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 في الديبلوماسية االقتصادية
  11/08/2018 

 بقلم: الراضي المؤدب

 انعقد مؤخرا االجتماع السنوي للسفراء التونسيين ورؤساء البعثات الديبلوماسية 

َص يوما كامال للديبلوماسية االقتصادية ويعتبر ھذا التمشي إيجابيا اذ تلتحق تونس بمسار الدول النامية  المعتمدين بالخارج وَخصَّ
  .التى تولي كل األھمية للبعد اإلقتصادي وتوظف اجھزة الدولة خدمة لتمركزھا وإشعاعھا االقتصادي

لة من الخواطر والمالحظات والتوصيات إنطالقا من قناعتي أّن ھذه المسائل أردت في ھذا السياق أن أشاطر قّراء المغرب جم
ليست تقنية تنحصر معالجتھا في بوتقة ضيقة لمحترفيي الديبلوماسية او االقتصاد بل ھي مسائل سياسية باألساس ،بالمعنى النبيل 

قا الى المنوال التنموي الكفيل بإيصالنا إلى شاطئ للمفردة، تلتھم ثوابتھا من الرؤية الشاملة للمجتمع الذي نصبوا اليه وانطال
  .التنمية المدمجة والمتضامنة

 بعض الخواطر •

أن تّمت دعوتي من قبل وزارة الخارجية االمريكية  1986سنة مضت وبالتحديد في عام  30لقد كانت لي الفرصة منذ اكثر من 
وھو برنامج تمتع به العديد من رجال ونساء السياسة » الدوليونالّزّوار «لزيارة الواليات المتحدة في نطاق برنامج يدعى 

واالقتصاد والمال واألعمال واإلعالم والنقابة والتعليم من مختلف بلدان العالم و من بينھا تونس. ويمّكن ھذا البرنامج كل من انتفع 
ع معين يقع تحديده ارتباطا باھتمامات به من القيام برحلة دراسية عبر العديد من المؤسسات العمومية والخاصة حول موضو

لة عن  الزائر.ولما زرت وزارة التجارة االمريكية والتقيت بالمسؤول عن مكتب تونس اندھشت لما كان له من معلومات ُمفَصَّ
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احتياجاتنا فى أغلب القطاعات وھي معلومات لم تكن متوفرة لنا في تونس في ذلك الوقت بالرغم من انني كنت مسؤوال عن 
التعريف بالمشاريع في احد كبار بنوك التنمية، على علم تام بكل ما توفر من دراسات قطاعية واستراتيجية وأمام استغرابي من 
توفر مثل ھذه المعلومات الدقيقة حول احتياجات السوق التونسية أجابني المسؤول االمريكي بكل بداھة أّن مھمته االولى ھي 

المريكية في توسعھا التجاري عالميا ومسؤوليته عن مكتب تونس تولي عليه توفير كل المعلومات مساندة المؤسسات االقتصادية ا
التي تحتاجھا ھذه المؤسسات عند توجھھا للسوق التونسية. أردت ذكر ھذه التجربة الن تأثيرھا كان ھاما على فھمي لدور االدارة 

 .فى خدمة المواطن والمؤسسة الخاصة والعامة

وكانت الفكرة آنذك الولوج الى » كومات للھندسة«لشركة  1987نية اللتى أوّد أن أذكرھا ترتبط بتأسيسي في ماي التجربة الثا
االسواق االفريقية انطالقا من تجربة التنمية فى تونس واعتمادا على الكفاءات والقدرات التونسية. تقع تونس على تقاطع عدد من 

العالم االسالمي، افريقيا وكّل ھذه االنتماءات تعطي للمؤسسات التونسية إمكانية االنتفاع  المجموعات واألقاليم : العالم العربي،
من تمويالت ھيئات التنمية الناشطة في ھذه المناطق. ونظًرا الى أن تكلفة الخدمات المنتجة في تونس تقل بكثير عن مثيالتھا 

اج ھذه الخدمات بمستوى جودة مماثل أو قريب من مستوى خدمات الواردة من البلدان الغربية فانه كل ما توفرت إمكانية انت
سنة  32اليوم وبعد » كومات«المؤسسات الغربية إالّ وأفضى ذلك الى قدرة تنافسية عالية للخدمات التونسية وھذا ما جعل شركة 

