليست جمعية خيرية وستستميت في الدفاع 

ح وستطالبها بفتتونس  عن مصالحها وهذا أمر جد طبيعي ولكنها في أشّد الحاجة إلى شراكة قوية مع

أسواقها ومحاربة الهجرة غير الشرعية ورفع القيود الجمركية والقوانين الحمائيّة على اقتصادها ورفع 

 .األسرار البنكية والتعامل معها في مجاالت المخابرات واالستعالمات ومقاومة الجريمة المنّظمة

وأن ال  تونس  ال تنصاعولكنها ستطالبها أساسا بالقيام بإصالحات في عديد المجاالت والمطلوب هو أن 

دون  التونسيين  ترضخ إلى كل هذه المطالب بل أن تختار منها ما هو حقا في مصلحتها ومصلحة

ما اعتبره العديد بان هذه المفاوضات خطيرة على السيادة الوطنية وتأّشر إلى رجوع سواها. وهذا 

299االستعمار عن طريق االقتصاد .
 

من  منذ اللحظة األولى  لتوليها السلطة وقد تمكنت األحزاب الدينية وعلى رأسها "حزب النهضة"   

 اتفاقيةات وأهمها تفاقياال عديد  تدمير االقتصاد التونسي  على كل المستويات مما ساهم في  تمرير

التبادل الحر والشامل والمعمق مع اإلتحاد األوروبي ,وبذلك لعبت مصطلحات التصقت بما يطلق عليه 

التحول من خالل  بـ"الربيع العربي" و"الديمقراطية "من توغل القوى الغربية في تونس وتمرير أجندتها 

وهذا ما يفسر    " عرابة الربيع العربي،" 300من  تركيا 1201سنة الذي انطلق  المزعوم   الديمقراطي

                                                           
،  الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي هاجر عّزوني، 299  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير

 

bir/103613https://www.turess.com/alkha 

 
300 « Lors de sa 121e Session tenue le 11 mai 2011 à Istanbul, le Comité des Ministres a approuvé les 

propositions formulées par le Secrétaire Général concernant la politique du Conseil de l’Europe (CdE) à l’égard 

de son voisinage immédiat, dont l’objectif est de promouvoir le dialogue et la coopération avec les pays et les 

régions situés à proximité de l’Europe qui expriment la volonté de coopérer avec le CdE sur la base des valeurs 

communes de droits de l’homme, de démocratie et d’Etat de droit. De plus, le Comité des Ministres a invité le 

Secrétaire Général à élaborer des plans d’action pour la mise en œuvre de cette politique. La politique du CdE à 

l’égard des régions voisines s’adresse à un pays donné, à sa demande. Conçue pour des partenaires de l’Afrique 

du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, elle fixe les trois objectifs suivants: f faciliter la transition 

politique démocratique dans les pays concernés; » Partenariat de voisinage avec la Tunisie 2015-2017, Conseil 

de l’Europe : 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f7df

b 

https://www.turess.com/alkhabir/103613
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f7dfb
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f7dfb
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ولم تعرف    301.وعود حركة النهضة بعد وصولها إلى السلطة بتطبيق الديمقراطية حبر على ورقبقاء 

البالد فقط تراجع كبير على  مستوى الحقوق والحريات، بل أيضا على المستوى االقتصادي،  فالبالد 

 باتت على أبواب اإلفالس.

إلى أّن قطاع الخدمات الذي سّجل فائضا في  Ecorys 2013 أشارت تقديرات مكتب الدراساتوقد     

ميزانه التجاري إلى حد ذلك التاريخ، سيعرف تدهورا ملحوظا في ميزان الخدمات بعد إبرام االتّفاقية، 

 مقابل القيـمة بالمائة  77من ذلك أّن قطاع النقل الجـّوي الذي يتمتّع بنسبة عالية من الحماية تتجاوز 

(équivalent ad-valorem)  مقابل  بالمائة 4ستنخفض خدماته المصّدرة عند تحريره بنسبة تفوق

، أّما قـطاع المواصالت الذي يمتاز حاليا بالمائة  16ارتفاع في وارداته من الخدمات يصل إلى حدود 

الحال بالنسبة إلى قطاعات أخرى مثل  . وكذلكبالمائة 40بتنافس  كبير فسترتفع وارداته إلى مستوى 

من والنقل البحري وخدمات األعمال المالية والتأمين التي ستسّجل بدورها تدهورا في ميـزانها التـجاري. 

أهّم التأثيرات المرتقبة األخرى انعكاسها السلبي على الحـّق في العمل .كما تفيد  التقديرات بأّن مـساهمة 

في مجال خدمات النقل الجّوي وبنسبة  بالمائة 11.5تشغيل ستنخفض بنسبة القطاعات المذكورة في ال

وكذلك  بالمائة 5.86في مجال النقل البحري وبنسبة أقل في قطاع االتصاالت تصل إلى  بالمائة 7.88

في قطاع الخدمات المالية. ونقس الشيء بالنسبة لمجال التأمين الذي سيشهد بدوره انخفاضا في حجم 

.و تشير التقديرات كذلك إلى تقلص في مجال  بالمائة 4العمالة المتخـّصصـة بنسبة تناهز فرص تشغيل 

انتـداب العمالة غير المتخصصة، مما سيضاعف من خطورة األوضاع االجتماعية التي سيفضي إليها 

ـة من طاق بالمائة 51تحرير قطاع الخـدمات بصفتـه قـطاعـا واسعا وحيـويّا يستـوعب ما يزيـد عـن 

 البالد التشغيلية حسب أرقام المعهـد الوطني لإلحصاء .

وتجدر اإلشارة هنا إلى التفاوت الكبير بين إمكانيات الجانبين وهو ما سيعّرض القطاع عند تحريره    

إلى منافسة عمالقة الخدمات األوروبيين. ولعلّه من المفيد أن نذكر هنا بعضوية تونس في المنظمة 

وبتوقيعها على االتّفاقية العامة لتجارة الخدمات مّما يجعلها قانونيا معنية بتحرير قطاع العالمية للتجارة 

الخدمات ورغم أّن االتفاقية ال تجبر أي بلد على االلتزام بتحرير قطاع اقتصادي معين إال أنها تتضمن 

ادي وأهداف بندا يقضي بوجوب التحرير التدريجي من قبل كل دولة عضو طبقا لدرجة نّموها االقتص

سياستها الوطنية، وقد تقيّدت تونس بعدد من االلتزامات ذات طابع أفقي لها عالقة بتجارة الخدمات مثل 

االستثمار األجنبي وتنقّل العمالة واألنشطة التجارية والصرف وتملّك األراضي والتزامات ذات طابع 

  .قطاعي تتعلّق بخدمات االتصــاالت والخدمات المالية والسياحية

                                                           
 .19  المرجع السابق،صعقائدي و رهان السلطة مع التركيز على تونس، نعيمة كراولي اإلسالم السياسي بين الخطاب ال    301
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على أّن تونس هي البلد اأّلكثر انغالقا في  2014صادرة في سنة في دراسة  لبنك العالميا أكدّ و   

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في أنشطة الخدمات المهنية وتجارة التفصيل وثاني بلد في القيود 

ضمن كّل قطاع   اتأنشطة الخدم كما أصدرت المنظمة العالمية للتجارة جدوال يحصي  .على النقل

بتحريره،  التزامات« اتفاقية أغادير»اتّخذت فيه تونس واالتحاد األوروبي وباقي الدول األعضاء في 

واستنتجت المنظمة من األرقام المدرجة بالجدول أّن تونس هي البلد الذي يفرض أكبر عدد من القيود 

تبطت بها ثالثة قطاعات هي االتّصاالت على تحرير تجارة الخدمات حيث ال تتجاوز االلتزامات التي ار

والمالية والسياحة في حين التزم االتحاد األوروبي واألردن ضمن اثني عشرة قطاعا والمغرب في 

 .مستوى ثمانية قطاعات ومصر في حدود ستة قطاعات

الركب ومن وهذا التقييم وإن كان مطابقا لوضع الخدمات في تونس إاّل أنه ال يعني أنّها قد تأخّرت عن    

واجبها التسليم بضرورة تحرير اقتصادها كليا في أقرب اآلجال دون التوقّي من تبعاته. تشير نفس 

الدراسة، على سبيل المثال، إلى أّن الحّد من القيود المفروضة على التجارة يؤّدي إلى انخفاض األسعار 

يق نسبة أعلى من النّمو وبالضرورة إلى تحسين القدرة الشرائية لدى المواطن وكذلك إلى تحق

إاّل أّن تعويض الخسارة المالية الناتجة عن التفكيك تفرض طبقا للدراسة تعديل األداء  302االقتصادي،

وهو ما سيكون له تـأثير كبير  بالمائة 21،41 على القيمـة المضافة كإجراء مصاحب وترفيعه بنسبة

 303 .على األسعار والقدرة الشرائية للمواطن التونسي 

 

                                                           
، من السلع والخدمات المجتمعزيادة الكميات المتاحة ألبناء    ومن أهم الفوائد التي تنجم عن النمو االقتصادي هي   302

يساعد على القضاء خرى. كما األ زيادة رفاه الشعب عن طريق زيادة اإلنتاج والرفع في معدالت األجور واألرباح والدخول

تها زيادة الدخل القومي يسمح بزيادة موارد الدولة ويعزز قدر، على الفقر ويحسن من المستوى الصحي والتعليمي للسكان
كتوفير األمن، الصحة، التعليم، بناء المنشآت القاعدية والتوزيع األمثل للدخل القومي، دون أن  تهاعلى القيام بجميع مسؤولي

أثـر األزمة المالية العالمية على  ،الرحمان روابح عبد .التخفيف من مشكلة البطالة، لك سلبا على مستويات االستهالك الخاصيؤثر ذ

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم ،)2014- 2000دراسة قياسية للفترة ) ،حركة التجارة الخارجية للتكتل االقتصادي األوروبي

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر بسكرة  ، تخصص: اقتصاد دولي االقتصادية

 :194-193،ص 2018/  04/  26وقشت بتاريخ نقسم العلوم االقتصادية  ،التسيير

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D
4%8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8

D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf 
تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار رئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  303

 :2019.01.22السياسي وتخّوف المهنيين والمجتمع المدني، 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني

 

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
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  الصناعة على ”األليكا“ :أثار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق عةرابال  الفقرة 

إال أنها 304رغم دسامة مجلة تشجيع االستثمار وكثرة التشجيعات واالمتيازات التحفيزات بتونس     

تثمر تصب كلها في صالح المستثمر األجنبي فقط ،فالتسهيالت  والتشجيعات والمنح هي حكر على المس

في عالقتهم اليوميّة مع اإلدارة التونسية   األجنبي دون سواه. وعلى أرض الواقع، يدرك التونسيون

صعوبة  ببعث المشاريع .  ويكفي معاينة التجربة المستعصية بيروقراطيا  ألّي صاحب مؤّسسة يسعى 

لتعقيدات و التعطيالت التي مثال لتغيير نشاط مؤّسسته أو إغالقها أو إعادة هيكلتها. كما يمكن معاينة ا

وبالعودة إلى مالئمة التّشريعات   . وصغار التّّجار في هذا الباب  الحرف يواجهها أصحاب الصناعات و

عن كون هذه المالئمة قد تشّكل حافًزا وضغًطا  ومعايير الجودة بين تونس واالتّحاد األوربّي وفضاًل 

في إضافيّين على أرباب الّصناعات والخدمات للتّركيز على عوامل الجودة واالبتكار كرافعة للتّنافسيّة 

األسواق الخارجيّة، فإّن من شأن هذه المالئمة، إن رافقتها إصالحات عميقة في القوانين المنّظمة للعمل 

أن تُسهم في تنافسيّة الُمنتج التّونسي في األسواق غير األوروبيّة على غرار  وحرية تنقّل رأس المال،

   305الّسوق اإلفريقيّة واآلسيويّة. 

بعد أن كانت تونس   306 قد عرف تدهورا كبيرا بعد ما يطلق عليه  بـ "الثورة"علما بأن مجال التعليم     

و يؤكد العديد على أنه من واجب "الحكومة حسن ترتيب الدول تقدما في هذا المجال.  من بين أكثر

األولويات والشروع في إصالح وإعادة هيكلة العديد من القطاعات قبل التفكير في خوض مثل هذه 

ّن قطاع الهندسة المعمارية والتعمير وبقية القطاعات الهندسية تشكو بطبيعتها من عدة المغامرات. إ

العناية التي تستحق. كما أّن تدهور  إيفائهاصعوبات ناجمة أساسا عن تهميشها من قبل الحكومة وعدم 

ة نظرائهم العالي والتكوين وانهيار مستوياتها ال يمكن لمؤسساتنا ولمكاتب الدراسات من منافس منظومة

األوروبيين إذا ما اكتسحوا السوق المحلية، زد على ذلك عدم المساواة بيننا وبينهم في مختلف اآلداءات 

                                                           
قفصة تونس ،الطبعة   -نعيمة كراولي ، قانون االستثمار بتونس، )دراسة مقارنة(،  مطبعة قطيف:كتاب لمزيد من المعلومات أنظر إلى  304

 .1998األولى، جوان  
 د أن نكون؟وليد حدوق، تونس واتفاقية األليكا" من نحن ومن نري  305

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-األليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-3-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحليالت 

 
306 « Les atouts du pays en termes d’éducation (aussi bien au niveau des facteurs que des résultats 

d’apprentissage) sont l’une des principales explications de son dynamisme économique. En 2011, l’indice de 

développement humain des Nations Unies était supérieur à la moyenne régionale (0,70 pour la Tunisie contre 

0,64 pour d’autres pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. », Économie du savoir évaluation 

de la Tunisie, Identification et comblement des écarts en matière de capacités et d’innovation de la région située 

au Sud et à l’Est du bassin méditerranéen (région SEMED),p5 : 

reportfr.pdf-knowledge-https://www.ebrd.com/downloads/news/tunisia 

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-الأليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-3-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحلیلات
https://www.ebrd.com/downloads/news/tunisia-knowledge-reportfr.pdf
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التحتية المتعلقة  ىوالمصاريف والتجهيزات والبرامج اإلعالمية وغيرها، إضافة إلى ضعف مختلف البن

ا ألهوائهم ) تكوين موجه، بالمجال ومختلف الشروط والمواصفات الموضوعة على مقاساتهم ووفق

وتجدر اإلشارة إلى أّن تفاقم …(. معينة« إيزو»تأمينات مختلفة، برمجيات إعالمية أصلية، مواصفات 

البطالة بقطاعاتنا يحتّم على الحكومة البحث عن أسواق جديدة وال فتح مجاالتنا لألجانب، فعلى كل 

ة لمختلف القطاعات المعنية بالمسألة التصدي الهياكل المهنية والجمعيات والهيئات الوطنية الممثل

 .لمشروع اإلتحاد األوروبي إن كانت ترغب في خدمة منظوريها بصفة جادة وفي مصلحة اقتصاد البالد

  ، ووزير التجارةتونس زرتالتي  "سيسيليا مالمستروم"وقد أعلنت المفوضة األوروبية للتجارة   

االتفاقية الجديدة للتبادل »رضا لحول عن بدء هذه المفاوضات. حيث قالت مالمستروم في بيان  التونسي

الحر الشامل والمعّمق التي نطلقها اليوم، إشارة قوية جدا وعالمة على دعمنا النتعاشكم االقتصادي 

مثل هذا االتفاق سيعطي دفعا لتنافسيتكم »في هذا البيان  "ممالمسترو"وأضافت «ولديمقراطيتكم الشابة. 

ويحسن نفاذكم إلى السوق األوروبية، هذا من جهة، ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل إلطار 

للصحافيين  "سيسيليا مالمستروم"وقالت «االتحاد األوروبي سيحّسن مناخ األعمال ، من جهة أخرى. 

ف )من االتفاقية(، ولهذا يجب أن نعمل وبتعاون كامل مع الحكومة. كما يجب أن ندرك أن هناك مخاو»

« والمجتمع المدني، واإلجابة بشكل جيد عن األسئلة التونسية  يكون هناك حوار مستمر مع الشركات

 307".«وستأتي بفرص اقتصادية لتونس سرية، وأن االتفاقية ستكون مفيدة ليست هناك أجندة»إلظهارأنه 

غير أن تلك التصريحات تتنافى والمنطق، فكيف يمكن لدولة لم تستطع منع السفير الفرنسي من    

االلتزام بالقانون واألعراف الدولية المتعلقة بحدود صالحيات السفير ، والذي بات حضوره مفروضا في 

واألحداث التي تعيشها تونس،وفاقت تعليقاته وتصريحاته تصريح الناطق الرسمي للحكومة  كل المناسبات

فكما كبل أجداد السفير  والمجتمع المدني،  التونسية حوار مستمر مع الحكومة و الشركاتأن يكون هناك 

صاص والذهب الفرنسي تونس بعهد الحماية وما تبعه من اتفاقيات استغالل  مناجم الفسفاط والحديد والر

والزنك، والبترول والغاز والملح ، والتي ال زالت ليومنا هذا يعد الحديث فيها من المحظورات 

والممنوعات.فقد أحسنت الدول األوروبية تطويق الحكومات المتعاقبة على تونس بجملة من الحيل 

ة عن  حوار الحضارات  والعقود التدميرية لالقتصاد والعباد لعقود أخرى،ثم  يعلن في المحافل الدولي

 والتعايش السلمي بين الشعوب . 

 

                                                           
  ، الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي هاجر عّزوني، 307  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير

ess.com/alkhabir/103613https://www.tur 

https://www.turess.com/alkhabir/103613
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وليس بجديد على فرنسا أن تلتجئ للحيل والمراوغة واستغالل الفقر و تدهور الوضع االقتصادي    

فقد سبق وأن قامت الحكومة الفرنسية بعملية احتيال "  بتونس لتفرض اتفاقيات تخدم مصالحها هي فقط، 

فرنك  480فرنك ) 415في عهد الحماية حيث  تلقت  تونس قرض بقيمة " ونصب ضد البالد التونسية

فرنك بعنوان عمولة إصدار وتكاليف أخرى لمكافئة صاحب المصرف( في حين أنّها  65خصمت منها 

ويمكن أن نقوم بالحساب بطريقة أخرى أكثر شموال : .فرنك 1025مطالبة فيما بعد بسداد مبلغ قيمته 

فرنك،   480من السندات تباع بـ  78 692مليون فرنك ) 37.7)تونس( حوالي  تتلقى الجهة المقترضة

وفقا لبحوث أجراها مراقب المالية الفرنسي، .مليون 65.1مليون( وفي المقابل تتعّهد بتسديد  37.77أي

 ٪13ماليين فرنك كعموالت )أي ما يناهز  5تحّصل على أكثر من  "ايرالنجي"، فإنّ "فيكتور فيلي"

مليون فرنك من المبلغ المزمع دفعه، تّم تحويلها قطعا  2.7كما يجّب اقتطاع .من المبلغ المحّصل( بالمائة

مليون  30وبذلك، وللحصول على حوالي ."إميل ايرالنجي "من قبل رئيس الوزراء وصاحب المصرف

 .مليون فرنك 65.1فرنك، تعّهدت الحكومة التونسية بسداد 

النصب واالحتيال، يجب األخذ بعين االعتبار لجزئيات خطيرة في  ةيلمعلعرفة الحجم الحقيقي مل   

من  38.000أنه باع أكثر من  "ايرالنجي "والوزير األّول التونسي. فقد قال "اميل ايرالنجي"تصّرفات 

 78 692في تونس )وللتذكير، فإّن مجموع السندات المصدرة بلغت  40.000السندات في باريس و

، حيث لم تجد أكثر "ايرالنجي "يعات ببورصة باريس كانت أقّل بكثير مما صّرح بهسندا(. ويبدو أّن المب

 5. ولكنه تحّصل على عمولة فاقت الـ "ايرالنجي"سندا َمن يشتريها وبقيت في حوزة  30.000من 

مليون فرنك سويسري كما لو أنّه قد قام ببيع كل السندات. ويبدو أّن ايرالنجي قام باقتراض المبلغ 

مليون فرنك سويسري( على أربع دفعات.  30مع دفعه للخزينة التونسية من بنوك أخرى )حوالي المز

سهما التي لم يتمّكن من بيعها. وهذا  30.000ومن األرجح أنه استلف من مصارف أخرى بضمان الـ 

 ال أنّنا نعتقد إنّنا : “1869 أوت 19في مقال نشر ” مراقب المالية العمومية” ما ذكره محّرر في مجلة 

 فرنسا في المقيمين حامليها ملك على باتت األكثر، على السندات، من 5000 بأن بقولنا الصواب نجانب

 على قادر غير كان الوضع، هذا وفي .""ايرالنجي "السيد يد في السندات من 30.000 حوالي لتبقى …

 مصرف في بيعها يستطع لم التي السندات أودع أنّه نعتقد إذا؟ فعل كيف الباي. تجاه بتعّهداته الوفاء

والدليل الواضح  .“لمعاليه األموال بعض إرسال من مّكنته تسبقة على ،ليحصل”اسكونت دي الكونتوار“

على السوق 1864كان يّدعي أنه قد اشترى في جانفي  "ايرالنجي"على قّوة هذه الفرضية هو أن 

ولكّن عمليات الشراء هذه لم تفض  .1865أخرى في سنة  8.000سندا و 20.962الثانوية للقروض 

 20.000إلى أّي ارتفاع في سعر هذه األوراق الماليّة. وهذا مستبعد جّدا. وبالفعل، فإّن إعادة شراء 

ومع ذلك، لم تشاهد أي زيادة في .متداولة رسميا ينتج وجوبا زيادة في القيمة 38000سهما من أصل 

. وهذا يعني أّن األوراق لم تكن أصال متداولة فيها. حيث أسعار السندات التونسية في السوق الثانويّة
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إضافة إلى ذلك، تتيح الـ  .بشراء أوراق ماليّة هي في حقيقة األمر على ملكه "ايرالنجي"تظاهر 

اميل "سهما لمالكها الحصول على فوائد في كّل سنة. فكلّما باتت هذه األسهم في حوزة  30.000

 308" .من تسديد الفوائد، يبقى هو المستفيد "ايرالنجي

   يو رغم هذا التعتيم فإن هناك معطيات تبين أن تداعيات هذه االتفاقية كانت سلبية على المستو   

 أوال، مما   تفكيك المعاليم الجمركية التدريجي على المنتوجات الصناعية الموردة من االتحاد األوروبي

وسنة  1996نة الوطنية في المدة المتراوحة بين سنة مليار دينار للخزي 24أدى إلى فقدان ما ال يقل عن 

ثانيا أن هذه االتفاقية أدت إلى اندثار النسيج الوطني  وأي ما يعادل نصف المديونية للبالد حاليا. 2008

حسب ما تبين من خالل  2010و 1996بالمائة في المدة بين  55الصناعي المحلي بنسبة قدرت ب

. وقد شمل هذا 2013لإلحصاء بتعاون مع البنك الدولي صدرت سنة دراسة قام بها المعهد الوطني 

االندثار أهم القطاعات المتعلقة بالتشغيل مما أدى إلى تفاقم البطالة و انسداد اآلمال في التشغيل داخل 

.حيث  1995البالد وهذا ما يفسر تفشي ظاهرة الهجرة السرية التي لم تكن معهودة في بالدنا قبل سنة 

   -1996ألف موطن شغل في المدة بين  500ألف و  300مواطن الشغل المفقودة بين  يقدر عدد

2010.309 

ولم تكن  1972علما بأن المؤسسات األجنبية المنتصبة في تونس كانت موجودة منذ صدور  قانون   

حذية وليدة اتفاقية الشراكة. وهذه المؤسسات المنحصرة أساسا في قطاعات النسيج والمالبس والجلد واأل

والتي أضيف لها الحقا قطاع األشرطة الكهربائية واللوحات اإللكترونية تعتمد على اليد العاملة الغير 

مختصة بالنظر لتدني األجور وال تستوعب طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا المتدفقة سنويا في 

اد التونسي حصريا على و تنحصر مساهمة هذه المؤسسات في القيمة المضافة لالقتص سوق الشغل.

لها من ميزانية الدولة حيث أنها ال تتزود من المؤسسات   األجور الصافية بعد خصم المنح التي تدفع

الضرائب الموظفة على المؤسسات   بينما تتمتع باإلعفاء التام من دفع  التونسية إال بنسبة ضئيلة جدا

الثورة الغير »بعنوان  2014الصادر في سنة   رهالمحلية كما تتمتع بمنح قدرها البنك الدولي في تقري

سنويا أي ما يساوي حاليا ملياري دينار في كل سنة مما يمثل نسبة   بقيمة مليار دوالر أميركي« مكتملة

بالمائة من منتوجها في  50كما تتمتع بالترخيص في تسويق   بالمائة من الميزانية الحالية للدولة. 7,4

في خرق   ة مراقبة جدية، والحال أنها انتصبت على أساس التصدير الكلي و ذلكالسوق التونسية دون آلي

                                                           
 ماي 31 حفصة، بن ومختار األخزوري أسامة محّمد : ترجمة تونس، على السطو من فرنسا مكن الذي السالح المديونية: ، توسان اريك    308

2016: 

  

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/المديونية-السالح-الذي-مكن-فرنسا-من-ال 

 

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 309:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
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كما أن   واضح وصارخ لقانون المنافسة نظرا إلى أن هذه المؤسسات غير خاضعة لدفع الضرائب.

إدماج مبادالتها التجارية   المؤسسات  غير مقيمة ، لذا من المفروض أن تكون مصدرة كليا،وأن يتم  هذه

يزان التجاري للبالد، و الحال أنها غير خاضعة لقانون الصرف الصادر عن البنك المركزي في الم

المتأتية من التصدير إلى الوطن التونسي وهذه   التونسي الذي متعها بعدم االلتزام بإرجاع المبالغ

دينار  مليار  13،6 تمّكن السلطة من التقليص المزيف في العجز التجاري ليصبح في حدود  المغالطة

مليار دينار. ومن التداعيات المباشرة لهذه العجز الهيكلي   20،4 والحال أنه بلغ 2014في سنة 

العميق للميزان التجاري بالبالد التونسية و الذي يدل على تدهور كبير للمنظومة اإلنتاجية الوطنية و

إلى  2000لواحد في سنة لليورو ا 1,19نالحظ انهيار سعر الدينار التونسي الذي تراجعت قيمته من 

بقرابة الضعف   و الحالية للبالد  لليورو الواحد حاليا ،مما زاد في تعميق قيمة المديونية السابقة 2,2

بفارق صرف العملة فقط زيادة على اللجوء المطرد لمزيد من المديونية نظرا لما تشهده البالد من تراجع   

 310اإلنتاج و النمو االقتصادي.

شارة في هذا اإلطار إلى جملة من العوامل التي تفرض توّخي الحذر وتستدعي عدم التسّرع ويمكن اإل   

في إبرام هذه االتفاقية الشاملة، من ذلك أن الوضع االقتصادي المترّدي يشكو من ضعف اإلنتاج 

الفساد  انخرام التوازنات المالية وتواصل انزالق الدينار  واستفحال و 311واإلنتاجية وتفاقم المديونية 

واالقتصاد الموازي، وكلّها عوامل قد تعّرض  تونس إلى مزيد الضغط من قبل شركائها في الخارج 

 312 .للتعجيل بإبرام االتفاقية قبل استكمال اإلصالحات الضرورية

وقد كشفت أزمة ديون البلدان النامية عن ضعف الهياكل المؤسساتية أو غيابها عن إدارة السياسات    

في البلدان النامية،كما يالحظ أن دوال كبيرة متوسطة الدخل مثل البرازيل والمكسيك عجزت  االقتصادية

وقد استغرق العمل الطالع الدول  .1982معرفة حجم ديونها الخارجية عند انفجار األزمة عام  عن 

يونيتها  على حجم ديونها وتكوينها  ثالث سنوات. وفي جمهورية مصر العربية كان إعداد بيان شامل لمد

                                                           
لشامل والمعمق دمرت النسيج الصناعي الوطني ومشروع التبادل الحر ا 1995اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي لسنة ، هاجر عّزوني  310

 سيدّمر بال شك قطاعي الفالحة والخدمات:

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-االقتصاديون-والمسؤولين-يقي 

 

في المائة،  8.11.في حين تراجعت مديونية الجزائر بنسبة  2004فاعا في مديونيتها الخارجية خالل عام "لقد سجلت تسع بلدان عربية ارت  311 

في المائة  10في المائة. وقد تجاوزت نسب الزيادة في الدين العام الخارجي  8.0في المائة، ومديونية األردن بنسبة  6.2ومديونية المغرب بنسبة 

" فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها .في المائة 6.13في المائة، وتونس بنسبة  1.18سبة لدولتين عربيتين هما: لبنان بن

  .113على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدينة المرجع  السابق ص 

 
وروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعـّمق بين التزام أصحاب القرار تــونس واالتحاد األرئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير  312

 :2019.01.22السياسي وتخّوف المهنيين والمجتمع المدني، 

 

https://ar.leaders.com.tn/article/4075--تــونس-واالتحاد-األوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار

 السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني

 

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-الاقتصاديون-والمسؤولين-يقي
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
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الخارجية يتطلب ذلك  االتصال بجهات عديدة كوزارة المالية، وزارة االقتصاد، البنك المركزي، هيئة 

ومثل هذه  .قناة السويس، وغيرها من الهيئات العامة األخرى. وبالطبع كان ذلك يتطلب وقتا طويال

واإلحصائيات المتعلقة بالديون  الظروف تؤدي دائما كما يبنه الواقع إلى التناقض واالختالف في األرقام

الخارجية. ونفس الشيء بالنسبة للجزائر فإنه ال يمكن الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة للديون 

الخارجية إال بعد االتصال بوزارات ومؤسسات مختلفة، وبالطبع فإن تعدد الجهات المشرفة على تجميع 

وطبعا   313  .تسبب في عدم دقة األرقام واإلحصائياتالبيانات المتعلقة بالقروض الخارجية من شأنه أن ي

 فإن تونس واحدة من الدول النامية  والتي يستحيل فيها  وجود بيانات وأرقام   ديونها الخارجية.

والذي يعتبر في الحقيقة اتفاقية  1995وال بد من التذكير بأن "اتفاق الشراكة الذي تّم توقيعه في سنة   

ها تفكيكك المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية بين الطرفين لم يكن تجارية بحتة تم بمقتضا

ستشرافيّة من طرف الحكومة التونسية آنذاك الستبيان تداعياته على االقتصاد الوطني إمشفوعا بدراسة 

د بصفة عامة وتأثيره المباشر على المؤسسات الوطنية الخاصة منها و العامة خاصة و أن البنك العالمي ق

من  بالمائة 48من أن هذه االتفاقية يمكن أن تؤدي إلى اضمحالل ما ال يقل عن  1994حذر في سنة 

المؤسسات الوطنية نظرا لعدم استعدادها لتحمل ضغط المنافسة للشركات األوروبية لعدم التكافؤ في 

هذه االتفاقية لم تخضع  المستوى التكنولوجي و العلمي و الحوافز المالية و اإلدارية لدى الطرفين. كما أن

إلى حد اليوم إلى أي دراسة تقييميّة شفافة وموضوعية ومعلنة للعموم للوقوف على مدى تداعياتها على 

  314 المسيرة التنموية للبالد."

ورغم المسافة الشاسعة بين مصطلح" حوار الحضارات" و"االتفاقيات ذات البعد االقتصادي " إال أنه   

لمنطقة   متساكني  "خمسة  زائد خمسة مع تونس    في إطار ملتقى " فاقية الشراكة اتتمرير أول     تم 

فقد  ،تونس باتفاقيات متتالية أدت إلى تكبيلها ألجيال  توريطأفضى إلى والذي  ،البحر األبيض المتوسط  

ثالث تحت آن األوان لتسمية األشياء بأسمائها،والكف عن تمرير صفقات تجارية مدمرة لشعوب العالم ال

شهدت العالقات بين الدول العربية واالتحاد األوروبي منذ   . وقدوحوار الحضارات شعارات إنسانية

سبعينات القرن الماضي مراحل عدة بدأت بإطالق ما يسمى بالحوار العربي األوروبي على إثر أزمة 

                                                           
المرجع   ن الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدينة،فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديو  313

 .72السابق ص 

 
دمرت النسيج الصناعي الوطني ومشروع التبادل الحر الشامل والمعمق  1995اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي لسنة ، هاجر عّزوني  314

 ة والخدمات:سيدّمر بال شك قطاعي الفالح

 

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/  الخبراء-االقتصاديون-والمسئولين-يقيؤء 

 

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-الاقتصاديون-والمسؤولين-يقيؤء
http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-الاقتصاديون-والمسؤولين-يقيؤء
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بيض المتوسط وهي تونس، النفط ، وذلك بهدف تعزيز العالقات فيما  بين البلدان  المطلة على بحر األ

  315الجزائر، المغرب،ليبيا،مصر، األردن،سوريا، لبنان، وفلسطين المحتلة.

و كما هو معروف فإن هذا األسلوب هو النهج الذي انتهجته  بريطانيا  لتدمير صناعة النسيج  القطنية    

عظيمة الشهرة  في كل القارة  في الهند  " كانت الصناعة البنغالية  المختصة  في إنتاج األنسجة  القطنية

، داكا مدينة  (plassey)عام معركة بالزي  1757قد وصف في عام  (clive)األوروبية وكان  كليف 

الصناعة النسيجية آنذاك وعاصمة بنغالديش حاليا ، بأنها مدينة واسعة األطراف ،مكتظة بالسكان 

النسيجية البريطانيون يرون في الصناعة وتضاهي  لندن  من حيث ثروتها وكان  منتجو و تجار السلع 

النسيجية البنغالية المزدهرة منافسا خطيرا و لهذا السبب  منعت الدولة االنجليزية  استيراد األنسجة  

الهندية  و أجبرت الناسجين البنغال من خالل العقوبات النقدية  و الجلد و االعتقال و سندات الدين  

استيراد األنسجة القطنية من مانشستر . و سببت هذه اإلجراءات في المجحفة على إغالق  مصانعهم و 

نهاية المطاف  انتشار الفقر المدقع بين السكان و في وفاة آالف المواطنين جوعا و بحسب ما نقله  

ألف  40ألف نسمة إلى  150انخفاض عدد السكان من   (Trevelyan)المؤرخ البريطاني "ترفيليان" 

ال و الماليا بسرعة عظيمة وهكذا تحولت داكا ، مانشستر الهند  من مدينة عظيمة نسمة فانتشرت األدغ

كتب "ميغل " قائال :" في مطلع الحقبة  316االزدهار إلى مدينة صغيرة يسودها الفقر والجوع ".

االستعمارية كان األقوياء يستحوذون على أراضي الضعفاء من ثم راحوا يستغلون الثروات المعدنية   

الطاقة المطمورة في باطن هذه األراضي أما اآلن ، فإنهم شرعوا باالستحواذ على قوى العمل  ومصادر

الماهرة ... لقد بدأّت أخيرا بالمجتمع المعرفي ... إنها بدأت باألرض و انتقلت عبر مرورها بالمواد 

ال تعبر عن صيغة الطبيعية ، إلى اإلنسان في نهاية المطاف... إن عملية االستحواذ هذه عبرت و ال تز

من صيغ التفكير و السلوك االستعماريين ؛ و لن يبالغ المرء كثيرا إذ قال أن التفكير و السلوك 

 االستعماريين يكادان يطبقان حاليا بأمكر و أخبث صيغة يمكن لالستعمار أن يتخذها ."   

