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حماية المصالح االقتصادية
ميكــن تفســر اتجــاه تونــس نحــو مراجعــة االتفــاق التجــاري 
املوقــع مــع تركيــا، ســواء بالتعديــل أو باإللغــاء، لعــدة أســباب 

جوهريــة، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- الحــد مــن العجــز التجــاري: تفاقــم العجــز التجــاري 
التونــي بشــدة يف العقــد املــايض بالغــاً ذروتــه يف عــام 2014 
ــم  ــات دع ــتطع سياس ــا مل تس ــارات دوالر، في ــو 8 ملي بنح
التصديــر وترشــيد الــواردات احتــواءه، وليــراوح بــن 6 إىل 7 
مليــارات دوالر يف آخــر خمــس ســنوات. فيــا، ارتفــع العجــز 
ــرة  ــال الف ــي خ ــي التون ــد الوطن ــب املعه ــاري بحس التج
مــن ينايــر – يوليــو 2021 إىل حــوايل 3.1 مليــار دوالر، مرتفعــاً 
عــن الفــرة نفســها خــال عــام 2020، حيــث كان وقتهــا 2.6 
مليــار دوالر فقــط. ويــؤدي اتســاع العجــز التجــاري إىل زيــادة 
فجــوة التمويــل األجنبــي، وســط ارتفــاع مســتحقات الديــون 
ــارس  ــى م ــار دوالر حت ــار ملي ــو 39.9 ملي ــة إىل نح الخارجي

2021 وفقــاً لبيانــات البنــك املركــزي التونــي. 

ــوايل 5.4  ــداد ح ــاد س ــى الب ــب ع ــار، يج ــذا اإلط ويف ه
مليــار دوالر خــال العــام الحــايل، أي مــا يعــادل %12.1 مــن 
الناتــج املحــي اإلجــايل، واملتوقــع بــأن يبلــغ نحــو 44.5 
ــة.  ــون الخارجي ــة الدي ــك لخدم ــار دوالر يف 2021، وذل ملي

ــات  ــس عــدداً مــن اتفاق ــاق غــر عــادل: وقعــت تون 2- اتف
ــا  ــامل، ومنه ــول الع ــن ح ــع رشكاء مختلف ــارة م ــهيل التج تس
ــاد  ــع االتح ــة م ــلع الصناعي ــة بالس ــة الخاص ــة الرشاك اتفاقي
األورويب يف عــام 1996، واتفاقيــة أغاديــر يف عــام 2004، كــا 
أن لــدى تونــس اتفاقيــات تجــارة حــرة ثنائيــة منفــردة مــع 
ــت مربحــة  ــا كان ــات يف مجمله ــا، وهــي اتفاق ــر وليبي الجزائ

ــتثارية.  ــة واالس ــة التجاري ــن الناحي ــس م لتون

وبعكــس الســابق، تســبب اتفــاق التجــارة الحــرة املوقــع 
مــع تركيــاً يف أرضار تجاريــة مســتمرة لتونــس. ففــي النصــف 
األول مــن العــام الجــاري، ســجلت تونــس عجــزاً يف تجارتهــا 
مــع تركيــا بقيمــة 577.4 مليــون دوالر، بينــا يف العــام املايض، 
بلــغ العجــز التجــاري ذروتــه عنــد 777.4 مليــون دوالر. ومــن 
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أعلنــت وزارة التجــارة التونســية، فــي 20 أغســطس 2021، نيتهــا إعــادة النظــر فــي اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
المبرمة مع تركيا في عام 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005، على أن يشــمل ذلك ســيناريوهين 
محتمليــن وهمــا، إمــا إجــراء تعديــات علــى هــذا االتفــاق، أو حتــى إلغائــه بصــورة تامــة، إذا تطلــب األمــر 

ذلــك، وتعتبــر هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي يطالــب فيهــا الجانــب التونســي بتعديــل هــذه االتفاقيــة. 

أسباب متداخلة:
ملاذا تسعى تونس لتعديل اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا؟

ــرات المســتقبل, العــدد 1326، 02 ســبتمبر  ــا؟، تقدي ــارة الحــرة مــع تركي ــة التج ــل اتفاقي ــة: لمــاذا تســعى تونــس لتعدي أســباب متداخل
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ثــم، تســعى تونــس، لتصحيــح تلــك األوضــاع، وخفــض العجــز 
التجــاري القائــم مــع تركيــا.

