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 شكر و تقدير
 

  نحظىوما خلفنا و ال    أيديناسبحانك ربي وسعَت كلّ شيء علماً،ال علم لنا إالّ ما علّمتنا، تعلم ما بين  

 بشيء من علمك إالّ بما شئت.

 من وااله.و لسالم على رسول اللّه وعلى آله وصحبه  االحمد هلل والصالة و 

تواضع منا نتوجه بالشكر و التقدير إلى كل من ساهم سواء من قريب أو بعيد، بكلمة أو    بكل

 .مجهود في إتمام هذا العمل

ها،أيضا من  رة التي نتمنى أن نكون تحت حسن ظنّ نخص بالذكر أساتذة أعضاء لجنة التحكيم الموقّ 

الذي أف ادنا بالكثير  و  ابالدكتور حدرباش لوهّ ر في انجاز هذا البحث ،األستاذ و له الحظ األوف

 اإلرشاد رغم انشغاالته الكثيرة.من النصح و 

توجيهاتها  و ا من خالل نصائحها  عون ً ا و ننسى فضل األستاذة خلفوني ف ازية التي كانت لنا سندً   كما ال

 النيّرة.

وزو خاصة من ساهموا في تكويننا خالل    أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة تيزي  أيضا نشكر كلّ 

لعائلة الكريمة التي لها الفضل  اقديم العرف ان لكلّ من األصدق اء و راسي، كما ال ننسى تمشوارنا الدّ 

 معنويا للوصول إلى ما نحن عليه اليوم.في تشجيعنا ماديا و كلّ الفضل  و 

 نادية +صافية.

 
                                                                            



ءاإلهدا  

، إلى من ق ال    مهما حاولنا لن نوفي حقّ هؤالء  وإنّه ليعجز اللسان عن التعبير ،
إحسانا".اهلل فيهما "ووصينا اإلنسان بوالديه    

 إلى التي غمرتنا حب ّا و حنانا .....إلى فيض العطف و المودّة

"."األمّ الغالية  

 إلى رمز النّبل واألخالق .........منبع الجود و الكرم

"."األب العزيز  

"."اإلخوة و األخوات     إلى رمز المحبّة  

الدراسة دون إستثناء  لّ أصدق اء الدرب و زمالء  إلى ك  

 خاصة دريوش سيليا وبوزيدي حسيبة

.هدي هذا العمل إلى كلّ األحباب و األعزاءأ  

 نادية
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 مقدمة:
 ،جذورها إلى فترة زمنية قديمةمغاربية هي عالقات ليست وليدة اليوم بل تعود -العالقات األورو إن   

 وجود التبادالت التجارية وتنوعها بين الطرفين في جل  و هذا يرجع بالدرجة األولى إلى التقارب الجغرافي و 
 . مت هذه العالقات بكون الدول الجنوبية مستعمرات للدول األوروبيةإذ تدع   ،المجاالت

 

بين طرفين غير  اتفاقيات  إال أن ها ، رفينالشراكة بين الط   اتفاقياتتم  توقيع  فمن هذا المنطلق
بسبب فشل  ،بكون اإلتحاد األوروبي يفاوض ككتلة واحدة مندمجة والدول الجنوبية غير موحد ة ،متكافئين

السلبية لهذا  باالنعكاساتوفي ظل هذا الوضع ونتيجًة إلدراك الدول المغاربية  .بناء إتحاد المغرب العربي
فكان الحل  اللجوء ، ات تهد د مصالحها ووجودهافي أزمتجنبها الخوض  الوضع سارعت إلى إيجاد حلول  

ل  كثنائية مع الد ول الغربية التي كان هدفها تحقيق مصالح كال الطرفين في  اتفاقياتإلى التوقيع على 
 .تلك الموقعة بين تونس واإلتحاد األوروبي االتفاقيات. ومن أهم هذه ستوياتالم

 

مة الدول باعتبار تونس في مقد  ف ،تونسالتي شهدتها  2011جانفي14وقد تأث رت هذه الشراكة بثورة  
من وجود عالقة بين  د  فالب ،الثنائية للشراكةات على االتفاقي التي وق عتو التي شهدت الثورات العربية 

بالرجوع إلى ما سبق ذكره ستحاول الدراسة التطرق وتحليل انعكاس وتأثير الثورة على مسار و  ،الظاهرتين
ذلك من  ،سواء كان التأثير ايجابيا أو سلبيا على كل الجوانب ،تونس واالتحاد األوروبيالشراكة بين 

  .2016إلى غاية  2011أهم المبادالت التجارية بين الطرفين قبل ثورة  التطر ق إلى معطيات خالل
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 :اإلشكالية
 :التاليالتساؤل تكمن اإلشكالية التي تسعى الدراسة لمعالجتها في 

 ؟التونسية-الشراكة األوروبيةب الرقي  " إلى أي مدى ساهمت الثورة التونسية في 
 

 هي: ،التساؤل السابق مجموعة من التساؤالت عنوقد تفر ع  
 ما مفهوم الثورة وأهم النظريات المفسرة لها ؟ 
  مغاربية والمفاهيم ذات الصلة ؟-وما المقصود بالشراكة األور 
  األسباب والقوى المحركة للثورة التونسية ؟فيما تتمثل أهم 
 ماهي طبيعة العالقة الموجودة بين تونس واإلتحاد األوروبي ؟ 
 تونسية؟-كيف أث رت الثورة على الشراكة األورو 

  
 فرضيات الدراسة :

 الفرضيات التالية : اقتراحتم  لسابقةالتساؤالت ا علىإلجابة ول
 ؛تفعيل المشاركة السياسية  إن االنتقال من حكم مستبد إلى حكم ديمقراطي يستوجب 
 ؛الدولة في إرساء معالم الشراكة الحقيقية  داخلناجح الديمقراطي التحول ال يساعد 
 تونسية-اندماج اقتصاد تونس في االقتصاد العالمي ضروري لتعميق الشراكة األورو. 

 

 أسباب اختيار الموضوع :
:  األورومغاربية موضوع تداعيات الثورات العربية على الشراكةإن المرجعية األساسية وراء اختيار 

 تعود إلى مجموعة من المبررات الموضوعية والذاتية التي يمكن إجمالها في : "تونس "دراسة حالة 
 المبررات الذاتية : -1

وقد يكون  ،إلى انتقاء الموضوعأي بحث علمي توفر األسباب الذاتية التي تؤدي بالباحث يتطلب 
انتماء الباحث إلى المنطقة المراد دراستها والتي تشهد حركية كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو 

من أهم الدوافع إلى االهتمام بهذا الموضوع بغية االطالع على حقيقة األحداث وعلى ما يمكن ، الخارجي
  .أن يؤول إليه الوضع في المستقبل

  

 المبررات الموضوعية : -2
 ،موضوعا حديثا في الساحة الدولية ترتبط األسباب الموضوعية الختيار هذا الموضوع بكونه

 .ومحاولة رصد أهم جوانب األحداث التي عرفتها الدول العربية خاصة تونس
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 أهداف الدراسة :
اإلتحاد الشراكة بين تونس و التونسية على تهدف هذه الدراسة أساسا إلى محاولة معرفة تأثير الثورة 

كما تهدف إلى معرفة أهداف الطرفين من الشراكة ، واالطالع على أهم أسباب قيام هذه الثورة ،األوروبي
 .2011جانفي  14والحالة التي آلت إليها ثورة 

 

 :أهمية الدراسة
 : األهمية العلمية -1

جديدا للباحثين والمهتمين بموضوع الشراكة تكمن األهمية العلمية للدراسة في كونها توفر مرجعا 
  .كما تسمح لهم باالطالع على أحداث ومجريات هذه الثورة وأسبابها ونتائجها ،تونسية-األورو

  

 األهمية العملية : -2
أال وهو  ،تكمن األهمية العملية للدراسة في كونها تتناول أحد أهم المواضيع في الساحة السياسية

وأهم التأثيرات المترتبة عن الثورة التونسية على الصعيد الداخلي والخارجي ، وتونسية-الشراكة األور
باعتبارها موضوع التحليل استنادا إلى كون تونس الشريك المميز لالتحاد األوروبي وهي أول دولة شهدت 

 .بداية الربيع العربي
 

 البحث:منهجية 
ولقد تم اعتماد  ،من أجل انجاز أي دراسة من طرف أي باحث البد من إتباع ووضع عدة مناهج

 :مناهج في هذا البحث التي تم حصرها فيما يليال مجموعة من
وهذا يظهر من خالل التطرق إلى دراسة التجربة التونسية وأهم األحداث التي  حالة:منهج دراسة  .1

 األوروبي.عالقتها مع االتحاد  خاصة داخليا وخارجيا ومرحلة ما بعد الثورة ،مرت بها
تونسية -تاريخ العالقات األورو إلى العودةو  التطرقتم  من خالل هذا المنهج  : التاريخيالمنهج  .2

 .كانت وراء إبرامهالتقصي أهم الخلفيات التي  كما تم  توظيفه ،بين الضف تين الشراكة انطالقةو 
يل مضمون الشراكة تحلا المنهج تم  التطرق إلى دراسة و من خالل هذ المنهج الوصفي التحليلي: .3

  وصف طبيعة العالقة التي تربط الطرفين.تونسية و -األورو
ضفة جنوبية المقارنة بين ضفتي المتوسط أي ضفة شمالية متقد مة و من خالل  المنهج المقارن: .4

 نامية.
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 الدراسة:تقسيم 
 مبحثين.من ثالثة فصول وكل فصل مقسم إلى  متكونة   الدراسة على خطة  لقد تم االعتماد في هذه 

للدراسة حيث تناول مبحثين مبحث أول تحت  يشمل الفصل األول على اإلطار النظري والمفاهيم -  
ويتضمن هذا المبحث ثالث مطالب وهي تتمحور حول إعطاء مفهوم للثورة ، عنوان اإلطار النظري للثورة

ا فيما يخص أم  ، إضافة إلى المفاهيم ذات الصلة بمفهوم الثورة، العربي والنظريات المفسرة للثورةوالربيع 
والنظريات المفسرة لها والمفاهيم ذات الصلة  ،مفهومها ،مغاربية-المبحث الثاني فقد تضمن الشراكة األورو

 .بها
 

المبحث األول : الثورة التونسية والذي شمل بدوره مبحثين بيئة  أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تناول -
االقتصادية ب تتمحور حول األسباب السياسية و وهو مقسم إلى ثالثة مطال ،معنون بأسباب الثورة التونسية

وهو مقسم إلى ، أما المبحث الثاني فهو تحت عنوان القوى المحركة للثورة في تونس، واالجتماعية للثورة
التي  االنتقاليةإلى مطلب رابع حول المرحلة  إضافة ،تشمل أهم القوى التي حركت الثورةأربعة مطالب 

 .وموقف اإلتحاد األوروبي من الثورة التونسيةتونس بعد الثورة  هاشهدت
 

المبحث  :هو بدوره مقسم إلى مبحثينتونسية -الشراكة األروربأما بخصوص الفصل الثالث المعنون  -
تضمن أما المبحث الثاني ، مضمون عقد الشراكةانطالقة الشراكة و حول  انتمحور يمطلبين األول تضمن 

 .في المطلب الثالث التقييمإضافة إلى  ،2011بعد ثورة الثة مطالب تناولت الشراكة قبل و ث
    الدراسة.وفي نهاية الدراسة تم الخروج بجملة من استنتاجات وتوصيات من خالل ما ورد في مضمون 
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 تمـهيد الفصل:
ا كبير   اهتماماتي القت لمغاربية من أهم المواضيع ا-راكة األوروالش  العربية و ورات موضوع الث يعد   