صرح :"في العصور  و اتخذ "نوربرت يلووم " وزير العمل السابق في ألمانيا موقفا  مشابها حيث

العابرة استغل المستعمرون الموارد الطبيعية الكامنة في باطن البلدان التي استعمرتها ، أما في اليوم 

الراهن فإنهم يجردون البلدان الفقيرة من كفاءاتها . في األزمنة الماضية كان هؤالء يقتنون العبيد إن 

لة صحية جيدة . أما اليوم فإن العيون ترتكز على كانت أسنانهم  في حالة تدعو إلى الرضا و تبشر بحا

                                                           
 موح والتردد،الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية تطور العالقات العربية  األوروبية بين الط، ) ال ذكر السم الكاتب(  315

www.ablcc.org/news، events/in،the، spoltinght/362،2014،09،25،17،04،16  

 
ترجمة  : د. عدنان عباس علي،  ،التحول من دولة التكافل االجتماعي  إلى المجتمع  المنقسم على نفسه ،دق فقرا اقتصاد يغ ، هورست أفهيلد 316

 . 252- 249 : ص، 2007يناير  335عالم المعرفة ، عدد 

http://www.ablcc.org/news-%20events/in-the-%20spoltinght/362-2014-09-25-17-04-16
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ففي حين يقول الغرب صراحة أن العبودية تحولت  317شهادة الدبلوم. إني أسمي هذا تقدما حضاريا " .

من العبودية االنتقائية إلى اختيارو تشجيع هجرة األدمغة . فمازال العرب يبحثون و يجتمعون لتحليل 

  ولبحث أسباب هجرة األدمغة .

الدول األوروبية  جاهدة لتغليب مصالحها على الدول النامية ،فرغم قيام البنك األوروبي  بذلك سعتو 

ببعض االستثمارات في الدول المطلة على البحر البيض المتوسط، إال أّن ما  يالحظ  هو ضعف استفادة 

إذا علمنا بان الهدف المواطن العربي من المشاريع  التي يمولها البنك األوروبي لالستثمار، خاصة 

األساسي للبنك هو خدمة التنمية المتوازنة لالتحاد األوروبي فقط .لذا من الصعوبة بمكان تحديد القيمة 

مما دعى البعض إلى التسائل عن الخلفية  مثال . (FEMIP)المضافة للبنك من خالل برنامج "فميب" 

 318حوض البحر األبيض المتوسط.  السياسية  األساسية لهذا البرنامج من منظور الصراع على

منطقة مهمة في حسابات  المتوسط األبيضمن حوض البحر  الجغرافيا السياسية جعلتوقد    

قات الدولية. باعتباره نقطة تقاطع استراتيجي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب الوالع اإلستراتيجية

ية توسعية، ولم يكن بمنأى عن محط أطماع استعمار المتوسطيظل الحوض .ووبين ثالث قارات

مح النظام الم وتغير الحرب الباردة تسارعة، خصوصا بعد نهايةالم إستراتيجية-التطورات الجيو

ت التي أعقبتها في إدخال العالم في حالة "فوض الالحرب الباردة والتحو الدولي.فقد تسببت نهاية

أصبحت أكثر اتساعا وانتشارا  الراهنةنية األممعممة"، ترتب عنها حصول قناعة مفادها أن التهديدات 

 Brzeziński "ية في مداه، بشكل دفع "بريجنسكيالموفتكا، حيث التهديد أقل وطنية في تعريفه وأكثر ع

 نفسها قوتها أن تحمي مهما بلغت أي دولة "،فلم يعد بمقدورالمطلقمن األالحديث عن نهاية عصر " إلى

أمن  وة علىالللخطر ع كافةاإلنسانية أمن  تعرض أصبحت لتي،وا "الراهنة األمنيةمن التهديدات 

 319.لةالدو

                                                           
 .75المرجع السابق ص :  317
 :19،20ص:  )FEMIP("فميب"شكراني الحسين ، البنك األوروبي  لالستثمار  وبرامج  التسهيالت  األورومتوسطية   318

 Articles/bouhothaqtisadiah_66chkranihussein.pdf www.caus.org.IB/PDF/Emagazine 
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الذي يعتبر حدا فاصال بين 1973إلى حرب أكتوبر  يعود الحوار العربي األوروبيفإن للتذكير هنا  و   

فإن  .فترتين من العالقات العربية األوروبية، حيث شهد هذا العام بدء الحوار العربي األوروبي الرسمي

ظهور الحوار العربي األوروبي في تلك السنة بالذات وليد الصدفة و إنما جاء نتيجة لتضافر م يكن لذا ل

و النتائج التي انجرت عنها والسيما شعور أوروبا  1973جملة من العوامل أبرزها أوال حرب أكتوبر 

امال أساسيا من عوامل بالمعاناة االقتصادية والخطر األمني وكان تأمين تدفق البترول بالنسبة ألوروبا ع

اهتمامها بالحوار، خاصة بعد تبين مدى خطورة سالح النفط على الدول األوروبية مما أدى بالقوى 

  320.بالجزائر 1973نوفمبر  الغربية للسيطرة  على الوضع بعقد مؤتمر القمة العربي في شهر

بالجزائر  1973في شهر نوفمبر جاءت والدة فكرة الحوار حين أقر مؤتمر القمة العربي المنعقد وبذلك  

كما أقّر مؤتمر القمة  .ضرورة بحث أسس العالقات العربية األوروبية و بدء حوار بناء مع أوروبا

مبدإ الترابط بين األمم  1973في ديسمبر  "كوبنهاغن"للجماعة االقتصادية األوروبية الذي عقد في 

في الشرق األوسط . و لبلورة ذلك الحوار بشكل في أوروبا  و تسوية  النزاع   واالستقرار االقتصادي

عملي شكل كل من العرب واألوروبيين لجنة خبراء لوضع أسس للحوار والتعاون بين المجموعتين في 

مختلف المجاالت و عقدت في إطار الحوار اجتماعات عديدة في عواصم عربية وأوروبية و اتخذ الكثير 

وار بمراحل صعود وهبوط وفق األوضاع السياسية من القرارات والتوصيات ومرت تجربة الح

فالحوار العربي األوروبي هو إحدى النتائج الجانبية لحرب أكتوبر    321والعالقات بين دول الجانبين.

وألزمة الطاقة العالمية التي رافقته.ففي حين اتجهت  الدول العربية إلى التركيز على الجوانب  1973

بيون إلى التركيز على جوانبه االقتصادية والتقنية، وكيفية تجاوز السياسية للحوار، اتجه األورو

الصعوبات االقتصادية التي خلفها القرار العربي بخفض إنتاج النفط وحظر تصديره إلى بعض الدول في 

 ، ومنع تكراره مرة أخرى.1973سنة 

اإلنساني" على اتفاقيات  ومنذ ذلك الحين أطلقت الدول الغربية جملة من شعارات "الجذابة ذات البعد   

تحصلت عليها تونس لدى  الشريك المتميز التي تجارية استغاللية ذات توجه استعماري،على غرار" 

وهي عبارة عن أداة اندماج فعلي لالقتصاد التونسي في السوق  2012االتحاد األوروبي منذ نوفمبر 

  322".الداخلية لالتحاد األوروبي

                                                           
دولة عربية ،صدر عنه بيان ختامي ومجموعة من القرارات أهمها  16حضرته  بالجزائر 1973مؤتمر القمة العربي المنعقد في شهر نوفمبر   320

 سالح النفط العربي:استمرار استخدام 

   wikipedia.org/wiki1973 http://ar_القمة_ العربية 
 ipu.org-http://www.arab:  66مجلة اإلتحاد عدد -اإلتحاد البرلماني العربي  321

 
322 http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

 

http://ar/
http://ar/
http://www.arab-ipu.org/
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
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يكا "  على تونس إال للمنجمة التفاقية  التبادل الحر الشامل والمعمق "األا   323رغم ثبوت  المخاطرو   

عالقات  ومساندة ومساعدة لتونس في التحول الديمقراطي للتوطيد  ال يزال  يصر على أنها  هناك منأن 

'تبعا للتحوالت السياسية التي شهدتها تونس قام االتحاد األوروبي بالترفيع في نسق 'حيث ورد 

دات لتونس من أجل مساندتها في عملية انتقالها الديمقراطي وتحصلت تونس بهذه المناسبة على المساع

ومن هذا المنطلق يتعين توطيد هذه العالقات المميزة التي تجمع .2012صفة الشريك المميز منذ نوفمبر

 324'' .ليكاتونس واالتحاد األوروبي حيث وقع إطالق برنامج األ

ت المتعددة الجنسيات من أكثر األنماط تعبيرا إمكانيات مادية وبشرية هائلة تمتد الشركا "  هذا و تعد   

إلى مختلف دول العالم ، وتنوع نشاطاتها لتشمل قطاعـات اإلنتـاج والتجارة والخدمات والمال 

والمـصارف الدوليـة، بغيـة توزيـع المخـاطر وتنويـع مـصادر الـربح ، وسـعيها  لتحويل العالم إلى 

احة اقتصادية واحدة بغية بسط نفوذها ، وإحكام سيطرتها على قطاعـات األعمـال في العالم ، مستفيدة س

إن ظاهرة  . من منجزات التقدم العلمي والتقني األمر الذي أدى لتراجع دور الدولة أمام هـذه الشركات

يرات علـى دول العالم في الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت من المواضيع الهامة لمـا لهـا مـن تـأث

مجال التنمية خاصة الدول الناميـة ، التـي يتم اسـتغالل ثرواتها الطبيعيـة والتـدخل فـي شؤونها الداخلية 

   325واألضـرار ببيئتهـا."  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د. الحديدي محمد عبد السالم أحمد،  د. إبراهيم جابر السيد ، إدارة المخاطر لمزيد من المعلومات حول المخاطر يمكن الرجوع إلى كتاب:     323

 :80- 72ص 2020دار الجديد للنشر والتوزيعـ الجزائر  إليمان للنشر والتوزيع،دار العلم وا واألزمات،

iYgNX_rsCYG/view-https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf 
 تحاد األوربي:العالقات بين تونس واال   324

/ue-tunisie-aleca/relation-l-http://www.aleca.tn/ar/decouvrir 

 

  لى الدول الناميةد. أحمد عبد العزيز، د. جاسم زكريا  الطحان، فراس عبد الجليل، لشركات المتعددة الجنسيات وأثرها ع   325    

-http://aspu.edu.sy/laravel

manager/files/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8file

AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%

D8%A7%D8%AA%20INA.pdf%ذ 

 

https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf-iYgNX_rsCYG/view
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
http://aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20INA.pdfذ
http://aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20INA.pdfذ
http://aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20INA.pdfذ
http://aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20INA.pdfذ
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 الخامسالفصل 

 إبرام اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي أزمات االقتصاد التونسي منذ  

 

يمثل االتحاد األوروبي الشريك األول في التبادل التجاري مع البالد التونسية منذ االستقالل وقد أّدت     

السياسة االقتصادية التونسية إلى حصر العالقات  التجارية بالمستعمر القديم واالتحاد األوروبي بنسبة 

شاشة التجارة الخارجية وتبعيتها بالمائة من التعامالت التجارية تصديرا وتوريدا مما زاد في ه 80

الكاملة ألوروبا والنتيجة هي أّن كل اتفاق مبرم مع االتحاد األوروبي ال يمكن إال أن يكون غير متكافئ 

 326بالنظر لضيق مجال الحرية لإلرادة السياسية الوطنية.

ر تحرير تجارة وتهدف االتفاقية إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتسهيل اإلجراءات الجمركية عب   

الخدمات، بضمان حماية االستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجاالت التجارية واالقتصادية، حسب 

و تندرج المفاوضات مع االتحاد األوروبي في إطار . في تونس المفاوضية األوروبية  تأكيدات من بعثة

ه التحديد في سياق توصيات قديمة سلسلة من اللقاءات بين الجانبين بدأت مع قطاع الزراعة على وج

إلى أن تونس عليها التخلي عن  2006حيث أشارت دراسة للبنك الدولي في .للمؤسسات المالية الدولية

إطالق مفاوضات في  2014وحاولت تونس في عام .الزراعات غير الرابحة مثل القمح وتربية الماشية

ثم .من قبل األوساط االقتصادية تراجعت عن الخطوةهذا الشأن إال انه نتيجة الضغوط الداخلية الشديدة 

أطلقت حكومة  الحبيب الصيد آنذاك المفاوضات غير مكترثة للعواقب الوخيمة التي تخلفها االتفاقية على 

، حيث 2016ليكا في أبريل األوبدأت الجولة األولى من المفاوضات حول اتفاقية  .االقتصاد التونسي

رير التعريفة الجمركية على المنتوجات، لكن دون تفويض رسمي من شملت قطاع الصناعية عبر تح

 327.البرلمان

وحاولت حكومتا الحبيب الصيد ويوسف الشاهد طمأنة المتابعين للشأن االقتصادي من خالل التأكيد   

على أن تفعيل االتفاقية، التي تهدف إلى االندماج المعمق لالقتصاد التونسي في الفضاء االقتصادي 

وتصر ، وبي، قد يستغرق سنوات، وهو ما يفسح المجال إلجراء عملية تأهيل شاملة للقطاعيناألور

الحكومة على أن الدراسات األولية التي قامت بها أظهرت عدم وجود مخاطر في إدراج قطاعي الزراعة 

ق.وفي هذا ، مشددة على أهمية المرافقة في هذين المجالين بعد إتمام االتفا“أليكا”والخدمات في اتفاق 

                                                           
 :2019مارس -31التبادل الحر الشامل والعميق: عهد األمان ما قبل الحماية  اتفاقيةمحمد اللوز،   326

/t.org/portail/2019/03/31https://nawaaوالمعمّ -الشامل-الحرّ -التبادل-اتّفاق 

 
 :2019/05/03الجمعة صناعة األدوية التونسية في مرمى اتفاقية أليكا،رياض بوعزة ،     327

https://alarab.co.uk/صناعة-األدوية-التونسية-في-مرمى-اتفاقية-أليكا 

https://nawaat.org/portail/2019/03/31/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%91
https://alarab.co.uk/صناعة-الأدوية-التونسية-في-مرمى-اتفاقية-أليكا


 __________________________________  
 

142 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

اإلطار، قال مصدر تونسي حضر المفاوضات، إن االتحاد األوروبي أقّر إجراءات استثنائية لفائدة 

   328قطاعات إستراتيجية.

ويرى العديد من التونسيين بأن "أحكام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق التي تنص على تناغم    

روبي دون أن يكون لها أي سلطة للتصويت على هاته قوانين وتنظيم تونس بتلك الخاصة باالتحاد األو

القوانين يرتقي إلى فقدان السيادة القضائية، وذهب آخرون إلى القول بأن هذا يمثل وجه جديد 

في تونس، ونوع جديد من  كذلك بالمعنى الحرفي من ناحية القواعد والتنظيم  )األوروبي” الحكم “من

 329  " . االستعمار

حيث  1969اتفاق تجاري بين تونس و المجموعة االقتصادية األوروبية إلى سنة  يعود إبرام أول و 

الذي  و تعد تونس أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط .1976اتفاق تعاون سنة  التوقيع على  تبعه 

دخل حيز التنفيذ منذ سنة  ، والذي 1995أمضى اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي وذلك في جويلية 

، تم بموجبه إنشاء منطقة للتبادل الحر حيث تم بمقتضاها حذف المعاليم الديوانية على تجارة  1998

وبناء عليه تصدر المنتوجات الصناعية التونسية إلى أسواق االتحاد . فقط المنتوجات الصناعية 

 . األوروبي معفاة من المعاليم الديوانية

ق حذف المعاليم الديوانية على المنتوجات التونسية بصفة وتجدر اإلشارة إلى أنه تم وفق هذا اإلتفا   

اإلطار  1995( .وبقي اتفاق الشراكة لسنة 2008الى 1995من سنة )  12تدريجية على مدى 

ويندرج هذا االتفاق .القانوني للتعاون في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية

متوسطية واالتحاد من أجل المتوسط الذي  -ة للشراكة اإلقليمية االوروكذلك في إطار مسار برشلون

الشراكة الذي ينظم العالقات الثنائية بين  اتفاقولقد أرسى   UPM 1995فيه تونس منذ سنة   انخرطت

 :تونس واالتحاد األوروبي آليات للمتابعة من ذلك

 .مجلس للشراكة ) يجتمع سنويا على مستوى الوزارات( -

 .لشراكة ) لجنة متكونة من موظفين مكلفين بمتابعة تنفيذ االتفاق(لجنة ل -

 .كما تم تكوين لجان فرعية وفرق عمل مشتركة في المجاالت التي يشملها االتفاق

وتبعا للتحوالت السياسية التي شهدتها تونس قام االتحاد األوروبي بالترفيع في نسق  2011ومنذ سنة 

ها في عملية انتقالها الديمقراطي وتحصلت تونس بهذه المناسبة على المساعدات لتونس من اجل مساندت

ومن هذا المنطلق يتعين توطيد هذه العالقات المميزة التي تجمع .2012صفة الشريك المميز منذ نوفمبر

                                                           
 تلقي بظاللها على المشهد االقتصادي في تونس:“ األليكا“ أشرف البشيباني، اتفاقية    328

news/1606504-https://www.eremnews.com/news/maghreb  

يناير  2االتحاد األوروبي )حوار مع المفاوض األوروبي الرئيس(، …  ، أليكا / تونس : مساعدة أوروبية للتفاوض مع فاضل علي رزا  329 

2019: 

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/ 

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/1606504
https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/
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وتّم .ليكا"تونس واالتحاد األوروبي حيث وقع إطالق برنامج اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق "األ

ن الرسمي عن انطالق المفاوضات بخصوص مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق اإلعال

بمناسبة الزيارة الرسمية للمفوض األوروبي السيدة سيسيليا  2015أكتوبر  13بتونس يوم ” ليكااأل“

 330مالموستروم."

 الصادرات من بالمائة 74 حولي يستقبل حيث لتونس األول الشريك األوروبي االتحاد يعتبرو    

 331 األوروبي. االتحاد من حاجياتها من %53 تقريبا توّرد وتونس التونسية

وقد أبدى"  مراقبون ومهنيون في تونس، مخاوف كبيرة بشأن إدراج القطاع الزراعي ضمن اتفاق   

 ويرى المتعاملون في.الذي تتفاوض بشأنه الحكومة مع االتحاد األوروبي” األليكا“التبادل الحر الشامل 

قطاعي الزراعة والخدمات، أن هذين القطاعين غير مؤهلين في الوقت الحالي للمنافسة األوروبية، 

معتبرين أن توقيع االتفاق قد يجر القطاعين إلى نتائج سلبية بسبب عدم قدرتهما على منافسة نظائرهما 

لحكومة، الحبيب وللحد من مخاوف العاملين في هذين القطاعين، قال رئيس ا .في االتحاد األوروبي

الصيد، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا لألنباء "وات" أول من أمس الجمعة، أن "سيادة تونس 

 "  كاالليأ" ومصلحتها هي المبدأ األساسي في مفاوضاتنا مع االتحاد األوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر 

طاع الزراعي في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن الدراسات األولية كشفت وجود تخوف من إدراج الق

وتجارة  الزراعة سيشمل” األليكا“كن الصيد، يتصور أن اتفاق  .وتخوفا أقل فيما يتعلق بتجارة الخدمات

 .الخدمات بما يوفر فرصة لتحسين نفاذ المنتجات التونسية لألسواق األوروبية

ول في مفاوضات رسمية حول ، الدخ 3322015وأعلنت تونس واالتحاد األوروبي في أكتوبر  من سنة  

اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق، ستدوم هذه المفاوضات سنوات، في الوقت الذي أعلن فيه خبراء 

                                                           
 :، العالقات بين تونس واالتحاد األوربي، االليكا“المعمق مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل و   330

 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 

 
 : 2019-5-29ركز  الدراسات  والدبلوماسية،هل من المفيد ان تمضي  اتفاقية االليكا في الوقت الحاضر،م   331

 

http://www.csds-center.com/article/في_الوقت_الحاضر_"األليكا"_هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟ اتفاقية_ 
332 « Des négociations sur un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ont été entamées entre 

l’Union européenne (UE) et la Tunisie en 2015. Mais les progrès réalisés jusqu‘ici sont limités. L’intégration 

accrue de l’économie tunisienne dans le marché unique de l’UE soulève plusieurs controverses. Au-delà de 

l’élimination des droits de douane dans les secteurs agricoles sensibles, celles-ci s’appliquent notamment à la 

libéralisation du commerce des services, des investissements et des marchés publics. Parallèlement, les 

négociations s’inscrivent dans un contexte complexe se déroulant dans des conditions économiques, politiques et 

sociales difficiles pour le pays et la région MENA, ce qui demande une approche particulièrement prudente. 

Notre évaluation des retombées économiques prévues fait ressortir des effets négatifs sur le PIB et des 

incidences limitées sur l‘emploi en Tunisie à court et à moyen terme en cas d’une libéralisation tarifaire totale et 

d’une harmonisation étendue des cadres réglementaires. L’UE devrait donc privilégier, dans les négociations, les 

effets positifs pour l’économie tunisienne à court terme, atténuer les coûts des ajustements et soutenir activement 

le développement et la modernisation de la production » Bernhard Tröster, Werner Raza, Hannes Grohs, Jan 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
http://www.csds-center.com/article/هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟%20اتفاقية_%22الأليكا%22_في_الوقت_الحاضر_
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اقتصاديون ومنظمات مدنية تونسية معارضتهم لالتفاق، مؤكدين أنه سيضر كثيراً باالقتصاد التونسي 

من الناشطين  بالمائة 68مؤخرا، أن وأظهر مؤشر أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات   .المتعثر

في قطاعي الزراعة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا االتفاق، وهو ما جعل العديد من 

المنظمات المهنية تنتقد مسارعة الحكومة إلى التفاوض مع االتحاد األوروبي بشأن قطاعات تدرك جديا 

 .وبية، وليس لها أي حظوظ للدخول للفضاء األوروبيأنها غير قادرة على منافسة المنتجات األور

وقد أكدت الحكومة التونسية على أن تفعيل االتفاق قد يستغرق سنوات، وهو ما يفسح المجال للقطاعات  

وتصر الحكومة على أن الدراسات األولية التي أجرتها أظهرت عدم وجود .بالقيام بعملية تأهيل شاملة

اعة والخدمات في اتفاق "أليكا"، مشددة على أهمية المرافقة في هذين مخاطر في إدراج قطاعي الزر

 333 .المجالين بعد إتمام االتفاق

فالدول الغربية ال تعطي شهادات السياسة الرشيدة  وحسن السلوك و وسامات ومعلقات الشرف    

بورقيبة و زين  السياسة المتبعة من قبل  تإال للدول المطيعة والملتزمة بالتعليمات ، ولطالما مجد

-2011لعام  المنتدى االقتصادي العالمي فقاالعابدين وحتى الحكومات  التي جاءت بعد الثورة ، فو

 36، كانت تونس الدولة األكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا  في أفريقيا واحتلت المرتبة 2012

ً إياه عالميا . ولطالما أثنى الدول الغربية على برنامج التحرر االقتصادي ا لمعتمد في البالد، واصفا

كنموذج يحتذى به في المنطقة بأكملها. وتطّرق عدد من المراقبين الخارجيين، بمن فيهم االتحاد 

األوروبي، إلى النمو االقتصادي المستدام الذي حققته تونس في العقود الماضية، غير أنه تّم تجاهل 

والبطالة  الفقر عيشية لمعظم السكان. ارتفع معدلواقع أن هذا النمو لم ينتج عنه تحسّن الظروف الم

وفي المناطق الريفية. وكانت هذه األزمات بين الشباب في تونس خالل العقد الماضي، خاصة 

ويبقى تشجيع النمو االقتصادي الشامل التحدي  للثورة التونسية. االقتصادية السبب الرئيسي

 334األساسي في تونس.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
Grumiller, Cornelia Staritz, Rudi von Arnim, Accord de Libre-échange Complet et Approfondi UE-Tunisie 

(ALECA): Impacts macroéconomiques et réponses politiques favorables au développement : 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf 

 
 :2016ماي   29مخاوف من اتفاقية أليكا، ، سليم فرح     333

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/29/1-تونس-مخاوف-من-اتفاقية-أليكا- 

 
334 https://fanack.com/ar/tunisia/economy/ 

 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/29/تونس-مخاوف-من-اتفاقية-أليكا-1-
https://fanack.com/ar/tunisia/economy/
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 السادس الفصل 

 "ليكاالحر الشامل والمعمق "األ لمشروع اتفاق التبادل لشعبياالرفض 

اقترح المنتدى  335 القت اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق انتقادات عدة من قبل الباحثين     

التونسي للدراسات االقتصادية و االجتماعية القيام بدراسة جدوى معمقة حول كل قطاع اقتصادي لتوفير 

عطيات لصانعي القرار التونسيين حول الموضوع وللدراسة المتوازنة للجدوى الخالصة المزيد من الم

توجد لدينا عديد الدراسات “لهذا االتفاق بأبعاده السلبية و اإليجابية على االقتصاد التونسي.حيث ذكر أنه 

هكذا صرح لنا  ،” حول الموضوع، و لكن ما ينقصنا حقيقة هو الفهم الدقيق لتبعات و نتائج هذا االتفاق

، محرر تقرير المنتدى التونسي الدراسات االقتصادية و االجتماعية حول اتفاقية ”ماركو جونفيل“

نحن في حاجة إلى معرفة رأي الناس :” بالمنتدى. و يضيف قائال ” األليكا“والمسؤول عن ملف ” األليكا“

المبادرات دائما ما تأتي من االتحاد  و ما يعتبرونه جيدا بالنسبة للبالد، إذ أنه ابتداء من اآلن فإن

األوروبي وتونس تقوم فقط باالستجابة لتلك اإلمالءات. ما هي األفكار و االقتراحات التي قد يطرحها 

الفاعلون التونسيون سواء كانوا من االقتصاديين أو الفالحين أو الكوادر أو النقابات؟ إن فكرة هذا التقرير 

 336 ”ات المواطنين التونسيين.هي اإلصغاء التام إلى مقترح

لمعرفة سلبيات وايجابيات  التونسيين بسبر آلراء التونسية  كما قامت " كنفدرالية المؤسسات المواطنة    

ضيّقة للغاية والوضع  التونسية وقهذه اتفاقية وقد الحظنا أن ايجابياتها أكثر من سلبياتها ألّن الس

 337االقتصادي مزر.

                                                           
335 « Selon le directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales (CARAPS) de 

Genève, Riadh Sidaoui, la Tunisie n’est pas en mesure de faire face à la libéralisation de certains secteurs 

comme le prévoit cet accord. C’est un danger pour l’économie nationale, confie Sidaoui à demi-mot. Avec 

l’Aleca, la Tunisie se trouve, selon lui, confrontée à une économie en déclin et risque de ne pas pouvoir remonter 

la pente. Pour étayer ses propos, le directeur de CARAPS est revenu sur les risques de l’Aleca sur l’économie 

tunisienne. D’après lui, dans un contexte de déséquilibre de développement entre les deux parties, ce partenariat 

ne serait pas aussi bénéfique pour la Tunisie. Une situation gagnant-gagnant est encore loin d’être atteinte. C’est 

plutôt, “le fort et le faible” s’insurge-t-il en précisant que la négociation ne se ferait pas d’égal à égal dans le sens 

d’intérêts communs. »  Wafa Samoud, L'Aleca un piège pour la Tunisie? Le politologue Riadh Sidaoui 

s’insurge contre les risques de cet accord pour l’économie nationale. » : 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-

contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation 

 
 :2019جانفي  2أليكا / تونس : مفاوضات الغرف المظلمة،   336

https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/ 

 

،   الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي هاجر عّزوني، 337  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation
https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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وقد أبدى عدد من الخبراء االقتصاديين في تونس، تخوفهم من عدم جاهزية قطاعي الزراعة والخدمات   

للمنافسة األوروبية ، ُمشّددين على أن االتفاق سيلحق ضرًرا جسيًما باالقتصاد التونسي المتعثر أصال، 

سيؤدي إلى ”أّن إدراج الزراعة التونسية في االتفاقية  "حسين الديماسي "صرح الخبير االقتصاديو

موتها خالل بضعة أشهر لشراسة المنافسة األوروبية خصوصا في قطاعات الحبوب والحليب واللحوم  

هناك تباينًا صارًخا في هذه “الخبير االقتصادي سامي العوادي، في تعليقه عن االتفاقية، إن  كما بين

كما أشارت  .في إشارة إلى تونس”  ية ، ألن العمالق األوروبي يتفاوض مع القزم االقتصادياالتفاق

من المتداخلين في  بالمائة 68بيانات رسمية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن أكثر من 

 338.قطاعي الزراعة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا االتفاقية 

األطراف الرافضة التفاق "أليكا" أن المسارعة إلى تمرير هذا االتفاق في صمت، يؤكد على  وتعتبر    

وقوع الحكومة تحت سيطرة دوائر القرار المالي العالمي التي سترسم سياسات االقتصاد التونسي 

قدمة، وكان االتحاد األوروبي حريصا على إتمام هذا االتفاق، حيث بلغت تحضيراته أشواطا مت .مستقبال

على بدء المفاوضات مع الجانب  2016فيفري  25حيث صادقت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية منذ 

  339 .التونسي

هذا وقد انطلقت الدورة الثالثة للمفاوضات حول اتفاق التبادل الحّر المعّمق والشامل الذي يهدف إلى   

ُعقدت هذه  .بين تونس واالتحاد األوروبيتحرير المبادالت التجارية في جّل القطاعات االقتصادية 

 14إلى  10الدورة في بروكسال بمقّر المفوضية األوروبية وتواصلت على مدى خمسة أيّام )من 

(. جولة يلتقي فيها الوفدان عادة للتوّصل إلى حلول حول مسائل يفترض أن تكون عالقة، 2018ديسمبر 

ية هذه الدورة، والتصريح بما تّم إرجاؤه ألجندة الدورة ليُعلَن الحقا عّما تّم االتّفاق عليه في نها

 340.القادمة

و قد"طالبت األوساط التونسيّة المنتقدة لسياسة توسيع الشراكة مع االتحاد األوروبي بمراجعة جذريّة   

ة لسنة لهذا الخيار مذكرة بأنه من مخلفات السياسات الفاشلة للنظام السابق ، بدليل أن اتفاقيّة التجارة الحرّ 

حسب إحصائيات المعهد التونسي للدراسات  ،المتعلقة بالسلع الصناعيّة كلّفت تونس  1995

مليار دينار من الموارد الديوانيّة والجبائيّة دون أن  25و 20اإلستراتيجية خسائر باهظة ،تتراوح بين 

  .ا التنافسيّة واإلنتاجيّةتسمح للصناعات التونسيّة بالنفاذ إلى األسواق األوروبيّة باعتبار ضعف قدرته

                                                           
 تلقي بظاللها على المشهد االقتصادي في تونس:“ األليكا“ أشرف البشيباني، اتفاقية    338

news/1606504-https://www.eremnews.com/news/maghreb  
 :2016ماي   29مخاوف من اتفاقية األليكا، ، سليم فرح     339

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/29/1-تونس-مخاوف-من-اتفاقية-أليكا- 

 

  : - 2018-12-15تثمار ، االس“عن تْقنين االستعمار باسم ”: األليكا“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    340  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/1606504
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/29/تونس-مخاوف-من-اتفاقية-أليكا-1-
https://www.inhiyez.com/archives/1940


 __________________________________  
 

147 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

كما  أّدت هذه االتفاقيّة إلى ارتفاع المديونيّة الخارجيّة لتونس إلى معّدالت خطيرة ، مّما افقد تونس    

 1986القدرة على النفاذ لألسواق الماليّة بعد الثورة واضطرها للخضوع مجددا ألّول مرة منذ سنة 

لنقد الدولي وكذلك قروض االتحاد األوروبي مّما زاد في للقروض المشروطة للبنك العالمي وصندوق ا

تعميق األزمة االقتصاديّة والماليّة الخانقة التي يمر بها االقتصاد التونسي وإلى تكريس تبعية تونس 

لسياسة المديونية المفرطة بعد الثورة لجأت الحكومات المتعاقبة إلى تكثيف اللجوء إلى االقتراض 

مليار دينار خالل ثالث سنوات فقط،مما أثار  25لغ المقترضة أرقاما مذهلة تناهز الخارجي وبلغت المبا

جدال واسعا ومعارضة شديدة من عديد األطراف السياسية التي نبهت لخطورة هذا الخيار السيما وأن 

هذه القروض مرتبطة ببرنامج إصالحية مفروضة من البنك العالمي ومؤسسات النقد متعددة األطراف 

،بسبب تأكل مصداقيتها النقدية والمالية . كما أن  1986لجأت تونس إليها مضطرة ،ألول مرة منذ التي 

هذه التمويالت هي في أغلبها قروض مشروطة قصيرة أو متوسطة األمد ،لكن الخطير إنها رصدت 

ترصد باألساس لضمان قدرة تونس على تسديد القروض القديمة الممنوحة للنظام السابق ،كما أنها لم 

لخلق الثروات ودفع االستثمار بل لمصاريف االستهالك وتغطيّة العجز في الميزانيّة نتيجة االرتفاع 

ورغم أن سياسة التداين الخارجي هي من ثوابت السياسة الخارجيّة  .الكبير في مصاريف الدولة

ين األولتين بعد االستقالل واالقتصاديّة التونسيّة منذ بداية الستينات فقد ظلت تحت السيطرة خالل العشريت

 1986،غير أنها اتخذت نسقا تصاعديا منذ مطلع الثمانينات خاصة بعد اضطرار تونس للجوء سنة 

لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وخضوعها ألول مرة لبرنامج اإلصالحات الهيكليّة القائم على إسناد 

  341" ة للدولة التونسية.خالالت في الموازنات الماليّ قروض مشروطة إلصالح اإل

فصندوق النقد الدولي  يقف دائما  على أهبة االستعداد لعرض ُمساعدته على شكل قروض، مقابل    

معينة. ولكونه "المالذ األخير للتزّود بالسيولة" على مستوى العالم، فليس أمام حكومات   تنفيذ إجراءات

دوق وتنفيذ شروطه، و يترتّب على ذلك السقوط البلدان التي تمر بأزمة مالية  غير قبول عرض الصن

أكثر فأكثر في فّخ مديونية ال فرار منه بفعل ما يتحّمل البلد الُمقتِرض من فوائد وفوائد مركبّة وأقساط 

ً على الموازنة الحكومية واالقتصاد الوطني.  لتسديد الديون، بحيث تنعكس هذه األعباء المالية سلبا

صندوق الدولي في نهاية المطاف في ترّدي الوضع المالي أكثر فأكثر األمر وبالتالي تتسبّب قروض ال

 342الذي يُتيح للصندوق الفرصة ألن يطالب الدولة المعنية بتنفيذ برامج تقّشفية ال نهاية لها.