تونــس  حاولــت  التعريفــات:  تعديــل  إجــراء   3- فشــل 
ــا  ــع تركي ــاري م ــزان التج ــل املي ــرة تعدي ــنوات األخ يف الس
لصالحهــا مــن خــال رفــع التعريفــات التجاريــة عــى بعــض 
الســلع الركيــة، وهــو إجــراء تســمح بــه مــواد االتفــاق. 
ــح  ــاً لترصي ــام 2018 وفق ــية يف ع ــة التونس ــت الحكوم وقام
لنبيــل العرفــاوي، مديــر التعــاون مــع أوروبــا يف وزارة التجــارة 
ــة لعــدد مــن املنتجــات  ــع التعريفــة الجمركي التونســية، برف
الركيــة، لكــن ذلــك اإلجــراء مل يســفر عــن تقليــص ملمــوس 
ــات املذكــورة  ــا، كــا توضحــه البيان يف العجــز التجــاري معه

آنفــاً.

ــات  ــة املنتج ــح االتفاقي ــة: متن ــات املحلي ــة الصناع 4- حامي
الزراعيــة والصناعيــة الركيــة إعفــاًء مــن الرســوم الجمركيــة. 
وتبــدو املشــكلة هنــا أن تلــك التســهيات عــززت مــن 
تنافســية الســلع الركيــة، مثــل املنســوجات والجلــود وغرهــا، 
عــى حســاب الســلع التونســية املشــابهة بالســوق، الســيا 
يف ظــل مــا تتمتــع بــه املنتجــات الركيــة مــن رخــص الثمــن 

ــودة.  ــاع الج وارتف

وعــاوة عــى مــا ســبق، أشــارت بعــض التقاريــر إىل 
ــل  ــلع مث ــي بس ــوق التون ــراق الس ــت يف إغ ــا تورط أن تركي
ــات التونســية بشــدة،  املنســوجات، عــى نحــو أرض بالصناع
واضطــرت العديــد مــن املنشــآت الصناعيــة لإلغــاق. ورغــم 
ذلــك، ينبغــي اإلشــارة إىل أنــه مبوجــب مــواد اتفــاق التجــارة 
الحــرة املوقــع بــن البلديــن، يحــق لــكل طــرف اتخــاذ 

ــه مل  ــر أن ــاري. غ ــراق التج ــة اإلغ ــبة ملواجه ــر املناس التداب
ــرار أي منهــا بوجــود  ــم رصاحــة يف الســنوات األخــرة إق يت

ــراق.   ــاوالت لإلغ مح

ــا: ال ميكــن اســتبعاد أن يكــون وراء  ــر العالقــات برتكي 5- توت
نيــة تونــس تعديــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع تركيــا، 
ــن  ــي أعل ــتثنائية الت ــض لإلجــراءات االس ــرة الراف ــف أنق موق
ــايض،  ــو امل ــعيد يف 25 يولي ــس س ــي قي ــس التون ــا الرئي عنه
والرشعيــة،  الدســتور  عــى  باالنقــاب  وصفتهــا  والتــي 
ــة الرئيــس ســعيد بــرورة إعــادة الربملــان إىل العمــل  مطالب
ــة  ــده حفاظــاً عــى التجرب ــات يف ي ــس الصاحي ــدم تكري وع

الدميقراطيــة يف البــاد.

وأثــار املوقــف الــريك اســتياًء داخليــاً مــن جانــب بعــض 
األحــزاب والقــوى كاالتحــاد التونــي العــام للشــغل، والــذي 
دعــا إىل رضورة إعــادة النظــر يف هــذه االتفاقيــة، خاصــة أن 
هنــاك اتهامــات لحركــة النهضــة، الــذراع السياســية لإلخــوان 
املســلمن، والتــي كانــت رشيــكاً يف حكــم تونــس منــذ 2011، 
بفتــح املجــال أمــام تركيــا إلغــراق األســواق املحليــة التونســية 
باملنتجــات الركيــة خــال الســنوات العــرش األخــرة، وذلــك يف 
مقابــل حصــول قيــادات النهضــة عــى تحويــات ماليــة كبرة، 
كــا حاولــت حركــة النهضــة خــال الفــرة األخــرة توظيــف 
رئاســة أمينهــا العــام راشــد الغنــويش للربملــان مــن أجــل مترير 

مزيــد مــن االتفاقيــات مــع تركيــا.