ق لومن هذا المنط، راكة األكاديميين بهدف تحديد طبيعة هذه المفاهيم أي الثورة والش  من طرف الباحثين و 
في وجهات  امل لهما، رغم وجود عدة اختالفاتمفهوم ش إعطاءلى محاولة إالتطرق خالل هذا الفصل  تم  

ذلك تناول هذا الفصل أهم المفاهيم القريبة والتي  إلى إضافة، هوميندقيق للمف نظر المفكرين حول تعريف
على أوجه التشابه  بينهما من خالل التركيز الموجودة الع على العالقةلها صلة بالمفهومين بغية االط  

زالةو التداخل وأوجه االختالف و    الغموض عنها. ا 
ات التي تناولت موضوع لبعض النظري   التطرق إلىهذا الفصل  عبر في نفس السياق ارتأت الدراسة 
 تفسير أعمق تم تناول مبحثين في هذا الفصل كالتالي:و  ومن أجل توضيح أكثر ،والشراكةالثورة 
 :للثورةالنظري  اإلطار المبحث األول. 
 :مغاربية -كة األوروماهية الشرا المبحث الثاني. 
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 النظري للثورة اإلطارالمبحث األول: 
 

 بيع العربيمفهوم الثورة والر   األول: المطلب
 

 من الناحية اللغوية:مفهوم الثورة  :أولا 
 

حسب ما جاء في قاموس لسان العرب البن منظور و  ف الثورة من الناحية اللغويةعر  ت  
االندفاع وتعني الهيجان أو كثرة الغضب و  ، ثورة  ، يثور  ثار   من الفعل جاءتكلمة  هاأن  

 العنيف: ثار أي هاج، ثارت أعصابه أي فقد السيطرة على أفعاله.
يء، أي هاج ا، ثار الش، ثوران  ، ثورة  ، يثور  ورد أيضا في المعجم العربي األساس: ثار   

 .1بلغا بعيدا"يقال ثار ثائره أي بلغ غضبه م" "الدخانوانتشر "ثار الغبار و 
مصطلح فلكي نشأ في علم الفلك  ومصطلح الثورة في اللغات األجنبية في األصل 

 الكلمة ال تشيرو  ،جومقصد بها الحركة الدائرية للن  يشبيه في السياسة و وأستخدم في سبيل الت  
 .2رةحركة دائرية متكر   إلىالعنف بل تشير إلى 

 

 حية:من الناحية اإلصطالورة ث  مفهوم ال: ثانيا
 

 االجتماعية في أي مجتمعاع نحو تغيير األوضاع السياسية و الغالب االندف بالثورة فييقصد 
 وضع أفضل. إلىاهن ا. كما تعني الخروج عن الوضع الر  ا جذري  تغيير  

دة في المجتمع بمستويات مختلفة فها البعض على أن ها تغيير حقيقي في أنماط العالقات السائويعر   
 .3مجرد تغيير لألشخاص هي فهوالسلطة على ما استمرار بنية  أم ا في حالة تباينة،مفي قطاعات و 

اسع والواسع القائم بين ها محاولة تجاوز وتخطي الفرق الش  : على أن  سلمان العودة. دفها يعر  
ي ها لم تقدم أتجربة ماضية بأكملها ألن   إلغاء إلىالشعب، وهي تدفع الحاكم والمحكوم أي بين النظام و 
                                                           

  ، كليةجامعة فلسطين ماجستير،أطروحة  ،2010، التجربة التونسية في التحول الديمقراطي بعد ثورة ديسمبر يوسف سالمة 1
 .10ص .2016الدراسات العليا، 
ر( في ،" لماذا تحدث الثورات؟ " ،آخرونو  هيثم مزاحم 2  ،بيروت ،للحراك العربي إستراتيجية -ثورات قلقة سوسيو ،محمود حيدر)محر 

 .250ص .2012 ،1ط. ،لتنمية الفكر اإلسالمي مركز الحضارة
 كلية العلوم السياسية ،رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ،التأثيرات الخارجيةو  الثورات العربية بين المطالب الداخليةاب حدرباش، لوه   3
 .29.ص ،2016/2017قات الدولية.العالو 
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خ ولذلك يقول المؤر   الشعب. الذي يتناسب مع طموحات ومتطلبات لتغييرأو ا اإلصالحوجه من وجوه 
 ن  إالمتوقفة أو المتعثرة، ومنه ف اإلصالحأسباب الثورة هي برامج  أخطر بأن   توكوفيلالشهير الفرنسي 

في حالة الثورة السلمية  العنف، لكن  راقة الدماء و ا  الضروري أن تكون مصاحبة للقتال و ليست من  الثورة
ة فعل عنيفة قد تزرع في نفوس الشعب القناعة بضرورة الدفاع وحماية النفس مما يؤدي التي يقابلها رد  

عاني الغضب والهيجان مهذه األخيرة تحمل كل  . ما يجعل1ا للثورة ب  بالتم رد المسلح أن يكون مصاح  
 .2بيجعلها مرتبطة بالحركة السريعة االنفعالية للشعو 

 

س من خاللها واقعا جديدا يتجاوز ؤس  ليست فعل انقالبي، ي  ها: فعل تأسيسي و ف أيضا على أن  عر  ت  
ذي واقع البالي ال  للأي التغيير القطعي  ،3كاملة لمعالم النظام القديم إزالةفتكون بذلك  سلبيات الواقع القديم،

ة استبداله وتغييره بنمط جديد جود بغيهي تحطيم لنمط من الو و  استيعابه،من الممكن تحمله و  لم يعد
عادة ا  تنظيم الواقع السياسي و  إعادة إلىالثورة تهدف  إن  التخلص من استمرار األحوال القائمة. فمن هنا فو 
ذلك من خالل حركات اجتماعية قد تكون عنيفة ضد نظام الحكم  4اا جذري  النظام االجتماعي بناء   ءبنا

سقاطهالمستبد لإلطاحة به   .5ي متطلبات المجتمعب  تغييره بنظام آخر يلو  وا 
 

 :بيع العربيمفهوم الر  : اثالثا 
 

 20106هو حركة احتجاجية سلمية واسعة وضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية خالل أواخر
التي شهدتها  اإلصالححركة  إلىلإلشارة  1968عام  ل مرةاستخدامها أو   ، وقد تم  2011بداية و 

بيع في ص من قبضة النظام الشيوعي السابق الذي حال بإجهاض موسكو بهذا الر  تخل  تشيكوسلوفاكيا لل
للمصطلح في دول أوروبا الشرقية لوصف ثوراتها في  اضالعاصمة "براغ" قبل بدايته، كما تم الترويج أي

 .7الخاألنظمة الشيوعية منها: رومانيا، بولندا، يوغوسالفيا... إسقاط

                                                           
 .37.ص ،2012 الدراسات،و  ، بيروت: مركز نماء للبحوث1ط . ،أسئلة الثورةسلمان العودة،  1
حة، المركز العربي الدو  ،1.ط، القابلية للثورة نحو تأسيس نظرية علمية عن الثورة العربية الحديثةو  في الثورة ،بش ارة عزمي2

  . 19ص. .2011دراسة السياسات، و لألبحاث 
 . 11.، ص2013تونس، دار نقوش عربية، ،1.ط ،الستراتيجيات السياسية الراهنةو  العربية اتث ور الياحي، نعيمة الر   3
 .14.، صنفس المرجع4
، ، مذكرة ماستر، جامعة بسكرةمتغيرات المنطقة العربيةت والتفاعالت الجيواستراتيجية و الثورات العربية بين التوازناوليدة ساعو،  5

  .22.ص ،2013/2014،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .2014اللغات األجنبية،و  جامعة تلمسان، كلية األدب ر،"، مذكرة ماستالوجه األخر للعولمة" الربيع العربي نموذجا، بن قدور إيمان 6

 .14ص
 7 يوسف سالمة، مرجع سابق، ص ص.11-10. 
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لى المعاني إ لإلشارةبيع العربي بيع استخدمت في مصطلح الر  كلمة الر   أن   لالنتباهفت والال   
التجد د، باب و معنى الش   بيع يحمل في طياتهالر   التي تتمثل في أن  الت التي ينطوي عليها التعبير و الدالو 
انت ات العربية، التي كور تماما على الث فهذا ما نجده ينطبق له عادة من تفاؤل وأمل ما يرمز إلىضافة إ

طموح الشعوب العربية  أيضا، و اب أكثر من غيرها من فئات المجتمع في قيادتهاشريحة الشب   مساهمة  
فترات قيامها من تحقيق ستطع خالل تالظلم التي لم في تغيير أعمدة نظم االستبداد و  الرغبة الجذريةو 

التي  على الثوراتللداللة  بيع العربي" كانمفهوم "الر   إطالق ن  إ. ف1تلبية متطلبات الشعوبالتنمية و 
 إلىحيث كانت الشرارة األولى قد انطلقت من تونس وصوال  ،2010احة العربية نهاية عام اجتاحت الس  

 .3" النظام إسقاط الشعب يريدالتي رفع فيها الشعب شعار "و 2سوريامصر وليبيا واليمن و 
 

 رة للثورةالنظريات المفس  جاهات و الت   اني:الث   المطلب
 

، كل اتجاه حسب طبيعة تفسيره لهذه الظاهرةو  ات العربيةرة لظاهرة الثور لمفس  ت االتجاهات ادتعد  
 :2010التي مر ت بها الدول العربية نهاية 

 

 المدخل النفسي: أولا: 
ط التسل  للتصارع و  اإلنساننزاعات تعبير عن دوافع و  ، على أنهاعالصر   إلى ينظر هذا المدخل 
ه سوء توجيه يرى بأن   زوالت كينيثبينما  ،رضاء مثل هذه النزاعاتإلفرصة  يرى في الصراع ففرويد

 ،التصارع إلى جماعة تميل بطبيعة غرائزها أو أي اإلنساناالفتراض بأن  النزاعات العدوانية، غير أن  
عات الصرا إلىفال يمكن النظر  لتلك الرغبات. نفي فكرة أن البيئة المحيطة تلعب دورا مطلقا أو مقيداي

ن  في التسلط، النفسية على مجرد رغبة  من الناحية الداخلية في دول الحراك العربي نتيجة تأثيرات  هي ماوا 
المجتمعات العربية كالحرمان  معقدة ضدفت األنظمة العربية السائدة ظواهر نفسية البيئة المحيطة. فلقد خل  

 غيرها.الحاجات و  إشباععدم و  اإلحباطوالظلم و 
 

 

 :الجمعي إلحباطا: ثانيا
في  جمعي إحباطر عن حالة الداخلية تعب   الصراعات " في نظريته أن  جيمس ديفيريرى " إذ

 ، فهو متغير وسيط يعقبالواقع الفعلي  وتراه من حقها و  هو تباين بين ما تريده الجماعة إذالمجتمعات ،

                                                           
 . (13:06 5/0/2017 10). 1.ص ،2011أوت  5الجريدة العربية  "؟.. ماذا يعنيالربيع العربي. "،الصفتيعادل  1
 ،بسكرة ،16.ع ،الجتماعيةو  اإلنسانيةمجلة العلوم  "؟المجتمع المدني في ظل الحراك العربي الراهن...أي دور"  ،عمرانيكبوسة  2

  .166- 153ص. ص  ،2014
 3 بن قدور، مرجع سابق، ص.14.
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أكثر من العدالة  اإلجرائيةة الناس عادة يهتمون بالعدالو  ،الصراعات إلىالشعور بالحرمان قد يؤدي 
كما حدث في  في إشعال الثورة الكرامة تلعب دورا هاما فإهانةتي تتعلق بتوزيع عوائد التنمية )ال  التوزيعية و 

أن  جميع البشر لديهم احتياجات أساسية مادية  نججالتو وتفترض هذه النظرية التي تبناها  .1تونس(
الفرد أو  الصراعات تنشأ عندما يجد تحقيقها، وأن   إلىن غير مادية)حريات( يسعو )مأكل، مسكن( و 