                                                           
ـة الشراكـة والتعاون الدولي بعد الثورة:  341   :2014-7-16تأمالت في دبلوماسيّ

https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp 
 :2016نوفمبر  13هشام مزاحم، صندوق النقد و البنك الدوليان..ما لهما وما عليهما ،   342

http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/795122/صندوق-النقد-والبنك-الدوليان---ما-لهما-وما-عليهما 

 

https://www.babnet.net/festivaldetail-88662.asp
http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/795122/صندوق-النقد-والبنك-الدوليان---ما-لهما-وما-عليهما
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األحزاب المتداولة على   توهذا ما حصل لتونس  والذي زادت وتيرته خاصة بعد الثورة،  فقد لعب   

اصة  حزبي" النداء والنهضة "دور كبير في توريط البالد التونسية في جملة من القروض  السلطة  ،وخ

وشله كليا،  حيث وظفت  الهبات واإلعانات   تراجعه التي لم تساهم في نمو االقتصاد بل سّرعت في

ادة أو والقروض الستيراد مواد كمالية من االتحاد األوروبي وتركيا والصين فلم ال تسهم القروض في زي

كما   استخدمت هذه القروض في تمويل الواردات من السلع والخدمات   .توسيع الطاقات اإلنتاجية للبلد 

االستهالكية، خاصة منها الكمالية وشبه الكمالية مثل السيارات الفاخرة، والتحف وعلى غير ذلك من 

االقتصاد القومي على االستمرار السلع التي يمكن االستغناء عنها إذا توجب األمر، دون المساس بقدرة 

في النمو. فبصفة عامة يخصص قدر معين من حصيلة البلد من العمالت األجنبية للسلع والخدمات 

المستوردة. وبالتقليص من حجم االستيراد عن طريق الضغط على السلع الكمالية وشبه الكمالية، يمكن 

 343 .اته الخارجية في األجل القصيرلالقتصاد الوطني من زيادة قدرته على االلتزام بمدفوع

القرض اعتبر النائب في البرلمان "  فتحي الشامخي " ممثل الجبهة الشعبية  أن و في هذا السياق       

مليون أورو هو "الشجرة التي تخفي الغابة " المتمثلة في   300الذي قدمه اإلتحاد األوروبي بقيمة 

اعتبرها بأنها '' برنامج مفروض على تونس من وراء البحار" "مذكرة  التفاهم  " المؤطرة  له  والتي 

والذي حول الشأن التونسي من القصبة إلى سترزبورغ و وشنطن، بينما كان تعليق حزب النهضة من 

، إيديولوجي"الهادي بن براهم " بأن انتقادات القرض ليست إال مزايدات سياسية وكالم خالل النائب 

القرض  "هو الطريق الوحيد واألسلم للحفاظ  بأناج" عن حركة نداء تونس واعتبر النائب "منذر بالح

 344على استقاللية  قرارنا".

الفقيرة إلى فخ  الشعوبفإن المساعدات الخارجية كانت تُعَد بمثابة مخطط الستدراج  وبناء عليه     

 346 .عديد الكتاب والباحثون الغربيون   اهتمامالذي  استقطب   345 االستعمار الجديد

                                                           
 فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدينة المرجع  343

   .84السابق ص

 
 :2015مارس -9ول قرض االتحاد األوروبي األخير،اتفاقية استعمارية أم مساعدة ضرورية ؟غسان بن خليفة ، الجدال ح  344

 
 https://nawaat.org/2015/03/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-االستعمار الجديد:  345

-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-D8%AD%D9%88%D9%84%

-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%

%D8%A7%D9%84%D8%A3-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8AD8%A7%/ 

 

 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D

8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF 

 
346   « La période récente a vu le retour des débats sur la colonisation, « comme en témoigne Le livre noir du 

colonialisme xvi-xxie siècle : de l’extermination à la repentance 3 dirigé par Marc Ferro et publié en 2003, « à 

propos duquel on a pu parler d’un “retour de l’anticolonialisme” » [Boilley 2004, p. 28] ; mais également, 

l’ouvrage de Gilles Manceron, Marianne et les colonies [Manceron 2003], l’ouvrage collectif de Nicolas Bancel, 

https://nawaat.org/2015/03/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://nawaat.org/2015/03/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://nawaat.org/2015/03/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://nawaat.org/2015/03/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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لن  نذإويؤكد البعض أن"  الُمطلّع على تقارير جوالت التفاوض السابقة، لن يجد فيها ما هو عالق، و   

يعرف ما تطالب به الجهة الرسمية التونسية تحديًدا أو ما ترفضه. فعادةً ما يُعلَن عن الموقف الرسمي 

الرأي العام  إليّجه بالخصوص التونسي في المؤتمرات، ومؤّخًرا في بعض نقاشات البرلمان، و هو مو

المعارضة والمجتمع المدني، صّرح عدٌد من المسؤولين التونسيين،   "فبعد تعالي االنتقادات من.الداخلي

. ومنهم من يعتبر أنّه من 2019في محاولة المتصاص الغضب وللمناورة، أّن هذه االتفاقية لن تُوقَّع في 

أيّْ تدخل حيز  -ل القطاعات المعنية. و منهم من يعتقد أنّها لن تُفعَّلغير المحتَمل تطبيقها قبل القيام بتأهي

 وهو ما يُسّمى بمبدأ عدم التكافؤ -التنفيذ ، إال بعد خمسة عشر أو عشرون سنة ،إذا ما ُوقّعَت اآلن

(Principe d’asymétrie)  والذي يخّول للبلد األضعف اقتصاديا أن يَطلُب تطبيقا متدّرًجا في الزمن

، حتى يُخفّف من التبِعات الكارثية التي يمكن ”التحرير الديواني”القطاعات. وفي المواد الخاضعة لـ وفي

أن تنجّر عن التحرير الفوري. وذلك في الحقيقة مقترح أوروبي إلدراكهم خطورة التحرير الشامل غير 

 347".التجاريالمتدّرج على االقتصاديات الضعيفة وما قد يسبّبه من انعكاسات على الميزان 

االتحاد التونسي للفالحة والصيد  وقد تحركت عدة أطراف رافضة لالتفاقية على غرار 

« رفضه القطعي»عبّر في بيان أصدره مؤخرا اثر االجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي، عن  الذي البحري

داعيا  وقطاع الفالحة تمرير االتفاقية في صيغتها الحالية لما تمثّله من تهديد حقيقي للفالحين والبحارة

تأهيل القطاع  من أجل رفع اإلنتاجية وضمان التنمية المستدامة وتأمين السيادة الغذائية للبالد  أوال إلى

وإكساب الفالحة التونسية القدرة التنافسية الالزمة دون التقيّد بآجال زمنية مسبقة. كما دعا سياسيون 

الفالحة التونسية وعن النسيج االقتصادي التونسي  وخبراء اقتصاد إلى ضرورة التحرك للدفاع عن
                                                                                                                                                                                     
Pascal Blanchard et Françoise Vergès, La République coloniale, essai sur une utopie ou encore l’ouvrage 

d’Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial 1 paru en 2005. En 

témoignent également les débats parfois virulents sur la scène médiatique, autour de l’appel des « indigènes de la 

République 2 » ou plus récemment encore le tollé général autour de la loi du 23 février 2005, dont l’article 4 

mentionnait le « rôle positif de la présence française outre-mer ». Différents ouvrages parus en ce début de siècle 

suscitent des polémiques : citons deux ouvrages emblématiques de ce type d’événement, celui de l’historien 

Pétré-Grenouilleau dans son « essai d’histoire globale des traites négrières [2004] et celui du journaliste Stephen 

Smith 3, Négrologie -Pourquoi l’Afrique meurt [2003]. Cet ouvrage provocateur, largement salué par les 

magazines presse et médias 4, qui agite le spectre d’une Afrique responsable de sa propre agonie, une Afrique 

qui « se suicide » [2003, p. 13], a suscité de vives réactions, notamment sous les plumes de François-Xavier 

Verschave, Odile Tobner et Boubacar Boris Diop (Négrophobie 2005). Cette polémique relance le débat déjà 

ancien sur la désignation, voire le procès, des responsables des difficultés que rencontrent nombre d’États 

africains, anciennes colonies françaises ou non, aidées par la France depuis les décolonisations. Déjà en 1989, 

Bernard Lugan signait une Afrique, l’histoire à l’endroit, vérités et légendes, dans laquelle il s’élevait contre l’« 

entreprise de désinformation » [Lugan 1989, p. 26] engagée dans de nombreux ouvrages sur l’histoire de 

l’Afrique, dans lesquels les auteurs s’attachaient, selon lui, à donner une représentation accablante pour 

l’Occident.» Françoise Dufour , Des  rhétoriques coloniales à celles du développement : archéologie discursive 

d’une dominance , Arts - Lettres - Langues · Sciences humaines & sociales Département de Sciences du langage 

Doctorat de l’université Paul-Valéry, Montpellier III, THÈSE  , Submitted  on 7 Jan 2008  ,p2  5 -26 : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00202672/document 

 

  :    2018-12-15 ! ”االستثمار“عن تْقنين االستعمار باسم ”: األليكا“رأْي | اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    347  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00202672/document
https://www.inhiyez.com/archives/1940
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هذا االتفاق سيسمح للفالحة األجنبية باكتساح  وقالوا أن  المكون أساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة.

األسواق التونسية وسيتسبب في تحطيم عناصر اإلنتاج للفالحة التونسية وأيضا في خلق منافسة غير 

ليكا( على األو  شدد الشق المعارض لالتفاقية ) .والمؤسسات األوروبية متوازنة بين المؤسسات التونسية

 55عاما بين الطرفين خاصة مع اختفاء نحو  24ضرورة البدء بتقييم نتائج اتفاق الشراكة المبرمة قبل 

   348بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب في فقدان نصف مليون تونسي لوظيفته. 

بعض "أّن تجنّب الحوار المجتمعي حول هذه االتفاقية واستبعاد المنظّمات الوطنية والعُّمالية واعتبر ال    

ً فادًحا. فبعدم استشارة المعنيّين في القطاعات التي  والمهنية والمدنية من مسار التفاوض يُعتبَر خطأ

يضع المفاوض التونسي يشملها االتفاق، وبفتح حوار جّدي حوله وبمناقشة كل تفاصيله وأدّق تشعباته، 

 .نفسه في ركن الضعيف المتسّول، ويُضيع فرص تقوية موقعه في التفاوض أمام الطرف األوروبي

األكثر خطورة في وضعنا الّراهن إذا ما وقّعتها الحكومة وصادق عليها البرلمان. خاّصة وأنها تمس 

فكم  .قتصاد التونسي المحتِضرعلى ما تبقّى من اال” رصاصة الرحمة“ستُطلق  مسائل سيادية خطيرة،

لتغطية عجز الميزان التجاري المتفاقم منذ عقود،  التونسيونمن القروض ستُحسب على دافعي الضرائب 

والذي سيزيد تفاقمه أضعافا مضاَعفَة بموجب هذه االتفاقية؟ وكم من شروط إضافية ستفرضها علينا 

 349 ألقساط القروض؟"المؤّسسات المانحة واإلتحاد األوروبي نفسه لتسريح 

من عدم تهيئة األرضية المالئمة في تونس   ''محمد صالح الجنادي"حذر المحلل االقتصادي   كما   

مع الطرف األوروبي من حيث المنافع والواجبات   350 للدخول في هذا الشراكة بندية وعلى قدم المساواة

تكون استفادة الطرف  الخوف كل الخوف هو أن أنالمحمولة على كل طرف. وقال بالخصوص 

األوروبي أكثر من الطرف التونسي وذلك خاصة من حيث خدمة المصالح االقتصادية وتحقيق الربح 

التي سيخلقها انتصاب المؤسسات والمشاريع  ةريالكب المنافسةالستيعاب  فالبالد غير جاهزة   المادي. 

حيث ،طاع الفالحي والقطاع الصناعيفي عدة مجاالت أبرزها قطاع الخدمات والق في تونس األوروبية 

المنتوجات األوروبية على حساب المنتوجات المحلية « تغول»ستفتح هذه االتفاقية الباب أمام إمكانية 

                                                           
 :2019/05/03الجمعة صناعة األدوية التونسية في مرمى اتفاقية أالليكا،رياض بوعزة ،    348

https://alarab.co.uk/صناعة-األدوية-التونسية-في-مرمى-اتفاقية-أليكا 

 

  :  2018-12-15  ! ”االستثمار“عن تْقنين االستعمار باسم ”: األليكا“رأْي   اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،    349  

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

 
350« Pour le Genevois J.J Rousseau, l’égalité des hommes constitue un frein au pouvoir dans la 

mesure où aucune personne ne peut prétendre imposer sa volonté aux autres. L’égalité, selon 

Rousseau, est le fondement de la liberté. »,  Hédia BRIK MOKNI, « L’EXERCICE DES LIBERTES 

PUBLIQUES EN PERIODE DE TRANSITION DEMOCRATQUE CAS DE LA TUNISIE » Thèse de doctorat, 

Présentée en vue de l’obtention grade de docteur en Droit Public - L’UNIVERSITÉ COTE D’AZURUR -

UNIVERSITE DE TOULOUSE, Soutenue le 7 septembre 2016,p 10 : 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf 

https://alarab.co.uk/صناعة-الأدوية-التونسية-في-مرمى-اتفاقية-أليكا
https://www.inhiyez.com/archives/1940
file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf
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سواء في السوق التونسية أو عند التصدير وهو ما قد يهدد النسيج االقتصادي في البالد القائم أساسا على 

قر إلى قدرة تنافسية حقيقية مع نظيراتها في الدول األوروبية، المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تفت

 الذي يعاني بطبعه من الضعف والهشاشة.  النسيج خاصة وأن قطاع 

يتسبب في اختالل سففتح المجال أمام المستثمرين األوروبيين في القطاع الفالحي لالستثمار في تونس    

ه المنتوج الفالحي الذي سيقع إنتاجه في تونس كليا في صورة توجي وخاصة تونساالكتفاء الغذائي في 

بهذه االتفاقية باعتبار أن المشاريع والمؤسسات أيضا سوق الشغل نحو التصدير. كما يمكن أن تتأثر 

ستُطرح مشاكل كما األوروبية التي ستنتصب في تونس ستكون لها حرية جلب اليد العاملة األجنبية. 

المؤسسات والمشاريع المنتظر انتصابها في تونس للمواد المدعمة أخرى ذات عالقة باستعمال هذه 

خاصة المواد الطاقية وما قد يتسبب فيه ذلك من نقص لهذه المواد أو غالء أسعارها إلى جانب الضغط 

حول هذه  التي تحوم  األخرى ومن المخاوف.المالي الذي سيُسلط على صندوقي التعويض والدعم

مع أطراف أخرى خارج الفضاء  التونسية بالدالببها في التأثير على عالقات إمكانية تسهو االتفاقية 

األوروبي على غرار االقتصاديات اآلسيوية أو اإلفريقية بالنظر إلى ما قد يقع فرضه على تونس من 

  في خلقهذه االتفاقية ومن المتوقع أن تساهم  . خاصة بالطرف األوروبي فقط"التزامات حصرية "

ذلك أن الطرف األوربي سيضع شروطا معينة لتنقل التونسيين  ،وازن بالنسبة لتنقل األشخاصاختالل الت

نحو الفضاء األوربي بغاية االستثمار هناك وهي شروط تبدو صعبة التحقيق بالنسبة للتونسيين ألنها 

يين للتنقل ترتكز أساسا على الحصول على تأشيرة بينما ستكون في المقابل هناك تسهيالت عديدة لألوروب

 351 .نحو تونس واالنتصاب االقتصادي فيها

فاطمة ” سوليدار تونس“ليكا في منظمة وفي هذا اإلطار أكدت الخبيرة االقتصادية والمكلفة بملف األ      

مراكشي الشرفي، انه على تونس المطالبة في مقابل التبادل الحر و الشامل، حرية تنقل األفراد في 

وأشارت  على .”اليكا“األوروبي حول اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مفاوضاتها مع االتحاد 

والمنتدى العلمي للتقدم حول ” سوليدار تونس“هامش مشاركتها في ندوة علمية انتظمت بمبادرة كل من 

أن المفاوضات البد أن تأخذ في عين االعتبار المصلحة التونسية وان ترتكز على منطق “اتفاق االليكا، 

 ".الستفادة المتبادلة وليس على منطق االستفادة الالمتوازنةا

هذا وقد صرح رئيس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية )غير حكومي( بأنه ال يمكن    

التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، بمعزل عن التفاوض حول ملف الهجرة، و حرية 
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يواجه المستثمر ورجل األعمال التونسي، صعوبة في  حيث  الجانب التونسي  التنقل بالنسبة إلى 

 352 .الحصول على تأشيرة، في المقابل نظيره األوروبي يتمتع بتسهيالت للحصول عليها

قات الشكلت مرحلة مفصلية في تاريخ الع يضلمامن القرن ا األخيرةللنظر أن العقود الثالثة  والالفت   

 التهديدات الجديدة القادمة إلى خط مواجهة نطقةالموبلدان جنوبه،فتحولت  المتوسطشمال  الدولية بين بلدان

في مختلف السياسات  المعلنة األهدافرحلة ببداية ظهور التناقضات بين لممن الجنوب، حيث تميزت ا

قل ارسة الواقعية، ولعل أبرز مظاهر هذا التناقض هو التركيز على حرية تنممالورو متوسطية واأل

 353.بشكل مقنن األشخاصالخدمات والرساميل وإقصاء حرية تنقل 

عبر البعض عن تخوفه من هذه االتفاقية واعتبر أن" التأثيرات السلبية لهذه االتفاقية على تونس  كما   

في عالقة بالتشغيل قد تؤدي االتفاقية لفقدان عديد الوظائف خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الفالحي 

الخدمات وستمس بشكل خاص الطبقات الهشة )صغار الفالحين وصغار مقدمي الخدمات( مما وقطاع 

سيؤدي لتعميق التفاوت خاصة وأن مواطن الشغل الجديدة ستتركز بالمناطق الساحلية وهو ما سيساهم 

 في تعميق التفاوت االجتماعي و الجهوي في عالقة بالقطاع الفالحي مع ارتفاع نسبة التصدير، ويخشى

خاصة خطر العجز الغذائي واستنزاف الموارد البيئية، خاصة منها المياه. وسيقع استيراد المواد الغذائية 

األساسية كالحبوب وستتوجه المنتوجات التكميلية التونسية كزيت الزيتون و القوارص للتصدير في 

بيين مما يسمح لهم ببعث تعتزم االتفاقية منح عديد االمتيازات للمستثمرين األورو عالقة باالستثمار

مشاريعهم بكل حرية، دون قيود ودون إجبارهم على المساهمة في التنمية المحلية كما يمكن لهم مقاضاة 

سياساتها مع مصالحهم إضافة إلى ذلك، ورغم تنامي عدد األوروبيين .الدولة التونسية في حال تعارضت 

م إلغاء وال حتى الحد من اإلجراءات المعقدة الذين سيستقرون في تونس بكل حرية ودون شروط، لن يت

للحصول على التأشيرات المفروضة على التونسيين ليتمكنوا من زيارة الدول األوروبية سيادة 

الجمهورية التونسية تفرض اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق على الجمهورية التونسية أن تلتزم 

                                                           
 :  2017-9-23ها مع االتحاد األوروبي، خبيرة اقتصادية:على تونس المطالبة بمبدأ حرية تنقل األفراد في مفاوضات 352

https://www.radiosabrafm.net/خبيرة-اقتصادية-على-تونس-المطالبة-بمد 
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https://www.radiosabrafm.net/خبيرة-اقتصادية-على-تونس-المطالبة-بمد
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
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ذا ما قد يضطر تونس إلى تغيير قوانينها االقتصادية: دعم بالقوانين األوروبية دون أدنى معارضة وه

 354أقل، شروط أكثر ومنافسة أحد .

و نظم المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و االجتماعية بداية شهر أكتوبر، ندوة دولية امتدت      

هذه الندوة أن  أعلن المسئولون عن تنظيم”. ليكااأل” ليومين في العاصمة تونس و تمحورت أعمالها حول 

لهذه  الهدف من تنظيمها هو جمع أكبر عدد ممكن من الناس الذين يشتغلون في قطاعات متعددة سيكون 

تأثير فيها. فالهدف النهائي هو وضع هذا االتفاق في سياقه الوطني ثم بناء قاعدة من المختصين  االتفاقية 

رته الحالية. وبموازاة لهذه الندوة ، أصدر ليكا في صواألالقادرين على صياغة نقد متين تجاه اتفاق 

خاصة منهم المنخرطين في و و رؤية المختصين التونسيين حولها” األليكا“المنتدى وثيقة تحلل اتفاقية 

المجتمع المدني و النقابات. و قد أبان عديد األخصائيين في القطاعات الرئيسية لالقتصاد التونسي عن 

مختصا تمت استشارتهم حول الوثيقة فإن شخصا  13االتفاق. فمن جملة عدم دراية كبيرة بحيثيات هذا 

واحدا كان على علم بآلية فّض النزاعات المضمنة داخل اتفاقية األليكا، مع العلم بأن هذه النقطة قد تمكن 

و يختار "كل من طرفي النزاع حكما ،     .المستثمرين األجانب من مساءلة الدولة التونسية بسهولة أكبر

يتفق هذان الحكمان في ما بعد على اختيار حكم ثالث يقوم بترأس مجلس التحكيم الذي يكون بذلك قد 

اكتمل نصابه. وبالتوازي مع ذلك يمكن لهم اللجوء إلى فضاء مختص آخر للتداول كما هو موجود اليوم 

يحدد القواعد لدى عديد المؤسسات المالية و التجارية. حيث يقوم هذا الفضاء بتشكيل المحكمة و 

اإلجرائية و يوفر األرضية اإلدارية للتفاوض. تبعا لذلك، يتمتع طرفي النزاع بحرية كبيرة جدا في 

اختيار النظام القانوني المعتمد و كذلك اإلجراءات حيث يمكن أن تبقى أحكام هذه المحكمة سرية ، و هو 

فإن الحكم التحكيمي الذي تتم  1958لسنة ” نيو يورك“أمر محبذ في عالم األعمال. و إثر اعتماد معاهدة 

المصادقة عليه من قبل محكمة عدلية عادية ألحد الدول الموقعة على المعاهدة يصبح معترفا به و مطبقا 

بسهولة في كل الدول األخرى الموقعة على المعاهدة وكأنه قد صدر عن محكمة رسمية. فنحن في هذه 

المستوى العالمي و المعولم: حيث يتمتع أعوان القطاع الخاص الحال أمام مؤسسة فريدة من نوعها على 

باستقاللية كبيرة على المستويين المؤسساتي والقانوني و في المجال عبر،الوطني مع اإلبقاء على الوسائل 

فاألمر يتعدى كونه مجرد دعم مالي غير مكلف كما قد يوحي    ”الزجرية التي تتمتع بها الدولة عادة

 األخير لدائرة المحاسبات )بالنظر إلى فوائض القيمة المهمة التي اقترحها االتحاد األوروبي بذلك التقرير

و لكنه قد أضحى وسيلة دفاع تجاري تتيح لالتحاد األوروبي التقدم في مفاوضات االتفاقيات التجارية  (

ع حول السيادة القانونية مما يفتح التساؤل المشرو .عبر فرض مجموعة القوانين الداخلية هذه بقوة التَداين

و الترتيبية للدولة التونسية. إذ كلما تغيرت القوانين في أوروبا ، فإن على تونس مجاراة نسق هذا التغيير 

                                                           
 اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:  354

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
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و محاكاة هذه القوانين دون ترف مناقشتها حتى.)وتضيف بتهكم( فالمواطن التونسي ال يشارك في 

 355 انتخابات البرلمان األوروبي في نهاية األمر.

ليكا" فال يكفي وقف التفاوض مع االتحاد األوروبي حول اتفاقية التبادل الحر والشامل و المعمق "األ      

بل يجب إلغائها والدخول في مرحلة التفاوض على تعويض فرنسا لتونس وفتح ملفات انتهاكات االحتالل 

هاكات الحقوق االقتصادية إذ الفرنسي تجاه تونس كانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الحرب، وكذلك انت

باتت تنكشف بين الفينة واألخرى دفاتر تكشف استمرار  استغالل الفرنسيين للثروات الباطنية للدولة  

، والتي بدأت في نظر العديد متواطئة بل مشاركة، فيما مضى من الزمن وفيما الزال، في  التونسية

وباسم واجب حفظ الذاكرة تجاه األجداد وكذا .جريمة تتعالى األصوات يوما بعد اليوم لكشف تفاصيلها

التي تجاه األجيال القادمة، أصبح من الضروري معرفة الحقيقة، وفضح الجرائم الفرنسية خاصة تلك 

جدت زمن االستقالل وتحديًدا في فترة الخمسينات، والنبش في دورها في تعزيز الشرخ الذي حّل داخل 

الحركة الوطنية. هو ليس استدعاء للمناكفة أو محاولة إلنتاج منطق الماضي، كما تّدعي فرنسا اليوم كلّما 

ل حفظ الذاكرة الوطنية، وكذا ُطرح على الطاولة موضوع االستعمار، بل هو طلب لكشف الحقيقة من أج

من أجل رّد االعتبار ألجدادنا وتحميل الدولة الفرنسية مسؤولياتها ومحاسبتها إن لزم األمر، و طلب 

هذا إضافة إلى  ضرورة المطالبة بالتعويضات عما نهب  356االعتذار كما يطالب األشقاء في الجزائر،

أموال لقرون لسداد ديونه التي تركها في ذمة الدولة لقرون من قبل القوى االستعمارية ، وعما دفع  من 

  357النامية.

المواقف  اختلفتوبذلك تحمل اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق عديد المسائل ذات الجدل،حيث    

فتبيعاته على السيادة الوطنية التونسية و القطاع الفالحي و استيراد األدوية تعد في  358والتصريحات ،

                                                           
 :2019جانفي 2فريق بر األمان،    أليكا / تونس : ماهو تأثير القروض األوروبية على المفاوضات؟ )حوار(  355

https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/ 

 
 :2018مارس  جرائم الفرنسية  ضد التونسيين  والثأر الغير المنسي،23كريم المرزوقي،  356

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8 
357 « Dans son dernier ouvrage, le Système dette, histoire des dettes souveraines et de leur répudiation   Eric 

Toussaint, porte-parole du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes, donne les clés pour comprendre 

comment l’endettement des Etats souverains a, de tout temps, été utilisé comme une arme de domination et de 

spoliation. Au fil des pages, une histoire des dettes peu connue, parfois rocambolesque, s’esquisse sous les yeux 

du lecteur. Enrichi par des documents d’archives et des comptes rendus officiels des échanges entre responsables 

politiques de tous bords et de tous pays, le Système dette est une plongée historique qui montre que la lutte contre 

les «dettes odieuses», illégitimes, illégales et insoutenables n’est pas un combat naissant. », Eric Toussaint : 

«La répudiation de la "dette odieuse" est légitime»,  I N T E R V I E W ,  Par Vittorio De Filipps    ,18 

décembre 2017 : 

https://www.liberation.fr/debats/2017/12/18/eric-toussaint-la-repudiation-de-la-dette-odieuse-est-

legitime_1617486 
ي طرح تساؤالت  عدة لكنه لم يجب جواب منطقي على أي منها ، فكانت لمعرفة موقف مناصري اتفاقية األيكا يمكن الرجوع للربط التالي الذ 358

 األسئلة   في واد  واألجوبة في واد أخر بما يخدم مصالح الدول األوروبية :

 https://news.barralaman.tn/wp-content/uploads/2019/02/aleca_ar_compressed-1.pdf 

 

https://news.barralaman.tn/ar/author/redac/
https://news.barralaman.tn/ar/author/redac/
https://news.barralaman.tn/aleca-maha-ben-gadha-rosa-luxemburg-ar/
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8
https://www.liberation.fr/debats/2017/12/18/eric-toussaint-la-repudiation-de-la-dette-odieuse-est-legitime_1617486
https://www.liberation.fr/debats/2017/12/18/eric-toussaint-la-repudiation-de-la-dette-odieuse-est-legitime_1617486
https://news.barralaman.tn/wp-content/uploads/2019/02/aleca_ar_compressed-1.pdf
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المفاوضات الرسمية، فإن الشريحة العظمى من  و اش حوله. فبعد سنوات من بداية النقاشصميم النق

  359فالمسألة على قدر هام من الحساسية. التونسيين جاهلة بطبيعة هذا االتفاق و حيثياته.

ا البالد التونسية بعد ما يطلق عليه بـ"الربيع العربي" تمر بأزمة مالية حادة وهذا بات واضح علما بأن 

قبل  من أجل التنبؤ باألزمات الماليةهناك العديد من المؤشرات االقتصادية التي تستخدم "و للجميع.

أزمة مالية منها ما  توجد بعض المؤشرات التقليدية التي يمكن التنبؤ من خاللها بقرب حدوث  وحدوثها، 

 :  ألسواق المالية والنقديةيتصل بالسياسات االقتصادية الكلية ومنها ما يتعلق بالخصائص الهيكلية ل

 :المؤشرات المتصلة بالسياسات االقتصادية الكلية: ومن بين هذه المؤشرات نذكر-1

 .االرتفاع في معدل البطالة -أ       

 .رتفاع معدالت الفائدة على الودائع والقروض المحليةا -ب      

 .ارتفاع معدالت التضخم والمستوى العام لألسعار-ج     

 .نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي قيمة القروض المحلية رتفاعا -د     

 .انخفاض قيمة االحتياطي النقدي من العمالت الحرة-ه    

  .انخفاض نسبة النمو االقتصادي بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي-و    

  :فيما يلي الهاإجمالمؤشرات المتصلة بالخصائص الهيكلية لألسواق المالية والنقدية: ويمكن -2

 .غلبة األصول المالية عالية المخاطر ) كاألصول العقارية ( على أسواق االئتمان -أ

 .تسرب الضعف إلى الجهاز اإلداري المنوط به اإلشراف على أسواق المال وقطاعات البنوك -ب

د عرض غياب الشفافية واإلفصاح اللتان يستلزمهما التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية عن -ج

القوائم المالية للمؤسسات االقتصادية، مما يحجب عن المستثمرين الظروف التي تساعدهم على تقييم 

 .الحقيقية تهاأصول هذه المؤسسات وبالتالي أسواق المال وقطاعات البنوك بصور

ر سيئ لما لهذه الديون من أث ( ارتفاع حجم الديون الخارجية قصيرة األجل ) األموال الساخنة  -د    

المالية بسبب سهولة دخولها إلى الدولة وخروجها منها، مما يساهم في خلخلة عنصر   على القطاعات

 .المالءة للمؤسسات المالية ويساهم في عرقلة قطاع البنوك عن أداء وظائفه التمويلية

 ذه سيطرة بعض المؤسسات على األسواق المالية وما ينجم عن ذلك من سهولة تحكمها في ه -ه    

 .األسواق دخوال إليها وخروجا منها

 .غلبة سيطرة صناعات معينة على سوق األوراق المالية -و   

 360.انخفاض االكتتاب في أسواق األوراق المالية -ز   

                                                           
 :2019جانفي 2أليكا / تونس : مفاوضات الغرف المظلمة،   359

https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/ 

https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/
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تحولت اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ، التي يسعى االتحاد األوروبي لتوقيعها مع تونس،  بذلكو   

، بعد أن حذَّر من خطورتها خبراء اقتصاد وسياسيون ومنظمات وطنية تونسيينللإلى كابوس مخيف 

نشطاء المجتمع المدني وفالحون وحقوقيون، وممثلون عن عدد  ونظَّم مواطنون و .وهياكل مهنية مختلفة

وعدم ليكا"، مطالبين بإلغائها األمن جمعيات المجتمع المدني، وقفات احتجاجية متتالية، للتنديد باتفاقية "

االستمرار في التفاوض بشأنها مع االتحاد األوروبي، حسبما جاء ببيان نشرته منظمات مشاِركة في 

منظمات حقوقية  10وقاد التحركات االحتجاجية "ائتالف ال ألليكا"، الذي يضم نحو .االحتجاجات

التهديدات المحيطة  أفريل الماضي، التونسيين من 30وفالحية وتنموية، والذي حذَّر في بيان، نشره منذ 

 362وباتت تونس مهددة في سيادة وأمنها الغذائي. 361بفالحتهم وسيادتهم الغذائية.

،مؤّسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والعضو بالمجلس الوطني "األسعد الذوادي  "وذكر   

نسا وبالهيئة التنفيذية للجباية وبالجمعية العالمية للجباية وبمعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفر

الستقالل القضاء أن  الفساد السياسي واإلداري وفن استيراد الفقر والبطالة في إطار  التونسي بالمرصد

اتفاق التبادل الحر مع االتحاد األوروبي."على ماذا سوف نتفاوض وماذا سوف نجني من اتفاق التبادل 

محررة بمقتضى نصوص تشريعية فاسدة نتيجة عدم الحر الشامل والمعمق إذا كانت أغلب مهن الخدمات 

تنظيمها بقوانين واستشراء الفساد السياسي واإلداري وإذا كانت اغلب المهن غير مؤهلة بالنظر للتوصية 

والمتعلقة بالخدمات.و تعد  البرامج المقترحة من قبل االتحاد  2006ديسمبر  12األوروبية المؤرخة في 

                                                                                                                                                                                     
- 2000دراسة قياسية للفترة ) ،أثـر األزمة المالية العالمية على حركة التجارة الخارجية للتكتل االقتصادي األوروبي ،الرحمان روابح عبد  360

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية تخصص: اقتصاد دولي،)2014

 :10،ص 2018/  04/  26وقشت بتاريخ نقسم العلوم االقتصادية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -سكرة محمد خيضر ب

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D
8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%
D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf 
 

 :  2019-05-،29اقتصاد تونس أربعاء، الخليج أونالين حنان جابلي، افاقية "أليكا".. "خطر" قد يُغرق   361

 

https://alkhaleejonline.net/اقتصاد/اتفاقية-أليكا-خطر-قد-يُغرق-اقتصاد-تون 

 
362 « : Il existe aussi un risque de perte de la souveraineté alimentaire car la production des céréales pourrait 

considérablement chuter, ce qui mettrait le pays dans une situation de dépendance des marchés internationaux 

pour un produit qui constitue la base du régime alimentaire de la population tunisienne. Et même si on pourrait 

penser que la levée des barrières sur le marché de l’UE pourrait constituer une opportunité d’exportation pour les 

agriculteurs tunisiens il est peu probable que ceux-ci sauront en tirer profit rapidement puisque la majorité des 

contingents et quotas actuels ne sont remplis qu’à hauteur de 50% en moyenne. Concernant les appréhensions 

relatives à la sécurité alimentaire, les experts de la Banque Mondiale développent un analyse à contre sens à 

savoir que la politique de sécurité alimentaire va à l’encontre du développement du secteur agricole et qu’une 

meilleure allocation des ressources de la politique agricole en Tunisie et de ses priorités pourrait aider la Tunisie 

à exporter plus de produits agricoles vers l’UE. Ils épinglent la Tunisie pour sa politique de subvention des 

produits pour lesquels elle ne possède aucun avantage, et qui sont de toute façon lourdement protégés dans le 

cadre de la Politique Agricole Commune de l’Union européenne comme les céréales, le lait, la viande de bœuf. 

(BM 2009 »p59 : LES RELATIONS COMMERCIALES TUNISO-EUROPÉENNES: Sami Aouadi ,Evaluation 

de l'accord d'association de 1996 et Étude d’impacts du projet d'Accord de Libre-Échange Complet et 

Approfondi (ALECA) , Juillet 2020: 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16426.pdf 

 

http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-0
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-0
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16426.pdf
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دمات قدرات تنافسية كاذبة وضحلة حيث ترمي إلى ربح الوقت وتفويت األوروبي الكتساب قطاع الخ

فرصة التأهيل على مهن الخدمات حتى تبقى متخلفة ومعدومة القدرات التنافسية. وتلك البرامج الضحلة 

تجانب مشاغل المهنيين الذين غيبهم االتحاد األوروبي بالتواطؤ مع السلطة الحاكمة التي يفرض عليها 

دة فنية ضحلة وتافهة يقوم بها أشباه خبراء من الجهلة الذين يؤتى بهم للنزهة والسياحة ال برامج مساع

غير والذين يفرضون بطريقة فاسدة من قبل القائمين على تلك البرامج. كما أن األموال المرصودة لتلك 

لى تلك البرامج العمليات الفاسدة يتم استرجاعها من قبل خبراء السياحة من أصحاب وأحباب القائمين ع

 التافهة في جميع المجاالت ويكفي االطالع اليوم على التقارير المتعلقة بالتعاون بين االتحاد األوروبي

لمعرفة الكذبة  2014و 2013و 2012والمنشورة من قبل االتحاد األوروبي بعنوان سنوات  وتونس

نها مليئة باألكاذيب والمغالطات من لتلك التقارير يكتشف أ الباحثوالكبرى ومسرحية التأهيل السمجة. 