خيارات محتملة
بالنظــر إىل املعطيــات الراهنــة وأســباب رغبــة الجانــب 
ــب  ــع الجان ــرة م ــارة الح ــة التج ــل اتفاقي ــي يف تعدي التون
الــريك، فــإن هنــاك بعــض 
ــة يف هــذا  املســارات املحتمل
الخصــوص، وذلــك كــا يــي:

1- تعديــل االتفاقيــة: يرجــح 
هــذا الســيناريو أن يتفــاوض 
الجانبــان التونــي والــريك 
محــددة  إجــراءات  عــى 
التجــارة  اتفاقيــة  لتعديــل 
الحــرة بينهــا، مبــا يســمح 
التجــاري  العجــز  بخفــض 
ــك عــى غــرار  التونــي، وذل
مــا توصلــت إليــه التعديــات 
التــي أجريــت عــى االتفاقية 
نفســها يف عــام 2017، حيــث 

التجارة الثنائية بين تونس وتركيا (بالمليار دوالر)
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لماذا تسعى تونس لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟  

ــفات  ــادة الفوس ــادرات م ــع ص ــى رف ــا ع ــاق وقته ــم االتف ت
التونــي لركيــا، يف محاولــة لتجــاوز اختــال امليــزان التجــاري 
الــذي مييــل لصالــح االقتصــاد الــريك، ومســاعدة تونــس عــى 
ــاين  ــذي تع ــت ال ــة يف الوق ــة الحالي ــا االقتصادي تجــاوز أزمته
فيــه البــاد شــح املــوارد عــى املســتوين الداخــي والخارجــي. 

وقــد تســعى تركيــا، مــن جانبها، لتقديــم بعــض االمتيازات 
لتونــس لتشــجيعها عــى االســتمرار يف هــذه االتفاقيــة، مثــل 
ضــخ املزيــد مــن االســتثارات الركيــة يف تونــس، أو اســتراد 
ــن الســلع التونســية، خاصــة أن الســوق التونســية  ــد م مزي
تعــد ســوقاً مفتوحــة أمــام املنتجــات الركيــة وال ميكــن ألنقــرة 

خســارتها لصالــح دول أخــرى، مثــل الصــن.

أنــه ســتتم  التونســية  التجــارة  ولذلــك أعلنــت وزارة 
مناقشــة الفصــل الســابع عــرش مــن االتفاقيــة مــع الجانــب 
الــريك للبحــث يف إمكانيــة اتخــاذ بعــض اإلجــراءات الحائيــة 
للصــادرات التونســية والعمــل عــى ترشــيد الــواردات الركيــة، 
ــع  ــق رف ــن طري ــك ع ــن ذل ــا، وميك ــتهاكية منه ــة االس خاص
ــك  ــلع، وكذل ــذه الس ــى ه ــة ع ــة املفروض ــوم الجمركي الرس
إخضــاع الــواردات االســتهاكية مــن تركيــا لــرشوط فنيــة 

وصحيــة محــددة، وذلــك للتحكــم يف هــذا النــوع مــن 
الــواردات، وبالتــايل املســاهمة يف تقليــص العجــز التجــاري بن 
الجانبــن يف إطــار مــا تســمح بــه منظمــة التجــارة الدوليــة.

2- إلغــاء االتفاقيــة: يرجــح هــذا الســيناريو أن ترفــض تركيــا 
ــع  ــادل الحــر م ــة التب ــى اتفاقي ــدة ع ــات جدي إجــراء تعدي
الجانــب التونــي، مبــا يدفــع تونــس نحــو اتخــاذ قــرار بإلغــاء 
االتفاقيــة متامــاً تجنبــاً ملزيــد مــن األرضار التــي لحقــت 
ــث  ــتبعداً، حي ــار مس ــذا الخي ــد ه ــي، ويع ــاد الوطن باالقتص
ســتعمل تركيــا عــى احتــواء املوقــف التونــي حفاظــاً عــى 

ــرة. ــع أنق ــتثارية م ــة واالس ــا التجاري مصالحه

ــة التجــارة  ــل اتفاقي ــس لتعدي ــة تون ــإن ني ــام، ف ويف الخت
ــل  ــي يواص ــتثنائية، الت ــراءات االس ــار اإلج ــأيت يف إط ــرة ي الح
الرئيــس ســعيد اتخاذهــا لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي 
داخــل البــاد. ويف حالــة تعديــل االتفاقيــة، وفقــاً للمطالــب 
التونســية، فــإن ذلــك قــد يســهم، مــن دون شــك، يف تحســن 
رشوط التجــارة مــع تركيــا، ومــن ثــم الحــد مــن العجــز 

ــا. ــم معه ــاري املتفاق التج

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.
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