 .2إشباعهاآخرين يعيقون  أن  مطالبهم و  من لم تشب ع أي   أن ه الجماعة
 

 مدخل الهوية: :ثالثاا 
بما  ن أعضاء الجماعةمات المشتركة بيل من الس  فالهوية تتشك   ،هو أحد أهم المداخل للصراعات

ين، الطائفة بات نظرية عديدة للهوية على أسس الجغرافيا، العرق، الثقافة، الد  ة مقار ثم  ف غيرها يمي زها عن
اكتسبوا هوية التهميش في مواجهة  األرياف في تونسواألوضاع االقتصادية واالجتماعية. فسكان القرى و 

ر تلك الهويات قد تتعايش أو تتنافصمة على مدى أكثر من خمسة عقود و المركز في المدن الكبرى بالعا
 .3عدالة الدولةبشروط تتعلق بمدى شرعية و  مع هوية الدولة الوطنية

 

 :الليبراليةالنظرية  رابعاا:
 إلىالدولية في عصر التنوير  الليبراليةأفقا واسعا من الفكر الدولي حيث تمتد  الليبراليةتغطي  
ال شك أن  ، و الديمقراطيالم س  نظرية البين الحربين العالمتين األولى والثانية و  المثالية لما الليبرالية
السياسي فتح بابا خاصة في الميدان االقتصادي و على المستوى الدولي  الليبراليةالذي أحرزته  االنتصار
الثقافية االقتصادية و  مثل هذه التفاعالت. و موا النموذج فكريا وقيميا ليشمل الحياة الدوليةن يعم  ألليبراليين 

 ROBERT KAPLAN JAMESروبرت كابالن) المنظرين أمثال:ين و العديد من المفكر  ت لدىل دو 
ROSENEN)الدول ومن ثم  فهي تخدم الثقافة تعمل على تآكل الحدود فيما بين  الرؤية بأن   ...الخ

 .4بالنظام الدولي نحو المزيد من التعاون ت جهتالسالم و 
 ،ادام سميث وجون ستيوارت ميل كانط، جون لوك، امانويلأساسا بكتابات  الليبراليالفكر  وقد تأثر

 إال  كان لها تأثير بارز على الدراسات األمنية على الرغم من غياب بناء نظري موحد،  الليبراليةالمدرسة ف
 الليبراليون، لقد أعاد "الليبراليةبالعائلة " ستيفن والت عنه عب ر اهو ممتعد د التيارات و لت نسقا فكريا أن ها مث  

                                                           
مذكرة ماستر،  ،مصرو  دراسة مقارنة بين تونس 2011ديات األمنية في دول الحراك العربي بعد التحعبد اهلل بوطبة وفاء مباركي،  1

 .37-36ص. ،2014/2015 ،العلوم السياسيةو  جامعة قالمة، كلية الحقوق
 . 37.ص، نفسه المرجع 2

 3المرجع نفسه، ص.40 .
 رسالة، تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردةتحاد األوروبي لل البعد الثقافي في السياسة الخارجية فاطمة حموتة،  4

 .76ص. ،2010/2011 ،العلوم السياسيةبسكرة، كلية الحقوق و جامعة ، ماجستير
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اتساعا وشمولية من خالل فاعلين من غير الدولة، ليصبح األمن  أكثرن من اتجاه النظر في مسألة األم
نماالدول األخرى و  تهديداتليس فقط حماية أمن الدولة ضد    هي أكثرمن تهديدات فاعلين غير دوليين و  ا 

 تأثيرا من العامل العسكري في إقامة السالم. 

 
يمكن ، و على مبادئ وأسس لتفسير مفهوم األمن ؤسساتيالميها البنيوي و بشق   الليبراليةترتكز النظرية 

تحث على التسوية  الديمقراطيةفانتشار  الديمقراطيةنشر قيم  لتصور األمن في الليبراليةاختصار األفكار 
على  بروست راستو  مايكل دويل البنيوية التي اقترنت بكتابات الليبراليةكما تركز  ،السلمية للخالفات

 لكانط الديمقراطيقد بني هذا االتجاه استنادا لفكرة الطرح السلمي و  األمنيفي التحليل  طيالديمقراالمتغير 
 الحروب. إلى  ال تذهب الديمقراطيةالدول  ن  أالتي مفادها 
 األمن الدولي وهي:  إزاء كانطالعناصر الثالثة التي قد مها  إلى مايكل دويليشير 
 ؛الجمهوري الديمقراطيالتمثيل  .أ

 ؛اإلنسانلحقوق  األيديولوجي االلتزام .ب
 الترابط العابر للحدود الوطنية. .ت

الديمقراطية، فانعدام هذه المعايير السالم التي تتميز بها الدول  إلىوهذه العناصر تفسر اتجاهات الميل 
لىالنزاع و  إلىسلوك الدول يميل يجعل   .1كل الذي يهد د األمن الدوليالحرب بالش  العنف و  ا 

 
 لثورةالمفاهيم ذات صلة با :الثالث المطلب

  " Coup d’Etat"النقالب السياسي:أولا:  
الضربة  ن  أنان الكلمتان تبي  أي الدولة و  "Etat"يقصد بها الضربة المفاجئة، كلمة "Coup"كلمة

ذ ف  ن  ه سرا، و ط لط  ياسي هو عمل من أعمال العنف خ  االنقالب السفمنه الدولة القائمة. و  إلىموجهة 
 من طرف عدد من القوات ، وهو مناهض للنظام القائم،على نحو خارج عن القانون السائددقيق بتنظيم 

بمساعدة عناصر من الجيش النظامي أو قوات األمن  و المدنيين المشتغلين في النشاط السياسيالمسلحة أ
على  ادباالعتم الي  و كغيير في شكل الحكم القائم جزئيا أت إحداثحة أو جميعها بهدف و التنظيمات المسل  أ

 .2السريعتدخل الدولة الناجح و  إمكانية المفاجئة التي تعطل  الدقيق و  التخطيط

                                                           
 

  "،صياغة مفهوم األمن، برنامج البحث في األمن المجتمعي إعادة" ،عادل نقاغ1
www.politics.ar.com/m/index.php/pernalink (2017/06/04 10:00) 

.www.arabia.com:2 الموسوعة العربية، رفيق جويجاتي، م. 4،ص.63. في 

http://www.politics.ar.com/m/index.php/pernalink
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
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، ويستمر االنقالب ببقاء األفراد 1دا من طرف الشعب أو الويمكن أن يكون هذا االنقالب مؤي   
الب ال يهتم المستولي االنق إذ أن  في عملية. 2اإلداريةالحكم في مواقعهم السياسية و  إلىبهم  جيءالذين 

لى إبل يسعى  3والقائم االقتصادي الراهنعلى السلطة بالتغيير الجذري والحقيقي للواقع االجتماعي و 
وا مواقع الحكم بعد الحركة لألفراد المعنيين، السيما األفراد الذين احتل  تحقيق مكاسب فردية ومؤقتة 

 .4االنقالبية
 

 مفهوم النتفاضة: :ثانيا
 رد ة  التعامل معه، و  ع لم يعد بإمكانالعنيفة أحيانا على وضو  رد ة الفعل الغاضبة تفاضةاالن تعني

االنتفاضة فالفعل هذه عادة ما تكون ذات محدودية زمنية تتوقف بمجرد االستجابة لمطالب المنتفضين. 
نقيض له أي حالل محله ا  لغاء الوضع القائم والراهن و إها تستهدف ليست معنية بتقديم بديل شامل ألن  

 .5بديل
استجابة ذلك حسب رد ة الفعل السياسية و  لتصبح ثورة  تتطور  واالنتفاضة محدودة األهداف فقد 

 .6الشعب وتفاعلهم معها
ها بالعصيان والبعض يصف ،سياساتهاالحكومات و  ساخط ضدها تمر د شعبي تعرف أيضا على أن  و  

دم في كثير من األحيان العنف ضد مؤسسات ورموز الثورة. وقد يستخ تسبقالشعبي أو أحداث اجتماعية 
أهم ميزة لالنتفاضة هي أن ها  ال  أن  إ، دولتهسياسة  الشعب ضدالسلطة ألنها حالة تعبر عن غضب 

 .7في كثير من األحيان اإليديولوجيةالتنظيم و  إلىفهي تفتقر  ،عفوية
 

 ( La Mobilité Socialeالحراك الجتماعي:) :ثالثاا
نفس أخرى داخل  إلىطبقة اجتماعية  فئة أولوصف حركة انتقال األفراد من  مصطلحال ستعملي
تختلف  حيث الحراك على مراتب سلم التدرج االجتماعي نحو األعلى أو نحو األسفل قد يكونو  المجتمع

ثقافة المجتمع، فال  إلى إضافةالسائد  البناء االجتماعيو  درجة الحراك االجتماعي حسب نمط المجتمع،
                                                           

.www.almada.com :1 حسين عبد الرزاق،" "ثورة انقالب عسكري"، جريدة المدى، ع.2863، 06 08،2013، ص.01. في 
 2 يوسف سالمة، مرجع سابق، ص.60 .

 3 الرياحي، مرجع سابق، ص.18.
 4 يوسف سالمة، مرجع سابق، ص. 60. 

 .ص ،2012، مطبعة فن الطباعة، سي نموذجابالباجي قائد الس :القوى المضادة للثورة في تونسمحمد المختار الفالني وآخرون،  5
14 . 

 6 العودة، مرجع سابق، ص. 35
 إصدار، مجلة العلوم السياسية "،)دراسات تحليلية لفعل الثروات العربية( بي،سوسيولوجية ثورات الربيع العر  "،محمد جواد بلقيس 7

 . 246، ص.2012كانون الثاني  ،44 .كلية العلوم السياسية، بغداد، ع

http://www.almada.com/
http://www.almada.com/
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المجتمعات ذات الطبقي مثل المجتمعات البدائية و التي تخلو من االنقسام  في المجتمعات وجود للحراك
بسبب  اإلقطاعيةفيها العبودية و  معات التي تسودالمجت ال وجود للحراك االجتماعي فيو  التركيبة البسيطة

 .1"العبيد"األحرار و  االجتماعي بنائها
وثه داخل المجتمع ومن أهم دح فيعلى عد ة عوامل تساعد  اناء  ويتحدد مدى الحراك االجتماعي ب 

 .2هذه العوامل: التعليم، الهجرة، التحوالت السياسية
عمل تتيح للمواطن تنمية قدراته يئة محفزة للب إيجاد عملية ه عبارة عنن  أف أيضا على عر  ي  و 

لذاتي للحصول على مكانة الجهد او المواهب الفرص متاحة بناءا على القدرات و استعداداته، وتكون فيه و 
 .3ومن ثم يصبح المجتمع مجاال خصبا لتنافس أعضائه ،اجتماعية راقية داخل المجتمعوظيفية و 

 

 :الديمقراطيتحديد مفهوم التحول  رابعاا:
 

ليها المجتمعات عن طريق تعديل إعملية تدريجية تتحول  على أن ه الديمقراطيالتحول يعر ف 
جراءاتواتجاهاتها من خالل عمليات و  يةمؤسساتها السياس بنية ترتبط بطبيعة األحزاب السياسية و ى شت   ا 

هو  الديمقراطي. فالتحول 4شرعية السلطة السياسيةنمط الثقافة السياسية السائدة و التشريعية و السلطة 
 إلى الصراعات بطرق سلمية وصوالالعملية التي يتم بمقتضاها صياغة قواعد وأساليب حل النزاعات و 

ها معيار لنمو توسيع نقاط المشاركة السياسية ألن  وعقد انتخابات حر ة ونزيهة و  ديمقراطيوضع دستور 
البد من توفر التعددية  الديمقراطيلتحقيق التحول ، و الديمقراطيةهو مؤشر يدل على النظام السياسي و 

ضرورة  إلىضافة إال ي فع  الحريات ووجود مجتمع مدن إطالقالسياسية، التخفيض من مركزية الدولة، 
 .5الفصل بين السلطات الثالث

 

هو مجموعة من حركات االنتقال من "Huntington تونغهنتحسب " الديمقراطيا التحول أم  
في عددها حركات  تفوق، تحدث في فترة زمنية محددة و ديمقراطينظام  إلى ديمقراطيالنظام غير 

 ة.في االتجاه المضاد خالل نفس الفتر  االنتقال
عر فه على  فقد "PHILIPPE SCHMITTERفيليب شمايتر"الباحث األمريكي  أما فيما يخص   

، سواء في مؤسسات لم تطب ق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل الديمقراطيةه عملية تطبيق القواعد ن  أ
                                                           

 1 ساعو، مرجع سابق، ص. 20.
 2  بوطبة و مباركي، مرجع سابق، ص.26- 27.