 في تعامله  ته طريق قبيل تشريك المجتمع المدني وغير ذلك وهذا يكشف أّن االتحاد األوروبي لم يغير 

من ذلك  األسوأن من أخر اهتماماتها. و والمهنيي التونسية  مع السلطة الحاكمة التي تبقى مصالح الدولة

كله أن تتجنّد أبواق االتحاد األوروبي داخل الوزارات والجمعيات المشبوهة والمتحيّلون من أصحاب 

أوكار سبر اآلراء أو باألحرى تزوير اآلراء التي ال يؤطرها أّي قانون لكي يصدعوا ليعلنوا  المزايا التي 

دمات من وراء اتفاق التبادل الحر الذي سوف يحيل الفالحين على سوف يجنيها قطاعا الفالحة والخ

البطالة والفقر وأصحاب مهن الخدمات إلى خدم عند المؤسسات األوروبية في أحسن الحاالت بعد تدمير 

   363النسيج الصناعي.

ال أحد من ” كما توصل تقرير المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و االجتماعية إلى استنتاج مفاده أنه  

الشخصيات التي تمت استشارتها قد اعتبر أن لهذه اآللية تأثيرا كبيرا على مجرى المفاوضات. فمسار 

االتفاق بوجه عام تنقصه الشفافية، و النفاذ إلى المعلومة تعترضه عديد العقبات كما يعاب على الحكومة 

، يشير تقرير منتدى الحقوق االقتصادية تقاعسها في مناقشة هذا االتفاق بالعمق المطلوب. إضافة إلى ذلك

في تونس  2018أفريل  10وقدمته يوم ” سيغما كونساي“و االجتماعية إلى سبر آراء قامت به مؤسسة 

بالمائة من  90، حيث أكد سبر اآلراء أن ”كونراد أديناور“و مؤسسة ” سينارغي“خالل ندوة نظمتها 

 364 بتاتا."” يكااأل” اق العمال الفالحيين ليس لديهم دراية بوجود اتف

و تعددت خالل الفترة األخيرة التحركات االحتجاجية المناهضة لهذه االتفاقية في تونس، وحذَّرت منها    

منظمات وطنية بارزة، في مقدمتها اتحاد الفالحين واالتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب وخبراء 

                                                           
الخبير   ، الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي هاجر عّزوني، 363  

 :2015 – 10 - 22يوم  

https://www.turess.com/alkhabir/103613 
 :2019جانفي  2أليكا / تونس : مفاوضات الغرف المظلمة،   364

https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/ 

https://www.turess.com/alkhabir/103613
https://news.barralaman.tn/aleca-negocier-dans-le-noir-ar/
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وسائل التواصل االجتماعي رفضاً لهذا االتفاق، اقتصاد ومكونات من المجتمع المدني، في حين ضجَّت 

الذي سيُغرق تونس في أزمتها االقتصادية حيث رفض الفالحون التونسيون توقيع االتفاق، بسبب 

 .الفوارق الشاسعة بين الفالح األوروبي ونظيره التونسي، فضالً عن تفاوت اإلمكانات بين الطرفين

يذي التحاد الِفالحة والصيد البحري، قريش بلغيث، في وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب التنف   

تصريحه لـ"الخليج أونالين"، أن الفالح األوروبي مدعوم بإمكانات فنية تضاهي أضعاف ميزانية تونس، 

وأنه مستفيد أكثر من الفالح التونسي، وال يمكن أن يتنافس هذا األخير مع األوروبي؛ نظراً إلى التفاوت 

ن أن أوروبا بصفة عامة تتميز باإلنتاج الداخلي للموارد الفالحية، في حين تعتمد وبيَّ .في االمتيازات

تونس على االستيراد، كما أن الفالح األوروبي قادر على أن يأتي إلى تونس، ويتنقل بكل حرية ويكتشف 

 وأكد المجلس المركزي.الموارد الفالحية، في حين أن التونسي يجب أن يحصل أوالً على إذن سفر

التحاد الفالحين مؤخراً، أنه يرفض بشكل قطعي، التوقيع على االتفاقية بصيغتها الحالية، مطالباً بإعطاء 

، األمين "نور الدين الطبوبي".األولوية لتأهيل القطاع الفالحي، ثم النظر فيما بعد في مثل هذه الشراكات

ً في تصريحات صح فية سابقة، عن رفضه الشديد لهذه العام لالتحاد العام التونسي للشغل عبَّر أيضا

الشراكة، وأكد أن االتفاق لن يمر، معتبراً أن التفاوض حوله ليس حكراً على الحكومة، "بل هو شأن 

نظَّم مواطنون و نشطاء المجتمع و   "وطني يهم كل المنظمات والمجتمع المدني وكل الطيف السياسي

عيات المجتمع المدني، وقفات احتجاجية متتالية، المدني وفالحون وحقوقيون، وممثلون عن عدد من جم

للتنديد باتفاقية "األليكا"، مطالبين بإلغائها وعدم االستمرار في التفاوض بشأنها مع االتحاد األوروبي، 

وقاد التحركات االحتجاجية "ائتالف ال .حسبما جاء ببيان نشرته منظمات مشاِركة في االحتجاجات

 30منظمات حقوقية و فالحية وتنموية، والذي حذَّر في بيان، نشره منذ  10ألليكا"، الذي يضم نحو 

أبريل الماضي، التونسيين من التهديدات المحيطة بفالحتهم وسيادتهم الغذائية، في ضوء مواصلة 

، النائب عن "فيصل التبينيوقد وصف " .الحكومة التفاوض مع االتحاد األوروبي للتوقيع على االتفاقية

عن ا الحين )معارض( بالبرلمان التونسي، االتفاقية بـ"االستعمارية"، والتي تختلف كثيرحزب صوت الف

وطالَب  .، معتبراً إياها "خيانةً" للشعب التونسي1881اتفاقية انتصاب الحماية الفرنسية في تونس عام 

التونسي  البعض الحكومة بالتوقف الفوري عن التفاوض حول  هذه االتفاقية، والعودة إلى البرلمان

ً إلى إجراء استفتاء شعبي عليها، "ألن الحكومة ال تأخذ مواقف  ً أيضا ً بالدستور، داعيا ومقرراته التزاما

 365 .التونسيين بعين االعتبار 

وبذلك يتضح أن اتفاق التبادل الحر والشامل و المعمق غير مرغوب فيه في تونس، و قلّة هم الذين    

يعكس هذا الرفض خوفا مشروعا في العديد من الحاالت من تراجع قرؤوه ولكن الكثيرين يرفضونه و
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في ست سنوات من المماطلة لم تقيم تونس ال العرض .التصنيع واالنصهار في عولمة ضعيفة اإلدماج

رؤيتها لهذه الشراكة وإعطائها  الستنباطولم تسع حتّى  1995األوروبي وال آثار اتفاقية الشراكة لسنة 

 366فتها كشريك متميز. محتوى خاصا بها لص

وبذلك تسعى أوروبا عبر البالد التونسية لفرض االمتثال والتبعية لنموذجها االقتصادي و تعزيز    

نفوذها في حوض المتوسط وشمال أفريقيا والذي تعتبره إرثًا إستراتيجيًا يجب الحفاظ عليه ومن أجل 

ومستقبلها االقتصادي، السيما وأن هذه الدول  خلق دائرة من الدول الصديقة الدائمة تؤمن نفوذها السياسي

تمثل أسواقًا تجارية للمنتجات األوروبية ومن أجل تفادي منافسة التكتالت العالمية كالواليات المتحدة 

 367. األمريكية والصيني

مل علما بأن األعضاء الذين قاموا بالتفاوض مع االتحاد األوروبي فيما  يتعلق معمق باتفاقية الحر والشا  

ليكا" قد تحّصلوا على تدريب في التفاوض من قبل االتحاد األوروبي من خالل مشاريع والمعمق "األ

وبرامج ممولة  ومدعومة من قبل االتحاد األوروبي .وهذا بحد ذاته تأهيل للمفاوضين الذين وافقوا على 

سيو قارسيا برثارو" مدير " ايقنا فاضل علي رزا بيع البالد ، وبوابة كبيرة  لخيانة الوطن ،حيث  سأل

مفاوضات  بقسم التجارة في المفاوضية األوروبية  والذي اشرف  على فريق المفاوضين األوروبيين في

هل يمكنك تأكيد أن أعضاء التفاوض حول اتفاق التبادل  اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع تونس

التفاوض من قبل االتحاد األوروبي، أو من  الحر الشامل والمعمق التونسيين تحّصلوا على تدريب في

فأجاب بأنه" بناًء على طلب تونس، ؟ خالل مشاريع وبرامج ممولة أو مدعومة من قبل االتحاد األوروبي

مّول االتحاد األوروبي ويّسر عدد من الرحالت الدراسية إلى االتحاد األوروبي للتعرف على قواعد 

ته. على سبيل المثال، سّهل االتحاد األوروبي رحلة للمفاوضين االتحاد األوروبي، تنظيماته وممارسا

التونسيين لاللتقاء بالمجتمع المدني في االتحاد األوروبي وللتعرف على كيفية إدارة المجتمع المدني في 

االتحاد األوروبي للمفاوضات التجارية. و وفّر آخرون مساعدة مماثلة. على سبيل المثال، قامت 

( بجلب مفاوضين سامين التفاق التبادل الحر الشامل Bertelsmann)"بيرتلسمان "نية المؤسسة األلما

ثالثة بلدان ذات اتفاق تبادل  ،، من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا 2018والمعمق إلى تونس في جوان 

  368حر شامل ومعمق مع االتحاد األوروبي ، لمشاركة تجاربهم، بما في ذلك تنفيذ االتفاقيات."

                                                           
 : 03/01/2019أليكا: أي خارطة طريق لتونس؟ ال بدّ من تملّك حقيقي للمشروع، المغرب ،الراضي المؤدب،  366

  عصام الدين الراجحي،تونس شريك متميز أو مشروع استعمار ناعم،26ماي 367:2019 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/ 

جانفي  2االتحاد األوروبي )حوار مع المفاوض األوروبي الرئيس(، … ، أليكا / تونس : مساعدة أوروبية للتفاوض مع  فاضل علي رزا  368 

2019: 

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/ 

https://www.sasapost.com/opinion/aleca-tunisia/
https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/
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ا وقد" أبدى المشاركون في المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ومنظمات المجتمع هذ   

و دعوا الممثلين االقتصاديين، االجتماعيين والسياسيين التركيز على عدة نقاط   المدني التونسية األخرى

 وخاصة منها :

 نية .الخشية من أن مثل هذه االتفاقيات تهدد السيادة الوط-         

 إتباع االمتالءات األوروبية في التشريعات والمعايير -         

 إجراءات التحكيم التي تهدد قدرة الدولة على حماية المصالح العامة لشعبها،-         

 مما يهدد السيادة الغذائية للبالد  تعريض بعض القطاعات اإلستراتيجية والهشة أساسا للخطر -         

السلبية على حقوق المواطنين والمتعلقة خاصة بدعم الملكية الفكرية وما قد ينجر عنها   النتائج-    

 من صعوبة التحصل على األدوية والحق في الصحة.

 فقدان مواطن الشغل خاصة في قطاعي الفالحة والخدمات. -   

 ل التغير المناخيالضغط الحاد على الموارد الطبيعية خاصة المياه مما قد يعمق من ندرتها في ظ-   

عدم تكافؤ مجرى المفاوضات حول اتفاقيات التبادل الحر وخاصة في اتفاقية التبادل الحر الشامل -   

 والمعمق في صيغتها الحالية

 وحّث المشاركون:

النداء الموجه للحكومة التونسية والممثلين السياسيين لفتح نقاش وطني حول هذه االتفاقية -   

 .مع المدني، المؤسسات اإلعالمية، الجامعات ومراكز البحوثوالتعاون مع المجت

تكوين تنسيقية بين المنظمات النقابية، المهنية ومنظمات حقوق اإلنسان ومختلف النشطاء  اقتراح-   

 االجتماعيين بهدف بلورة برنامج للتحرك والتعبئة،

فاقيات التبادل الحر بهدف إضفاء التنسيق والتعاون بين الدول الجنوبية المتفاوضة حاليا حول ات-   

 بعض التوازن على المفاوضات مع الطرف األوروبي.

و أكد المشاركون على التزامهم بالمشاركة في حلقات التفكير والبحث ومشاركة خبراتهم للتأسيس    

لمنوال تنموي مختلف لتونس كما أثنوا على منظمات المجتمع المدني المغربية واألوروبية وحيوا 

 369ودها المبذول لمقاومة تحرير اقتصادياتها لتلبية المصالح االقتصادية الجشعة".مجه

وقد طالب مختصون وخبراء بضرورة إيقاف التفاوض مع الطرف األوروبي حول هذه االتفاقية أو    

مراجعتها من أجل إضفاء المزيد من الحماية على الجانب التونسي الذي يعتبر الطرف األضعف في 

،غير أن ذلك يبدو أمرا غير ممكن حسب البعض إذ يبدو أن تونس موقعة على التزامات ذات  االتفاقية

                                                           
 :2018-10-اإلعالن النهائي للندوة الدولية حول نتائج اتفاقيات التبادل الحر 29  369

 

https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/ 
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صبغة مالية حصلت بمقتضاها على تمويالت كبرى من الجانب األوروبي قصد تهيئة األرضية المالئمة 

ء لذلك قد يصعب عليها التراجع عن هذه االلتزامات وقد يصعب االمتناع عن إمضا إلمضاء االتفاقية

وهناك مخاوف من إمكانية  تأثيرها على عالقات بالد التونسية االقتصادية مع أطراف أخرى .االتفاقية

خارج الفضاء األوروبي على غرار االقتصاديات اآلسيوية أو األمريكية أو الخليجية أو اإلفريقية بالنظر 

 370.فقط إلى ما قد يقع فرضه على تونس من التزامات حصرية خاصة بالطرف األوروبي

التبادل  اتفاقيةعن إمضاء   التونسية  النداءات  والدعوات المتتالية لضرورة تراجع الدولةت و كثر   

ته حول شعبها بكل مكونا الحكومة  تلتف ه من الضروري أن ليكا" و أنالحر الشامل والعميقة" األ

الوطنية من أحزاب و منظمات مهنية و جمعيات مدنية للوقوف صفا واحدا ضد  مشروع  اتفاقية التبادل 

الحر الشامل والعميقة التي يغلب عليه طابع الهيمنة و االستغالل لالنقضاض على خيراتها خاصة وأن 

نبغي فصلها عن هناك حراكا عالميا بدأ يتبلور بقوة لرفض تمرير مثل هذه المشاريع الذي ال ي

فيما يسمى اتفاق األطلسي و الذي ترمي من  المتحدة    المفاوضات التي تجري بين االتحاد األوروبي و

قا في خطة وشر جنوبا  بسط نفوذها على المنطقة األوروبية و ما جاورها الواليات المتحدة   ورائه

وأنه ل البد على   .الصين استباقية للمنازلة التي تتهيأ لها مع المنافس االقتصادي الصاعد الذي تمثله

تونس أن تنأى عن هذه التجاذبات العالمية التي ليس لها فيها أي مصلحة إال أن كل الجهود قد آلت بالفشل 

برغاميني"الذي أدى إلى توقف  سفير االتحاد األوروبي بتونس "باتريس لغاية  ورود تصريح

 371 المفاوضات. 

تعليق المفاوضات حول  2019وبناء على تلك التصريحات أعلنت تونس في  شهر جويلية من سنة     

ليكا"، إلى أجل غير مسمى، معللة ذلك بوجود  األاتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع االتحاد األوروبي "

األوروبي، الذي كان ينتظر أن توقع معه الجزء األخير من  "خلالً" في سير التفاوض مع الشريك

االتفاقية قبل نهاية العام الحالي.وكان الرد األوروبي سريع، حيث قام سفير االتحاد األوروبي بتونس 

ومنع فرص  السوق  "باتريس برغاميني"،   بمهاجمة رجال األعمال التونسيين متهما  إياهم باحتكار

العمل أمام المستثمرين الشباب ما تسبب في إفشال المفاوضات.وأشار إلى أن القرار التونسي يرجع إلى 

ة، من أجل حماية مصالحهم من انفتاح الضغوط التي مارسها رجال األعمال التونسيين على الحكوم

 االقتصاد ومنع تطويره. السوق متهماً لوبيات )مجموعات ضغط من المستثمرين( باحتكار

                                                           
 - النسخة الورقية للشروق التفاوض حول "أليكا"؟ بعد أن تعددت االنتقادات والمواقف الرافضة..هل تقدُر تونس على إيقاففاضل الطياشي،   370

2019/05/12: 

http://www.alchourouk.com/article/"بعد-أن-تعددت-االنتقادات-والمواقف-الرافضةهل-تقدرُ -تونس-على-إيقاف-التفاوض-حول-"أليكا 

 

،  الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي هاجر عّزوني، 371  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير

 

r/103613https://www.turess.com/alkhabi 

http://www.alchourouk.com/article/بعد-أن-تعددت-الانتقادات-والمواقف-الرافضةهل-تقدرُ-تونس-على-إيقاف-التفاوض-حول-%22أليكا%22
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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واعتبر المسؤول األوروبي أن "هذه األطراف تتصدى لكافة محاوالت إرساء الشفافية والمنافسة   

ً في نفس السيا ق إلى ضرورة إعادة توزيع الثروة في الشريفة والحوكمة في القطاع االقتصادي، داعيا

 تونس ودعم الطبقة الوسطى، لتشكل عنصر جذب للطبقات األقل وتقليص الفجوة مع الطبقة الغنية".

كما اتهم سفير االتحاد األوروبي  برغاميني في تصريحاته لـ"لوموند"، األربعاء الماضي، رجال   

ون، بعد منح االتحاد األوروبي لتونس حصة إضافية األعمال التونسيين بعرقلة الصادرات من زيت الزيت

، مشيراً إلى أن الناشطين في القطاع لم يسمحوا بزيادة صادرات بالدهم، خوفاً من دخول 2018منذ عام 

 سفير االتحاد األوروبي بتونس ، في حوار مع جريدةو  صرح متعاملين جدد إلى السوق التي يحتكرونها.

اتفاقية  يكا"لاأل " ، إن من أسباب تعّطل إمضاء اتفاقية2019لية جوي 9الفرنسية نُشر الثالثاء  "لوموند "

التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس واالتحاد األوروبي هي "المجموعات المعارضة للشفافية 

عن طريق االحتكار تقف عائقًا أمام االتفاق،  والمنافسة النزيهة"، مؤكًدا أن "عقلية اللُزمة العثمانية"

صوص أن "بعض العائالت االقتصادية في تونس ليست لديها مصلحة في صعود مستثمرين وتحدث بالخ

وأشار برغاميني، في هذا الجانب، أن "أفضل مثال عن االحتكار في تونس" هو في ."اقتصاديين جدد

ألف طن  30بتصدير  2018 زيت الزيتون، مبينًا أن االتحاد األوروبي سمح عام   قطاع تصدير

إضافية من زيت الزيتون في شكل قوارير وليس حاويات لكن لم "تكن هناك استجابة تونسية رسمية" 

وأضاف أن السبب يعود إلى أن تجار الجملة والمضاربين ال يريدون ظهور منافسين لهم  .وفق تعبيره

ون زيت الزيتون في شكل قوارير، وذلك لرغبة التجار الكبار في الحفاظ على "مواقع غير ممن يصدر

واعتبر   .تنافسية". وأكد أن االحتكار والهيمنة يخلقان بيئة من الفساد والهيمنة والسوق السوداء وفق قوله

ي تونس مؤكًدا أن في سياق متصل، أن اتفاقية "األليكا" هي "كبش فداء" في إطار الحملة االنتخابية ف

الهدف منها هو "المساعدة في دعم النمو وتنمية فرص العمل ورفع مستوى االقتصاد التونسي" ومؤكًدا 

وأفاد في هذا الجانب، أنه "لن يتم فرض أي شيء" .أنها ستكون لصالح تونس في صورة اإلمضاء عليها

الق في تنفيذ االتفاقية، قائاًل:"األمر وأن تونس ستختار القطاعات المعنية وبأي معدل وفي أي وقت لالنط

متروك فعاًل لتونس لتقرر متى وماذا تفعل؟ لكن وفق معايير عقالنية اقتصادية ستسمح على سبيل المثال 

مليون  300وأكد دعم االتحاد األوروبي لتونس عبر  ."باعتماد تونس بشكل أقل على المانحين الدوليين

، وقال إن هذا الدعم هو األضخم أوروبيًا 2020و 2016لفترة بين سنويًا في شكل هبات وتعاون خالل ا

وفي عالقة باالنتخابات، قال سفير االتحاد األوروبي إنه مهما كان الشخص  .لبلد بالقياس لنصيب الفرد

في رئاسة الحكومة بعد االنتخابات المقبلة يجب عليه تحديد "أولويات إستراتيجية واقتصادية واضحة 

 372أغلبية صلبة" وذلك على خالف ما كانت عليه األمور خاصة طيلة السنوات األخيرة." وتنفيذها عبر

                                                           
 :2019جويلية  10سفير االتحاد األوروبي عائالت اقتصادية في تونس تمنع صعود المستثمرين الشبان   372
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كما  صرح سفير االتحاد األوروبي إن "لوبي عائالت" يتحكم في االقتصاد بتونس، وأّن هذا اللوبي   

وق، وأضاف بأن اللوبي "يتحكم في الس،"يمنع أّي منافسة من المؤسسات الصغيرة والمستثمرين الشباب  

وهو ما يفتح الباب أمام الفساد والرشوة والسوق السوداء"، مضيفا بأن "هذه اللوبيات تحاول منع كل 

الحوكمة في المجال االقتصادي وقال إن "هذه الُممارسات تؤثر في  المحاوالت الرامية إلرساء الشفافية و

لتقليص الفجوة بين الطبقات وتحسين تقدم التجربة الديمقراطية في تونس"، وإنه ال بد من "إعادة الثروات 

مستوى عيش الطبقة الوسطى ، وأضاف بأن اللوبي "يتحكم في السوق، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد 

والرشوة والسوق السوداء"، مضيفا بأن "هذه اللوبيات تحاول منع كل المحاوالت الرامية إلرساء الشفافية 

هذه الُممارسات تؤثر في تقدم التجربة الديمقراطية في  والحوكمة في المجال االقتصادي وقال إن 

تونس"، وإنه ال بد من "إعادة الثروات لتقليص الفجوة بين الطبقات وتحسين مستوى عيش الطبقة 

 373الوسطى.

موجة من الغضب في األوساط  "باتريس برغاميني "أثارت تصريحات السفير األوروبيهذا وقد  

ً من دورهم في االقتصادية التونسية، التي ر أت فيها إساءة إلى سمعة المتعاملين االقتصاديين، وحطا

باتريس "خدمة اقتصاد بلدهم.  و استدعت وزارة الخارجية التونسية  سفير االتحاد األوروبي لدى تونس، 

الذي أجراه مع صحيفة "لوموند" الفرنسية  وحديثه عن تحكم "لوبي  ، على خلفية الحوار"برغاميني

ي االقتصاد التونسي وقد اعتذر السفير عن أقواله التّي أثارت موجة من االنتقادات في تونس، عائالت" ف

وبناء على هذه التصريحات أعلن أيضا  اتحاد  و صرح بأن  تصريحاته "أخرجت نوًعا ما من سياقها.

التحاد الصناعة والتجارة التونسي، بصفته ممثال للقطاع الخاص، في بيان له، رفضه لتدّخل سفير ا

األوروبي "برغاميني" في المشهدين السياسي واالقتصادي الوطنيين، بما وصفه بـ"الطريقة السافرة"، 

بعد فشله في ملف أليكا، "قبل شهرين من االنتخابات، ما يطرح العديد من التساؤالت حول أجندة االتحاد 

بشأن زيادة حصة تونس من األوروبي، حسب البيان.واتهمه   باالفتراء وتقديم معلومات مغلوطة، 

صادرات الزيت، معتبرة أن الفاعلين االقتصاديين من المجموعات العائلية االقتصادية التونسية، مكون 

رئيسي في النسيج االقتصادي الوطني على غرار بقية بلدان العالم. وقال عضو اتحاد الصناعة والتجارة 

، "عبد السالم الواد"غرفة مصدري زيت الزيتون  والصناعات التقليدية )منظمة رجال األعمال(، ورئيس

إن ادعاءات برغاميني بشأن عرقلة رجال األعمال صادرات الزيت ال أساس لها من الصحة، مشيراً إلى 

أن االتحاد األوروبي الذي يسعى إلى السيطرة على قطاع الزيت في تونس ينزعج من منافسة أسواق 

                                                                                                                                                                                     
https://ultratunisia.ultrasawt.com/-سفير-االتحاد-األوروبي-عائالت-اقتصادية-في-تونس-تمنع-صعود-المستثمرين-الشبان/الترا

 تونس/اقتصاد/ٔاخبار

 
 مصدر حكومي:خارجية  تونس تستدعي سفير االتحاد األوروبي :   373

https://www.aa.com.tr/ar 1530701 /اقتصاد/مصدر-حكومي-خارجية-تونس-تستدعي-سفير-االتحاد-األورر   

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/مصدر-حكومي-خارجية-تونس-تستدعي-سفير-الاتحاد-الأورر
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العربي الجديد"، أّن من حق المتعاملين االقتصاديين التونسيين في تصريح لـ""الواد "جديدة له.وأضاف 

ونفى االتهامات األوروبية بشأن احتكار  فك االرتباط مع أوروبا والبحث عن أسواق تصديرية لهم.

لوبيات عائلية لالقتصاد التونسي، مؤكداً أن قانون المنافسة يوفر الحماية الكافية لكل الناشطين بما في 

حيث واجهت  مستثمرين. وأكد حق تونس في تعليق أي اتفاق تجاري ال يخدم مصالحها.ذلك صغار ال

تونس في السنوات الماضية منافسة شرسة من قبل الدول المنافسة )إيطاليا وإسبانيا(، التي فرضت 

 بالمائة 77شروطا مشطة ومجحفة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق األوروبية، التي تستأثر بنحو 

ن صادرات البالد من هذه المادة الحيوية.وقال اتحاد الصناعة والتجارة، بأنه سيقدم كل المعطيات م

والتفاصيل خالل األيام القادمة حول الملفات التي أثارها المسؤول األوروبي، مستنكراً في اآلن ذاته ما 

االتحاد األوروبي لتونس  سماها "لغة المّن والتضخيم" في حديث برغاميني عن المساعدات، التي يقدمها

، على 2016في إطار برامج التعاون المشترك.هذا  وقد  سبق للبرلمان األوروبي أن وافق في فيفري 

 92ألف طن سنوياً، لتصبح نحو  35توسيع اإلعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس بمقدار 

نسي، غير أن البرلمان األوروبي ، بهدف دعم االقتصاد التو2017و 2016ألف طن، وذلك في عامي 

ً ألي ضرر قد تسببه هذه اإلعفاءات لمنتجي زيت الزيتون  اشترط في قراره، إجراء مراجعة تحسبا

 374األوروبيين.

   كما صرح رئيس المبادرة المتوسطية للتنمية غازي بن أحمد، الخبير الدولي في السياسة التجارية،     

لم «  األليكا »د األوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بإن "المفاوضات بين تونس واالتحا

وأضاف  في تصريح على خلفية ما .تتوقف بالكامل لكنها أرجأت لعوامل انتخابية في أوروبا وتونس 

ليس أمرا رسميا وال مؤكدا  »تداولته بعض وسائل اإلعالم حول تعليق هذه المفاوضات، إن هذا التعليق 

وتوقع بن أحمد ." وضات لم تجمد ولكنها تجري وفق ات االنتخابية في أوروبا وفي تونسوأن المفا

أن تعود المفاوضات مجددا، خالل الثالثي «  األليكا  »والذي يتابع عن قرب المسائل المتصلة بملف 

، مع فرق للتفاوض جديدة والتي ستنبثق عن االنتخابات في أوروبا وفي 2020األول من سنة 

كما  أوضح، أن هذا التوقف المؤقت للمفاوضات ال ينفي أبدا تحقيق تقدم على مستوى هذا الملف . تونس

وبين انه تم .خاصة وان المشاورات مع المجتمع المدني مستمرة لبحث عديد النقاط المتصلة بهذا االتفاق

لجمعية  وان ا 2019جويلية  9والفالحة يوم «  ليكااأل »عقد يوم تحسيسي ببنزرت حول موضوع 

 .ليكا بسوسةجويلية يوم جهويا حول ملف األ 10نظمت اليوم األربعاء 

                                                           
  :2019جويلية  15 تونس التحاد األوروبي يهاجم مستثمري تونس بعد فشل "األليكا"،ا الحامدي، إيمان       374

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/15/االتحاد-األوروبي-يهاجم-مستثمري-تونس-بعد-فشل-ألي 

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%8A
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في «  األليكا »رئيس الوفد المفاوض لتونس في إطار اتفاق ووزير النقل، هشام بن احمد، صرح  و  

انه  »على هامش الندوة الوطنية حول تنمية الصادرات الفالحية  2019جويلية  9يوم  تصريح أدلى به 

وأكدت المصالح المكلفة  » .  م له بتوقف المفاوضات وانه اطلع على المعلومة من وسائل اإلعالمال عل

المفاوضات  بإيقافباإلعالم برئاسة الحكومة ، من جانبها، عدم توفر أي معلومات رسمية لديها تتعلق 

أو تعليق المفاوضات «  األليكا »بين تونس واإلتحاد األوربي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق 

 375المتعلقة بهذا الملف. 

اتفاقية ادعى "غازي بن احمد"، وهو أحد عرابي اتفاق التبادل الحر مع االتحاد  في إطار الدفاع عن   و 

األوروبي، في تقرير مدعوم من معهد" كونراد اديناور " التابع لحزب المسيحيين الديمقراطيين األلماني 

” : اتّفاق التبادل الحّر الشامل والمعّمق، لفهم أفضل للمفاوضات حول اإلتفاقدليل األليكا“تحت عنوان 

االتحاد األوروبي وتونس ينتمون إلى منطقة تبادل حر، بدأ العمل به باتفاق :“بأنه إيجابي، وصرح بأّن 

رك ، هذا االتفاق الذي بالرغم من انتقاده من طرف شريحة من المجتمع المدني، شا1995الشراكة لسنة 

التبادل التجاري    ارتفع 1995في إعطاء دينامكية لالقتصاد التونسي وجعله أكثر منافسة. وهكذا ومنذ 

إلى أكثر من الضعف، والصادرات التونسية )ومن بينها قطاعي النسيج والميكانيك( نحو االتحاد 

تفاق اقتصر على األوروبي قد تضاعفت ثالث مرات وتطورت بسرعة االستثمارات األوروبية. ولكّن اال

إلغاء تدريجي للمعاليم الديوانية على المنتوجات الصناعية وتنفيذ بعض التنازالت في تبادل المواد 

الزراعية ومن بينها زيت الزيتون الذي بقي يخضع لتحديد كمية مضاعفة؛ سنوية وشهرية من طرف 

وتدريجية لفائدة الجانب التونسي  االتحاد. هذا االتفاق في التبادل الحر ُوضع على قاعدة غير متماثلة

بالنظر إلى كون االتحاد األوروبي قد فتح أسواقه للواردات من تونس فور إمضاء االتفاق بينما تمتعت 

 ”.تونس بمرحلة انتقالية لتفكيك تدريجي للتعريفة الجمركية من أجل تأهيل قطاعها الصناعي

االتحاد األوروبي  يتضح أن كاتبه أراد ترك انطباع  وفي قراءة متأنية لتقييم اتفاق التبادل الحر بين  

مغلوط التفاق على أنه كان لصالح الطرف التونسي ، بينما الحقيقة كانت عكس ذلك تماما، فمقابل 

تنازالت محدودة تخص زيت الزيتون فككت تونس تدريجيا نظامها الضريبي. وقد أدى تفكيك الحواجز 

في المائة من  22ما يقارب  1995ية الدولة حيث كانت تمثل سنة الديوانية إلى خسارة كبيرة لميزان

بالمائة مما  4,4أي بانتهاء الفترة االنتقالية  2010مجمل المداخيل الضريبية للدولة التونسية لتصبح سنة 

                                                           
-7- 10مفاوضات األليكا بين تونس واالتحاد األوروبي لم تتوقف بالكامل لكنها أرجأت لعوامل انتخابية في أوروبا وتونس،  محمد الطاهر بليل،  375

2019: 

https://www.radiosabrafm.net/ مفاوضات-األليكا-بين-تونس-واالتحاد- ال   

 

https://www.radiosabrafm.net/%20%20مفاوضات-الأليكا-بين-تونس-والاتحاد-%20لا
https://www.radiosabrafm.net/%20%20مفاوضات-الأليكا-بين-تونس-والاتحاد-%20لا
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أجبر الحكومة على زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وخفض االستثمارات العمومية ومصاريف 

 376في البرامج االجتماعية. الدولة خاصة

هذا وقد ذكر "رياض جعيدان" )رئيس كتلة الوالء إلى الوطن، وأستاذ في القانون العام(..وقف 

كنت أول نائب في البرلمان يتوجه بسؤال كتابي إلى الحكومة سنة . المفاوضات إلى حين دراسة الوضع

شملت المنتجات  والتي  1995نة حول وجود دراسات تقييمية حول اتفاقية التبادل الحر لس 2016

والمواد الصناعية، وذلك من أجل تقييم التجربة السابقة قبل الدخول في مفاوضات جديدة أشمل. وكان رد 

رئيس الحكومة "الحبيب الصيد" آنذاك بأن مكاتب دراسات خاصة ستتولى الموضوع. بينما يؤكد عدد 

نت وخيمة على االقتصاد التونسي. ومن هذا المطلب من خبراء االقتصاد، أن تبعات الشراكة السابقة كا

دعوت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تكوين مفاوضينا في مجاالت القانون األوروبي وكذلك من أجل 

 377إيجاد مهلة تسمح بدراسة أي إضافة تأملها تونس."