دولة أساسا من افريقيا  30ن % من خدماتھا بصفة دائمة نحو ما ال يقل ع 80من النشاط على السوق االفريقية توجه ما يفوق 
  .جنوب الصحراء

 بعض المالحظات •

تتجه األنظار اليوم كلھا نحو القارة االفريقية داعية إلى التركيز على ھذه الوجھة االقتصادية الصاعدة حيث اتسمت على مدى 
  .العشرية االخيرة بمعدالت نَِسب نمّو أرفع بكثير من نسب بلدان العالم االخرى

مليار نسمة) وھذه النسبة مؤھلة الى المرور إلى أكثر من  1,3% من مجموع سكان العالم (أي ما يعادل  17اليوم افريقيا وتمثل 
%  30مليار نسمة) كما ستمّر الطبقة الوسطى في افريقيا من أقّل من  4,3% قبل نھاية ھذا القرن (حيث تفوق في ذلك األفق  40

مليار نسمة) وبذلك تمثل القارة مع  2,2% مع نھاية القرن. ( 50ون نسمة) الى ما سيفوق ملي 400اليوم من مجموع سّكانھا (
ل مجموعة سكنية على مستوى العالم ذات عمق اقتصادي ال يستھان به  .نھاية القرن أوَّ

يقيا ضعيفا فعلى سبيل لكن ليس ھذا اليوم واقع القارة االفريقية وواقع كفاءتھا االقتصادية، إذ ال يزال العمق االقتصادي ألفر
دولة االفريقية بما في ذلك عمالقتھا كنيجيريا وإفريقيا الجنوبية و كينيا ومصر  54المثال ال يفوق الناتج الداخلي الخام لمجموع ال

ع % من الناتج الداخلي الخام لفرنسا وحدھا. ھذا وان حاجيات السوق االفريقية من السلع ال تتماشى م 85والجزائر ال يتعدى 
منظومة إنتاجنا الصناعي ال كّما وال كيفا. وھنا يجب الفصل بين السلع والخدمات إذ أّن القدرة التنافسية التونسية في افريقيا تكمن 
أساسا في ميدان الخدمات كالتعليم والصحة والدراسات االقتصادية والھندسية وتصميم وإدارة مشاريع البنية االساسية كالماء 

  .الصحي والكھرباء والصرف

% من صادراتھا نحو القارة األوروبية وتستحوذ ثالثة بلدان فقط (فرنسا وألمانيا وإيطاليا) على  80كلّنا على علم أّن تونس توجه 
% من ھذا المجموع. ومثّلت أوربا على مدى عقود متوالية سوقنا التقليدية واألساسية وھي ال تزال كذلك وستبقى ولمّدة  80

 رئيسية لسلعنا للعديد من األسباب الموضوعية تاريخية كانت أو ثقافية أو لوجستية وتمثل السوقطويلة الّسوق ال

مليون نسمة معدل ناتجھا الداخلي  500األوربية اليوم أكبر مجموعة اقتصادية على مستوى العالم وأكثرھا عمقا إذ ھي غنية بـ 
  .دوالر عن كل نسمة 35000الخام يفوق 

ارتباطنا العميق بھذه السوق واإلمكانية المتاحة لكل منتوجنا الصناعي للدخول إليھا دون حدود وال معاليم  ونحن في تونس ورغم
جمركية فإننا ال نعرف عن ھذه السوق و حاجياتھا و مسالك توزيعھا و مواصفات احتياجاتھا و صانعي القرار االقتصادي في 
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اريخية نحو فرنسا وحتّى ما تصّدره نحو ألمانيا، القّوة األوروبية الفاعلة فھو مختلف بلدانھا إاّل ما ندر. تونس تصّدر ألسباب ت
راجع بكثير إلى المستثمرين األلمان الذين ينتجون في تونس شيئا مما يحتاجونه، أساسا في قطاعي الكھرباء والميكانيك ويعيدون 

% مّما تورده ھذه الدول من  0,5نسا أو ألمــانيا أو إيطاليا تصديره إلدماجه في إنتاجھم في ألمانيا. وال يتعدى ما نصّدره الى فر
سلع ! وھذا وان دّل على شيء فھو يدّل على االمكانيّات الرھيبة المتاحة لنا في السوق األوروبية دون أن نستغلھا على أفضل 