 .44 . ، مرجع سابقيوسف سالمة  3
أطروحة ،2008-1988سة حالة النظام السياسي الجزائريدرا :في النظم السياسية العربية راطيالديمقالتحول مصطفى بلعور،  4

 .25، ص.2009/2010 ،واإلعالم العلوم السياسيةكلية  ،جامعة الجزائردكتوراه 
 5 يوسف سالمة، مرجع سابق، ص. 33.
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من نظام غير اتخاذها للتحول  جراءات يتم  ا  عمليات و  هي إذنأفراد أو موضوعات لم تشملهم من قبل. 
 مستقر. ديمقراطينظام  إلى ديمقراطي
 

التحول الديمقراطي هو عملية  ن  إف"  Walt Whitman Rosto"والت ويتمان روستوا عند أم  
القوى و  : النظام، المعارضة الداخليةل فيالتي تتمث  يها ثالث قوى ذات دوافع مختلفة و اتخاذ قرار تساهم ف

ر في د النتيجة النهائية وفقا للطرف المتغي  تتحد  راف األخرى و األط إضعافيحاول كل طرف  .الخارجية
 .1هذا الصراع

 

هناك عدة مفاهيم ترتبط بالثورة ارتباطا وثيقا رغم  أن   بشكل جليو  من خالل ما تقدميتضح 
 هالثورة فعل يتم من خالل ه يمكن تمييز الثورة عن االنقالب في كوناختالفها في بعض النقاط، حيث أن  

نظام جديد تغييره بعلى االستبداد واحتكار السلطة و  النظام القديم القائم   ر الجذري للنظام أي زوالالتغيي
رساءبغية تحقيق الرفاهية و  مبادئ الديمقراطية. كما أن الثورة ال تحدث بتدبير من فئة معينة بل هي حالة  ا 

فئة معينة  في يدميع السلطات غاضبة تنبع من فئات مختلفة من المجتمع، أما االنقالب فهو عملية تج
في هذه ال يهتم المستولي لمدنيين المشتغلين في السياسة، و تابعة للنظام سواء كانت القوات المسلحة أو ا

 همصالح تحقيق إلىواقع االجتماعي المعاش بل يسعى الالحالة بالتغيير الجذري والحقيقي للوضع القائم و 
 . بطريقة محكمةينف ذ عن يط له سرا و ب يتم عن طريق التخطاالنقالو  ،الفردية

 

الجوانب المعيشية  االنتفاضة فهما يختلفان في كون الثورة هي رفض لمعظما فيما يخص الثورة و أم  
بعدة مراحل قد  المطالبة بتغيير الوضع القائم بمشاركة مختلف فئات المجتمع، وهي تمر  داخل البالد و 

تتوقف بمجر د االستجابة  إذزمن الو محدودة األهداف  فهي فاضةاالنت أم ا .تستغرق سنينا طويلة لحدوثها
 هذا فهي ال تقوم بتغيير جذري للنظام. إلى إضافة ،مؤقتحدث عاجل و  فهيلمطالب المنتفضين، 

 

الثورة ال تقودها فئة معينة من المجتمع  ن  ي أالحراك فيختلف المصطلحان فا بالنسبة للثورة و أم   
ز الرئيسي لها هو رفض الموجود المحف  و  ورة وفق قواعد تضعها جماعة معينةال يتحرك القائمون بالثو 
البناء  آخر داخل إلى في حين يكون الحراك هو االنتقال من وضع اجتماعي ،بالتغيير المطالبةو 

فرد ال يمكن للفرد أن يتحرك بمفرده خارج الجماعة لوجود عد ة روابط اجتماعية تربط الو  االجتماعي
تسمح للمواطن  ملبيئة محف زة للع إيجادهو محاولة  الحراك االجتماعيل نفس المجتمع. و بجماعته داخ

                                                           
 نموذج التحاد العام التونسي :في تونس يمقراطيعملية التحول الد إدارةدور المجتمع المدني في  ،بن عمارةة زهي   ،مريم طويل1

 .25 .ص ،2016/2017العلوم السياسية، كلية الحقوق و  ،جامعة بومرداس ،مذكرة ماستر ،2015-2011للشغل،
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تكون هذه الفرص على أساس الجهد الذي يبذله الفرد من أجل الحصول على مكانة تطوير قدراته و 
 اجتماعية راقية في المجتمع.

 

الترابط مدى التداخل و  التحول الديمقراطي يتبين بوضوح  مفهوم الثورة و  إلىمن خالل التطرق  
جديد قائم  فالتحول الديمقراطي هو تغيير النظام القائم غير الديمقراطي بنظام ،الموجود بين المصطلحين

انتخابات نزيهة بغية  إقامةمن خالل  ،ديمقراطية يسمح للشعب بالمشاركة في الحياة السياسية على أسس  
حدوث تحول  إلىالتوصل التغيير و  إحداثيتم من خاللها  ا الثورة هي الوسيلة التيأم   ،اختيار الرئيس

 ديمقراطي داخل الدولة.
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 مغاربية -راكة األوروماهية الش  : الثانيالمبحث 
 

 أهدافهامغاربية و  -راكة األورومفهوم الش   األول:المطلب 
 

 Partenariat مفهوم الشراكة:أولا: 
 

اسيين، أكاديميين لمهتمين بها سواء كانوا اقتصاديين، سيتعد دت التعاريف الخاصة بالشراكة بتعدد ا
 التعاريف نذكر ما يلي: من أهم هذهأو اجتماعيين و 

، يتعلق بأنشطة الشركاءبين  د أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاونقالشراكة هي ع -
 ى أساس ثابت ودائم، صناعية، خدماتية أو تجارية وعلةمنها مشاريع تكنولوجيمتعددة متنوعة و 

ن ما ا  مة كل من الطرفين في رأس المال و على مساه ال يقتصر هذا التعاون فقطملكية مشتركة. و و 
في  استخدامها أيضااالختراع و  واستخدام براءات اإلنتاج في عملية الفنية خاصة أيضا المساهمة

 اإلنتاجعمليات مراحل  ةفي كاف المساهمة إضافة إلىالمعرفة التكنولوجية، و العالقات التجارية 
 التي سوف تتحقق بذلك، طبقا األرباحالشراكة تقاسم الطرفان للمنافع و  حيث ينتج عن هذه ،التسويقو 

 ؛1الفنيةلمدى مساهمة كل منهما المالية و 
تلك العالقات التي تقوم على أساس االشتراك بين دولتين أو  :هابعض المهتمين على أن   فهاكما يعر   -

 ،الالزمة لقيام الشراكة بنصيب من العناصر فيه بالمساهمةتقوم األطراف المشاركة أكثر على أن 
 لاالجتماعية بشكداف معينة لتنميتها االقتصادية و من هذه األطراف لتحقيق أه سعى كل  يحيث 

 .2تحالف استراتيجيتعاون و هناك من يعتبر الشراكة مباشر أو غير مباشر. و 
ا في مجال العالقات االجتماعيين". أم  ين المتعاملين االقتصاديين و مع بيقصد بها أيضا" نظام يجو  -

حدة للتجارة والتنمية ف مؤتمر األمم المت  ة من طر أصل استعمال كلمة شراكة تم ألول مر   ن  إالدولية ف
نظر كما ي   3دولة. 27بمشاركة  1995هذه المرحلة مع مؤتمر برشلونة بدأت في نهاية الثمانينات و 

 المؤسسات، المنظماتالممي زة بين الدول و ط أو نموذج من العالقات الخاصة و نمها ن  على أإليها 

                                                           
 م، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلو أثر اتفاق الشراكة مع التحاد األوروبي على دول المغرب العربيزهرة بود بودة،  1

 .90ص. ،2014-2013علوم التسيير،لعلوم التجارية و ااالقتصادية و 
   .  91ص. ،نفسه المرجع 2
-2010 ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،تلمسانجامعة  ،رسالة ماجستير ،مغاربية-البعد القتصادي للعالقات األورو مريم زكري،  3

 .47.، ص2011
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تحقيق غايات تلبي  إلىالهادف يتعدى العالقات التجارية و  الذيالمبنى على التعاون طويل المدى 
 المتعاملين.متطلبات 

على مبدأ المصالح  مها اتفاقيات للتعاون االقتصادي التي تقو من جهة أخرى على أن   ينظر للشراكةو  -
لدول النامية ا النمو بينظر عن تفاوت مستويات كل األطراف بغض الن  ل المتبادلة وتماثل التزامات

ال تقف عند كونها مجرد تعاون ها ن  أاتفاقيات الشراكة هي أوسع نطاق حيث . و الدول المتقدمةو 
درجات التكامل  تبارها أول  يمكن اع إذ ،العمل التكاملي إطارفي  بل تدخل ،اقتصادي بين طرفين

 ؛1)منطقة التجارة الحرة( اإلقليمياالقتصادي 
ل في مجال العالقات االقتصادية على أن ها صيغة مبتكرة للتعاون بين الدو  كما تعرف الشراكة

للتعاون أو التكامل  ومن ثم يصبح مفهوم الشراكة صيغة مختلفة عن تلك النماذج التقليدية ،السياسيةو 
عبر التوقيع  ،بين الدول بعضها البعض خاللها الربطتعتبر وسيلة حديثة يتم من .. و االقتصادي.