تمثل  1995ة بالمائة بعد أن كانت سن 39,6  2010ارتفعت الضريبة على الدخل لتمثل سنة  كما   

بالمائة مما  25,7بالمائة بعد أن كانت  29,5بالمائة والضرائب غير المباشرة أصبحت تمثل  23,2

أثقل كاهل األفراد والمؤسسات وزاد من ظاهرة التهرب الضريبي. كما أدت هذه السياسة  المتبعة إلى 

غازي بن احمد"  "اءات السيدزيادة البطالة وخاصة منها بطالة أصحاب الشهادات العليا .لذا فإن ادع

مبنية على مغالطات محاسبية مفضوحة إذ أن التطور الكبير للصناعات المعملية تمثّل خاصة في تلك 

الصناعات المصدرة كليا والتي ال تمّت  بصلة لالقتصاد التونسي سوى أنها أُنشئت جغرافيا في تونس، 

تصدر كل منتوجها وأرباحها للدول األوروبية. وخاصة على السواحل لتستغل األيدي العاملة الرخيصة و

فقد جاءت لتونس للمناولة فقط لتنّمي اقتصاد المرَكز بجني أكبر قسط ممكن المرابيح التي تبقى كلها في 

المركز، وال يكون لها أي تأثير يُذكر على اقتصاد تونس سوى بعض الفتات القليل الذي يُعطى بالدينار 

 573,6إلى  1995  مليون دينار سنة 14,1من  378فاع االستثمار المباشرللعَملة المستخدمين؛ فارت

ال يعني شيئا بالنسبة لالقتصاد التونسي حيث يوظَّف القسم األكبر في  2010مليون دينار في سنة 

الصناعات الموجهة كليا للتصدير. وقد أدى هذا المنوال إلى ارتفاع غير مسبوق للتوريد مقابل ارتفاع 

ادرات. حيث أّن جزء مهما منها ال تعود مداخيلها للبالد. وال تخضع لقانون الصرف "ظاهري" للص

                                                           
 :2019مارس -31محمد اللوز، إتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق: عهد األمان ما قبل الحماية   376

 

https://nawaat.org/portail/2019/03/31/ ّاتّفاق-التبادل-الحرّ -الشامل-والمعم 

 
 :2019/02/27صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق:  االتحاد األوروبي تثير الجدل، مع« االليكا». وجها لوجه..اتفاقية   377

http://www.alchourouk.com/article/وجها-لوجه اتفاقيــة-»االليكا«-مع-االتحاد-األوروبي-تثير-الجدل 

 

 ص: 2008سامي سالمه نعمان، الشركات الدولية النشاط و آثارها على المنافسة والعمالة و التصدير في الدول النامية، الطبعة األولى د.  378 

iPIa/view-rISuyPcQY_athttps://drive.google.com/file/d/1PpBgYnUxY8qnedH 

https://nawaat.org/portail/2019/03/31/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%91
http://www.alchourouk.com/article/وجها-لوجه%20اتفاقيــة-
https://drive.google.com/file/d/1PpBgYnUxY8qnedHrISuyPcQY_at-iPIa/view
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للبنك المركزي. كما أّن أصحابها ليسوا ملزمين بإرجاع مداخيل التصدير.و تؤكد التقارير االقتصادية 

تنفيذ فقدت مثل تقرير البنك الدولي أو المعهد الوطني لإلحصاء أنه منذ دخول اتفاق التبادل الحر حيّز ال

ألف موطن شغل. كما تؤكد مصادر أخرى أن تونس  400آالف مؤسسة صناعية و 10تونس أكثر  من 

مؤسسة صناعية . كما أن قراءة هيكلة الميزان التجاري تُبين أن  4319، 2015و 2005خسرت، بين 

منتجات الجزء األكبر من الصادرات تأتي من قطاعات النسيج، والمالبس، ومواد الجلد ،وقطاع 

الصناعات الميكانيكية والكهربائية أي تلك التي تنتمي أساسا للصناعات المعملية الموجهة للتصدير والتي 

حيث كان مجموع الصادرات في   تتبع نظام المؤسسات غير المقيمة والتي ال تخضع لقانون الصرف

ئة من مجموع بالما 59مليون دينار أي ما يمثل  16591,8يعّد  2013هذين القطاعين سنة 

بالمائة من مجموع  68,3مليون دينار أي بنسبة  23518,9إلى  2017وقد ارتفع سنة   الصادرات.

الصادرات، وهذا يعني أّن أكثر من ثلثي قيمة الصادرات ال تخضع لوجوب عودة عائداتها للبالد 

 التونسية.

بالمائة 13مليار دينار أي  19,05، 2019و وفقا  لإلحصائيات الرسمية فأن العجز التجاري بلغ سنة    

من الناتج الداخلي الخام. وإن العجز إذا أخذنا بعين االعتبار أنه ال يستوجب عودة مداخيل الصادرات 

بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا  25مليار دينار أي  29لغير المقيمين يصبح هذا العجز قرابة 

قارنة مع الدوالر و األورو حيث خسر الدينار منذ جويلية يفسر االنخفاض الكبير للدينار التونسي م

 2016بالمائة من قيمته مقابل الدوالر األمريكي. وتسارع هذا االنحدار منذ سنة  137ما يعادل  2008

بالمائة مقابل األورو. وليس غريبا أن نشاهد مثل هذا االنحدار بعد  40حيث خسر الدينار من قيمته 

عيشها االقتصاد التونسي منذ اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي حيث أن هذا سلسلة الكبوات التي ي

السقوط هو في مصلحة المستثمرين األجانب وخاصة منهم الغير مقيمين والذين يرون مصاريف العملة 

ء تتدنى بتدني قيمة الدينار وتتدنى معه أيضا قيمة المؤسسات االقتصادية الوطنية تحضيرا الستحواذ هؤال

المستثمرين عليها بأبخس األثمان. والضغوط المسلطة على تونس لالنخراط في اتفاق التبادل الحر هو 

بمثابة الفصل األخير اللتهام الفريسة التي حان االنقضاض عليها من الرأسمال األجنبي بالتعاون مع 

 379عمالئه في البالد والذين هم اآلن في سدة الحكم  .

رمضاني ،رئيس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية خالل ندوة هذا وقد صرح مسعود ال  

دولية حول االتفاقية وتحرير التجارة بين دول المتوسط، نظمها المنتدى ،بأن هناك" ضغوطا أوروبية، 

  وأن الحكومة التونسية   تمارس على تونس للتوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "األليكا"
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https://nawaat.org/portail/2019/03/31/ ّاتّفاق-التبادل-الحرّ -الشامل-والمعم 

 

https://nawaat.org/portail/2019/03/31/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%91
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لم توافق بعد على االتفاقية، رغم أن السفير األوروبي " باتريس برغميني "، أكد على  ضرورة توقيعها 

ونوه إلى أنه "ال يمكن التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، بمعزل عن .2019قبل نهاية 

يث يواجه المستثمر ورجل التفاوض حول ملف الهجرة و حرية التنقل بالنسبة إلى الجانب التونسي ح

األعمال التونسي، صعوبة في الحصول على تأشيرة، في المقابل نظيره األوروبي يتمتع بتسهيالت 

  380للحصول عليها.

، وسفير تونس في بلحيكا  2015، الذي ترأس مفاوضات سنة "رضا بن مصباح "كما أشار   

تأثير تحرير ”نتائج األولية للدراسة المتعلقة بـوالمستشار االقتصادي األسبق لدى رئيس الحكومة،إلى أن ال

التي أعدها المعهد التونسي للقدرة ” قطاع الخدمات في إطار اتفاق التبادل الحر والشامل  )األليكا(

التنافسية والدراسات الكمية تشير بوضوح إلى االنعكاسات اإليجابية المحتملة لالتفاقية على الناتج المحلي 

كما شدد على أهمية إعادة هيكلة القطاعات الهشة .عمل جديدة على المدى البعيد اإلجمالي وخلق فرص

  381.بما يسهم في وصولها إلى إعادة تموقع استراتيجي لمواجهة الصراع المحتمل للمنافسة 

 غير الطرفين بين القوى فموازينفكيف يمكن لقطاعات هشة أن تنافس  الشركات األوروبية  الكبرى.   

 التونسي االقتصاد يزال ال حيث الحاضر الوقت في خاصة  جديدة حر تبادل شراكات قدلع 382متكافئة

 قصد الصناعي بالقطاع الخاصة 1995 لسنة األولى الشراكة اتفاق ال تقييم يتم ولم التشكل. طور في

 "األليكا" الجديدة االتفاقية مشروع وال تونس على واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات من التأكد

 مقابل التونسية للعملة المستمر التراجع ظل وفي والخدمات، والفالحة قطاعي على المنتظرة وآثارها

 بين الشريفة المنافسة شروط تصبح األوروبي، بنظيره مقارنة التونسي الفالح إنتاجية وضعف األورو

 383 .اإلمضاء إلى مباشرة المرور تونس مصلحة من وليست متوفرة غير الطرفين

                                                           
 ر:عائشة يحياوي،االتحاد األوروبي يضغط على تونس  لتوقيع اتفاقية التبادل الح  380 

  

https ://www.aa.com.tr/ar     1278942الحر/ -التبادل-اتفاقية-لتوقيع-تونس-على-يضغط-األوروبي-العربية/االتحاد-الدول/

 
 تلقي بظاللها على المشهد االقتصادي في تونس،“ األليكا“ أشرف البشيباني، اتفاقية    381

news/1606504-aghrebhttps://www.eremnews.com/news/m  
382 « On sait que les relations entre l’Europe et l’Afrique sont caractérisées par une inégalité frappante dans le 

rapport des forces, par une forte dépendance de l’Afrique face à l’Europe. » Roy Preiswerk, Chapitre IV. Néo-

colonialisme ou auto-colonisation : l’identité culturelle de l’interlocuteur africain 61-70 : 

 

https://books.openedition.org/iheid/3923?lang=fr 

 

 
 : 2019-5-29مركز  الدراسات  والدبلوماسية،هل من المفيد أن تمضي  اتفاقية االليكا في الوقت الحاضر،   383

http://www.csds-center.com/article/في_الوقت_الحاضر_"األليكا"_هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟ اتفاقية_ 

 

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/1606504
https://books.openedition.org/iheid/3923?lang=fr
http://www.csds-center.com/article/هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟%20اتفاقية_%22الأليكا%22_في_الوقت_الحاضر_
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د أقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه السيد "بيورن روتر" بزيارة إلى تونس في و ق   

لمناقشة برنامج اإلصالح االقتصادي الذي وضعته السلطات  2018إبريل   9مارس إلى  27الفترة من 

ل وخططها بشأن السياسات في ظل المراجعة الخامسة التي يدعمها الصندوق باتفاق في إطار "تسهي

. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد "روتر البيان" التالي:"أجرينا مناقشات بناءة (EFF) الصندوق الممدد"

مع السلطات حول سياساتها لإلصالح االقتصادي الالزمة الستكمال المراجعة الخامسة في ظل اتفاق 

ل السياسات يهدف إلى "تسهيل الصندوق الممدد". وتخطو السلطات التونسية بحسم نحو تنفيذ جدول أعما

السياسية خالل الفترة التي تسبق إجراء -استقرار االقتصاد وإصالحه، مع مراعاة الضغوط االجتماعية

االنتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام الجاري. وتم التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السلطات 

ا على أن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت لبلورة التونسية وخبراء الصندوق حول معظم القضايا، واتفقو

مقترحاتها بشأن السياسات حول بضعة مجاالت. ومن المقرر مواصلة المناقشات في واشنطن العاصمة 

 384 خالل األيام القادمة."

و رغم كثرة تصريحات الحكومات التونسية المتعاقبة على الحكم بأن البالد باتت تعني من قلة   

كثرة االعتصامات  واالحتجاجات بعد الثورة ،و رغم األزمة االقتصادية التي عصفت  الصادرات بسبب

لم يعرف إال انخفاض طفيف  للمعهد الوطني لإلحصاء بالبالد التونسية ،إال أن معدل الصادرات وفقا 

" فيما يخص  العالقات بين ق التبادل الحر الشامل والمعمق "األليكابشهادة الموقع الرسمي لـ"مشروع اتفا

انخفاضا طفيفا بنسبة    2015حيث ورد أنه "سجلت الصادرات التونسية سنة  تونس واالتحاد األوربي

.  كما تراجعت الواردات المتأتية من االتحاد األوروبي هي األخرى 2014بالمائة مقارنة بسنة  2،5

  385" 0،7بنسبة  

ويصر البعض على أن ال خيار لتونس إال المصادقة على اتفاقية التبادل الحر و الشامل والمعمق من    

ذلك قول البعض أنه "رغم أن تونس ال تملك خياراً آخر َذا مصداقية عدى االنصهار في شراكة معمقة 

أكثر تضامنا لمواجهة مع أوروبا ،فإنه يتعين على كلى الطرفين أن يتخطيا التجارة الحرة وأن يكونا 

على المستوى « منفعة عامة»إن السالم واألمن والتنمية الشاملة في تونس هما  .التحديات العديدة الراهنة

غير أن السالم  قد يخفي في طياته    386.العالمي تتعّدى المحافظة عليها مسؤولية تونس وحدها "

                                                           
 :2019أبريل  -109/19بيان رقم  9تونس : البيان الصادر في ختام بعثة خبراء الصندوق،  384

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/09/pr19109-tunisia-statement-at-the-end-of-an-imf-staff-review-

mission-to-tunisia 
 :، العالقات بين تونس واالتحاد األوربي، االليكا“مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق    385

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 

 
 : 03/01/2019األليكا: أي خارطة طريق لتونس؟ ال بدّ من تملّك حقيقي للمشروع، المغرب ،الراضي المؤدب،  386

https://ar.lemaghreb.tn سياسة/االفتتاحية// item/33564 للمشرو-حقيقي-تملّك-من-بدّ -ال-لتونس؟-طريق-خارطة-أي-أليكا-  

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/09/pr19109-tunisia-statement-at-the-end-of-an-imf-staff-review-mission-to-tunisia
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/04/09/pr19109-tunisia-statement-at-the-end-of-an-imf-staff-review-mission-to-tunisia
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
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تتوقف عن نهب الدول النامية  في إطار  استسالم  لمطامع متواصلة  للقوى االمبريالية التي  لم 

  387الشعارات البراقة التي ال زال  الغرب يطقن آدائها .

ساهمت الحكومات المتعاقبة في تولي مسؤولين  لمناصب حساسة تميزوا بعدم الدراية وقلة وبذلك   

صاحب  388" الباحث الكندي"آالن دونوالحنكة ونقص المعرفة  بالمجال محل التفاوض. وهذا ما أقره  

ً ال يقصي  Mediocratie "نظام التفاهة"  أن كتاب "الذي اعتبر أن "نظام التفاهة" خياراً ممكنا

 فرضيات 

 Mediocre "  أخرى، ومنها مثالً سلطة أو سيطرة المتواضعين، فالمفردة منحوتة من كلمة

ديمة وتعني السلطة. لكن "المستعارة من اليونانية الق  Cratie")المتواضع، هزيل المعرفة، التافه( و"

التي باتت تفيد ما هو سيئ ، سليلة جذر  "Mediocre "آالن دونو" يقف على معنى، فريد فكلمة" 

يشير إلى معاني التوّسط، وبذلك فإن المتواضع والتافه هو المتوسط أي ذلك الذي ال يلمع في أي 

، وعلى عكس ما تحيل إليه مسألة لتفاهةوا.مجال، بعبارة شائعة اليوم، هو ذلك الذي هو بال موهبة

جّدية بامتياز، فالتغاضي عنها يعني في ما يعنيه تسليم البشرية إلى مصير كارثّي، إنها مسألة حياة أو 

وفي العالم قد أّدى إلى سيطرة التافهين على مواقع  موت بالنسبة للمجتمعات المعاصرة. فالنظام السائد

أن تنظر حولك لترى هؤالء وقد اخترقوا السياسة واإلعالم  أساسية من الخريطة االجتماعية،و يكفي

والفن، وهو واقع يصفه "آالن دونو" بالقول: "لقد تشيّدت شريحة كاملة من التافهين والجاهلين وذوي 

ظهر هذا النموذج كإفراز اجتماعي وقد  وكل ذلك لخدمة أغراض السوق بالنهاية. البساطة الفكرية 

بذاتها بدءاً من القرن التاسع عشر، و حدث ذلك بموازاة تعميم منطق المصنع تحّول إلى شريحة قائمة 

في إدارة كل شيء في الحياة.  ويؤكد" دونو" على أن تقسيم العمل  اليدوي والفكري ، ساهم في 

ظهور السلطة التافهة. إن إجادة مهّمة لجعلها نافعة لمنتج نهائّي ال أحد يعرف ما هو، وهو ما ساهم 

فنظام التفاهة كي يستتّب األمر له بحاجة إلى شعور عام بأن ال شيء يقع، ُخبراء فارغين .  في ظهور
                                                           

-لين رنعيمة كراولي ،فرنسا من ثورة الجياع إلى لعبة األمم، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  ،ب  387 

 :229، ص  2020ألمانيا، أكتوبر 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-

%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85. 

 
هر الكتب الفكرية التي أُنتجت في ، ويمثّل أحد أش2015" آالن دونو" كتاب بعنوان "نظام التفاهة" صدر بالفرنسية سنة  الكندي أصدر "   388

من الكتاب عن "دار سؤال" بترجمة مشاعل عبد العزيز الهاجري التي تشير في   النسخة العربية  و صدرت العقدين األولين من القرن الحالي.

باتت تكافئ التفاهة والرداءة على تقديمها إلى أن فكرة الكتاب األساسية هي محاولة فهم أسباب وجود هذه النظم االجتماعية والسياسية والتي 

 :2020جويلية  7شوقي بن حسن،  نظام التفاهة" لـ آالن دونو: عالم من األبواب المغلقة"، " حساب الجدية والجودة

y.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81https://www.alarab

D8%A7%D9%87%D8%A9%22%D9%84%D9%80%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8%

-8%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

-D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%

%D8%A9D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82% 

 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22%D9%84%D9%80%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22%D9%84%D9%80%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22%D9%84%D9%80%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22%D9%84%D9%80%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22%D9%84%D9%80%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
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وهو ما يؤّدي إلى عدم االنتباه لفكرة التقلّب التاريخي ودخول حالة من التشابه الزمني وعدم الحاجة 

لة إلى أشخاص بارعين ومتفوقين، وهي وضعية تشبه ذبذبات القلب حين يمّر األخير إلى حا

 389.الموت

فهناك تشابه كبير بين الوضع في تونس في عهد الحماية وبعد ما يطلق عليه بـ" الثورة التونسية"    

ولة المجبى نمط قديم عرفته حيث تضاعفت الضرائب وزاد تفشي الفساد وإن اختلفت التسميات ،و "د

الرئيسية إجبار الرعايا ، سمته 1882و 1855البالد التونسية زمن حكم محمد الصادق باي، بين سنة 

على دفع األموال للدولة عنوة وبالقوة، سواء كانوا قادرين على ذلك أم عاجزين، ومن ال يدفع، فإن 

ً وشماالً،  المحلّة، وهي ثكنة عسكرية متنقلّة، يقودها باي األمحال، تجوب البالد في رحلتين جنوبا

حاصيل الزراعية، تنزع األمالك أو تحتجز إحداهما في الشتاء والثانية في الصيف، بحسب موسم الم

األفراد في سجنها إلى أن يتمّكن ذووهم من الدفع. أطلق المؤرخون هذه التسمية على الدولة التونسية 

رياال، لتضاف إلى  72إلى  36، عندما قّررت حكومة الباي مضاعفة ضريبة اإلعانة من 1864سنة 

كثيرة، ما أدى إلى انتفاضة القبائل التي قادها آنذاك ضريبتي العشر والقانون ومكوس ولزمات أخرى 

علي بن غذاهم الذي لُقّب باي الشعب. أوجه الشبه مع ما يجري في تونس اليوم كثيرة، من أبرزها 

-1817) "مصطفى خزندار"عجز الدولة على مقاومة الفاسدين وناهبي األموال العمومية، من أمثال 

سنة، سرق الخزينة التونسية برّمتها وأودعها في البنوك  36(، رئيس الحكومة التونسية 1878

مليون فرنك فرنسي من القروض وفوائض  125الفرنسية واألوروبية، بعد أن رهن البالد مقابل 

الديون، ذهب جلّها إلى حسابه الخاص، ما أفضى إلى وضع المالية التونسية تحت تصرف لجنة مالية 

نة من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وذلك قبل احتالل البلد بكامله دولية، تسمى الكمسيون المالي، مكو

 390."ووضعه تحت الحماية الفرنسية

و تسعى الدول والمنظمات الدولية دائما إليجاد مبررات ألفعالها  الغير مشروعة و المخالفة للقانون هذا   

عام الدعائها بالصفة اإللزامية له.و أصبح من األمور المعتادة انتهاك قواعد القانون الدولي الدولي ال

السيما في األفعال الغير مشروعة كالنزاعات المسلحة،أو اإلخالل باالتفاقيات الدولية ، فيما تحاول 

                                                           
 :2020جويلية   7"نظام التفاهة" لـ آالن دونو: عالم من األبواب المغلقة،  389

 

https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-

%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86  

 
 : 2016أكتوبر  31سالم األبيض، عودة دولة المجبى في تونس،   390

-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89%

D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp% 

 

https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
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تصرفها من سمة   األشخاص القانونية عند اإلخالل بأحكام قاعدة دولية معينة أن تفسرها تفسيرا يحمي

إن قواعد القانون الدولي قواعد وضعية ولها إلزاميتها ،ويقترن بها جزاء عند  .الخروج عن الشرعية 

انتهاكها، وغرض هذه القواعد هو تنظيم الجزاءات لكل جريمة، ويشير إلى أن الجزاء موجود وقائم في 

شخص من أشخاصه، ومن نواحي أخرى القانون الدولي الجنائي ويوجه لمن يخل وينتهك قواعده من أي 

فيجب أن تكون الجزاءات المفروضة بشأن األشخاص )الدول والمنظمات الدولية( متناسبة مع طبيعتها، 

الجزاء  ال سيما أن الجزاءات الموقعة على الدول تحمل صفة الجزاء المدني وبعضها تحمل صفة 

 391الجنائي و غالبا ما تكون إما مادية أو معنوية.

ما بأنه ال توجد معاهدة دولية تتعلق بالمسؤولية الدولية للمنظمات الدولية شأنها شأن المسؤولية عل   

الدولية ضمن إطار القانون الدولي العام. ومن الممكن النظر في أن الحكم نظر إليه كعملية تدوين، في 

ينة ومتعلقة بالمسؤولية قواعد خاصة مع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول يمكن أن   ويمكن أن تسري   

. أن أحكام مشاريع المواد  64الدولية على العالقات بين منظمة دولية وأعضائها كما جاء بالمادة رقم 

المتعلقة بالمسؤولية الدولية للمنظمات لم تكتسب بعد بالضرورة السلطة التي اكتسبتها األحكام المقابلة 

اريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، في تناولها المتعلقة بمسؤولية الدول،  إال أنها تتبع مش

لقضية مسؤولية المنظمات الدولية، نفس النهج الذي اتبع فيما يتعلق بمسؤولية الدول، وال يمكن أن تنشأ 

المسؤولية الدولية عن نشاط ال يحظره القانون الدولي إال إذا حدث انتهاك االلتزام مقرر بموجب القانون 

  .لي فيما يتعلق بذلك النشاطالدو

وهناك مساعي جادة من قبل لجنة القانون الدولي ألجل تدوين قانون المسؤولية الدولية للمنظمات    

وتطويره التدريجي وذلك بمعالجة القضايا المتعلقة، إال أن اللجنة ال تحاول تحديد مشاريع مواد القواعد 

 64لعالقات بين منظمة دولية وأعضائها كما جاء بالمادة رقم الخاصة المتعلقة بالمسؤولية الدولية على ا

غير أنها تنظر فيما يمكن  أن تحدثه من أثر على المسؤولية الدولية للمنظمة إزاء أعضائها وعلى 

مسؤولية األعضاء عن تصرف المنظمة. ويقتصر  دور محكمة العدل الدولية في أحكام مسؤولية 

بواقع السيادة الخاصة بالمنظمة  تصطدمراء االستشارية فقد مما يجعلها المنظمات الدولية على تقديم اآل

وعدم وجود قواعد قانونية دقيقة خاصة بما يتعلق بالضرر الحاصل نتيجة العمل المشروع أو الغير 

 392مشروع، مع غياب السلطة التنفيذية التي تعترض القضاء الدولي.

                                                           
الحصول  فلك هاشم عبد الجليل المهيرات، المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية في القانون الدولي العام،  قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات  391

 :50، ص6102آب/على درجة الماجستير في القانون العام قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط ، 

 

https://www.meu.edu.jo/uploads/1/5912e742d8ba7_1.pdf 
 . 112-110المرجع السابق  ص  392

 

https://www.meu.edu.jo/uploads/1/5912e742d8ba7_1.pdf
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رج، فلم يعد ممكنا النظر إلى مجال السياسة المحلية، فقد مزقت العولمة الحدود بين الداخل والخا  

، ومجال  السياسة الدولية، على أنهما أمران منفصالن، بل هما مجال واحد ومترابطان ببعضهما 

ويتجاوز القانون اليوم الحدود، وأصبحت  قواعد تقبل الخضوع للتأثير األجنبي  مواكبة للحركة التي 

إن ما تفرزه هذه وفي ظل عولمة الحروب واألزمات ف  393ل بين الدول.عرفها تبادل األموال والرأسما

الحروب اليوم من أزمات إنسانية واقتصادية وسياسية واجتماعيـة لـن يكون تأثيرها محصورا على موقع 

 394حصولها بل  ستتجاوز تأثيراتها الحدود الجغرافيـة المكانية لتصل إلى أقصى مكان.

والت كثيرة وتحديات كبيرة تستوجب االستعجال   بتحيين جميع  األجهزة   النظام  الدولي يشهد تحف   

 395 األجهزة  التابعة لها  أو المستقلة عنها .   بالتاليالدولية  بما  فيها  منظمة األمم المتحدة  ، 

يكا لال بد من توحد  رجال القانون في الدول النامية للبحث  عن سبل حماية اقتصادياتها من اتفاقية األو 

وشبيهاتها التي ستشهد ارتفاع  وتيرتها في السنوات القادمة في ظل تصاعد األزمات المالية التي بدأت 

 تعصف باقتصاديات الدول الغربية .

والذي  1995على التداعيات الحقيقية التفاق الشراكة الموقع في سنة المتعمد وأمام التعتيم    

جديد   على المنتوجات الصناعية  تقدم االتحاد األوروبي بمشروعتفكيك المعاليم الجمركية   بمقتضاه  تم

التنصيص عليه ليشمل ما تبقى من   غير متكافئ وهو في الحقيقة يعتبر تتمة لالتفاق السابق حيث تم

الفالحة و قطاع الخدمات في وقت لم يتم فيه تقييم تداعيات   القطاعات االقتصادية و بالتحديد قطاع

و في الوضع الصعب الذي تواجهه البالد خاصة على المستوى االقتصادي الذي يعاني االتفاق السابق 

من ركود وضعف في المنظومة اإلنتاجية الوطنية و عجز تجاري و مالي كبير  بات ينذر 

                                                           
المجلد العدد  -سياسة و القانون ، السنة الحادية عشرة د/ سيد المين ولد سيد عمر الشيخ ، عولمة القضاء الدولي وحدود السيادة اإلقليمية، دفاتر ال  393

 : 87-85ص  2019الثاني، جوان 

https://drive.google.com/file/d/1eq4l1eIAijZXxX3xms_epn1jwPIkiKgZ/view 

 
لدليمي  ، إدارة األزمات في بيئة العولمة حالة دراسية إلعادة إعمار مدينة الفلوجة في جمهورية العراق،  أطروحة  دكتوراه في حامد عبد حمد ا  394

 :19، صSt. Clements University  ،2007-2008إدارة المشاريع في األزمات،  

ments.edu/grad/gradhamid.pdfhttp://stcle 

 
، 2020عبد الصمد فاضل، نتائج عدم  المثول أمام محكمة العدل الدولية ،مجلة القانون الدولي  للدراسات البحثية  ، العدد الخامس، نوفمبر   395

 :145ص

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-

%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1eq4l1eIAijZXxX3xms_epn1jwPIkiKgZ/view
http://stclements.edu/grad/gradhamid.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
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في   باإلضافة لتنامي نسبة البطالة و الفقر خاصة في الجهات الداخلية فإن هذه المبادرة ليست،بالخطر

ضغوطات صادرة عن االتحاد األوروبي لفرض مثل   في أوانها بالمرة، رغم ما ال يخفى من مكانها و ال

هذا االتفاقية التي ستكون وباال على القطاعات الوطنية التي ترتقي إلى مستوى التعامل بجبروت و هيمنة 

ح نسبة على بلد أنهكته انعدام الحوكمة الرشيدة و تفشي الفساد وضعف مؤسسات الدولة حيث تتراو

بالمائة من الناتج اإلجمالي المحلي و التي كان االتحاد األوروبي يروج  54و  40االقتصاد الموازي بين 

   396لها على أنها إيجابية.

و مسببات الخطر  والحدث والخسارة ، لذا يمكن القول  فهناك عالقة قوية بين الخطر ودرجة الخطر   

والحادث والخسارة  يسهل   ومسبباتهطردية  بين الخطر بأن هناك تسلسال تاما  وعالقات مسببة  

التبادل الحر والشامل والمعمق "مع االتحاد  اتفاقيةو مجرد التمعن في تسمية"  397استنتاجها بدون عناء. 

 األوروبي يعني مباشرة  جملة من المخاطر تحدق بتونس  وخلق أزمات عدة  بالبالد التونسية.

وهنا يمكن أن   العالم الثالث،  لفي دو حل أزماته  من خالل خلق أزمات فالعالم الغربي تعود على   

''إننا نعيش  أزمة أخالقية حقيقية  تضاعف من اآلثار السيئة    "المهدي المنجرة":  هما كتب نستحضر

لكل أنواع الذل، وهي ناجمة عن الفقر واألمية و المرض وغياب العدالة االجتماعية الكاملة و خرق 

الحّد الخطر فأن مظاهرها  تتجلى للعيان  ويختل  إلنسان وحين تبلغ هذه العوامل جميعهاحقوق ا

االشتغال االجتماعي وتكثر اإلنفجارات والعصيان المدني و الحنق  الجماهيري التي تؤدي إلى انفجار 

ية في العالم االنتفاضات حتم النظام.وآنذاك يتعلق  األمر بشرخ في الكرامة، و هذا ما أسميه "انتفاضة.

العربي واإلسالمي، وما يؤشر لها هو التساؤل المستمر وهمهمات شكوى أسيَّة: أين هم حكامنا؟ أين هم 

مثقفونا ومبدعونا؟ ما الذي حدث لمناضلينا المدافعين عن "القضايا الكبرى"؟ أين هم المتحدثون باسم 

صل بهم الوشاية وتجارة المخابرات؟ المجتمع المدني؟ إلى أي حد سيبلغ االرتزاق بنخبتنا؟ وأين ست

كيف نفسر سكونيتنا الخاصة والقبول بمذلة وطنية ودولية كهذه؟...فالذل األكبر في نهاية المطاف هو 

حين ال نعود عارفين لمعنى الذل.عندما أتحدث عن اإلهانة، فإنني أقصد اإلهانة المزدوجة: إهانة 

نة ذاتية تأتي ممن يقبلون باإلهانة الخارجية، وهي تسقط الغرب لنا ومعها إهانة االستعمار، وهناك إها

يقومون بترجمة اإلهانة التي يتلقونها من  المسئولينعندنا جميعا، والخطير أن بعض  المسئولينعلى 

                                                           
دمرت النسيج الصناعي الوطني ومشروع التبادل الحر الشامل والمعمق  1995اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي لسنة ، هاجر عّزوني  396

 سيدّمر بال شك قطاعي الفالحة والخدمات:

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-االقتصاديون-والمسؤولين-يقي 
دار الجديد  دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، د. الحديدي محمد عبد السالم أحمد،  د. إبراهيم جابر السيد ، إدارة المخاطر واألزمات،  397

 :87ص  2020التوزيع ـ الجزائر للنشر و

iYgNX_rsCYG/view-https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf 

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-الاقتصاديون-والمسؤولين-يقي
https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf-iYgNX_rsCYG/view
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قبل الغرب ويعكسونها على شعوبهم، لذلك فإن الشعوب العربية تشعر بإهانة مضاعفة، من قبل الغرب 

 398" ف لهما إهانة أخطر وهي الصادرة عن الفوارق االجتماعية السائدة.، وتضاالمسئولينومن قبل 

ورغم كثرة اإلعالنات الدولية المنادية بحق الشعوب في تقرير مصيرها و حقها في إدارة ثرواتها إال    

أنها ال تزال حبر على ورق، ولم تتجاوز منابر األمم المتحدة  ، فالكل يعلم أن الدول الغربية ال تزال 

ستغل الدول النامية وتنهب ثوراتها  في إطار "القانون"  و"الشرعية  الدولية"  بمسميات عدة  اتفاقية، ت

وأنه في "متخلف "معاهدة انفتاح ، استثمار، وغيرها من المسميات التي ال زالت تعتبر أن  اآلخر ال زال 

  لمساعدة للنهوض والتطور. "حاجة"

 ألفكاروقفية بحثية معمقة في مجال النظريات الفقهية التقليدية المعاصرة  إلىالقانون اليوم يحتاج وهنا   

 399. الجديد العالمية والمستجدات التكنولوجية والعولمة بطابعها

"وتختلف وللتذكير هنا فقد  عملت الدول الغربية االستعمارية على إخفاء جرائمها في الدول اإلفريقية   

، ولكن البعض يضعها  حوالي  المائة مليون  على  أساس أن من  تقديرات تجارة الرقيق في إفريقيا

 400مات أثناء الصيد  والرحلة  ثالثة  أو أربع أمثال ما وصل  بالفعل إلى العالم الجديد. " 

و في وفي هذا السياق "يوضح إدوارد سعيد، في كتابه الثقافة واإلمبريالية، الصيرورة التي ارتبطت    

وذلك بصياغة  ،ألوروبية بالسرديات اإلمبريالية في القرنين التاسع عشر والعشرينمن خاالها الرواية ا

وجهات النظر واألفكار االستعمارية حول تمثيالت الشعوب األخرى غير األوروبية التي صورت في 

ويكمن الدور اإلمبريالي الحاسم للرواية في تعزيز «. بدائية» و«متخلفة»هذه الروايات على أنها شعوب 

ذا السجل السردي والتخيلي من الصور و التمثيالت العرقية الذي اختلقته، وجرى استخدامه في عمليات ه

بناء اآلخر وتشويه صورته وازدراء ثقافته وتواريخه الخاصة؛ وهذا ما ترتب عليه إضفاء مشروعية 

ك إنسانيتها. ولقد ثقافية محبوكة بالجماليات المخاتلة على استعمار الشعوب واستغالل خيراتها وانتها

                                                           
 الذل األكبر هو حينما ال يعود المرء عارفا لمعنى الذل : 398

 

https://faynaq.blogspot.com/2019/10/blog-post_11.html 

 
ا، ألماني –برلين  واالقتصاديةوالسياسية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات  ،عولمة القانون ،جماعيمؤلف  - 399

 :7،ص 2020الطبعة األولى 
-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-https://democraticac.de/wp

9%88%D9%86.pdfD8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D% 
 

 :83،دار الشروق بيروت ،ص1983د. جمال حمدان، إستراتيجية االستعمار والتحرير،الطبعة األولى   400

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8
A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%

9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D885%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D
B1_74119_Foulabook.com_.pdf% 

 

https://faynaq.blogspot.com/2019/10/blog-post_11.html
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
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جسدت رواية "روبنسون كروزو" باعتبارها النموذج األولي للرواية الواقعية األوروبية في فترة التكون، 

إن روبنسون «ببال في غياب المهمة المنتج بين الرواية واإلمبريالية:  أن يخطرهذا التبادل غير قابل 

يخلق عالما  جديدا خاصا به في أقاصي البراري  كروزو عملي اإلرسالية االستعمارية التي تسمح له بأن

 401النائية في  أفريقيا ومنطقة المحيط الهادي واألطلسي."

فقد نجحت الدول الغربية في غرس السالم السياسي الذي تمكن من تفكيك  مفاصل الدولة التونسية  

  أدى نظريات المتطرفة تطبيق ال فإن   ورهنها لدى البنك  الدولي و بنوك  االتحاد األوروبي وغيره.

في ظل تنامي ظاهرة الهجرة الغير تستدعي الحكمة من  الدول األوروبية  و 402إلى الظلم وإلى الفوضى."