  .وجه

 بعض التوصيات •

الم وأن ال تبقى رھينة عالقات تاريخية موروثة عن تبعية إنه من المھم ان تواصل تونس انفتاحھا االقتصادي والتجاري على الع
سة لھا. ويجب في نفس الوقت ان يكون تمركزنا االقتصادي برغماتيا وال ايديولوجيا، أساسه التركيز على الرفع من  سياسية ومكرِّ

القتصاديين للولوج الى عالم القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي وربط عالقات شراكة كفيلة بإعطاء الفرصة لكل الفاعلين ا
 :التكنولوجيا والبحث والتحديث. وانطالقا من ھذه األسس يتحتم علينا

مواصلة التركيز على السوق األوروبية قصد معرفة أدّق لحاجاتھا بلدا بلدا واالستئناس بمسالك التوزيع فيھا ومراكز القرار  -
يھا كفاءات القطاع الخاص بامكانيات القطاع العام حتى تفضي الى نتائج ويتم ذلك بالقيام بدراسات ميدانية وقطاعية تتالقح ف

 عملية توضع على ِذمَّة كل المتدخلين االقتصاديين خدمة لتمركز أكثر امتيازا للمنتوجات التونسية دوليا

ن لنا ان نصّدر نحو افريقيا حّثّ◌ الفاعلين االقتصاديين على التعّرف والتأقلم مع حاجيات السوق االفريقية كّما وكيفا. لن يمك -
الفائض من إنتاجنا بل يجب علينا، إذا كان شأننا الدخول الى ھذه االسواق والمحافظة عليھا ان ننتج حاجياتھا وان نستجيب الى 

مّر وضع ستراتيجية لإلحاطة بالقطاع الخاص ومواكبة جھوده للدخول إلى السوق االفريقية وي -نوعية طلبھا وتكييفھا ومواصفاتھا
  :ذلك عبر

الرسمية عن خطة واضحة  -إبرام اتفاقيات لعدم ازدواجية الضرائب بين تونس والبدان االفريقية َويَا حبذا لو أعلنت السلطات 
اتفاقيات سنويا على مدى األربع سنوات القادمة ويعطي مثل ھذا اإلعالن صورة واضحة عن مدى  10تتعھّد عبرھا بإبرام 
الرفع من أداء الحلقة اللوجستية في ميدان تصدير السلع بفتح خطوط جوية  - الحكومة التونسية لھذه السوق  األھمية اللتى توليھا

 وبحرية تربط تونس بأھم الموانئ الجھوية والعواصم االقتصادية وتساھم في تعزيز الحضور التونسي بالمنطقة

 اعدة التي نصبو الى تعزيز حضورنا بھاإزالة ما أمكن من التأشيرات بين تونس والبلدان االفريقية الو -

دون تمييز بينھم وبين زمالئھم التونسيين. ھذا وتجدر المالحظة ھنا ان تونس  وضع تراتيب واضحة الستقبال الطلبة االفارقة -
 12000ويرتفع في المغرب الى  2010طالب سنة  5000طالب أفريقي بينما كان ھذا الرقم في مستوى  1500تستقبل اليوم 

  في الجزائر 3000والى 

ركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) وھي خطوة ھامة على درب لقد صادقت تونس مؤخرا على اتفاقية انتمائھا الى السوق المشت
االندماج االقتصادي صلب مجموعة اقتصادية واعدة يجب علينا االشادة بھا ولكن في نفس الوقت يتحتم علينا تثمين ھذه الخطوة 

ة والتنافسية المتاحة لھم عبر تفعيل بالتعريف بھا لدى الفاعلين االقتصاديين وشرح االمكانات االقتصادية للمنطقة والمزايا الجبائي
 .ھذه االتفاقية. وھذا ما يتم القيام به الى االن

ال يمكن للديبلوماسية االقتصادية أن تقتصر على توقيع اتفاقيات بل ھي مفتاح سيادي يُوظَّف في خدمة الفاعلين االقتصاديين 
  .بغّض النظر على انتمائھم للقطاع الخاص او القطاع العام

 .تحتاج الى تعبئة طاقات كل ابنائھا وبناتھا لخوض معركة التنمية الشاملة والمدمجة تونس

  