 باالستثمارات فيالقيام عطاء قروض مالية و ا  الثقافي، العلمي و التبادل التجاري، على اتفاقيات دولية و 
 .2شت ى المجاالت

 

 مغاربية:-راكة األورو مفهوم الش   :ثانيا
 تونس،) الدول المغاربيةو  األوروبي من جهة ين وهما الطرفني مجموعة العالقات بين طرفتع
من المشروع األوروبي إلعادة احتواء دول الضفة  من جهة أخرى، وهي جزء أساسي المغرب(الجزائر و 

دارةو الجنوبية للبحر البيض المتوسط  بية على أزماتها بصورة تساعد على التقليل من االنعكاسات السل ا 
 ر المناخ االستثماري لحركة السلعتضمن توفر االستقرار النسبي الذي يوفي، و دول االتحاد األوروب

متوسطية التي ترتكز على محاور -الشراكة األورو إطاربالتالي تدخل في األموال. و  الخدمات ورؤوسو 
 األمني والسياسي.  ، االقتصادي،3عديدة
 من الطرفين الشراكة كما يلي: ف كل  ويعر  
هي ن ها مصالح مشتركة بين الطرفين و د األوروبي: فيعني مصطلح الشراكة بالنسبة له أبالنسبة لالتحا -

بالتالي الدعوة جل مساعدتها على تجاوز مشاكلها و لدول النامية من أ أيضا تعني توسيع الدعم المالي
 االندماج في االقتصاد العالمي.و  االنضمام إلى

                                                           
 المنتجات، شراكة اقتصادية حقيقية... أم شراكة واردات مع التركيز على تجارة عربية-األورواتفاقيات الشراكة محمد لحسن عالوي،  1

 . في:165-139 .ص ص ،2012 ،16.،عالدراساتو  مجلة الواحات للبحوث، الزراعية
 http:// elwahat.univ.ghardaia.dz (13/05/2017 13 :00) 

 :في .6 .ص ،2012،قسم العلوم السياسية ،قسنطينة ، جامعةالندماجمحاضرات نظرية التكامل و رياض حمدوش،  2

 hamdoucheriad. yolasite. com. (13/05/2017 16 :00) 
 . 206، ص.مرجع سابقبود بودة،  3
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التغيرات  ية لمواكبةاالتحاد األوروبي" لهم األداة الجوهر ا بالنسبة لدول الجنوب "تعني الشراكة مع أم   -
ت جذرية في هياكلها االقتصادية تغييراو  إصالحاتهذا يتطلب منها العالمية والتحوالت الجديدة و 

 االجتماعية.والسياسية و 
ل أو مية لتعزيز المصالح االقتصادية المتبادلة بين الدو لالوسائل الع إحدىها ف أيضا على أن  عر  تكما  -

األطراف، كما  الموارد المتاحة لدى هذهاالستغالل المشترك لإلمكانيات و  األطراف المساهمة من خالل
 1.اإلقليميالتكامل االقتصادي  الوسائل األساسية لتحقيق إحدىها أن  

 

 مغاربية:-أهداف الشراكة األورو :ثالثاا
نين بالنظر لتباين مستويات األداء األهداف الفعلية التفاقيات الشراكة بين طرفين متباير تنحص

يجاد منافذ جديدة لصادراتها، وهناك إ إلىمتقدمة تسعى تصاديات رأسمالية متطورة و االقتصادي فهناك اق
تحقيق التكامل االقتصادي. لذا يمكن حصر هذه رفع مستويات اقتصادها و  إلىاقتصاديات نامية تسعى 

 األهداف فيما يلي:
على تحسين  العملالفقر، و العاملة للحد من مشكل البطالة و  جرة اليدتسهيل هالخبرات و تبادل  .أ

 ة؛مستوى التعليم و الصح  
 ؛العالقات الدوليةزالة التوتر في إ التعاون علىذلك عبر االستقرار و د للسالم و تحقيق فضاء موح   .ب
ة اتها األساسيالعمل على تبادل الثروات الطبيعية عبر تطوير البنية التحتية لتزويد كل دولة بحاجي .ت

 الحد من التبعية؛و  اإلنتاجتكثيف المبادالت بين الدول لتطوير تحديث االقتصاد و  العمل علىو 
 .2زيادة فرص العملو  اإلنتاجخفض تكاليف اق جديدة و فتح أسو  .ث

، يعطى نعةها منافذ أوسع لصادراتها من السلع المصلى دول الجنوب على ان  إوينظر االتحاد األوروبي 
عبر المتوسطي و هذا في المشروع ، و تحديد األسعار والكميةديد المنتجات و ذلك بتحلة تفضيلية و لها معام

 الشراكة إلىقامة هذه إا بالنسبة لدول الضفة الجنوبية فهي تسعى من خالل أم   منطقة التبادل الحر. إقامة
تفادة من المساعدات المالية الستسعى أيضا ل، و العالمي ندماج في االقتصاداالاالقتصادية و  تحقيق التنمية

 الرفع من اقتصاديات دول الضفة الجنوبية. دول االتحاد األوروبي من أجل التي تخص صها الفنيةو 
مع الدول المتوسطية على محاربة  يسعى االتحاد األوروبي من خالل كل اتفاقيات الشراكةو 
 إلىلمنع امتداده  5+5حوار و  نةمسار برشلو في نصوص اتفاقيات  وهذا حسب ما جاء اإلسالمي اإلرهاب

                                                           
 .2.، عمجلة العلوم الجتماعية، "تطور سياسات دول االتحاد األوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي "الة،جعفر عد   1

 .12-1، ص.2014رديسمب
 . 39-92، ص.مرجع سابقبود بودة،  2
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مترتبة الحفاظ على أمنها، فعملت على الحد من الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية الو  الداخل األوروبي
 .1االجتماعيعلى المجالين االقتصادي و 

 

ا حقيقية يبحث عن مساعي  ا و هداف  أالشمالي  ما يمكن استنتاجه أن لكال الطرفين سواء الجنوبي أو
لى ضمان الموارد األساسية من إالشراكة بينهما. فاالتحاد األوروبي كان يسعى  ذلك بتفعيلو  يقهاتحق

المصادر التي تحتاجها الصناعات األوروبية، في الوقت الذي  الطاقة خاصة الغاز الذي يعتبر أهم  
 .باقتصادهاجل النهوض أجلب رؤوس األموال من الضفة الشمالية من  إلىتهدف فيه الدول الجنوبية 

 

 للشراكة  النظريات المفسرة الثاني:المطلب 
 

 النظرية الواقعية: أولا:
ن ما يرى الواقعيون أن   في  تتضارب الدوله ال يوجد تناسق في المصالح بين مختلف الدول وا 
 لواقعي هي القوة وميزان القوىالمفاهيم المركزية في الفكر او الحرب  بعضها إلىمصالحها إلى درجة تقود 

االستقرار هي لعبة كثر عملية إلقامة السالم و ألالوسيلة ا ن  أالمصلحة القومية، لذلك يعتبر الواقعيون و 
ذين طوروها إلى ال   ،مفكريهاالواقعية و  ت ابمن أبرز ك "(Hans Morgenthoمورغانتو)هانس ميزان القوى" 

أداة تحليل رئيسية في  لمصلحةمفهوم ا نظرية سياسية حيث يعتبر في كتابه" السياسة بين األمم" أن  
 تعتبر المصلحة المحددةو  بلغة القوةدائما  تعرف المصلحةو  سياسية لفهم السياسة الدولية،الواقعية ال

 .2سياسات الدول في أوقات مختلفةيصلح لتحليل مختلف  كمفهوم بمفهوم القوة
 

 

 

 النظرية الوظيفية: :ثانيا
التعاون الدولي في حقل أو قطاع واحد سوف يساهم في  من فكرة أن تنطلق الوظيفية في تحليلها

الذي يعني من جهة  مفهوم االنتشار "رانيميتيبرز لدى "لتعاون الدولي في مجاالت أخرى، و اتساع قاعدة ا
اون سيؤدي إلى هذا التع إقامةلكن ن الشعور بالحاجة لهذا التعاون، و نظرة تطور التعاون الدولي الناتج ع

م االتجاه نحو خلق هذا كله يدع  جديدة، و  في مجاالتبالتالي التوجه نحو التعاون و  خلق حاجات جديدة
يرة تساهم في إلى فكرة الكونية أو العالمية ولو أن  األخ اإلقليميةيتخطى فكرة  "رانيميت" ـف ،سالم عالمي

 تشكيل األولى.
                                                           

  .145-146. ص ص، رجع سابقملحسن عالوي،  1
ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية  مذكرة، مغاربية-المقاربات األمنية في الشراكة األوروأمين خلفون،  2

 .15-16.ص  ص ،2006-2005واإلعالم،
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ة هي نظرية غير سياسية االجتماعية فإن  الوظيفيالتعاطي مع القضايا االقتصادية و من خالل إذن 
النقد ظهرت نظرية جديدة في  ابناءا على هذلسياسة الدولية، و في اكون مثالية ت ن أنأن ها نظرة أكبر م إال  

 .1االندماجالتكامل و  إطار
 

 الوظيفية الجديدة: :ثالثاا
رها تستمد بعض عناصلنشأة الجماعة األوروبية و  فكريال اإلطارلقد قد مت الوظيفية الجديدة 

من النظرية الوظيفية، فهي تعتبر التكامل يبدأ على مستوى السياسات الدنيا لكن  اإلقليميكمدخل للتكامل 
ارنست ، حيث يعتبر "هو األمر الذي تطرحه المدرسة التقليدية، و غير سياسية  دون أن يتولى ذلك قيادات

 Robertوبرت شومان)"ر الوظيفية الجديدة فيما يعتبر  من أبرز منظري (Ernest Hassهاس)
Schuman )و(جان مونيه"Jean Monnet) التنظيمي العلمي و  االهتمام بالجانب إلى من المبادرين

 التي من شأنها خدمة أهداف التكامل االقتصاديو  ،(إقليميةالذي يعتمد على قيام مؤسسات فوق وطنية)
 على مستوى المجموعة األوروبية .

 

زت على محاوالت التكامل الجهوي، و من هنا يبرز ة الخمسينات رك  فأغلبية التحاليل التي في نهاي
التحول في التركيز على  هنا إلى أن   اإلشارةالبد من و  هم اختالف لهذه النظرية مع الوظيفية التقليدية.أ

س شمولي في توحيد ساأالتي تقوم على  المناطق الجهوية جاء نتيجة فشل طروحات الوظيفية التقليدية
 يتمثل محور الوظيفية الجديدة في تخلي الدول عن سلطتها في الميادين التي ال يمكن أندول، و مصالح ال

يكون تجسيد عة الحال المجاالت االقتصادية، و بطبيالتي منها معها بفعالية أكبر وبصفة انفرادية و  تتعاط
ذا كان المجاالت، و  مؤسسات تختص بشؤون هذه إنشاءذلك عن طريق   ("Karl Deutschكارل دوتش)"ا 

لما يسمى بنظرية المبادالت  بعدتدشينه فيما ه لنظرية االتصاالت االجتماعية و قد بدأ هذه المدرسة بتطوير 
، مجتمعات إحدى المسلمات األساسية للوظيفية الجديدة هي كون المجتمعات قيد التكامل الدولية. فإن  

لفتين أن مجموعتين قويتين في دولتين مختديمقراطية بالمفهوم الغربي حيث يكون من شأن توافق مصالح 
وسائل  ن  أسية ذلك المسار في كلتا الدولتين، ذلك السيا لو عارضت السلطةفي مسار التكامل و  يصب  

واقف مجموعات الضغط م إيصالالقائمة في الديمقراطيات الغربية لها دور في  قنوات التأثيرالضغط و 
الوظيفية الجديدة أكثر  من هنا يتضح أن  و  لحة مسار التكامل.إلى قرار سياسي لمص تحويلهاإلى السلطة و 

نالقتصادية و من الوظيفية التقليدية من جانب عدم فصلها بين الشؤون ا واقعية كانت تؤكد  السياسية وا 
 .2على أولوية األولى في سبيل نجاح أي مسار تكاملي

                                                           
 .19.18ص. ،نفسه المرجع 1
مذكرة ماجستير، جامعة  ،تحدياتحات النظرية والرجعية القانونية تجارب و لتكامل القتصادي العربي على ضوء الطرو ا ،مراد خليفة 2

 .10- 9.ص  ص ،2006/ 2005،والعلوم السياسية باتنة، كلية الحقوق
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 نظرية التبعية: رابعاا:
لمؤسسة التي ال ا ن  أتقوم على فكرة مفادها ف الشراكة و كثيرا في تحليل أهدا ساهمت النظرية

 ، تلجأ إلى الشراكة مع مؤسسات أخرى تعمل في مجالاإلنتاجمراقبة كل عوامل تستطيع استغالل و 
، نجدها تسعى الستغالل تعد منتجة للمحروقات مالشركات البترولية العالمية التي ل فمثال ،نشاطها

ثم تقوم  تصنيعهاعادة تحويلها و ا  الخام و تيراد المواد البترولية ذلك باسجية و التكنولو  وطاقتها إمكانياتها
 أهدافهاليه المؤسسات لتحقيق إالشراكة خيارا استراتيجيا تلجأ  تعد  و  ،مصنعةبتصديرها على شكل مواد 