تجاه الدول المغرب العربي عامة وتونس خاصة وتقديم الجانب السياسي  على  مراجعة سياستها الشرعية 

   403الجانب االقتصادي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :10-9ص  2018 ،خريف 26/7محمد بوعزة ، تشكل الهوية في ظل المواجهة الكولونيالية: العدد    -   401

2018_Bouazza.pdf-ttps://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue0026/Documents/Tabayun26h  

 

 
 .,239،  ص 2004لطفي حجي ، بورقيبة  واالسالم ، الزعامة  واالمامة ، دار الجنوب للنشر ، تونس، الطبعة األولى   402

403 « Les partenaires occidentaux des pays du Maghreb vont devoir réformer leur approche du sud de la 

Méditerranée : devant l’ampleur du chômage des jeunes et les risques d’instabilité, il va leur falloir baisser leurs 

exigences vis-à-vis des économies maghrébines, qu’ils aspirent à voir se conformer au modèle libéral et à 

l’économie mondialisée. Il est fort possible que l’on assiste, au cours de la prochaine phase des relations de 

l’Occident avec les pays du Maghreb, à la naissance d’une nouvelle approche privilégiant la conditionnalité 

politique à la conditionnalité économique. » Abdallah Saaf ,Le partenariat euro-maghrébin : 

 

https://books.openedition.org/editionscnrs/22755?lang=fr 

 

https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue0026/Documents/Tabayun26-2018_Bouazza.pdf
https://books.openedition.org/editionscnrs/22755?lang=fr
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 خاتمة

حكومات المتعاقبة على البالد التونسية  دور كبير وأساسي  في تجسيد التبعية  على حساب  لعبت ال   

المصالح الوطنية. و اختارت تونس منذ استقاللها هذا المنهج وهو يعكس أساسا التوجه السياسي 

اصلت إلى ، والتي تومنذ االستقالل على البالد التونسية الحكومات المتعاقبة ته واالقتصادي الذي اعتمد

  يومنا هذا.

مع االتحاد  اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق"األليكا" من التونسية  ات موقف الحكوم تتميز أنو   

، إال أنها توحدت في  سعيها الحثيث إلبرامها رغم  تحذير و رفض باالرتباك وعدم الوضوح األوروبي 

المنظمات الوطنية تغييبها وعدم تمكينها ت استنكر قدو .عديد الجمعيات والمجتمع المدني لهذه االتفاقية

عن استعداد الدولة  2019الحكومة سنة  رئيس بعد إعالنالتفاوض حولها خاصة  من مداوالت ونتائج 

      .مضاء االتفاقيةإلالتونسية 

ائها وعدم االستمرار بإلغ طالبة يكا"، والماأللالمتتالية، للتنديد باتفاقية " االحتجاجيةورغم كثرة الوقفات    

تحركات ملموسة للضغط على  لم تكن هناك  إال أنها في التفاوض بشأنها مع االتحاد األوروبي ، 

الضغوطات المتواصل للسترات الصفراء على أن كما الحكومة لرفض التوقيع على هذه االتفاقية .

ستدفع بفرنسا وغيرها  ماكرون في التخفيض في الضرائب  وتخفيض األسعار ، وغيرها من المطالب

 المالية.    أزماتهامن الدول الغربية في المضي قدما في فرض اتفاقية "األليكا "قصرا، للخروج من 

و  في ظل لغياب موقف رسمي من المعارضة واالتحاد التونسي للشغل ومكونات المجتمع المدني   

ن تمضي الحكومة التونسية قدما في اتجاه من المتوقع أ التي لم تتجاوز مرحلة الرفض الشكلي  والتنديد ،

ذلك لكثرة الضغوطات التي تمارسها الدول  واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق"األليكا" إمضاء 

في تونس وتمكينه من   اإلسالم السياسي تثبيت "  في  "نجاحهم  "األوروبية  على الدولة التونسية بعد 

، والذي كان خرابا بكل بـ"الربيع العربي"بـ ثورة الياسمين " و يه عل  يطلق بعد مازمام الحكم  أخذ 

  المقاييس.

وإن كان تصريحات االتحاد األوروبي  ، الطرف الرئيسي في اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق،   

م   إنجاح االنتقال الديمقراطي بتونس، إال أن الواقع يثبت أن أوليته "عزمهم" على " ورغبتهم"تظهر 
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وأهدافهم هي اإلبقاء على منطقة الشمال اإلفريقي عامة  و على تونس  خاصة في دائرة نفوذهم للحفاظ 

 سوق تجاريّة  ومصدر للمواد األولية  . كعليها 

اتفاقية "التبادل الحر ورغم اختالف األدوات واألشكال إال أنه ال فرق بين فرض  الحماية   أو  فرض    

 مع االتحاد األوروبي، فهدفهما واحد.  ليكا"الشامل والمعّمق"األ
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  1عدد  حقلم

 " "معاهدة باردو

 المعاهدة المبرمة بين تونس وفرنسا في قصر السعيد   

 

 )نّص المعاهدة المبرمة بين تونس وفرنسا في قصر السعيد )معاهدة باردو

 الحمد هلل،

جمهورية الفرنساوية والدولة التونسية منع إعادة أما بعد فإنه كان مراد دولة ال

االضطراب الذي وقع في المدة األخيرة بحدود الدولتين وبشطوط المملكة التونسية 

وإبطال ذلك إلى األبد وتشديد عالئق المحبة القديمة وحسن الجوار عزما على عقد اتفاق 

ة الفرنساوية الجنرال للغرض المذكور ولمصلحة المتعاقدين ولذلك عين رئيس الجمهوري

 :بريار وفوض له األمر فاتفق مع رفيع الشأن حضرة باي تونس على الشروط اآلتية

 : الفصل األّول

إن معاهدات الصلح والمودة والتجارة وجميع االتفاقات األخرى الموجودة اآلن بين دولة 

 .الجمهورية الفرنساوية وحضرة رفيع الشأن باي تونس تجدد وتؤكد بوجه صريح

 :الفصل الثاني

ولتسهيل إتمام األعمال التي قصدت بها دولة الجمهورية الفرنساوية بلوغ الغرض الذي 

عزم عليه المتعاقدان رضيت حضرة رفيع الشأن باي تونس بأن السلطة العسكرية 

الفرنساوية تتبوأ الجهات التي ترى لزومها لتوطيد األمن والراحة بالحدود والشطوط 

ا يتبين للسلط الحربية الفرنساوية والتونسية معا أن اإلدارة المحلية وترحل عنها عندم

 .قاضية بحفظ الراحة على االستمرار

 : الفصل الثالث

قد التزمت دولة الجمهورية الفرنساوية بأن تعين وتعضد على الدوام حضرة رفيع الشأن 

 .راحة عمالتهباي تونس لمنع جميع األخطار التي تهدد ذاته وآل بيته أو التي تكدر 

 : الفصل الرابع

وتكلفت دولة الجمهورية الفرنساوية بإجراء المعاهدات الموجودة اآلن بين دولة اإليالة 

 .والدول األوروبية

 : الفصل الخامس
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ينوب عن دولة الجمهورية الفرنساوية لدى حضرة رفيع الشأن باي تونس وزير مقيم 

ة في عالئق الدولة الفرنساوية مع يراقب إجراء ما تضمنه هذا السجل ويكون واسط

 .السلط التونسية في جميع األمور المشتركة بين البلدين

 : الفصل السادس

نواب فرنسا الدولية والقنصلية بالبلدان األجنبية يكلفون بحماية مصالح تونس 

ورعاياها. والتزمت حضرة رفيع الشأن باي تونس بأن ال تعقد أدنى عقد يفهم منه 

جنبي بغير أن تعلم به دولة الجمهورية الفرنساوية وتتفاهم معها فيه من التعاقد مع أ

 .قبل

 : الفصل السابع

لقد أبقت دولة الجمهورية الفرنساوية ودولة حضرة رفيع الشأن باي تونس تعيين 

وصول في تنظيم مالية المملكة يتفقان عليها بعد ليحصل بذلك االطمئنان على أداء 

 .الضمان لحقوق أرباب دين اإليالة التونسيةواجبات الدين العمومي و

 : الفصل الثامن

تجعل غرامة حربية على العروش العاصية التي بالحدود والشطوط وبعد هذا يقع اتفاق 

في تعيين مقدارها وكيفية استخالصها وتكون دولة حضرة رفيع الشأن باي تونس 

 .مسؤولة بذلك

 : الفصل التاسع

املكها دولة الجمهورية الفرنساوية من جلب السالح والذخاير ولوقاية بالد الجزاير التي 

تعهدت دولة حضرة رفيع الشأن باي تونس بمنع إدخال األسلحة ” كنترباند“الحربية 

والمهمات الحربية من جزيرة جربة ومرسى قابس وغيرها من المراسي التي بجنوب 

 .المملكة

 : الفصل العاشر

لة الجمهورية الفرنساوية وسجل المصادقة يسلم هذه المعاهدة تعرض على مصادقة دو

 .في أقرب وقت ممكن لحضرة رفيع الشأن باي تونس

 .1881ماي سنة  12حررت بالقصر السعيد في 

 .1881ماي  12قصر السعيد 

 محمد الصادق باي

 .الجنرال بريار
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 يناتفاقية المرسى الموقّعة بين تونس وفرنسا لتحديد العالقات الكائنة بين البلد

 الحمد هلل

 .اتفاق بين فرنسا والقطر التونسي لتحديد العالئق القائمة بين هذين القطرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّما كانت عناية حضرة الباي المعّظم متّجهة إلى تحين األحوال الداخلية في القطر التونسي وفقا ألحكام 

وكانت حكومة الجمهورية راغبة خالص  1881المعاهدة المبرمة في الثاني عشر من شهر ماي سنة 

ته توثيقا لعرى الوداد الميمون الكائن بين القطرين العامرْين اتّفق الرغبة في تحقيق مراد حضر

الفريقان على عقد اتفاق مخصوص بهذا الشأن واعتمد رئيس الجمهورية في ذالك على مسيو بيار 

بول كمبون وزيره المقيم بتونس الممتاز بنيشان اللجيون دونور من صنف أوفيسييه ونيشان العهد 

يقدم الوزير المومأ إليه القرارات المؤذنة باعتماده في  لصنف األكبر إلخ إلخ. ونيشان االفتخار من ا

هذه الخطة وإذا ُوجدت في تمام اإلحكام واالنتظام أبرم مع حضرة الباي المعّظم الشروط المبيّنة في 

 : الفصول التالية

 الفصل األّول

ية إتمام حمايتها تكفّل بإجراء لّما كان مراد حضرة الباي المعّظم أن يسّهل للحكومة الفرنساو

 .إجرائها  اإلصالحات اإلدارية والعدلية والمالية التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة في

 الفصل الثاني

الحكومة الفرنساوية تضمن قرضا يمضيه حضرة الباي المعّظم لتحويل أو لبيع الدين الموّحد البالغ 

فرانك ولكنها هي  17.550.000يمكن أن يتجوز قدره  ميليون فرانك والدين السائر الذي ر 125

التي تختار الزمن والشروط الموافقة لذلك وقد تعّهد حضرة الباي المعّظم أن ال يعقد قرضا في 

 االستقبال لحساب االيّالة التونسية دون إذن الحكومة الفرانساوية

 الفصل الثالث

ال المبالغ الالزمة لإلقامة بمقتضيات القرض الذي يأخذ حضرة الباي المعّظم من مداخيل المملكة : أوّ 

 1.200.000تضمنه فرانسا ثانيا راتبه السنوي الملوكي وقدره ميليونان من الرياالت التونسية أي 

 .فرانك وما زاد عن ذلك يعيّن لمصاريف إدارة اإليّالة ودفع مصاريف الحماية

 الفصل الرابع

فيما يحتاج منها إلى  1881من شهر ماي سنة  12لمبرمة في هذا االتّفاق مكتمل ومثبّت للمعاهدة ا

 .التثبيت والتكميل وال تتغيّر به التراتيب التي سبق وصفها فيما يتعلّق بتقرير الغرامة الحربيّة

 الفصل الخامس
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يعرض ها العقد على الحكومة الفرانساوية لتوقّعه وتعاد حّجة التوقيع إلى حضرة الباي المعّظم بما 

 من السرعة وايذانا بصّحة ما تقّدم حّرر هذا الرسم وختمه الموقّعان بختمْيهماأمكن 

 .1883جوان  8كتب بالمرسى في 
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 الصفحة األولى من اتفاقية المرسى
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 2ملحق عدد 

 

« Depuis quelques semaines le patronat tunisien occupe la scène médiatique d’une façon inhabituelle. 
Exit les Mehdi Jomaa, Amel Karboul et autres Houcine Abassi. C’est désormais, la controversée 
Wided Bouchamaoui et son organisation patronale, qui ont la part belle dans l’ensemble des médias. 
Il semble qu’une nouvelle politique plus agressive de l’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce 
et de l’Artisanat (UTICA) s’est mise en place. 

Les temps ont changé. Hormis les chefs d’entreprises directement concernés par le rôle de l’UTICA, la 
visibilité dont jouissait l’UTICA était très limitée. Cela s’expliquait probablement par les relations 
qu’entretenait le président de l’époque Hédi Jilani avec le clan Ben Ali. 

Depuis 2011, après avoir assuré deux ans de présidence par intérim, Wided Bouchamaoui remporte 
les élections patronales, en janvier 2013. Ainsi, la femme d’affaires est partie pour un mandat de cinq 
ans, à la tête de la principale organisation patronale, dont l’appétit grandit de jour en jour, quitte à 
sortir de sa sphère et à s’imposer comme un acteur politique incontournable. 

Le rôle théorique de l’organisation patronale 

 

Que ce soit en Tunisie ou ailleurs, l’organisation patronale a pour principale tâche de défendre les 
intérêts des chefs d’entreprises qu’elle représente auprès des pouvoirs publics. Il est donc tout à fait 
normal, qu’en tant que partenaire social l’UTICA soit conviée aux discussions qui l’impliquent. 

Notre mission 
  
• Fédérer les entreprises tunisiennes du secteur privé et développer un réseau professionnel étendu, 
agissant pour la promotion des différents secteurs économiques. 
• Encourager et inciter à l’investissement, à l’innovation et à la création de valeur. Et ce, à travers la 
mise en place d’une stratégie et d’un programme d’actions visant à instaurer un climat économique et 
social propice au développement régional, national et international. 
• Accompagner les entreprises en leur fournissant soutien, conseil et information. 
• Représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics et défendre leurs intérêts lors des 
négociations sociales. 
• Dynamiser l’économie tunisienne en participant activement, auprès des pouvoirs publics, à 
l’élaboration et la mise en place d’une politique économique et sociale favorable à la croissance et à 
l’essor des différents agents économiques. 
• Promouvoir l’image du pays au-delà des frontières et développer le partenariat international. 
Site de l’UTICA 
Au fil de son histoire, l’UTICA a été rarement aussi incontournable. Or, depuis quelques temps, 
l’organisation est devenue non seulement le principal interlocuteur du gouvernement, mais aussi et 
surtout des partis politiques. 

Ainsi, a-t-on vu une délégation de patrons accompagner le chef du gouvernement Mehdi Jomaa aux 
Etats Unis ou en France pour vanter les mérites de la « start-up démocratique » ou encore accueillir à 
tour de bras les chefs des partis politiques pour mettre à jour leurs programmes économiques. 

Mais ce « virage » politique ne semble pas inquiéter l’UTICA, outre mesure. En effet, on nous apprend 
que « l’organisation des patrons joue ce rôle, depuis sa création, et qu’il n’y a rien d’inédit à ce que 
l’organisation use de son pouvoir pour défendre ses intérêts ». 

Certes, au niveau de ses relations avec les gouvernements successifs, l’organisation a toujours été 
consultée, à travers notamment les rencontres périodiques de la commission mixte entre le 
gouvernement et l’UTICA pour décider de la politique économique du pays. Mais, ce qui est inédit, 
c’est ce troublant « paternalisme » politico-économique que fait l’UTICA. D’autant plus que beaucoup 
de membres influents ou moins influents de la centrale patronale sont parachutés têtes de listes de 
plusieurs partis politiques pour les prochaines législatives. 

Incitation électoraliste : Quand l’UTICA fait de la politique 

http://www.utica.org.tn/Fr/notre-mission_11_27
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298
http://nawaat.org/portail/2014/05/05/mehdi-jomaa-a-paris-ou-le-triomphe-de-la-politique-de-limage/
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298#.U_2hSMV5M7k
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298#.U_2hSMV5M7k
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Wided Bouchamaoui reçoit le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi. Source : la page FB de 
l’UTICA 

Après avoir demandé à l’ISIE de mobiliser ses services auprès des entreprises, afin d’inscrire leurs 
personnels,c’est tout naturellement que l’UTICA a demandé à ses adhérents de se présenter en 
masse aux législatives afin d’assoir son pouvoir au sein du futur parlement. 

Censée être apolitique, la centrale patronale ne résiste point à la tentation. Il faut dire que le terrain lui 
à été déblayé par un gouvernement acquis corps et âme à sa cause. Ces technocrates, pour la 
plupart dirigeants d’entreprises, ne peuvent qu’écouter les sirènes patronales qui chantent aux oreilles 
des gouvernants. 

Plus encore, c’est la collusion entre le monde économique et le monde politique qui inquiète : quand 
le grand gourou Rached Ghannouchi, fait du pied à l’UTICA, il est tout à fait normal de retrouver 9 
membres de l’UTICA inscrits sur les listes électorales du mouvement Ennahdha. Idem, du coté de 
Nidaa Tounes où Moncef Sellami, Selma Elloumi Rekik ou encore Mounir Hamdi viennent garnir le 
peloton de “potentiels députés” à double casquette. 

Cette connivence politico-financière n’est pas sans rappeler un passé proche où la politique 
économique du pays était calculée en fonction des intérêts privés d’une oligarchie plus puissante que 
jamais. 

Il est d’ailleurs fort à parier, que la présidente de l’UTICA, Wided Bouchamaoui, prépare son entrée en 
lice dans l’arène politique pour 2019. Du moins c’est ce que nous confie un chef d’entreprise affilié à 
l’UTICA, membre du bureau régional de Tunis : 

A travers ces candidatures, nous souhaitons défendre nos intérêts. Il ne faut pas oublier que nos 
intérêts sont ceux de notre patrie. De là à dire que les membres de l’UTICA, présents dans le futur 
parlement, formeront un groupe parlementaire, ce serait caricatural. Ils prendront certes en 
considérations l’intérêt du patronat, mais serviront avant tout les intérêts de leurs pays. Quant à Mme 
Bouchamaoui, qu’elle ait des aspirations politiques pour l’avenir, cela est compréhensible, que cela 
passe par une base patronale qui la soutient aussi. Reste que l’UTICA ne doit pas lui servir de 
tremplin, elle devra être au service de l’UTICA. 

Ces mots en disent bien long sur l’avenir socio-économique, si l’UTICA continue a prendre autant de 
galons. 

L’UTICA et la diplomatie « béni-oui-oui » 

Bouchamaoui reçoit une délégation des chefs de missions diplomatiques à l’étranger. Source : la 
page FB de l’UTICA. 

Le vendredi 22 août dernier, Wided Bouchamaoui, gardienne de la forteresse de l’organisation 
patronale a invitée une délégation de chefs de missions diplomatiques à l’étranger. afin d’édicter la 
ligne de conduite dans l’impulsion à donner dans la coopération économique avec les pays étrangers. 
Il est tout de même étranger que nos diplomates acceptent -et sans broncher- qu’on s’immiscent dans 
leurs prérogatives, d’autant plus qu’on leur impose de jouer le rôle de VRP pour une organisation 
représentants des entreprises privés, eux représentants de l’Etat. 

Que les salons et autres manifestations industrielles ne suffisent plus pour exporter les produits 
tunisiens ou trouver de potentiels investisseurs est une chose, s’appuyer sur les missions 
diplomatiques afin de le faire en est une autre, une ligne rouge à ne pas franchir. 

Dans ce contexte, aujourd’hui, tout est mouvant : une UTICA qui fait de la politique, des diplomates 
qui jouent les VRP, des partis politiques qui parlent pour ne rien dire, et un gouvernement qui pratique 
la politique de l’autruche. 

Autant dire qu’il est presque normal de voir l’UTICA profiter d’une telle cacophonie pour se placer au 
dessus de la mêlée, quitte à devenir l’acteur incontournable dans les prises de décisions 
économiques. 

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) aux abonnés absents 

La surprise dans tout ce remue-ménage, c’est l’absence totale de l’UGTT du débat. Depuis la fin du 
dialogue national, l’UGTT fait figure de fantôme médiatique. Annonçant, d’ores et déjà, qu’elle ne 
participera pas aux législatives, la centrale syndicale préfère laisser la politique aux politiciens. Elle 

https://www.facebook.com/UticaTunisie/photos/pcb.549430665163728/549430371830424/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UticaTunisie/photos/pcb.549430665163728/549430371830424/?type=1&theater
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.U_2hSMV5M7k
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/08/14/UTICA-donne-mot-ordre-adherents-legislatives/#sthash.P1SRC7I9.DZqD1NPj.dpbs
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/08/14/UTICA-donne-mot-ordre-adherents-legislatives/#sthash.P1SRC7I9.DZqD1NPj.dpbs
http://www.businessnews.com.tn/rached-ghannouchi--ennahdha-uvrera-a-cooperer-avec-lUTICA,520,48424,3
http://www.webdo.tn/2014/08/25/elections-legislatives-trois-hommes-daffaires-tetes-listes-dennahdha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20webdo%20(webdo)
http://www.webdo.tn/2014/08/25/elections-legislatives-trois-hommes-daffaires-tetes-listes-dennahdha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20webdo%20(webdo)
http://www.espacemanager.com/lutica-arrivera-t-elle-ses-fins-par-le-biais-dennahdha-et-nidaa.html
http://www.espacemanager.com/lutica-arrivera-t-elle-ses-fins-par-le-biais-dennahdha-et-nidaa.html
http://nawaat.org/portail/2014/04/10/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-la-corruption-des-ben-ali-ou-la-revolution-inachevee/
http://nawaat.org/portail/2014/04/10/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-la-corruption-des-ben-ali-ou-la-revolution-inachevee/
https://www.facebook.com/UticaTunisie/photos/pcb.557644247675703/557643901009071/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UticaTunisie/photos/pcb.557644247675703/557643901009071/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UticaTunisie/posts/557644247675703
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyageur,_repr%C3%A9sentant_et_placier
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l-ugtt-ne-participera-pas-aux-elections-via-des-listes-syndicales-89094
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l-ugtt-ne-participera-pas-aux-elections-via-des-listes-syndicales-89094
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reste, cependant, en retrait, laissant l’UTICA dicter sa loi, ce qui est étrange à plus d’un titre. Seul 
Belgacem Ayari, secrétaire général adjoint de la centrale syndicale s’est exprimé a ce sujet sur les 
ondes de Mosaique FM fustigeant ces candidatures « affairistes », en arguant leur manque 
d’expérience de la chose politique et prédisant une marginalisation des zones intérieures si ces 
hommes d’affaires venaient à faire partie de l’Assemblée. 

Ainsi, pour M. Ayari, que l’UTICA prenne une dimension politique n’effraie pas outre mesure l’UGTT 
dans ses prérogatives. L’UGTT sous-estimerait-elle l’UTICA ou est-ce un aveu d’entente entre les 
deux centrales ? 

Que l’UGTT reste dans son domaine de prédilection est tout à son honneur. Mais, que cet 
acoquinement entre la centrale patronale et les partis politiques la laisse de marbre est d’autant plus 
inquiétant. Il est, aujourd’hui, encore possible de sauver les meubles avant la montée de l’UTICA, au 
lendemain des élections. Car une centrale patronale plus forte pourrait sonner la fin de la récréation et 
mettre à mal des pans entiers d’une société, qui sera soumise à une nouvelle oligarchie bicéphale 

politico-économique. »404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 L’UTICA, premier parti politique de Tunisie ?27 AOUT 2014 : 
https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica-premier-parti-politique-de-tunisie/ 

https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica-premier-parti-politique-de-tunisie/
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 بعض المراجع التي تم الرجوع إليها

 يمن أحمد الورداني ، حق الشعب في استرداد السيادة:أ -

ogle.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417https://books.go 

dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%&

D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=AC

fU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw 

نزهت طيب، الدار  -، ، ترجمة أكرم حمدان إيريك  هوبزباور، العولمة والديمقراطية وإلرهاب - 

 :2009العربية للعلوم والنشر ، الطبعة األولى 

http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%8
4%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D
8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B
1%D9%87%D8%A7%D8%A81.pdf 

 

 :2018أوت  14إيهب محمود الحضري ، تفكيك الثورة ...ثالث دراسات حول مآالت الربيع العربي، -

18/8/14/%D8%AA%D9%81%D9%8https://www.alaraby.co.uk/diffah/books/20

-3%D9%8A%D9%83 

 :    إيناس طه عامر، أصابع الشيطان وأصول لعبة األمم: شايلوك يحكم العالم  -

https://books.google.tn/books?id=apXSDwAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&d

q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D

9%88%D9%84+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%

-D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=plHCCK7S 

 بية وحكوماتها: استبداد ديمقراطي؟  مركز  دمشق لألبحاث والدراسات:إنصاف حمد، عن الشعوب الغر-

 

http://www.dcrs.sy/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9

%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8

A%D8%A9%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%

AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A    

 :2021-1-20.. مازال بر األمان بعيدا عن األنظار،ونس ما بعد الثورةأميرة الجبالي، ت    -

https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
https://books.google.tn/books?id=vcMmDwAAQBAJ&pg=PT417&lpg=PT417&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&source=bl&ots=gNQVknyxP8&sig=ACfU3U31LSkJ0HEHeH2vQFVvUvYnK0TbrQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A81.pdf
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A81.pdf
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A81.pdf
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A81.pdf
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A81.pdf
https://www.alaraby.co.uk/diffah/books/2018/8/14/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-
https://www.alaraby.co.uk/diffah/books/2018/8/14/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-
https://books.google.tn/books?id=apXSDwAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=plHCCK7S-X&sig=ACfU3U0BeB2QTh1C7LO_AyITbiK_HlX8cA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiXyoHenLHpAhUlpHEKHW-6AbQQ6AEwE3oECAgQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9%2
https://books.google.tn/books?id=apXSDwAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=plHCCK7S-X&sig=ACfU3U0BeB2QTh1C7LO_AyITbiK_HlX8cA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiXyoHenLHpAhUlpHEKHW-6AbQQ6AEwE3oECAgQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9%2
https://books.google.tn/books?id=apXSDwAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=plHCCK7S-X&sig=ACfU3U0BeB2QTh1C7LO_AyITbiK_HlX8cA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiXyoHenLHpAhUlpHEKHW-6AbQQ6AEwE3oECAgQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9%2
https://books.google.tn/books?id=apXSDwAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=plHCCK7S-X&sig=ACfU3U0BeB2QTh1C7LO_AyITbiK_HlX8cA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiXyoHenLHpAhUlpHEKHW-6AbQQ6AEwE3oECAgQAQ#v=onepage&q=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9%2
http://www.dcrs.sy/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%25A
http://www.dcrs.sy/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%25A
http://www.dcrs.sy/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%25A
http://www.dcrs.sy/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%25A
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 :2020-4-8،قواعد الفكر اإلخواني: ضرب الروح الوطنية،حفريات ،  أحمد بان - 
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content/uploads/2015/01/Arabic_text.pdf-http://meis2.aacore.jp/wp 

 

 أسامة محّمد : ترجمة تونس، على السطو من فرنسا مكن الذي السالح المديونية: ، توسان اريك   - 

 :2016 ماي 31 حفصة، بن ومختار األخزوري

 

http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/المديونية-السالح-الذي-مكن-فرنسا-من-ال 

إميل خوري، صراعات الجيل الخامس،شركة المطبوعات  للتوزيع و النشر،الطبعة األولى لبنان   -

2016: 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20%D8%B5%D8%B1%

8%A7%D9%84%D8%AC%D9D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D

%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3

pdf.%202%20 

 

جويلية  15 تونس التحاد األوروبي يهاجم مستثمري تونس بعد فشل "األليكا"،ا الحامدي، إيمان   -

2019:  

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/15/-االتحاد-األوروبي-يهاجم-مستثمري-تونس

 بعد-فشل-ألي

 اتفاقية الأليكا مع االتحاد األوروبي قد   تفاقم التوتر في تونس) ترجمة(: -

https://ultratunisia.ultrasawt.com/-اتفاقية-األليكا-مع-االتحاد-األوروبي-قد-تفاقم-التوتر-في

 تونس-ترجمة/الترا-تونس/اقتصاد/تقار
 اتفاقيّات دوليّة، القاموس العملي للقانون اإلنساني:  -

 

/dwlyw-law.org/content/article/5/tfqywt-humanitarian-https://ar.guide 
 لمفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية المفاوضات:اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة ا  -

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

تــونس واالتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الحر الشامل رئيس المنتدى الدبلوماسي، ، السفير محّمد لسير -

 :2019.01.22زام أصحاب القرار السياسي وتخّوف المهنيين والمجتمع المدني، والمعـّمق بين الت

-://ar.leaders.com.tn/article/4075httpsالشامل-الحر-التبادل-اتفاقية-األوروبي-واالتحاد-تــونس-

 المدني-والمجتمع-المهنيين-ف-وتخو-السياسي-القرار-أصحاب-التزام-بين-ق-والمعـم

(، تقديم  عبد الجليل 1882-1859الشيباني بنبلغيث، الجيش التونسي في عهد محمد صادق باي) -

 :1995منشورات التميمي للبحث العلمي  والمعلومات  والترجمة ، صفاقس التميمي، 

http://meis2.aacore.jp/wp-content/uploads/2015/01/Arabic_text.pdf
http://arabic.cadtm.org/2016/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/NoorBook.com%20%20ØµØ±Ø§Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø®Ø§Ù�Ø³%202%20.pdf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%8A
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tfqywt-dwlyw/
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
https://ar.leaders.com.tn/article/4075-تــونس-والاتحاد-الأوروبي-اتفاقية-التبادل-الحر-الشامل-والمعـم-ق-بين-التزام-أصحاب-القرار-السياسي-وتخو-ف-المهنيين-والمجتمع-المدني
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https://drive.google.com/file/d/15ewYZ0uGWgKAAt7_RGGcQ2BCIfUU75T

M/view 

 
 : 66ة اإلتحاد عددمجل -اإلتحاد البرلماني العربي  -

 ipu.org-http://www.arab 

 العالقات بين تونس واالتحاد األوربي:  -

/ue-tunisie-aleca/relation-l-http://www.aleca.tn/ar/decouvrir 

 

 
 الموسوعة التونسية المفتوحة ،معاهدة الحماية الفرنسية: -

http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية 

 

 :2018-7-30، 0102أمريكية بعد سنة  -المنطقة المغاربية وآليات االستجابة للسياسة األورو  - 

https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D

8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8

A%D8%A9- - 

، الشبكة الدولية من 2017ديسمبر، 11 جديدة؟ ظاهرة هو هل للثروات: ونقل للسيطرة كأداة الديون   -

 اجل إلغاء الديون غير الشرعية:

 

http://arabic.cadtm.org/2017/12/11/الديون-كأداة-للسيطرة-ونقل-للثروات-هل ه 

 
 الموسوعة التونسية المفتوحة ،معاهدة الحماية الفرنسية: -

http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية 

ة والسياسية،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني -

،تاريخ بدء النفاذ: 1966ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200لألمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 : 1976مارس   23

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق بين تونس   -  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير  ، واالتحاد األوروبي

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

فهيمة،  األمن القومي  للحقوق  والحريات الدستورية،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في   بلحمزى --

ة الجامعية كلية الحقوق و العلوم السياسية، السن -مستغانم -القانون العام، جامعة عبد الحميد ابن باديس

2018/2017    : 

://ebiblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/1963/%D8%A7%D9%http

84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D

https://drive.google.com/file/d/15ewYZ0uGWgKAAt7_RGGcQ2BCIfUU75TM/view
https://drive.google.com/file/d/15ewYZ0uGWgKAAt7_RGGcQ2BCIfUU75TM/view
http://www.arab-ipu.org/
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%20-
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%20-
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%20-
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%20-
http://arabic.cadtm.org/2017/12/11/الديون-كأداة-للسيطرة-ونقل-للثروات-هل
http://arabic.cadtm.org/2017/12/11/الديون-كأداة-للسيطرة-ونقل-للثروات-هل
http://www.mawsouaa.tn/wiki/معاهدة_الحماية_الفرنسية
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.turess.com/alkhabir/103613
http://ebiblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/1963/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ebiblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/1963/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82

D9%88%D9%82%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y% 

  

قية لالزمة المالية في تعزيز االستثمار األجنبي المباشر به يمان مأمون نور الدين ، دور األبعاد األخال  -

دراسة ألراء عينة من القيادات اإلدارية لمشاريع االستثمار في  -في إطار تحقيق مؤشرات االستثمار

 محافظة دهوك:

20191128.pdf-10-1-1204-Article%20Text-:/Users/MSS/Downloads/432file:///C 

 بن قدور نور الدين : الفلسفة  والتنمية  في العالم  العربي المعاصر هل هي مقاربة: - 

. pdfmosta.dz/images/revue/2015ar-www.univ 

كلية -(،جامعة، تونس 1939-1881لي العجيلي ، الطرق الصوفية واالستعمار الفرنسي في تونس)تلي -
 :1992اآلداب بمنوبة،سلسلة التاريخ ،المجلد الثاني ، 

rZVVOVlZOGJyb09IMms/viewp-https://drive.google.com/file/d/0BzYomT 
 

  : لعالقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة األزمات  ا ثامر كامل الخزرج،  -

https://books.google.tn/books?id=PmcrDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112

&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D9%84%D8%B9%D8

%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&

ots=KR0Hw1Dqfa&sig=ACfU3U1Du1B30GTm2SAxHOp1UNrqn8-MDQ 

جون آر برادل، ما بعد الربيع العربي كيف اختطف اإلسالميون ثورات الشرق األوسط ، ترجمة شيماء  - 

 . 2013عبد الحكيم طه، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، لطبعة األولى 

يلية في ضوء فروض نظرية الثورات جبران صالح علي حرمل، ثورات الربيع العربي رؤية تحل -

       : 2013-4-20، 4068الحوار المتمدن  عدد   )الواقع وسيناريوهات  المستقبل (:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286 

حمدوش رياض ، تأثير السياسة الخارجية األمريكية على عملية صنع القرار في اإلتحاد األوروبي بعد  -

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعالقات الدولية 2001سبتمبر 11أحداث 

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة 2012 – 2011الجامعية فرع: العالقات الدولية، السنة 

 منتوري قسنطينة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية  :

fpolitiques/AHAM3835.pd-https://bu.umc.edu.dz/theses/sc 

ديسمبر ،  - 17الذكرى العاشرة لثورة تونس: المطالب ذاتها وسعيّد يغيب عن سيدي بوزيد ،حسن سلمان -

2020: 

http://ebiblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/1963/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ebiblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/1963/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/MSS/Downloads/432-Article%20Text-1204-1-10-20191128.pdf
http://www.univ-mosta.dz/images/revue/2015ar
https://drive.google.com/file/d/0BzYomT-prZVVOVlZOGJyb09IMms/view
https://books.google.tn/books?id=PmcrDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=KR0Hw1Dqfa&sig=ACfU3U1Du1B30GTm2SAxHOp1UNrqn8-MDQ
https://books.google.tn/books?id=PmcrDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=KR0Hw1Dqfa&sig=ACfU3U1Du1B30GTm2SAxHOp1UNrqn8-MDQ
https://books.google.tn/books?id=PmcrDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=KR0Hw1Dqfa&sig=ACfU3U1Du1B30GTm2SAxHOp1UNrqn8-MDQ
https://books.google.tn/books?id=PmcrDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&source=bl&ots=KR0Hw1Dqfa&sig=ACfU3U1Du1B30GTm2SAxHOp1UNrqn8-MDQ
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4068
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286
https://bu.umc.edu.dz/theses/sc-politiques/AHAM3835.pdf


 __________________________________  
 

192 

برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D

9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D8%A  
 

 14استفاق الشعب؟ رامج تغير التكتيك ، فهلالتأثير على الناخبين : أحزاب بدون بخولة عشي فن  -