 ن  أل ،المختلقة ألنها تمثل فرصة لغزو األسواق الدولية خاصة باختيار الشريك االستراتيجي المناسب
التبادل تهدف الربط بين الطرفين المحلي واألجنبي قصد الرفع من فعاليتها وتدعيم التعاون و الشراكة تس

 .1المشترك بينهما
 

 المفاهيم المشابهة للشراكة الثالث:المطلب 
 

  Intégration لتكامل:مفهوم ا  أول:
 

 :من الناحية اللغوية .1
كلمة ذات أصل التيني تم  استعمالها  "التكامل". إن  كلمة 2كان كامال  و  أي تم ل  م  ت  ك  ، إل  ام  ك  ت  ، ي  ل  ام  ك  ت  
 كال   ذي أورده بمعنى تجميع األشياء كي تؤلفال  (، و Oxfordاالنجليزي) أكسفوردفي قاموس  1620سنة 
 ا. واحد  

 لى بعضإ، فهي تدل على ربط أجزاء بعضها "ٌ  لام  ك  ت  " ةهذا المعنى يتفق تماما مع المعنى العام لكلمو 
 .3اواحد   ال  لتكون منها ك

 

 :من الناحية الصطالحية .2
 1950االتحاد الجمركي  واضع نظرية جايكوب فينر"إلى االقتصادي " التكاملجع ظهور مفهوم ير 

افع للتكامل دو التعريفة الجمركية، و  إلغاءذلك من خالل تنشيط التجارة الخارجية للدول و  والتي رك زت على

                                                           
والعلوم  جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، المؤسسات القتصادية الجزائريةالشراكة األجنبية و  ،ليلى أوشن 1

 .29 .، ص2011،السياسية
 مرجع سابق.حمدوش،  2
التجربة مقارنة بين التجربة األوروبية و  دراسة :في تحقيق التكامل القتصادي دور المشروعات المشتركةكمال مفروس،  3

 .3ص. ،2013/2014علوم التجارية وعلوم التسيير، ماجستير، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية والمذكرة ، المغاربية
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منطقة تبادل  إنشاءا االقتصادية فهي تتمثل في أم   ،1ما هو سياسياقتصادي و عديدة منها ما هو 
حرية تنقل وسائل سوق مشتركة و  ( بين الدول إضافة إلى خلقUDتحقيق اتحاد جمركي)( و ZLEحر)

قامة مؤسسات مركزية إ( بين الدول المتكاملة. أم ا فيما يخص الدوافع السياسية فتتمثل في MC)اإلنتاج
 2.زمات مالئمة لتحقيق الوحدة الكاملةيكانيلقرار لصالح المجموعة ووضع ملصناعة ا

 :المفكرين للتكامل بعض تعريف: ثالثا
للمؤسسات وتطبيقات قوية  اإلقليمعلى أنه انجاز داخل  التكامل (Karl Deutch)كارل دوتشيعرف  -

السلمي بين  توقعات التغييرواسعة االنتشار لضمان االستمرار لوقت طويل اعتمادا على بشكل كاف و 
 ؛اإلقليممجتمعات 

ه في مواجهة بأن ه قدرة الوحدة أو النظام لتحقيق ذات (Amitai Itziouniاتزيوني) أميتاييعر فه و  -
 ؛الخارجيةالتحديات الداخلية و 

نه العملية التي بواسطتها يقتنع الفاعلون السياسيون التكامل بأ   (Earnest Haas)أرنست هاسف عر   -
مركز  السياسية نحو نشاطاتهموالءاتهم وتوقعاتهم و  الوطنية المتميزة بتغيير األوضاععديد من في ال

 ؛3كبير تكون لمؤسساته صالحيات تتجاوز صالحيات الدول القومية القائمةجديد و 
التدابير  فبوصفه عملية تتضمن حالةه عملية و على أن   التكامل من جهته (Beba Lassa)يعرف و  -

زالة الحواجز الجمركيةتهدف إلى إلغاء و  تيال اإلجراءاتو  المنتمية إلى  بين الوحدات االقتصادية ا 
التي تسعى إلى تحقيق التكامل فيما بينها. أما بوصفه حالة أي أن الدول المعنية بهذا المختلفة و  الدول

مييز المختلفة للت األشكالنوع من التوازن االقتصادي الذي تغيب فيه كل  إلىالتكامل قد وصلت 
 التفرقة بين االقتصاديات الوطنية؛و 

العملية التي تجد الدول  هعلى أن   (Leon Lindnbergليون لينبرغ)تم تعريف التكامل من طرف و  -
 تسعى بدال  باستقاللية عن بعضهم البعض و  دارة شؤونها الداخلية الرئيسيةإنفسها راغبة أو عاجزة عن 

 .4لشؤون أو تفوض أمرها فيها لمؤسسة جديدةاتخاذ قرارات مشتركة في هذه ا ذلك إلى من
مثل هذه ايد التعقيد في النظم الحكومية و تز  أن   (David Mitterrand)دافييد ميترانفي حين يرى  -

ستوى الوطني، لكنها بين على المر المد الطلب على االختصاصيين الوظائف لم تؤدي فقط إلى زيادة
                                                           

 مذكرة، الستثمارات العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل القتصادي العربي، ثعبد الحميد بالغيو  عبد الفتاح بن بادة 1
 .4ص. ،2012/2013 ،ليسانس، جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

في  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،جامعة تيزي وزو ،التعاون في غرب المتوسطمحاضرات في مبادرات التنسيق و زوز، عمر بغ 2
(12 /11/2016. 13:00) . 
 .61 - 51.، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، ئرزاالجنظريات تحليل التكامل الدولي، عامر مصباح، 3
تير، جامعة بسكرة، كلية الحقوق ماجس رسالة، اآلفاق المستقبلية، دراسة في التحديات و المغاربي اإلقليميالتكامل ة بلقاسمي، رقي   4
 .18-17، ص.2010/2011العلوم السياسية، و 
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ذا أصبح من الممكن و  .لدوليلعبت دورا في المشكالت الفنية على المستوى ا مثل هذه  إبالءا 
حد  ما عن القطاع السياسي فإن ه من الممكن في هذه  إلىفصل نشاطهم المشكالت للمتخصصين و 

 تطور التعاون التكامل الدولي، بحيث يبرز في رؤية ميتران مبدأ االنتشار الذي يقر  أن إنجازالحالة 
خرى، إذ أن ه يخلق حاجات ألمؤكد في باقي الحقول اتعاون  الدولي في حقل واحد يؤدي إلى خلق
 .1الدافعية باتجاه المزيد من التعاون جديدة تؤدي محاوالت تلبيتها إلى خلق

 

ي يمكن تعريف التكامل من كل ما سبق على أنه عملية تسعى وفقها الدول المتكاملة إلى تحقيق
 ة تفوض لها الدول بعض وظائفهاسة مركزيمؤس إقامةعبر االجتماعية الوحدة السياسية، االقتصادية و 

خاذ القرارات في عد ة فق اتفاق مسبق، حيث تكون لهذه المؤسسة العليا القدرة على اتواختصاصاتها و 
فتح فرص الخدمات بين الوحدات المختلفة و الحواجز الجمركية أمام السلع و القيود و  إزالةضا وأي مجاالت،

 دوليا.و  إقليميامحليا،  نتاجاإلتحقيق التكافؤ أمام جميع عوامل 
 

  Interdépendance المتبادل:مفهوم العتماد : ثانيا
 

الدعم والمصالح و في تبادل الخدمات بين طرفين في الحاجات األساسية و يعني االعتماد المتبادل 
 .2السياسي المتبادل تجاه طرف ثالث

 خفضيف فسخ العالقة أو ه حالة العالقة بين طرفين، حيث تكون تكاليعرف أيضا على أن  و  
التبعية المتبادلة  ملدراسة العالقات الدولية تح يرفين، فالتبادالت متساوية تقريبا بالنسبة إلى كل من الط

لى الدرجة التي تكون فيها الدول حساسة الهشاشة، تدل الحساسية عن الدول بعدين اثنين، الحساسية و بي
حدى اتدور في دولة أخرى، و  للتغيرات التي ما إذا كانت التغيرات في  هو دراسة لوسائل لقياس هذا البعدا 

 .الحدود اإلقليميةمجاالت معينة )كمعد الت التضخم أو البطالة( تختلف بالطريقة ذاتها عبر 
 

 ،ترد على التغيرات من هذا النوعكاليف التي تتحملها الدول حينما توزيع الت لىعالهشاشة  تدل  و 
بالهشاشة  لكنهما ربما ال تكونانارتفاع أسعار النفط و  إزاءفي الحساسية  ويتينمتساهكذا قد تكون دولتان و 

ا تجده األخرى فتقلص ا مم  ليهإطاقة بديلة أكثر سهولة بالنسبة  إلى االنتقال اهما أن  دحإذاتها، قد تجد 
 .3اعتمادها على النفط

 
                                                           

 .مرجع سابقحمدوش،  1
 .33المؤسسة الحديثة للكتاب، ص. ،أحمد عودي ،قاموس الوسيط )إنجليزي. عربي( 2
 ،2008،اإلمارات العربية المتحدة ،مركز الخليج لألبحاث ،اهيم األساسية في العالقات الدوليةالمف، االهانتيري أوك  مارتن غريفش و  3

 .65ص.
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على نموذج النظام أي حسب  الة باالعتمادحه كن  أمن ناحية أخرى يعر ف االعتماد المتبادل على 
بحيث يتم بطريقة 1طبيعة النظام القائم في الدول ، ومن الواضح أن يكون لالعتماد المتبادل نماذج مختلفة

اتصال مباشر بين  بدون األخرىغير مباشرة و ذلك من خالل تأثير السياسات الحكومية الواحدة في 
ومات للتعامل مع سلوكيات بعضها البعض، فمثال؛ الحكومات نفسها أو محاوالت تداولية بين طرف الحك

على  السيارات يمكن أن تؤثر في صناعة التغيرات اليابانية في سياسة الرسوم التي توجهها نحو شركاتها
سياستها الي تؤثر في التجارة األمريكية و السيارات إلى الواليات المتحدة األمريكية فبالت عملية تصدير

 المالية.
اتخاذ قرارات من أجل التأثير  االعتماد المتبادل مباشر حيث تعتمد فيه الحكوماتكما قد يكون  

ن ها ذات طابع تأثيري أتحمل طابع تهديدي أو  على سياسات الدول األخرى، سواء أكانت تلك القرارات
باشر، هما في اعتماد متبادل استراتيجي م السوفيتياالتحاد و  ة الواليات المتحدة األمريكيةفمثال؛ حكوم
كال الطرفين واعون بهذا الموقف، من جهة أخرى هناك منهما يمكنه تدمير مجتمع األخر و حيث أن  كال 

هذا واضح في وأوروبا الغربية و  اليابان ،عالقة اعتماد متبادل اقتصاديا بين الواليات المتحدة األمريكية
 1971سنة بإعادة تقييم عملتها في  هذه الحكومات إجبارأو  إقناعمحاولة الواليات المتحدة األمريكية 

 .2تأثير هذه الدول بقرارات الواليات المتحدةهذا يبين مدى تبعية و و 
االعتماد المتبادل هو عملية بين طرفين تهدف إلى  أن   ،من التعاريف السابقة يمكن استنتاج،

أي تهديد أو تأثير لفاعل تحقيق لمصالح المشتركة، و كرية و التقليل من النزاعات، عدم استخدام القوة العس
المباشر ر المتبادل غيمن جهة أخرى يمكن أن يصبح االعتماد ن الفواعل يمس الفواعل األخرى. و م

هذه اعتمادا تبادليا مباشرا عندما تصبح سياسات بعض الحكومات تشكل تهديد للدول األخرى فبذلك تقوم 
 بالتأثير في هذه السياسات. األخيرة
 