 :2014سبتمبر 

/https://nawaat.org/portail/2014/09/14برا-بدون-أحزاب-الناخبين-على-التأثير-فن/ 

 :  1998د. محمد السيد سليم،تحليل السياسة الخارجية،كلية االقتصاد والعلوم السياسية الطبعة الثانية    -

https://www.aoacademy.org/docs/tahleel_alsiyasah_alkharijiyah_0304009.pdf?f

2LIteCc0Kqbclid=IwAR1hjEOwVysrgdWCopIloU8U0VF5zRFcTh0fbKCgVh

RA1Yd5g 

 :1992د. فاضل زكي محمد ،الدبلوماسية في عالم متغير ،جامعة بغداد  كلية العلوم الساسية،  -

-https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H

-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9

F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8 

 د. عصام محمد فكري علًي،  د. إبرا هيم جابر الٌسد ، تاريٌخ الصراعات علًى الشرق األوسط الجديٌد،

 :2020ن للنشر والتوزيع، دار الجديد للنشار والتوٌزيع، الجزائر دار العلم واإليما

 

https://drive.google.com/file/d/17ExXctIh7t0LrIMPrg1JG3tI8Z-

pbKU2/view 

اجتماع خبراء اللجنة  :المجتمعات العربية ، ورقة مقدمة إلىد. برهان غليون،  العولمة وأثرها على 
  "المنطقة العربية فيتأثير العولمة على الوضع االجتماعي "االقتصادية واالجتماعية الغربى آسيا حول 

 : 2005ديسمبر   21-19بيروت: 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghal

ioun.pdf 

مستقبل النظام العربي: بين  التطورات الجديدة في هيكلة  النظام العالمي وتداعيات   د. محمد السعيد إدريس، -

 :2015 جانفي 18الثورات العربية ،

http://www.acrseg.org/36543 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-،%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-،%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-،%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA/
https://nawaat.org/portail/2014/09/14/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
https://www.aoacademy.org/docs/tahleel_alsiyasah_alkharijiyah_0304009.pdf?fbclid=IwAR1hjEOwVysrgdWCopIloU8U0VF5zRFcTh0fbKCgVh2LIteCc0KqRA1Yd5g
https://www.aoacademy.org/docs/tahleel_alsiyasah_alkharijiyah_0304009.pdf?fbclid=IwAR1hjEOwVysrgdWCopIloU8U0VF5zRFcTh0fbKCgVh2LIteCc0KqRA1Yd5g
https://www.aoacademy.org/docs/tahleel_alsiyasah_alkharijiyah_0304009.pdf?fbclid=IwAR1hjEOwVysrgdWCopIloU8U0VF5zRFcTh0fbKCgVh2LIteCc0KqRA1Yd5g
https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9-F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8
https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9-F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8
https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9-F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8
https://drive.google.com/file/d/17ExXctIh7t0LrIMPrg1JG3tI8Z-pbKU2/view
https://drive.google.com/file/d/17ExXctIh7t0LrIMPrg1JG3tI8Z-pbKU2/view
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/19dec05ghalioun.pdf
http://www.acrseg.org/36543
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د. يـوسـف كريم، ــمتحوالت الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط، حالة المغرب نموذجا، المركز  -

الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا/برلين، الطبعة األولى مارس 

2021: 

-https://democraticac.de/wp

content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D

-%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8-8%AA

-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-D9%81%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%

-D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%

C%D8%A7.pdfD9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%A% 

 

د.سامي سالمه نعمان، الشركات الدولية النشاط و آثارها على المنافسة والعمالة و التصدير في الدول  -

 :  2008النامية، الطبعة األولى 

iPIa/view-d/1PpBgYnUxY8qnedHrISuyPcQY_athttps://drive.google.com/file/ 

 

د. يـوسـف كريم، ــمتحوالت الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط، حالة المغرب نموذجا، المركز  -

الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا/برلين، الطبعة األولى مارس 

2021 : 

-https://democraticac.de/wp

content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D

-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-8%AA

-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%8AD9%81%

-D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%

-D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%

D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf% 

(، الدار 1955-1881السياسة العقابية االستعمارية الفرنسية بالبالد التونسية )، عبد اللطيف الحناشي .د -
 :  2020  التونسية للنشر،

   

 tamuda.com/2020fasicule1/30.pdf-http://www.hesperis 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PpBgYnUxY8qnedHrISuyPcQY_at-iPIa/view
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
http://www.hesperis-tamuda.com/2020fasicule1/30.pdf
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د. محمد الرحموني، مراجعة في الفكر العربي المعاصر،العلميون في تونس صراع الفكر والسياسة ،  -

لبنان،  -لبحوث والدراسات ،بيروت مركز نماء ل 2013لبنان،   -مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت 

2013 :  

https://drive.google.com/file/d/1iIyh8hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/vie

w 

 : ،دار الشروق بيروت1983لى د. جمال حمدان، إستراتيجية االستعمار والتحرير،الطبعة األو  -

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D

8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%2

0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8

B1_74119_Foulabook.com_.pdf% 

 : ، األمن اإلنساني في ظل العولمة دائرة المكتبة الوطنية  اراتد. فارس محمد العم -

https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136

dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%&

D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF

D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=D9%88%%

M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr 

 :2019د .محمد عبد السالم ، الجيوبوليتيكا علم هندسة السياسة الخارجية للدول،دار الكتب   

-file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor
Book.com%20%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D
8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A

pdf.7 

دار العلم  اهيم جابر السيد ، إدارة المخاطر واألزمات،د. الحديدي محمد عبد السالم أحمد،  د. إبر -

 : 2020دار الجديد للنشر والتوزيع ـ الجزائر  واإليمان للنشر والتوزيع،

-Djfhttps://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4

iYgNX_rsCYG/view 

د. بن دريدي منير، د. طرابلسي عبد الحق، د. مراد جمال، أ. بروك ياسين، ، التنافس الدولي في  - 

-السياسة العالمية ، دراسة في  منطقة الساحل اإلفريقي، الجزء األول ، المركز الديمقراطي العربي برلين

 :  2020ألمانيا ، الطبعة األولى 

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D8%

AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9

https://drive.google.com/file/d/1iIyh8hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/view
https://drive.google.com/file/d/1iIyh8hnumwnQuakKzwHy5nGBOyiW0Qav/view
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø§Ø³ØªØ¹Ù�Ø§Ø±%20Ù�Ø§Ù�ØªØØ±Ù�Ø±_74119_Foulabook.com_.pdf
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
https://books.google.tn/books?id=RC_PDwAAQBAJ&pg=PT136&lpg=PT136&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=M9GZFn3g3f&sig=ACfU3U1MCwcjC151qsdQlD1DsSuRzYqlig&hl=fr
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø¨Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�Ø§.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø¨Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�Ø§.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø¨Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�Ø§.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø¨Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�Ø§.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf-iYgNX_rsCYG/view
https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf-iYgNX_rsCYG/view
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
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%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3 

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A

.pdf 

امعة محمد الخامس د. أحمد بودراع ، فشل ثورات"الربيع العربي"محاولة للفهم ، أستاذ القانون العام، ج -

: أكتوبر  11العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -بالرباط ،مركز جيل البحث العلمي 

2017: 

http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%2

0%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%

D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%

B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%

D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf 

، مركز  ةأيديولوجيأم أوهام السياسي ، مرحلة جديدة  اإلسالم ، ما بعد   د. محمد أبو رمان -

 :12-018،112، عمان: مؤسسة فريدريش ايبرت اإلستراتيجيةالدراسات 

files/bueros/amman/15071.pdf-http://library.fes.de/pdf 
 

نظرية العقد في القوانين المدنية العربية )دراسة مقارنة(، دار الكتاب د.عصمت عبد المجيد بكر،    -

 العلمية:

 

https://books.google.tn/books?id=FvhGDwAAQBAJ&pg=PA677&lpg=PA677

%dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83&

D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84

D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9+%

%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%

D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=SVRlUOHUk

I&sig=ACfU3U2zprveZ63fb2Yg66lYwOPKfcGoEA&hl=fr&sa=X&ved=2ahU 

 : األكاديميد رابح حمدي األمن الغذائي و التنمية المستدامة، مركز الكتاب  -

https://books.google.tn/books?id=01NmDwAAQBAJ&pg=PA400&lpg=PA400

dq=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AD&

D9%88%D9%84+%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%%

84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=1brxmpkxUF&sig

-CfU3U2wOmyumu2vlUzyhnqqVRj_17PA= 

 ،دار الشروق بيروت  :1983د. جمال حمدان، إستراتيجية االستعمار والتحرير،الطبعة األولى   -

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D

8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%2

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
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D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D80%

B1_74119_Foulabook.com_.pdf% 

 

 : 29-05-2019 ، ،هل تونس بحاجة إلى اتفاقية األليكا الشكندالي رضا د.

 

http://alwatannews.tn/article/8700 

 

، د. جاسم زكريا  الطحان، فراس عبد الجليل، لشركات المتعددة الجنسيات د. أحمد عبد العزيز   -    

 : وأثرها على الدول النامية

-http://aspu.edu.sy/laravel

filemanager/files/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A

7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%

20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%

AA%20INA.pdfذ 

 
أثر عولمة نظام حماية براءة االختراع على هيكل قطاع ، د. عبد الحفيظ مسكين ، د. خالد اليتيم  -

الصناعات الدوائية في الدول النامية، ،مجلة ميالف للبحوث والدراسات ، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو 

 ،الجزائر: 2017العدد الخامس،جوان -الصوف،ميلة 

 

www.centre-univ-mila.dz/jmrs/index.php/2018-04-12-13-57-02 

 د/ سيد المين ولد سيد عمر الشيخ ، عولمة القضاء الدولي وحدود السيادة اإلقليمية، دفاتر السياسة   -

 :2019المجلد العدد الثاني، جوان  -القانون ، السنة الحادية عشرة و

https://drive.google.com/file/d/1eq4l1eIAijZXxX3xms_epn1jwPIkiKgZ/view 

 

د.جمال سند السويدي،  د.أحمد رشاد الصفتي، حركة اإلسالم السياسي والسلطة في العالم العربي :   -

 :4201للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، الطبعة األولى  تاإلماراالصعود واألفول ،مركز 

https://drive.google.com/file/d/1qgQSsmfAKtpYAiaadjRcxwmHBdOZ9yax/view 

 

د. يـوسـف كريم، متحوالت الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط، حالة المغرب نموذجا، المركز   -

ديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا/برلين، الطبعة األولى مارس ال

2021: 

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9

%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-
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دار العلم  د. الحديدي محمد عبد السالم أحمد،  د. إبراهيم جابر السيد ، إدارة المخاطر واألزمات،  -

 :  2020يع ـ الجزائر دار الجديد للنشر والتوز واإليمان للنشر والتوزيع،

-https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf

iYgNX_rsCYG/view 

  
قانونية لمشكلة البطالة علي حسين الجيالني حسين ، الجوانب  ال -د. باكر عبد هللا  محمد أحمد رحمة    -

، المركز الديمقراطي  2020،أكتوبر  04،المجلد  24وحق العمل،مجلة العلوم السياسية  والقانون  . العدد

 العربي . برلين ألمانيا:

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-84%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A%

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%869%D9%88

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%

-D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%

-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86%

-D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%

-%E2%80%93-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%

2020.pdf-%D8%A8%D8%B1D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88% 

 :1992اسية، يد. فاضل زكي محمد ،الدبلوماسية في عالم متغير ،جامعة بغداد  كلية العلوم الس   - 

-https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H
-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9

F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8 

د. أحمد بودراع ، فشل ثورات"الربيع العربي"محاولة للفهم ، أستاذ القانون العام، جامعة محمد الخامس   -

: أكتوبر  11العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -باط ،مركز جيل البحث العلمي بالر

2017: 

http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%2

0%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%

D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%

B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%

D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf 

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RNclBcOLz9sG4FHb4Djf-iYgNX_rsCYG/view
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https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9-F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8
https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9-F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8
https://drive.google.com/file/d/16QZavq0YErIGvy7yoTxA0H-hiU1njvrt/view?fbclid=IwAR2yTZwRr2MYuM32L2ND8dBzTxE9-F73yVL_NG3vUdS42Kgeefup8iBguc8
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
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برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

التخلف والتقدم في البلدان النامية والوطن العربي ، جدلية السبب والنتيجة  ، ، د. محمد أحمد الزعبي  -

 : 2011/2012العدد الثاني عشر ، شتاء  ، مجلة منبر ابن رشد

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-

20112012/muhammad-ahmad-az-zoebi/ 

سوريا لبنان -العراق -عبادة محمد  التامر، سياسة الواليات  المتحدة   وإدارة األزمات الدولية)إيران-

 :2015،الطبعة األولى  نموذجا(، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 

https://ia802908.us.archive.org/11/items/20200403_20200403_1240/%D8%B3

D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%

%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85   

 شي ، أي مصير  للفالحة التونسية بعد اتفاقية  االليكا:عبد السالم الهر  -

https://ultratunisia.ultrasawt.com-أي-مصير-للفالحة-التونسية-بعد-اتفاقية-األليكا؟/عبدالسالم

 هرشي/اقتصاد/تقاری

 

، قانون الدولي  للدراسات البحثيةعبد الصمد فاضل، نتائج عدم  المثول أمام محكمة العدل الدولية ،مجلة ال-

 :2020العدد الخامس، نوفمبر 

-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9

-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%

D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A%

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-A

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%

-D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%

-D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%

-%E2%80%93-D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%

2020.pdf-%D9%85%D8%A8%D8%B1D9%86%D9%88%D9%81% 

  

  مايعلى الفالحة التونسية والسيادة الوطنية، ” االليكا“تحاد الفالحة يحذر من اتفاقية ا عمار عبد هللا،  -

14- 2019: 

/https://meemmagazine.net/2019/05/14االلي-اتفاقية-من-يحذر-الفالحة-اتحد   

وسط،دار زهران للنشر والتوزيع،  طه اللهيبي، القوة الذكية في  سياسة  أمريكا تجاه منطقة الشرق األ -

 :   2019المملكة األردنية الهاشمية 

https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/muhammad-ahmad-az-zoebi/
https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/12th-issue-winter-20112012/muhammad-ahmad-az-zoebi/
https://ia802908.us.archive.org/11/items/20200403_20200403_1240/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%E2%80%93%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ia802908.us.archive.org/11/items/20200403_20200403_1240/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%E2%80%93%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ia802908.us.archive.org/11/items/20200403_20200403_1240/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%E2%80%93%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ultratunisia.ultrasawt.comأي-مصير-للفلاحة-التونسية-بعد-اتفاقية-الأليكا؟/عبدالسلام-هرشي/اقتصاد/تقاری
https://ultratunisia.ultrasawt.comأي-مصير-للفلاحة-التونسية-بعد-اتفاقية-الأليكا؟/عبدالسلام-هرشي/اقتصاد/تقاری
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020.pdf
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https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
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D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A%

C%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8

B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%

-B9%D8%A7%D9%84%D9%85%

.pdf-2014-2010-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A% 

 

قصور متطلبات بناء الدولة في  إفريقيا وانعكاسها على األمن واالستقرار  فيها  مدوني علي، -   

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية،وزارة التعليم العالي و البحث 

سـم العـلوم السياسـية، الجمهورية ق-العلمي جامـعة محـمد خيضـر بسكرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 :  2014-2013الجزائرية الديمقراطية الشعبية

https://core.ac.uk/reader/35402278 

 :2011-5-2،لتطرف السياسي و الديمقراطية في تونسمراد الفضالوي، ا -

 
https://www.turess.com/alhiwar/17453 

مفكرا في مستقبل الثورات العربية ، مؤسسة الفكر  30إلى أين يذهب العرب ،رؤيةمؤلف جماعي،  -

 ، لبنان  :2012العربي ، الطبعة  األولى، 

http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89

-D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8%

.1.pdf-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8% 

المركز العربي لألبحاث ودراسة  االنتخابات واالنتقال الديمقراطي: مقاربات مقارنة،،  جموعة مؤلفينم -

 السياسات:

https://books.google.tn/books?id=3HiVDwAAQBAJ&pg=PT305&lpg=PT305&

dq=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D

8%A7%D8%B6&source=bl&ots=QwYPE_73E4&sig=ACfU3U08_vgXUWqT

BsskUYmwyJaq5ro_fA&hl=fr&s 
المركز العربي لألبحاث ودراسة الثورات العربية: عسر التحّول الديمقراطي ومآالته،  ، فينمجموعة مؤل -

 :السياساسية

https://books.google.tn/books?id=yepwDwAAQBAJ&pg=PT485&lpg=PT485&

D8%AA+%dq=%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%

D8%A7%D9%84%D9%85 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2010-2014-.pdf
https://core.ac.uk/reader/35402278
https://www.turess.com/alhiwar/17453
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-.1.pdf
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-.1.pdf
http://samstudies.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-.1.pdf
https://books.google.tn/books?id=3HiVDwAAQBAJ&pg=PT305&lpg=PT305&dq=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=QwYPE_73E4&sig=ACfU3U08_vgXUWqTBsskUYmwyJaq5ro_fA&hl=fr&s
https://books.google.tn/books?id=3HiVDwAAQBAJ&pg=PT305&lpg=PT305&dq=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=QwYPE_73E4&sig=ACfU3U08_vgXUWqTBsskUYmwyJaq5ro_fA&hl=fr&s
https://books.google.tn/books?id=3HiVDwAAQBAJ&pg=PT305&lpg=PT305&dq=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=QwYPE_73E4&sig=ACfU3U08_vgXUWqTBsskUYmwyJaq5ro_fA&hl=fr&s
https://books.google.tn/books?id=3HiVDwAAQBAJ&pg=PT305&lpg=PT305&dq=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&source=bl&ots=QwYPE_73E4&sig=ACfU3U08_vgXUWqTBsskUYmwyJaq5ro_fA&hl=fr&s
https://books.google.tn/books?id=yepwDwAAQBAJ&pg=PT485&lpg=PT485&dq=%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD
https://books.google.tn/books?id=yepwDwAAQBAJ&pg=PT485&lpg=PT485&dq=%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD
https://books.google.tn/books?id=yepwDwAAQBAJ&pg=PT485&lpg=PT485&dq=%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD
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مؤلف جماعي، عولمة القانون، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية  -

 :2020ألمانيا، الطبعة األولى  –واالقتصادية برلين 

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%8

-4%D9%85%D8%A9

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf% 

 
-9-28يدراوغو،ترجمة: سيدي .م. و،إفريقيا  واستمرارية التبعية للقوى االستعمارية ، توفيل موني -

2016: 

 https://www.qiraatafrican.com/home/new/-إفريقيا-ومعاناة-استقاللها-من-التبعية-للقوى

 االستعمار

  
 :2012-11-16والت اإلقليمية، الجزائر في مهب التح ، خشيب جالل   -

 

https://awcs.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%

D8%B1-%D9%81%D9%8A- 

 :2019، تأثير العولمة االقتصادية على مشكلة البطالة،  حامد إبراهيم عبد الفتاح محمد -

https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq

D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%=%

AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D

D9%818%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%

D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%%

AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&si

g=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a 

 

 حمدوش رياض ، تأثير السياسة الخارجية األمريكية على عملية صنع القرار في اإلتحاد األوروبي بعد  -

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعالقات الدولية 2001سبتمبر 11أحداث 

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة 2012 – 2011فرع: العالقات الدولية، السنة الجامعية 

 منتوري، قسنطينة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية :

https://bu.umc.edu.dz/theses/sc،politiques/AHAM3835.pdf 

حامد عبد حمد الدليمي  ، إدارة األزمات في بيئة العولمة حالة دراسية إلعادة إعمار مدينة الفلوجة في  -

،  St. Clements Universityراه في إدارة المشاريع في األزمات،  جمهورية العراق،  أطروحة  دكتو

2007-2008 : 

http://stclements.edu/grad/gradhamid.pdf 

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://www.qiraatafrican.com/home/new/إفريقيا-ومعاناة-استقلالها-من-التبعية-للقوى-الاستعما
https://www.qiraatafrican.com/home/new/إفريقيا-ومعاناة-استقلالها-من-التبعية-للقوى-الاستعما
https://www.qiraatafrican.com/home/new/إفريقيا-ومعاناة-استقلالها-من-التبعية-للقوى-الاستعما
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=_GcFEAAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=lGx3WHHpW3&sig=ACfU3U0dnuvsQBxFP8QqKW96moMuUTOFEg&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://bu.umc.edu.dz/theses/sc-politiques/AHAM3835.pdf
http://stclements.edu/grad/gradhamid.pdf
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 بل العالج ، دراسة بحثية بعنوان األزمات المالية العالمية أسبابها وتداعياتها وس  حسن عطا الرضيع،  -

27-1-2014: 

 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/01/27/318751.html 
 

يل دكتوراه الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية ، أطروحة لن حشماوي محمد، االتجاهات  -

دولة في العلوم االقتصادية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جامعة الجزائر،كلية العلوم 

 :2006االقتصادية و علوم التسيير،

  https://www.kantakji.com/media/3860/634.doc 

العسكرية: حاالت عربية  -سياسات التحرير االقتصادي وأثره في العالقات المدنية  لفيل ،خالد عثمان ا - 

 :2020، ماي  44مختارة، سياسات عربية، العدد  

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44-

2020-alfeel.pdf 

 
 القتصاد السياسي للتخلّف: من خير الدين جالّد الخّماسة إلى اتفاقية األليكا:خالد طبابي،ا  -

 

https://www.intelligentsia.tn/االقتصاد-السياسي-للتخلّف-من-خير-الد 

 

تثمار األجنبي  المباشر  حالة الجزائر وآثارها  على استقطاب االس  داودي محمد،السياسة المالية  -

،تخصص  مالية عامة ، الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة وزارة التعليــم العالي و البحـث 

لكية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  -تلمسان -العلمـي،جامعـــة أبي بكر بلقايد 

 : 2011/2012قتصادية، السنة الجامعيةأطروحة دكتوراه  في العلـوم اال

Mohamed.Doc.pdf-tlemcen.dz/bitstream/112/3177/1/Daoudi-http://dspace.univ 

ركة التجارة الخارجية للتكتل االقتصادي روابح عبد الرحمان، أثـر األزمة المالية العالمية على ح  -

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم )2014- 2000األوروبي، دراسة قياسية للفترة )

 -االقتصادية تخصص: اقتصاد دولي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر بسكرة 

/  04/  26وم التسيير، قسم العلوم االقتصادية نوقشت بتاريخ كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل

2018: 

/thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%Dhttp:/

8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%

D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85

D8%A7%D9%86.pdf% 

 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/01/27/318751.html
https://www.kantakji.com/media/3860/634.doc
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44-2020-alfeel.pdf
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue044/Documents/Siyassat44-2020-alfeel.pdf
https://www.intelligentsia.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/3177/1/Daoudi-Mohamed.Doc.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
http://thesis.univbiskra.dz/3735/1/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
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 رند عتوم، ما هو  االستعمار الجديد: -

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A

9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A

7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%

9F/ 
 

 :2019/05/03الجمعة صناعة األدوية التونسية في مرمى اتفاقية أالليكا،رياض بوعزة ،    -

https://alarab.co.uk/صناعة-األدوية-التونسية-في-مرمى-اتفاقية-أليكا 

، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة   رحيمة لدغش -

كلية الحقوق قسم القانون العام،السنـة الجامعية  - جامعـة أبي بكر بلقايد  تلمسان عام ،دكتوراه في القانون ال

 :2013-2014: 

 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7228/1/ledermecherahima.pdf 

 :   2020 12-23 سالم السحيمي، ماذا يجب أن يتغير في التشريع السياسي التونسي؟  -

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9

%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%

-%D8%A7%D9%86-D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8

-D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1% 

ة  عن تسويق التمور  في عينة  من المؤسسات  سليمان دحو ، دراسة ميدانية لتسويق التمور  في عين -

المصدرة للتمور في الجنوب الشرقي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علم 

االجتماع التنمية  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة، 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير، السنة محمد خيضـر، بسكرة، كلية  

 :2016-2015الجامعية  

biskra.dz/2603/1/Th%C3%A8se_59_2016.pdf-http://thesis.univ 

 : 2016أكتوبر  31في تونس،سالم األبيض، عودة دولة المجبى    -

-https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9

8%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%ACD8%AF%D9%8%

-%D9%81%D9%8A-D8%A8%D9%89%

D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp% 

 :2019جانفي 29سليمان شعباني،هل تهدد اتفاقية األليكا استقالل تونس؟  -

www.sasapost.com/opinion/does-the-elika-convention-threaten-the-

independence-of-tunisia/ 

 

 حسابات الربح والخسارة: -اتفاقية الشراكة األوروبية التونسية شمس العياري،   -

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F/
https://alarab.co.uk/صناعة-الأدوية-التونسية-في-مرمى-اتفاقية-أليكا
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7228/1/ledermecherahima.pdf
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
http://thesis.univ-biskra.dz/2603/1/Th%C3%A8se_59_2016.pdf
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?amp
http://www.sasapost.com/opinion/does-the-elika-convention-threaten-the-independence-of-tunisia/
http://www.sasapost.com/opinion/does-the-elika-convention-threaten-the-independence-of-tunisia/
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https://www.dw.com/ar/اتفاقية-الشراكة-األوروبية-التونسية-حسابات-الربح-والخسارة /a-

5220947 

  شكراني الحسين ، البنك األوروبي  لالستثمار  وبرامج  التسهيالت  األورومتوسطية "فميب" -

(FEMIP): 

Articles/bouhothaqtisadiah_66chkranihussein.pdf  

www.caus.org.IB/PDF/Emagazine 

   

دورة حياة مشروع الشرق األوسط الكبير: تجربة أنثربولوجيا إعالمية  ،  ضحى عبد الغفار المغازي -

 :   مصرية

https://books.google.tn/books?id=arV9DwAAQBAJ&pg=PA802&lpg=PA802&

dq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D

%9%88%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%BA 

 

ور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية واالقتصادية طارق سامي حنا خوري، د  -

"   )األردن حالة دراسة (، قسم العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الشرق 2017-1989للدولة ]"

 :2018األوسط  ،

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf 

 

 :2018أكتوبر  29عبد السالم هرشي،صفحة من تاريخ فساد تحالف السلطة والثورة  في تونس،  -

-https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9

-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-D9%85%D9%86%

-D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%

-D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%

-84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9D8%A7%D9%% 

 2004-عالء الدين األعرجي: أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي :الطبعة األولى  -

http:// ar.wikibooks.org/wiki/ أزمة _ التطور_الحضاري_ في_ الوطن_ العربي   
 

-  
 : 2015سبتمبر    11،عبد هللا المصري، االنفتاح االقتصادي :نافذة للنهضة أم مقبرة للموارد؟  -

 

http://www.masralarabia.com/-اضاءات/مفاهيم/726887-االنفتاح-االقتصادي-نافذة-للنهضة-أم

 مقبرة-للموارد؟

جانفي  8انس أفريك".. كيف تنهب فرنسا خيرات إفريقيا منذ أكثر من نصف قرن؟ ،فر"عائدة عميرة ، -   

2018: 

https://www.noonpost.com/content/26133 

 
 ،الموسوعة التونسية المفتوحة:1861عهد األمان وقانون   -

 

https://www.dw.com/ar/اتفاقية-الشراكة-الأوروبية-التونسية-حسابات-الربح-والخسارة
http://www.caus.org.ib/PDF/Emagazine
http://www.caus.org.ib/PDF/Emagazine
https://books.google.tn/books?id=arV9DwAAQBAJ&pg=PA802&lpg=PA802&dq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=ILDk_xu8MS&sig=ACfU3U1AguxLidNe1ZztMYQwwDYVwx-3_g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjq05b434jqAhW7RhUIHZ7Q
https://books.google.tn/books?id=arV9DwAAQBAJ&pg=PA802&lpg=PA802&dq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=ILDk_xu8MS&sig=ACfU3U1AguxLidNe1ZztMYQwwDYVwx-3_g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjq05b434jqAhW7RhUIHZ7Q
https://books.google.tn/books?id=arV9DwAAQBAJ&pg=PA802&lpg=PA802&dq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9&source=bl&ots=ILDk_xu8MS&sig=ACfU3U1AguxLidNe1ZztMYQwwDYVwx-3_g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjq05b434jqAhW7RhUIHZ7Q
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5580fc7f116_1.pdf
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
http://www.masralarabia.com/اضاءات/مفاهيم/726887-الانفتاح-الاقتصادي-نافذة-للنهضة-أم-مقبرة-للموارد؟
http://www.masralarabia.com/اضاءات/مفاهيم/726887-الانفتاح-الاقتصادي-نافذة-للنهضة-أم-مقبرة-للموارد؟
https://www.noonpost.com/content/26133
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http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%

84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%

86%D9%88%D9%86_1861 

، الجدال حول قرض االتحاد األوروبي األخير،اتفاقية استعمارية أم مساعدة ضرورية؟  غسان بن خليفة  -

 :2015مارس -9
  

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%

D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%

AF%D9%8A%D8%AF 

 
فرنسيس فوكوياما ، ،بناء الدولة ،النظام العالمي و مشكلة  الحكم و اإلدارة في القرن الحادي والعشرين  -

 : 2007ة ، الطبعة األولى ،ترجمة مجاب اإلمام ، العبيكان للنشر،المملكة العربية السعودي

 

qukaz.com/index.php/%D8%B9%https://docs.google.com/viewer?url=http://soo

-D9%84%D9%88%D9%85

D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8%

-6%D8%A7%D8%A1 download?p=1/7 

االتحاد األوروبي )حوار مع … ، أليكا / تونس : مساعدة أوروبية للتفاوض مع  فاضل علي رزا -

 :2019جانفي  2المفاوض األوروبي الرئيس(، 

https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/ 

 :2016ماي   29مخاوف من اتفاقية أليكا، ، سليم فرح  -

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/29/1-تونس-مخاوف-من-اتفاقية-أليكا- 

فضيلة جنوحات/ز/حريتي ، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية االقتصادية في الدول العربية  -

شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية فرع: أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل  حالة بعض الدول المدينة،

التسيير، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الجزائر 

 :  2005-2006كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي،السنة الجامعية  ،

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/-أطروحة-دكتوراه-إشكالية-الديون

 الخارجية-وآثارها-على-التنمية-االقتصادية-في-الدول-العربية-فضيلة-جنوح 

 :2017-3-2بكر،  إفريقيا بين األطماع الفرنسية و تطلعات المستقبل، فادي قدري  أبو

 

https://www.noonpost.com/content/16874 

 

 :2018-7-18مظاهر الهيمنة السياسية واالقتصادية الفرنسية في تونس،  كفاية العبادي، - 

/https://mawdoo3.comمظاهر_الهيمنة_السياسية_واالقتصادية_الفرنسية_في_تونس 

 :2018مارس  جرائم الفرنسية  ضد التونسيين  والثأر الغير المنسي،23كريم المرزوقي،  -

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_1861
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_1861
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_1861
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
https://docs.google.com/viewer?url=http://sooqukaz.com/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%207/download?p=1
https://news.barralaman.tn/ignacio_garcia_bercero-trade-europe-ar/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/29/تونس-مخاوف-من-اتفاقية-أليكا-1-
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD
https://www.noonpost.com/content/16874
https://mawdoo3.com/مظاهر_الهيمنة_السياسية_والاقتصادية_الفرنسية_في_تونس
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https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8 

 

 :كريم طرابلسي ،العلماء واالستعمار ، حينما استعمل الغرب العلم  لتبرير التحكم في الشعوب -

 

https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/4/23/-خرافة-أخالقية-العلم-كيف

 ساهم-علماء-الغرب-باستعمار-الشعوب

دار  ، 1939 - 1881مدينة سوسة  -الجاليات األوروبية في ظل االستعمار الفرنسي  :كمال جرفال  -

 . 2001الطبعة األولى سبتمبر  ،محمد علي الحامي 

في ظل المتغيرات  واإلسالميالسياسي في العالمين العربي  اإلسالملعايب محمد رفيق، حركات   -

رة التعليم العالي والبحث الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة، رسالة  دكتوراه  في العلوم السياسية ، وزا

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،السنة 1جامعة باتنة، العلمي

   : 2017/2018الجامعية:

-https://drive.google.com/file/d/1
ic7dP9KX8bNbsMEB_4sCdsU5y0CtuCZ/view 

 

ال ذكر السم الكاتب(  هل من المفيد أن تمضي  اتفاقية األليكا في الوقت الحاضر،مركز  الدراسات  )  -

 : 2019-5-29والدبلوماسية،

http://www.csds-center.com/article/ هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟

 _في_الوقت_الحاضر_"األليكا"_اتفاقية
  

) ال ذكر السم الكاتب(، تطور العالقات العربية  األوروبية بين الطموح والتردد،الغرفة التجارية العربية -

 :البلجيكية اللوكسمبورجية 

www.ablcc.org/news، events/in،the، spoltinght/362،2014،09،25،17،04،16  

 

 
اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية ) ال ذكر السم الكاتب( ، -

 المفاوضات:

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf 

هل من المفيد ان تمضي  اتفاقية االليكا في الوقت الحاضر،مركز  الدراسات  )ال ذكر السم الكاتب(، -

 : 2019-5-29والدبلوماسية،

 

http://www.csds-center.com/article/ هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟

 _في_الوقت_الحاضر_"األليكا"_اتفاقية
 
 

 ،اللغة والهيمنة االستعمارية من زاوية نظر المستعمر الفرنسيذكر السم الكاتب(،  )ال

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/4/23/خرافة-أخلاقية-العلم-كيف-ساهم-علماء-الغرب-باستعمار-الشعوب
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/4/23/خرافة-أخلاقية-العلم-كيف-ساهم-علماء-الغرب-باستعمار-الشعوب
https://drive.google.com/file/d/1-ic7dP9KX8bNbsMEB_4sCdsU5y0CtuCZ/view
https://drive.google.com/file/d/1-ic7dP9KX8bNbsMEB_4sCdsU5y0CtuCZ/view
http://www.csds-center.com/article/هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟%20اتفاقية_%22الأليكا%22_في_الوقت_الحاضر_
http://www.csds-center.com/article/هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟%20اتفاقية_%22الأليكا%22_في_الوقت_الحاضر_
http://www.ablcc.org/news-%20events/in-the-%20spoltinght/362-2014-09-25-17-04-16
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
http://www.csds-center.com/article/هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟%20اتفاقية_%22الأليكا%22_في_الوقت_الحاضر_
http://www.csds-center.com/article/هل_من_المفيد_أن_تمضي_تونس_؟%20اتفاقية_%22الأليكا%22_في_الوقت_الحاضر_
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-https://www.csds
center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8
A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA

9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B%

85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8
-   

 :2018-10-اإلعالن النهائي للندوة الدولية حول نتائج اتفاقيات التبادل الحر 29)ال ذكر السم الكاتب(،-

 

https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-

des-accords-de-libre-echange/ 

والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية )ال ذكر السم الكاتب( اتفاقية التبادل الحر الشامل  -

 المفاوضات:

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل )ال ذكر السم الكاتب(، - 

 :2015،  10،  22يوم  الخبير،  ، ن تونس واالتحاد األوروبيوالمعّمق بي

-https://www.turess.com/alkhabir/103613  

 ألوربي:) ال ذكر السم الكاتب(،  العالقات بين تونس واالتحاد ا  -

/ue-tunisie-aleca/relation-l-http://www.aleca.tn/ar/decouvrir 

، العالقات بين تونس  االليكا“مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ) ال ذكر السم الكاتب(،   -

 :ربي،واالتحاد األو

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 

، العالقات بين تونس  االليكا“اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق  شروعم)ال ذكر السم الكاتب(    -

 :واالتحاد األوربي

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/  

 

 تونس.. وثائق جديدة الستغالل المستعمر الفرنسي  للثروات الباطنية :)ال ذكر السم الكاتب(  -

https://ultratunisia.ultrasawt.com/-تونس-وثائق-جديدة-حول-استغالل-المستعمر-الفرنسي

 للثروات-الباطنية/الترا-تونس/سياسة/ٔاخبار

)ال ذكر السم الكاتب(، انعكاسات مضادة: كوابح اندالع "ثورات الجياع" في المنطقة العربية ،   مركز   -

 :2016نوفمبر  1المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D

9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B6%D8%A7%

D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD- 

 إفريقيا بين األطماع الفرنسية وتطلعات المستقبل: )ال ذكر السم الكاتب(، -

https://www.noonpost.com/content/16874 

 

https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://www.csds-center.com/index.php/article/%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1)_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%258
https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/
https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://www.turess.com/alkhabir/103613-
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://www.noonpost.com/content/16874
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-الجتماعي من أجل التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعيةميثاق تعزيز الحوار ا)ال ذكر السم الكاتب(،   -

 : تونس–المغرب -األردن 

 

-http://medsocialdialogue.org/ar/wp

harter_AR.pdfcontent/uploads/sites/4/2019/03/SOLiD_C 

ـ رقم العدد      2019ماي   27 )ال ذكر السم الكاتب( أبرز المحطات في تاريخ االتحاد األوروبي،: - 

14790  : 

https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%

B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9

%8A%D8%AE%D8%A7%%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9

-D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A% 

 

)ال ذكر السم الكاتب(،اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة المفاوضات ال يجب أن نسمح بسرية   -

 المفاوضات:

 

https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf  

 

)ال ذكر السم الكاتب(،الحرب على الشعوب تبدأ بقروض صندوق النقد وتنتهي بالمجاعات وفرض  - 

 الوصاية السياسية..تعرف إلى لعبة الفقر في العالم :

https://arabicpost.net/األخبار/17/06/2018/الحرب-األميركية-على-الشعوب-تبدأ-بقرو 

 :2018-10-اإلعالن النهائي للندوة الدولية حول نتائج اتفاقيات التبادل الحر 29)ال ذكر السم الكاتب(،   -

https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-

des-accords-de-libre-echange/ 

فاق مجهولة : األحزاب اإلسالمية ما بعد اإلخوان، مركز كارينغي للشرق آ)ال ذكر السم الكاتب(، -

 :2016ديسمبر -16األوسط، 

66511-pub-mec.org/2016/12/16/ar-https://carnegie 

المخططات السرية الفرنسية لغزو الجزائر ،خلفيات الصراع الجزائري أوروبي )ال ذكر السم الكاتب(،

الجزائر ،   دولة أوروبية  تبنت خطة القضاء على " دولة 30األمريكي في البحر األبيض المتوسط ،

 :2014سبتمبر    30الجزء الثاني ، 

fddc.html-blog.org/2014/09/542a7ec9-http://mokhtari.over 

لتبادل الحر الشامل الخبراء االقتصاديون والمسؤولين يقيّمون مشروع اتفاقية ا) ال ذكر السم الكاتب (، -  

 :2015 – 10 - 22يوم  الخبير  ، والمعّمق بين تونس واالتحاد األوروبي

https://www.turess.com/alkhabir/103613 

http://medsocialdialogue.org/ar/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/SOLiD_Charter_AR.pdf
http://medsocialdialogue.org/ar/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/SOLiD_Charter_AR.pdf
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/1741056/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ftdes.net/com/flyer%20aleca.pdf
https://arabicpost.net/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/06/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%88
https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/
https://ftdes.net/ar/declaration-de-la-conference-de-tunis-sur-les-consequences-des-accords-de-libre-echange/
https://carnegie-mec.org/2016/12/16/ar-pub-66511
http://mokhtari.over-blog.org/2014/09/542a7ec9-fddc.html
https://www.turess.com/alkhabir/103613
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جماعة  المالية اإلفريقية ..مفهوم االستعمار الفرنسي ،)الجديد للقارة السمراء ال) ال ذكر السم الكاتب(،   -

 :2019-10-9تحليل(، 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%

D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7

%D8%A9%D8%A7%D9%84D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%

D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%

-D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%

-D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85% 

  

(  قمة 2011أيار / مايو  27شراكة دوفيل " و التصريح المشترك  )دوفيل  ) ال ذكر السم الكاتب( ، -

 ونس مصر:شراكة دوفيل ت 8مجموعة الـ 

-https://kw.ambafrance.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9

D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84% 
 عهد األمان:)ال ذكر السم الكاتب(، -

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86 

 ، الموسوعة السياسية : نشأة االتحاد األوروبي )ال ذكر السم الكاتب(،-

https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8

%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%A

F%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D

9%8A 

 :2016أفريل  9محمد سميح باجي،الشهداء  الصامتون،   -

https://nawaat.org/portail/2016/04/09/الشهداء-الصامتو 

 

 

-7- 23النهب المنظم للخزانة التونسية ودورها في التعجيل باالحتالل الفرنسي، التومي، تاريخ  حمدم - 

2020: 

-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-https://array

-D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%

-D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9%

8%B3%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D%

D9%88%- 

 :2019-1-25ماكس غالين، ما الذي يفعله صندوق النقد الدولي في تونس؟ - 

https://arabicpost.com/opinions/2019/01/25/تونس-صندوق-النقد-الدولي-تونس 
 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
https://kw.ambafrance.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
https://kw.ambafrance.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://nawaat.org/portail/2016/04/09/الشهداء-الصامتو
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://array-alam.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88
https://arabicpost.com/opinions/2019/01/25/تونس-صندوق-النقد-الدولي-تونس
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فهم النظام الدولي الحالي،  أستريد ستوث سيفالوس، ، أندرو رادين مايكل جيه مازار،ميراندا بيرايب، - 

 2016حقوق الطبع والنشر لعام  ، .،سانتا مونيكا، كاليفورنيا RAND شرت هذه الدراسة بمؤسسةن

 : RR محفوظة لصالح مؤسسة

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/

RAND_RR1598z1.arabic.pdf 

 محمد بشير جوب، الدول اإلفريقية  في مستنقع الديون الخارجية: -

https://www.qiraatafrican.com/home/new/ الدول-اإلفريقية-في-مستنقع-الديون-الخارجية 

 

- مؤلف جماعي ، أبعاد دول المغرب الكبير في إفريقيا : التحوالت والتحديات ، المركز الديمقراطي 

  العربي، للدراسات اإلستراتيجية السياسية واالقتصادية، ألمانيا - برلين، الطبعة األولى 2020:  

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%

-B9%D8%A7%D8%AF

%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%BD8%AF%D9%

-D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%

D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%

D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A%

7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9

%8A%D8%A7%D8%AA.pdf 

عي، عولمة القانون، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية مؤلف جما -   

 : 2020ألمانيا، الطبعة األولى  –واالقتصادية برلين 

-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf% 

أ. وشان - د.لبيد عماد ، د.فارس لونيس - أ.د عبد القادر عبد العالي د. موزاي بالل  ،)مؤلف جماعي( -

أ. د /نصـر محمد  : تقديـم ة عائشة، الهوية وسؤال المواطنة في البلدان المغاربة عبد الرؤو ف أ. قر

ألمانيا، -برلين  .ة واالقتصاديةيالمركز الديمقراطي العربي للدراسـات اإلستراتيجية والسياس عارف

 :2020الطبعة األولى : ماي 

 

wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%8https://democraticac.de/

7%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%8

4%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A

9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A

7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A

8%D9%8A%D8%A9.pdf 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/RAND_RR1598z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/RAND_RR1598z1.arabic.pdf
https://www.qiraatafrican.com/home/new/الدول-الإفريقية-في-مستنقع-الديون-الخارجية
https://www.qiraatafrican.com/home/new/الدول-الإفريقية-في-مستنقع-الديون-الخارجية
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/03/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%25B%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/02/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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رسالة مقدمة   "دراسة مقارنة"محمود علي أوشيك محمد   ،مبدأ السيادة و أثرها على حقوق اإلنسان -

   2012كلية الدراسـات العليا، قسم القانون، جانفي  -لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة شندي

:  

 

tp://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%ht

d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8

a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a%

7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20

8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d%

isAllowed=y& 

 محمد الهادي زعيّم: تونس وصندوق النقد الدولي: - 

-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://ar.leaders.com.tn/article/3496

D8%A7%D% 

 :2019مارس -31ة التبادل الحر الشامل والعميق: عهد األمان ما قبل الحماي اتفاقيةمحمد اللوز، 

 

https://nawaat.org/portail/2019/03/31/ ّاتّفاق-التبادل-الحرّ -الشامل-والمعم 

 
     :2018 ،خريف 26/7محمد بوعزة ، تشكل الهوية في ظل المواجهة الكولونيالية: العدد    - 

-https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue0026/Documents/Tabayun26 

Bouazza.pdf_2018 

االعتماد (مواقع التواصل االجتماعي والحراك الشعبي ،احمد عبد مرزوك الجنابي  األمينم.م محمد  -

 ،برلين– ألمانياة واالقتصادية والسياسي اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات (، المتبادل 
 :2020الطبعة األولى 

 
https://democraticac.de/wp-
content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8
A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf 

، سياسات صندوق النقد الدولي ثابتة.. لكن الحكومة التونسية مفاوض ضعيف محمد بن رجب -  

 :2019مارس 28

https://www.noonpost.com/content/27113 
 

http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.ush.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/355/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.leaders.com.tn/article/3496-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A-%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://nawaat.org/portail/2019/03/31/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%91
https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue0026/Documents/Tabayun26-2018_Bouazza.pdf
https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue0026/Documents/Tabayun26-2018_Bouazza.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://www.noonpost.com/author/20389
https://www.noonpost.com/author/20389
https://www.noonpost.com/content/27113
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  :  !2018-12-15 - االستثمار“عن تْقنين االستعمار باسم ”: األليكا“رأْي   اتفاقيّة َمها بن ڨدحة،  -

https://www.inhiyez.com/archives/1940 

 

حمد عبد هللا عنان، تاريخ المؤامرات السياسية وتطوراتها االجتماعية والقانونية من أقدم العصور م  -  
  : 1978إلى أحدثها، إدارة الهالل بمصر 

https://drive.google.com/file/d/100tUg8qqo6tUtmXauUf5tt_6rFkMVmZ7/view 

 

االعتماد (مواقع التواصل االجتماعي والحراك الشعبي ،الجنابي  احمد عبد مرزوك  األمينم.م محمد  -

 ،برلين - ألمانياوالسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات (، المتبادل 
 : 2020الطبعة األولى 

 
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A

7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B

C%D8%AA%D9%85%D8%5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A

-A7%D8%B9%D9%8A

-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%

D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%

-D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8%

pdf.4 

 :2019-11-المرحلة االنتقالية في خطر،  ساد في تونس: ،مروان المعشر ، سارة يركيس  -

https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696 

 

 
 5 ين،التدا و المالية االختالالت األوروبي: واالتحاد المغرب بين الحر التبادل اتفاقية،  الرحماني ميمون  -

 :2019 جانفي

 

http://arabic.cadtm.org/2019/01/05/اتفاقية-التبادل-الحر-بين-المغرب-وال 

   
 28قواعد المنشأ.. محور المفاوضات التجارية بين المغرب واالتحاد األوروبي، مصطفى خياطي،  -

 :2019جانفي 

-the-threaten-convention-elika-the-https://www.sasapost.com/opinion/does 

/tunisia-of-independence 

 
...الحوار المتمدن، العدد ،  محمد بودواهي ، آلية التبعية ... واالستعمار الذكي ... وضرورة الخالص   -

3573-11-12- 2011: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287060  

 
انون الدولي محمد الصالح روان، الجريمة الدولية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  في العلوم في الق  -

كلية الحقوق،السنة الجامعية  -الجنائي، وزارة العليم العالي والبحث العلمي جامعة منتوري قسنطينة

،2008-  2009: 

http://193.194.84.142/theses/droit/ARAO2537.pdf 

https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://www.inhiyez.com/archives/1940
https://drive.google.com/file/d/100tUg8qqo6tUtmXauUf5tt_6rFkMVmZ7/view
https://drive.google.com/file/d/100tUg8qqo6tUtmXauUf5tt_6rFkMVmZ7/view
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.pdf
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https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
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ة جودة، سياسة بريطانيا الخارجية في الشرق األوسط/تاريخ سري من مارك كورتيس، ترجمة حفص   -

 :2019_3-28المصالح الذاتية، 

https://www.noonpost.com/content/27142 

بية ،صدر عنه بيان دولة عر 16حضرته  بالجزائر 1973مؤتمر القمة العربي المنعقد في شهر نوفمبر  -

 ختامي ومجموعة من القرارات أهمها استمرار استخدام سالح النفط العربي:

   wikipedia.org/wiki1973 http://ar_القمة_ العربية 

 

 :، العالقات بين تونس واالتحاد األوربي، االليكا“مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق    -

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 

 

،الطبعة  قفصة تونس  -نعيمة كراولي ، قانون االستثمار بتونس، )دراسة مقارنة(،  مطبعة قطيف -

 .1998األولى، جوان  

 

المركز  ،اإلسالم السياسي بين الخطاب العقائدي و رهان السلطة مع التركيز على تونس،كراولي  نعيمة -

ماي   الطبعة األولى، ألمانيا،-ين رلالديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  ،ب

2020 : 

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%

A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%

-%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A85%D8%A7%D9

D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A%

7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A

-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-F%D9%8A

-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%

D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%

-%D8%B9%D9%84%D9%89-8%B2D%

D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf% 

نعيمة كراولي ،فرنسا من ثورة الجياع إلى لعبة األمم، المركز الديمقراطي العربي للدراسات    - 

 :2020ألمانيا، أكتوبر -اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  ،برلين 

-https://democraticac.de/wp

-81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7content/uploads/2020/10/%D9%

-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-D9%85%D9%86%

-D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%

-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-D8%A5%D9%84%D9%89%

D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85% 

 ألمانيا - برلين العربي، الديمقراطي ركزلما لبرازيل بين نيران الغابات و لعبة األمم،انعيمة كراولي ،  - 
 :  2019 أوت 27،

https://democraticac.de/?p=62313 

https://www.noonpost.com/content/27142
http://ar/
http://ar/
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
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https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?p=62313
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 :2020جويلية   7"نظام التفاهة" لـ آالن دونو: عالم من األبواب المغلقة، - 

-https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

-22D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%%

-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-D9%84%D9%80%

D8%AF%D9%88%D9%86% 

على بعض المؤشرات االقتصادية الكلية لإلتحاد النقدي   2008نجاة معيزي، آثار األزمة المالية العالمية  -

 : ،   ،مجلد أ 2015ديسمبر– 44عدد -دراسة تحليلية -األوربي 

https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2

%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D

9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7 

 
 نزار محمد عثمان ،  االتفاقات الدولية وأثرها على المجتمعات:  -

 http://www.saaid.net/Doat/nizar/1.htm 

 

كتاب موسوعي شارك فيه عشرات الباحثين من ، ار في مرآة المثقفين الفرنسييناالستعم هاشم صالح ،-

 : 14611ـ رقم العدد    2018نوفمبر  29 -   20 -الخميس ، فرنسيين وعرب وأجانب

 

https://aawsat.com/home/article/1482831/االستعمار-في-مرآة-المثقفين-الفرنسية 

 
دمرت النسيج الصناعي الوطني  1995اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي لسنة ، هاجر عّزوني-

 ومشروع التبادل الحر الشامل والمعمق سيدّمر بال شك قطاعي الفالحة والخدمات:

http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-االقتصاديون-والمسؤولين-يقي 

  

،التحول من دولة التكافل االجتماعي  إلى المجتمع  المنقسم على اقتصاد يغدق فقرا  ، هورست أفهيلد- 
.2007 جانفي 335باس علي، عالم المعرفة ، عدد ترجمة  : د. عدنان ع نفسه ،  

 نريد أن نكون؟ وليد حدوق، تونس واتفاقية األليكا" من نحن ومن -

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/-3-تونس-واتفاقيّة-األليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟

 3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحليالت

 

 مراجع باللغة الفرنسية

 -Abdallah Saaf , Le partenariat euro-maghrébin : 

 

https://books.openedition.org/editionscnrs/22755?lang=fr 

  
- Abdoulaye IMOROU , LES ECRITURES DE LA RESPONSABILITE, Essai 

d’une saisie globale à partir du cas africain  , THESE DE DOCTORAT -

https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D8%A9%22-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
http://www.saaid.net/Doat/nizar/1.htm
https://aawsat.com/home/article/1482831/الاستعمار-في-مرآة-المثقفين-الفرنسيية
http://lexpertjournal.net/blog/2015/10/22/الخبراء-الاقتصاديون-والمسؤولين-يقي
https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-الأليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-3-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحلیلات
https://ultratunisia.ultrasawt.com/تونس-واتفاقيّة-الأليكا-من-نحن-وماذا-نريد-أن-نكون؟-3-3/وليد-حدوق/اقتصاد/تحلیلات
https://books.openedition.org/editionscnrs/22755?lang=fr
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UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE, Littérature Générale et Comparée  ,   

le 20 novembre 2009: 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01321543/document 

-  Aurelien Denizeau ,La doctrine stratégique et diplomatique de l’islam 

politique turc (2002-2016) , THÈSE présentée   pour obtenir le grade de Docteur 

de l’INALCO Institut National des Langues et Civilisations Orientales, École 

doctorale n°265 Langues, littératures et sociétés du monde Centre de recherche 

Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM)/ EA 4091, Université Sorbonne- Paris 

Cité ,Submitted on 8 Nov 2019  : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02356306/document 

- Bernhard Tröster, Werner Raza, Hannes Grohs, Jan Grumiller, Cornelia 

Staritz, Rudi von Arnim, Accord de Libre-échange Complet et Approfondi UE-

Tunisie (ALECA): Impacts macroéconomiques et réponses politiques favorables 

au développement : 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN

28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf 

 

 - Béligh Nabli, Les relations franco-tunisiennes : un axe fort, 14 décembre 

2020 : 

- Bernhard Tröster, Werner Raza, Hannes Grohs, Jan Grumiller, Cornelia 

Staritz,  Rudi von Arnim , Accord de Libre-échange Complet et Approfondi UE-

Tunisie (ALECA): Impacts macroéconomiques et réponses politiques favorables 

au développement : 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN

28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf 

-Dr. Vincent Ouattara, « La Françafrique : Une nébuleuse du néocolonialisme 

français» de Vincent Ouattara : 

https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-

neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/  

-  Déclaration  commune des neuf pays  de la méditerranée occidentale, sur la 

coopération  et le dialogue en Méditerranée occidentale entre les pays  de 

l’Union du Magreb arabe et les pays  de l’Europe du Sud،Rome le 10 octobre 

1990   : 

: www. iemed.org/ observatori،fr/ recursos/documents/ 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01321543/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02356306/document
https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf
https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf
https://www.leconomistemaghrebin.com/author/beligh-nabli/
https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf
https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
https://www.thomassankara.net/la-francafrique-une-nebuleuse-du-neocolonialisme-francais-de-vincent-ouattara/
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 documents،oficials،adjunts/declaration commune des pays de la mediterranee 

occidental5+5f 

- Dette odieuse : http://www.cadtm.org/Dette-odieuse,760 

- Elodie Descamps ,Saïd Bouamama : « Le néocolonialisme est l’instauration de 

mécanismes de dépendance sans occupation militaire », 18 mai 2017 :    

https://www.jeuneafrique.com/431225/culture/said-bouamama-neocolonialisme-

linstauration-de-mecanismes-de-dependance-occupation-militaire/ 

 -  Estelle BRACK, L’ECONOMIE TUNISIENNE ENTRE AJUSTEMENT ET 

INTEGRATION (1986 - 1995), THÈSE pour le DOCTORAT en SCIENCES 

ECONOMIQUES, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Droit - 

Economie - Sciences Sociales, Date de soutenance : 4 novembre 1997   : 

https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf 

-  Économie du savoir évaluation de la Tunisie, Identification et comblement des 

écarts en matière de capacités et d’innovation de la région située au Sud et à 

l’Est du bassin méditerranéen (région SEMED)  : 

reportfr.pdf-knowledge-https://www.ebrd.com/downloads/news/tunisia 

 

-  Économie du savoir évaluation de la Tunisie, Identification et comblement des 

écarts en matière de capacités et d’innovation de la région située au Sud et à 

l’Est du bassin méditerranéen (région SEMED) : 

https://www.ebrd.com/downloads/news/tunisia-knowledge-reportfr.pdf 

- Choukri Hmed, Les révolutions arabes un défi pour la science politique, 7 mai 

2014 : 

https://fesp-eg.org/choukri-hmed-les-,revolutions-arabes-un-defi-pour-la-

science-politique/ 

- Collectif (Auteur) Des rapports de la Tunisie avec l'Europe 

(Éd.1865) (Français) Broché – 1 mai 2012,  Hachette Livre BNF (1 mai 2012) : 

-%C3%89d-lEurope-avec-Tunisie-apportshttps://www.amazon.fr/r

dp/2012648363/1865 

http://www.cadtm.org/Dette-odieuse,760
https://www.jeuneafrique.com/431225/culture/said-bouamama-neocolonialisme-linstauration-de-mecanismes-de-dependance-occupation-militaire/
https://www.jeuneafrique.com/431225/culture/said-bouamama-neocolonialisme-linstauration-de-mecanismes-de-dependance-occupation-militaire/
https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf
https://www.ebrd.com/downloads/news/tunisia-knowledge-reportfr.pdf
https://www.ebrd.com/downloads/news/tunisia-knowledge-reportfr.pdf
https://fesp-eg.org/choukri-hmed-les-,revolutions-arabes-un-defi-pour-la-science-politique/
https://fesp-eg.org/choukri-hmed-les-,revolutions-arabes-un-defi-pour-la-science-politique/
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Collectif&text=Collectif&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/rapports-Tunisie-avec-lEurope-%C3%89d-1865/dp/2012648363
https://www.amazon.fr/rapports-Tunisie-avec-lEurope-%C3%89d-1865/dp/2012648363
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-  FMI, Les peuples entrent en résistance, En collaboration avec ATTAC, 

Genève 2000. 

- François  Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité, Edition du Seuil, 

France 2012. 

-Félix Tréguer, Pouvoir et résistance dans l’espace public : une contre-histoire 

d’Internet (XVe -XXIe siècle, Thèse présentée, ÉCOLE DES HAUTES 

ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES École doctorale de l’EHESS Formation « 

Études politiques » T H È S E pour l’obtention du doctorat de l’EHESS ,   

soutenue publiquement à Paris le 2 novembre 2017   : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01631122/document 

- Eric Toussaint : «La répudiation de la "dette odieuse" est légitime»,  

I N T E R V I E W,  Par Vittorio De Filipps    ,18 décembre 2017 : 

https://www.liberation.fr/debats/2017/12/18/eric-toussaint-la-repudiation-de-la-

dette-odieuse-est-legitime_1617486 

- FRANÇOIS HONTI ,M. Kwame Nkrumah s’était attaqué énergiquement au néo-

colonialisme, Avril 1966  : 

https://www.monde-diplomatique.fr/1966/04/HONTI/27179 

 

- Françoise Dufour , Des  rhétoriques coloniales à celles du développement : 

archéologie discursive d’une dominance ,   Arts - Lettres - Langues · Sciences 

humaines & sociales Département de Sciences du langage Doctorat de 

l’université Paul-Valéry, Montpellier III, THÈSE  , Submitted  on 7 Jan 2008  : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00202672/document 
 

-Guy MARTIN, LES RELATIONS ECONOMIQUES EUROPE-AFRIQUE 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LOME : NEO-

COLONIALISME OU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE 

INTERNATIONAL? CODESRIA Africa Développement / Afrique et 

Développement,  Vol. 4, No. 1 (Janvier - Mars 1979  )   : 

https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1 

 

 

-  Hedi Saidi, Le protectorat et le droit. La Régence de Tunis entre la Charte de 

1861 et le système colonial français: 

 - Hédia BRIK MOKNI, « L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES EN 

PERIODE DE TRANSITION DEMOCRATQUE CAS DE LA TUNISIE » 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01631122/document
https://www.liberation.fr/debats/2017/12/18/eric-toussaint-la-repudiation-de-la-dette-odieuse-est-legitime_1617486
https://www.liberation.fr/debats/2017/12/18/eric-toussaint-la-repudiation-de-la-dette-odieuse-est-legitime_1617486
https://www.monde-diplomatique.fr/1966/04/HONTI/27179
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00202672/document
https://www.jstor.org/stable/i24498162?refreqid=excelsior%3Ad1af4c7e0fc92b1c32a95587568afe8d
https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1
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Thèse de doctorat, Présentée en vue de l’obtention grade de docteur en Droit 

Public - L’UNIVERSITÉ COTE D’AZURUR -UNIVERSITE DE TOULOUSE, 

Soutenue le 7 septembre 2016: 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf 

- HENRIK MEYER ET MARCEL RAUER (HRSG. Entre continuité et 

nouveau départ Les relations tuniso-allemandes au fil du temps ,) Octobre 2018: 

-  https://news.barralaman.tn/wp-content/uploads/2019/02/aleca_ar_compressed-

1.pdf 

-https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/la- 

neocolonisation-h1974 

- http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/  

- https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-

politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-

economie-nation 

-  http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/ 

 

 - https://journals.openedition.org/insaniyat/14878 

 

eros/tunesien/14819.pdffiles/bu-http://library.fes.de/pdf- 

https://www.bbc.com/arabic/world-39266697 
- http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B

9%D9%85%D8%A7%D8%B1#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1

D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%

%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88D9%8A%D8%AF%20%D8%

D9%84%D8%AF,2010%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%

%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202011%20%D9%85 

https://www.oefse.at/fileadmin/content/Downloads/Publikationen/Policynote/PN

28a_Tunisia_DCFTA_fr.pdf 

 

-  https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/12/14/hichem-mechichi-france-

tunisie/ 

- https://news.barralaman.tn/wp-content/uploads/2019/02/aleca_ar_compressed-

1.pdf 

-https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاق_التبادل_الحر_الشامل_والمعمق 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/2016AZUR0020%20(1).pdf
https://news.barralaman.tn/wp-content/uploads/2019/02/aleca_ar_compressed-1.pdf
https://news.barralaman.tn/wp-content/uploads/2019/02/aleca_ar_compressed-1.pdf
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/la-%20neocolonisation-h1974
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/la-%20neocolonisation-h1974
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/la-%20neocolonisation-h1974
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-economie-nation
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 http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

 

- JOUB, et Zied SAADAOUI, Impact de l’accord de libre-échange complet et 

approfondi sur les droits économiques et sociaux en Tunisie, Mai -2015: 

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-

version-finale-MAI-2015.pdf 

-Jean-Pierre Charbonneau, De  la démocratie sans le peuple à la démocratie avec 

le peuple, vol. 7, n° 1 | 2005   : 

 

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1969 

 - John Perkins :Les confessions d’un assassin financier : révélations sur la 

manipulation des économies du monde par les Etats Unies : traduction : Louis 

Royer- Edition Alterre-Canada-Aout 2005.  

 

- Jean-Claude Caron , «Printemps des peuples »  pour une autres  lecture   des  

révolutions de 1848, Revue d’ histoire  du xxe   siècle , 52- 2016   : 

https://journals.openedition.org/rh19/4988 

- Laurence DE COCK, Le fait colonial à l’école : genèse et scolarisation d’un 

objet de débat public, scientifique et mémoriel (des années 1980 à 2015) Essai 

de  socio -histoire du curriculum, THESE de DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ 

DE LYON Opérée au sein de L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 École 

Doctorale : ED 485 Éducation Psychologie Information Communication 

Sciences de l’Éducation Soutenue publiquement le 24 juin 2016 : 

http://theses.univlyon2.fr/documents/lyon2/2016/de_cock_l/pdfAmont/de_cock_

l_these_udl.pdf 

 - Landry Signé -Rémy Smida, Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa en 

2008 et lors du soulèvement protestataire de 2011, ASPJ Afrique & 

Francophonie - 2 e trimestre 2016, PhD*   : 

https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-

07_Issue-2/signesmida_f.pdf 

-Laurant De  Saint Perier , Maghreb : quel avenir pour les partis islamistes  »  30 

janvier 2019 :  

 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-version-finale-MAI-2015.pdf
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https://www.jeuneafrique.com/mag/715808/politique/maghreb-lislam-politique-

a-lepreuve-du-pouvoir/ 

 
-  L. Boumahrou, L’ALECA RISQUE DE PRENDRE 

L’INDÉPENDANCE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

MAROCAIN EN OTAGE,11 juin 2019 : 

  

https://www.ecoactu.ma/laleca-risque-de-prendre-la-dependance-du-secteur-

pharmaceutique-marocain-en-otage/ 

-Le droit international, un international un instrument de lutte ? Pour une  justice   

aux services des peuples, CADTM, Paris2004. 

-  MARINELLE NGIESE,  Le Néocolonialisme, un système aliénant, 16  

OCTOBRE 2020  : 

 

http://www.lejournalinternational.info/le-neocolonialisme-un-systeme-alienant/ 

-  Mohamed Louizi , LIBÉRER L’ISLAM DE L’ISLAMISME, Fondation pour 

l’innovation politique, Janvier 2018  : 

http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/01/ISLAM-POLITIQUE-

1.pdf 

-  Mohamed FADIL , Un groupe religieux à l’épreuve du parti politique 

Sécularisation de l’islamisme au Maroc : Mouvement de l’unicité et de la 

réforme-Parti de la justice et du développement >1996-2011,  Thèse présentée 

en cotutelle en vue de l’obtention des grades de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en 

Sciences des Religions de l’Université de Montréal et de Docteur en Sociologie 

de l’École Pratique des Hautes Études Paris-Sorbonne Juillet, 2014  ,Université 

de Montréal École Pratique des hautes études Paris-Sorbonne: 

 

 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mo

hamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

-  Najoua Hizaou , Accord de  libre –échange  complet et approfondit : L’Aleca 

n’est pas une fin en soi.. 6-11-2019 : 

https://lapresse.tn/33701/accord-de-libre-echange-complet-et-approfondi-laleca-

nest-pas-une-fin-en-soi/ 

 - Olfa Monia BOUALLEGUE, Analyse économique des révolutions :Cas de la 

révolution tunisienne , THÈSE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR 

DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ,En sciences économiques ,École 
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doctorale de Montpellier Unité de recherche LAMETA, Le 23 novembre 

2017 ,p 25 : 

https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD

020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous 

 

   - Olivier Roy, L'Échec de l'islam politique: 

http://www.seuil.com/ouvrage/l-echec-de-l-islam-politique-olivier-

roy/9782757853832 

-  Pierre-Antoine Delhommais    ,"Dette odieuse", dette honteuse Sous prétexte 

qu'elle serait illégitime, certains prônent l'annulation de la dette. Absurde !, Le 

Point ,23/05/2013   : 

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/pierre-antoine-delhommais/dette-odieuse-

dette-honteuse-23-05-2013-1671364_493.php 

 
- Partenariat de voisinage avec la Tunisie 2015-2017, Conseil de l’Europe : 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent

?documentId=09000016802f7dfb 

- Perceptions de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) : 

Etude des attentes et conséquences économiques et sociales en Tunisie, Octobre 

2018 : 

https://ftdes.net/rapports/etude.aleca.pdf 

- Pas d’ALECA en Tunisie / No DCFTA in Tunisia , 2 mai par Collectif : 

http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia--ال

 لآلليكا-في-تونس

- RENE GENDARME Du colonialisme au néo-colonialisme, Décembre 1970, 

HTTPS://WWW.MONDE-DIPLOMATIQUE.FR/1970/12/GENDARME/29968  

   - Roy Preiswerk, Chapitre IV. Néo-colonialisme ou auto-colonisation : 

l’identité culturelle de l’interlocuteur africain 61-70 : 

https://books.openedition.org/iheid/3923?lang=fr  

 - Rapport conjoint du quatrième round de négociation sur un accord de libre-

échange complet et approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’Union européenne 

Tunis, 29 avril - 3 mai 2019  : 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157912.pdf 

 
 - Rencontre entre les représentants de la société civile et les négociateurs 

tunisiens et européens,24 mai 2019 : 
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les-negociateurs-tunisiens-et-europeens-en-marge-des-travaux-du-4eme-round-

des-negociations-tunisie-ue-sur-laleca/ 

- René Passet -Jean Liberman, Mondialisation Financière  et Terrorisme ,La 

donné a -t-elle changé   depuis  le 11 septembre,  Enjeux  Planète ,France 2002 . 

 - Roy Preiswerk, Chapitre IV. Néo-colonialisme ou auto-colonisation : l’identité 

culturelle de l’interlocuteur africain 61-70 : 

https://books.openedition.org/iheid/3923?lang=fr  

-  Sari Hanafi, Comprendre l'islam politique. Une trajectoire de recherche sur 

l’altérité islamiste. 1 Novembre 2019 : 

https://www.lescahiersdelislam.fr/Comprendre-l-islam-politique-Une-

trajectoire-de-recherche-sur-l-alterite-islamiste_a1861.html 

-Salah Horchani  , L’argent sale d’Ennahdha : d’autres Qatargates, «les valises 

d’argent étranger» etc.,3 OCT. 2019 : 

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/031019/l-argent-sale-d-ennahdha-

d-autres-qatargates-les-valises-d-argent-etranger-etc 

- Sami Aouadi ,Evaluation de l'accord d'association de 1996 et Étude d’impacts 

du projet d'Accord de Libre- Échange Complet et Approfondi (ALECA) , Juillet 

2020: 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16426.pdf 

-
 SYLVIE APRILE, LE monde diplomatique   :  

https://www.mondediplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53

152 

-Théo Blanc, ISLAM POLITIQUE : QU’EST-CE QUE L’ISLAM 

POLITIQUE ?, LES CLES DU Moyen-Orient, ARTICLE PUBLIÉ LE 

28/11/2017 : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Islam-politique-1-qu-est-ce-que-l-islam-

politique.html 

-Tunisie : où sont allés les 10 milliards d'euros de l’Union européenne ? 

  24 Octobre, 2019 : 
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https://www.espacemanager.com/tunisie-ou-sont-alles-les-10-milliards-deuros-

de-lunion-

europeenne.html?fbclid=IwAR22EPz30CzFEVIS8rzGqKT57ipeBFsP1WjAzcH

nhhDUZHua1Cb 

- Wafa Samoud, L'Aleca un piège pour la Tunisie? Le politologue Riadh 

Sidaoui s’insurge contre les risques de cet accord pour l’économie nationale. » : 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/laleca-un-piege-pour-la-tunisie-le-

politologue-riadh-sidaoui-s-insurge-contre-les-risques-de-cet-accord-pour-l-

economie-nation 

- William Blum, l'Etat voyou, traduction : Marco Mortella - Luc Mohper - 

Edition  cérès - Tunis 2002.، Anna de voto  

-  Xavier Raufer, les nouveaux dangers planétaires ,Chaos mondial ,décèlement 

précoce, CNRS EDITIONS-Paris 2009.  
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 فهرس

 الصفحة الموضوع

 3 اإلهداء

 4 تقديم

 5 خالصة الكتاب

 8 مقدمة

 18 الفصل األول تونس في عهد الحماية األولى

 36 الفصل الثاني تونس في عهد الحماية الثانية

الفصل الثالث اتفاقية التبادل الحر الشامل 

والمعمق  مع االتحاد األوروبي "أالليكا" 

 حقيقتها ،خلفياتها وأبعادها

49 

ل الفصل الرابع أثار اتفاقية التبادل الحر الشام

 ”األليكا“والمعمق 
103 

الفصل الخامس أزمات االقتصاد التونسي منذ 

 141 إبرام اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي

الفصل السادس الرفض  الشعبي لمشروع 

 اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "األليكا"
148 

 177 خاتمة

 187 المالحق

 3 المراجع
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