  Dépendance عية:تبمفهوم ال :ثالثا
 

تكون دولة تابعة لدولة أو دول أخرى بسبب اعتمادها التجاري عليها،  هو مصطلح يقصد منه أن
على الخارج سواء في التجارة أو التصدير  ، أي االعتمادالسياسيةاتجاهاتها االقتصادية و  ر علىمم ا يؤث  

ل التخلص من التبعية باالعتماد على لذلك فالدول تحاو على الدولة عالقات غير متكافئة و مما يفرض 
 .3كذلك بزيادة االعتماد المتبادل مع الدول األخرى على أساس من المصلحة المشتركةو  النفس

                                                           
 .29، ص.مرجع سابقمصباح،  1
  . 34 - 33ص. ،نفسهمرجع ال 2
 . 76، ص.مرجع سابقعودي،  3
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منها دول دول العالم الثالث و  إلحاقويقصد بالتبعية على أن ها نتيجة لعملية تاريخية تم بموجبها 
وجهاتها عدم التكافؤ، سواء كانت في تم المساواة و العالمي من منطق عد الوطن العربي بنظام الرأسمالي
 ارتبط بمجموعة الدول الرأسمالية أو أن   توسع اقتصاديات الدول التابعةاالقتصادية حيث أن نمو و 

برزت  منهو  .خرىألالنمط الذي يسود في المجتمعات ا مؤسسات هذه الدول تكيفت في بنائها الداخلي على
يعتبر المدخل الثقافي من المداخل و  "الم االجتماع النرويجي "كالثونغالعالقة الغير متكافئة حسب ع

شاعةالترويج لنمط الحياة الغربية، و  تبعية يتم تكريسها من خالللخلق عالقة  األساسية القيم االستهالكية  ا 
نة ا كانت التبعية السياسية قريلم  و  بحيث يستمر االعتماد على الغرب في تلبية االحتياجات األساسية،

 .1استقاللية القرارات السياسية للدول الدائرة في دائرة التبعيةقتصادية فهذا يفسر عدم استقرار و بالتبعية اال
 

ها تلك الشروط المفروضة من قبل دول أجنبية فيما يتعلق بتعرض بلدان تعر ف التبعية على أن  
تسديد الفوائد على الديون. ير المتساوية و فاقيات التجارية غاالتلث لالستثمار األجنبي المباشر، و العالم الثا

شوء عالقات هذا ما يتسبب في نولية بسلع مصنعة بأسعار مرتفعة و ألضافة إلى أن تبادل المواد اإلبا
طراف، حيث تتحول الثروة تلقائيا من األطراف إلى ألازنة بين المركز و غير متوابنيوية غير متكافئة و 

 ستثمار األجنبي المباشر.نتيجة لال "عندرفرانك"المركز حسب 
ي فينتج عنه تطور فتعمل الدول الكبرى الرأسمالية على تجريد الدول التابعة من فائضها االقتصاد

 .2تبعية لدول العالم الثالثالدول الكبرى وتخلف و 
 

 السياسية: المشروطية رابعا:
ن، حيث ركزت على أوائل ثمانينات القرن العشريالمشروطية إلى أواخر السبعينات و تعود فكرة 

اقتصادية في ذلك  أزماتاالقتصادي مدفوعا لما تعرضت له دول العالم الثالث من  اإلصالحآليات 
من المؤسسات  كان مضمون المشروطية تبني برامج التكيف الهيكلي كشرط لتلقي المساعداتالوقت. و 

على دول العالم الثالث. فإن ها لم جاءت هذه البرامج بهدف فرض الليبرالية االقتصادية المالية الدولية، و 
 .3تخل من بعد سياسي بفرض النمط الغربي للتنمية على الدول النامية

 

بتقديم مساعدات مالية للدول  تعتبر المشروطية السياسية عملية تقوم من خاللها الدول الغنية
المؤسسات المالية لمالية و المانحة للمساعدات ا ولبداية التسعينات بدأت الد الفقيرة، ومعقل تقد ما و ألا

                                                           
 .114ص. ،2004، 1ط. ، عمان،المجدالويدار  ناظم عبد الواحد الجاسور، ،موسوعة علم السياسة 1
 .117، ص.مرجع سابق، أوكاالهانو  غريفش 2
االستراتيجية، معهد المصري للدراسات السياسية و ، الالحكم الراشد دراسات سياسيةبين المشروطية السياسية و عصام عبد الشامي،  3

 .2ص. ،2016ديسمبر  03
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قامة نظام ديمقراطي مدني إ لجأاالقتصادية على الدول النامية من الضغوط السياسية و  النقدية ممارسة
ف هي كانت وسيلتها للوصول إلى هذا الهدخابات تنافسية متعددة األحزاب. و يستمد شرعيته من إجراء انت
الحصار على النظم قافها فعال بفرض نوع من العزلة و أو إيالتسهيالت المالية، التهديد بإيقاف المساعدات و 

 .1على السير في طريق التحول الديمقراطي الديمقراطي إلجبارها تتبع النهج يالت
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 الفصل: خالصة

 مم ا سبق تناوله في مضمون الفصل، تم التوصل إلى االستنتاجات التالية:
تغييره بنظام وسلب الحريات، و  دورة على أن ها التغيير الجذري للنظام القائم على االستبداتعر ف الث -

 حري اته؛ويمنح للفرد كل حقوقه و  جديد يقوم على أسس ديمقراطية
للنظام كالجيش العسكري  األخير يقوم به جماعة أو فئة تابعة اتختلف الثورة عن االنقالب في أن  هذ -

 السياسة؛ أو مدنيين يشتغلون في
الزمن أم ا الثورة فيمكنها أن ه األخيرة تكون محدودة األهداف و ة عن االنتفاضة في كون هذور تختلف الث -

 تدوم لسنوات طويلة؛
في الحراك ال يستطيع الفرد أن يتحرك بعيدا عن الجماعة التي  الحراك يختلفان بحيث أن  الثورة و  -

 جماعة أو فئة معينة؛فيما تكون الثورة ال ترتبط بأية  إليهاينتمي 
الشعب ألحداث تغيير  إليهاالثورة متداخالن، فالثورة هي الوسيلة التي يلجأ طي و يكون التحول الديمقرا -

 ديمقراطي في الدولة؛التحقيق التحول و 
 فس رت مفهوم الثورة من كل الجوانب؛هناك عد ة نظريات تناولت و  -
الخبرات والقيام بمبادالت  تبادل ين أو أكثر تقوم علىتعرف الشراكة على أن ها العالقة القائمة بين طرف -

 تجارية يستفيد من الفوائد كال  الطرفين؛
 هي:فاهيم في حقل العالقات الدولية و يرتبط مفهوم الشراكة بعدة م -

 المتبادل؛ االعتماد (أ
 التكامل؛ (ب
 التبعية. (ت

 عد ة نظريات مفسرة للشراكة؛ هناك -
ي تضعها الدول القوية مقابل منح مساعدات مالية أو المشروطية السياسية هي تلك الشروط الت -

 قروض للدول الشريكة.
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 تمهيد الفصل:
 على مّر عّدة عقود، وصوال إلى االستبداديبعد أن ظّلت الدولة التونسية تحت تأثير النظام  

ول شرارتها إحراق أالتي كانت  حركة احتجاجية ضخمة 2010نظام بن علي، شهدت المنطقة في أواخر 
لقطرة التي هذا ما كان إاّل او  يعيشها. الحياة المزرية التي كان الشاب محّمد البوعزيزي لنفسه تعبيرا عن

قتصادية السياسية منها، اال األسباب،أفاضت الكأس، فالحركة التي شاهدتها تونس تعود إلى العديد من 
لتأثير االتحريك و  ساهمت في ،خارجيةداخلية و  قوى،هناك عّدة  هذه األسبابإلى  إضافة   ،واالجتماعية

 الفصل إلى المحاور التالية:في هذا  تّم التطرقوعليه  .ورةفي مجريات الث
 أسباب الثورة التونسية: المبحث األول. 
 والموقف األوروبي من الثورة القوى المحّركة للثورة في تونس: المبحث الثاني. 
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 أسباب الثورة التونسيةاألول:  المبحث
 

سلطة، متمستبدة و سياسي الطويل إلى أنظمة تعّرض الوطن العربي على مدار معظم تاريخه ال
جبروتها و  وجودهاالتي حافظت على ، و النفوذالعنف و اللجوء إلى قوة السالح و وصلت إلى الحكم من خالل 

وأخذت األنظمة الديكتاتورية طابع الثبات واالستمرار لكن هذا الوضع انتهى بنزول  االستبداد.بالظلم و 
معّبرة  ورة الشعبية منظمات المجتمع المدنيالتحقت بالثبمختلف طبقاته إلى الشارع، و  الشعب التونسي

ت بداية . حيث كانمافيا المالية المحيطة ببن علي وعائلتهعلى ال منذ سنوات سخطها الكامنبذلك عن 
للّثورة  فمن هذا المنطلق فإنّ . 2011ديسمبر  17 يحراق الشاب محّمد البوعزيزي لنفسه فإالثورة بعد 

 رها فيما يلي:التي يمكن حصاألسباب و من  العديد
 

 :للّثورة األسباب السياسية: ب األولالمطل
نته على مجمل هيمزب التجمع الدستوري الديمقراطي و تمثلت الحياة السياسية في تونس بسيطرة ح

زادت وتيرة هذه الهيمنة والسيطرة على الحياة السياسية مع وصول ات الحياة السياسية ومجرياتها. و نشاط
قاده على الرئيس الحبيب  *على إثر انقالب أبيض 1987ين بن علي في عام رئيس الحزب زين العابد

جانفي  14بن علي بعد الثورة الشعبية التي أطاحت به في يوم  منذ ذلك التاريخ حتى سقوطو  ،بورقيبة
ذلك في من المقاعد( و  %80)أكثر من غلبية المقاعد في مجلس النوابالحزب على أ سيطر ،2011

 .19891التي أجريت منذ عام  يةالدورات االنتخاب
حياة النيابية في مجلس النواب، وترتب على ذلك صدور هكذا سيطر الحزب على مجمل الو 

قوانين صّبت في مجملها في مصلحة الحزب الحاكم، حيث قام مجلس النواب بعّدة تعديالت تشريعات و 
عدد فترات الترشح  أزالت قيدلتي ا 1998دستورية بهدف ضمان الرئيس بن علي للسلطة منها تعديالت 

ت رفعات تولي الحكم و تحديد فتر  التي ألغت2002إضافة  إلى تعديالت  لتولي منصب رئيس الجمهورية،
 سنة.  75إلى  70من  ئاسةللر سّن الّترشح 
ح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس زين العابدين نتج عن هذه التعديالت فوز مرشّ و 

تزيد أو تنقص  %90بنسبة 2004و 1999، 1994، 1989ات الرئاسية للسنوات بن علي في االنتخاب

                                                           

طباء بيب بورقيبة رفقة مجموعة من األاالنقالب األبيض: هو انقالب سلمي قام به زين العابدين بن علي لإلطاحة بالرئيس الح* 
 اللذين أكدوا عل تدهور حالته الصحية

1 ALBAN Digmal, "Révolution tunisienne 14 janvier 2011", le 01/11/2016. Sur le site : 

http://www.herodote.net/14janvier2011-evenement-20110114.php 
 

http://www.herodote.net/14janvier2011-evenement-20110114.php
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 نيطر على حصة المعارضة في برلماوقد محت نتائج االنتخابات غالبية األحزاب التي كانت تس.1قليال  
 تة أحزابلس من مقاعد البرلمان % 20خيرأل، حيث خّصص هذا ا2011-1987نظام بن علي 

(، االتحاد الديمقراطي 1981في  سالوحدة الشعبية)تأسّ  زبهي حبالديكتاتورية و  توصف
(، 1988ري)(، الحزب االجتماعي التحرّ 1987(، حركة الديمقراطيين االشتراكيين)1988الوحدوي)

البرلمان فهي  ليس لها سلطة في هذه األحزاب( و 2008( وحزب الخضر للتقدم)1993حركة التجديد)
 2رضة الحقيقية طوال فترة حكم بن علي بخمسة أحزاب.تمثلت أحزاب المعافقط أحزاب شكلية و 

 

اطي الديمقر  هي الحزبحصل على إجازة العمل القانونية والبعض اآلخر ظّل محظورا و بعضها 
المؤتمر من أجل  (، حزب1993الحريات )لتكتل الديمقراطي من أجل العمل و (، ا1983التقدمي)

التي تعتبر من أبرز  ،3(1981)النهضة كة حزب العمال الشيوعي وأيضا  حر  (2001الجمهورية)
د أّن مشاركة الذي يعتق "الشيخ راشد الغنوشي"التي يتزعمها التي عارضت بن علي أثناء حكمه و  األحزاب
رأي العام مساندا  للحركة كان ال، و عطت زخما كبيرا غير مسبوقأ 1989نهضة في انتخابات حركة ال

 متأمال  في المستقبل. ومتفائال و 
  

 أعقب ذلك حدوث مزيجة النهضة، و استئصال شامل لحركالسلطة تسارع إلى قمع و ذا ما جعل ه 
لسياسي باإلرهاب ااتهام المنافس ليسي والقضائي والتشويه اإلعالمي واإلصرار على تسمية و من القمع البو 

اسية التونسية يالسقصاء من الحياة اإلوقد تعّرضت الحركة للتصفية و مكاسب الحداثة.  األصولية وتهديدو 
لفة وزّج بتهم مختأعضائها  من ثم مالحقةفي البداية و  برفض منحها اإلطار القانوني للعمل السياسي

ء صاقاإلمارست سياسة االستبعاد و يسية التونسية البول الدولةو  .،4السجون قياداتها وعناصرها في
بداديا  مخلوقا  است ات بوصفهامجال السياسي في سيادة دولة المخابر للمعارضة التي شملت آثارها ال

شاركة ايجابية م ال تعترف بأّن السياسة هيو  ،قرارها من الخوف ال من الشرعيةبيروقراطيا  التي تستمد است
ّنماو  المواطننسان و هي حق من حقوق اإلي الشأن العام و من جانب الشعب ف ر تعترف بأّن السياسة حك ا 

  .5التونسية على الدولة البوليسية

                                                           
اسة ر سلسلة )دراسات وأوراق بحثية(، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودتونس: ثورة المواطنة. "ثورة بال رأس" العربي صديقي،  1

 . 14-13، ص ص.2011السياسات، جويلية

، ، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتخارطة سياسية جديدة في تونس تمهد ألخرى في غضون سنةرشيدة خشانة،  2
 . 7 -1، ص ص. 2011نوفمبر 

 المكان نفسه.3
 .15، ص.مرجع سابقصديقي، 4
 .13، ص.1،2001، لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط. تونس سقوط الدولة البوليسية فيتوفيق المديني، 5
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ي قم األحزاب السياسية بدور فعال ومؤثر ففترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي، لم تخالل 
االجتماعية حيث لم تتمكن من نقل انشغاالت المواطنين إلى أجندة السياسة العامة الحياة السياسية و 

 بويةهي نخاألخيرة هذه اقتصادية واجتماعية وغياب الديمقراطية و  ،سياسية د أزمات، مّما ولّ 1للحكومة
بضة النخبة في ق ويضعه للمجتمع محكومة بحالة من االستبداد البوليسي الذي يضيق المجال السياسي

نسجمة مالسلطة من غير أن يفسح المجال لسيادة القانون أو العقالنية، لتأتي  المسيطرة علىالحاكمة و 
 رضة في العمل السياسيلمعامصادرة حق اقوم بيمع حدود الهوية القمعية والشمولية للحزب الواحد و 

 الحرية. و  رادةبمحض اإل
ّن كل المجتمع التونسي يتطلع إلى تحقيق المعارضة و  حق السلطة مساٍو لحقال تعترف أّن و  ا 

 عبيرات التمنح حريالسياسي و  ا عّزز من حّدة القمعهذا مالحرية االقتصادية و  حقيقية غيرال الديمقراطية
لن  ان هذلكتفيدين من العملية الديمقراطية و مس ميين إلى السلطةسالمن وصول اإل في تونس، خوفا

ولوجية الذي يديمن قبل الدولة البوليسية القائمة على اإلرهاب ذات األفكار اإل يحصل في ظّل محاربتها
ية وليسحاربت أيضا  الدولة البسالمية عدوة المجتمع المدني والحداثة والديمقراطية، و يعتبر األصولية اإل

إضافة  إلى المعارضين السياسيين، الكتّاب،  .2نسانقوق اإلح نشطاءوضوعيين من الديمقراطيين و الم
اسي بت سيعنها ك نتج لتحقيق ذلكتباع عدة أساليب في إ تفننتدنية و المنظمات المحزاب و الصحف، األ
 هي األسلوب الوحيد للتغيير.تمتاز بالمفاجئة و  3ثورةاقتصادي ما أنتج واجتماعي و 
 20بّينت منظمة حقوقية تونسية في تقرير لها أّن نسبة المحاكمات السياسية بلغت أكثر من  قدو 

ياسية هيئات سمحاكمات قيادات لجمعيات حقوقية و قد طالت تلك المن مجمل االنتهاكات المسّجلة، و  %
 السابق يسالرئ، و يسيدة المساجين السياسيين طارق السو مثل العضو المؤسس للجمعية الّدولية لمسان

أغلب المحاكمات شملت عدد ا من  أضافت أنّ . و "الصادق شورو"المحظورة  اإلسالميةلحركة النهضة 
ل تلك ما تشم ةدعاكما تصفه، و  الشباب الذين حوكموا بمقتضى قانون مكافحة اإلرهاب الاّلدستوري

لمذكور بكثرة تقرير احسب ال الشباب الذين يتبنون األفكار السلفية حيث اتسمت االنتهاكات المحاكمات
ّما سبق معتداءات التي اعتمدته المنظمة. و االعتداءات على المرتبة الثانية حسب التصنيف النوعي لال

البة سي إلى الخروج للمطيمكن القول أّن هذه هي أهم األسباب السياسية التي دفعت بالمواطن التون
 .4التغييربحقوقه و 

                                                           
لية ، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، كدراسة حالة تونس :الثورات العربية وتحقيق االستقرار السياسي إشكاليةعروسية بن سالم، 1

 .25ص.، 2014العلوم السياسية، الحقوق و 
 .16-15ص.ص  ،مرجع سابق)سقوط الدولة...(، ني، يالمد 2
 ،2013"، المركز الديمقراطي العربي، قسم الدراسات االجتماعية والثقافية،أسباب قيام ثورات الربيع العربيآية يوسف عبد السالم " 3

 .23ص.
 .1ص. ،مرجع سابقيوسف عبد السالم،  4
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 للّثورة:األسباب االقتصادية : الثاني بالمطل
التي عانت  ،شعال فتيل الثورات في الشوارع العربيةاالقتصادي أحد أهم أسباب قيام وا   يعد العامل

بة الحاكمة النخ استئثارالحكام و  من طرف تبداديالتدهور االقتصادي على مّرعّدة عقود خالل الحكم االس
 ي عليها باستعمال القوة.التعدالمواطنين و  ونهب ممتلكات الوطنية والتالعب بها ثرواتال على

الحالة القائمة و  لألوضاعرفضها و  عوب العربية الثائرة خرجت إلى الشوارع معّبرة عن استيائهافالشّ 
ة زيادة األسعار خاصة في المواد الغذائيب بتها الدولة من خالل نشر الغالءالمعيشية المزرية التي سبّ 

متدنية  ن فيه مداخيل المواطنينفي الوقت الذي تكو  للسلع كبار الّتجار الرئيسية، إضافة إلى احتكار
 الضرائب على المواطنين، مّما أضعف قدرة المواطن العربيضة بنسب كبيرة مع زيادة الرسوم و منخفو 

ن المطالبياب الذي كان في مقدمة المحتّجين و الرضا بما هو موجود خاصة فئة الشبعلى التحمل و 
أّهم هاجس و ، في البلدان العربيةقصاء االقتصادي ات معاناة من إلالفئبالتغيير نظرا إلى أّنهم أكثر 

المتعلمين الحاصلين على الشهادات خاصة في أوساط ، البطالة يعيشه الشباب العربي هو مشكل
المطالبين جين من الجامعات والمدارس العليا و أّن المتخرّ  خاصة %22التي بلغت أزيد من و  1الجامعية

 .2الدولة عاجزة عن تلبية حاجياتهمي زيادة مستمرة و ر مناصب الشغل فبتوفي
 

 سادالفاالستبداد و فرض منظومة محّكمة من مة العربية في ظل غياب العدالة و لقد عانت األنظ
 هذا ما حصل في تونس في ظل حكم الرئيس بن عليو ، وتحويلها إلى الطبقة الحاكمة نهب الثرواتو 

ة الرهيبة. فقد الديكتاتوريات البوليسي شعبه باعتباره إحدىتمّيزت فترة حكمه بسلب أبسط حقوق  حيث
وة عن وصف تونس بالقة التونسية و عن المعجزة االقتصادي كان المواطن التونسي يسمع باستمرار

ا بنمر شمال إاالقتص الحكم ف فريقيا إاّل أّن حقيقة الواقع االقتصادي كان غير ذلك،ادية الّصاعدة وأيض 
ض بالبلد في نهو ال ناجحة البد من توفر القدرة للدولة على االستجابة لمقتضيات على سياسة اقتصادية

نها ت الشعب األساسية المادية مثم تلبية حاجيا االحتكاراتو  خراجه من حلقة التبعيةا  جميع المجاالت و 
 المعنوية.و 

صالح اإل تطبيق "برنامج 1987في نوفمبر زاحته للرئيس السابق بورقيبة لقد واصل بن علي منذ إ
حيث طلب هذا 3صندوق النقد الدوليوصية من البنك العالمي و تالهيكلي" الذي تّم الشروع في تنفيذه ب

                                                           
 ع.، ة الدوليةمجلة السياس، قة العربيةاالنهيارات المتتالية النظم السياسية في المنط :الثورات العربيةدينا شحاتة ومريم وحيد،  1

 .11، ص.2011 ل، أفري184
المركز العربي  الدوحة،في سلسلة )تقييم حالة(،، الثورة الشعبية في تونس، مدى قابلية النموذج للتعميمعبد العلي حامي الدين،  2

 .3،ص.2011لألبحاث ودراسة السياسات، جانفي 
 .54-35ص.  ص ،مرجع سابقمباركي، و بوطبة  3
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شة في دوائر المهمّ والمقصية و دماج الفئات الفقيرة تطبيق الحرية االقتصادية من أجل إاألخير من تونس 
 .القضاء على مشكل البطالة بتقديم مساعداتو نتاج، اإل
الصندوق الوطني للتضامن الذي يهدف إلى تطوير  ت بوضع أشكال أكثر تطور ا مثلاجتهدكما   
عقد تلكن سوء اإلدارة و  "الّظل"التي كانت تسّمى رسميا بمناطق لبنى التحتية للمناطق المحرومة و ا

 ثقة حادة بين أزمة نتج عنهواها و ياب المساءلة أفقد هذه اآلليات جدغجراءات وعدم الشفافية و اإل
 .1الدولةواطنين و الم
 

في إطار اتفاقيات  1995"هو " برنامج التأهيل الشاملاالتحاد األوروبي ببرنامج آخر و  كما جاء  
ي تونس. لكن ما قام به بن علي ف متوسطية التي تهدف إلى خلق منطقة تبادل حر مع-الشراكة األورو

ة يث تم تبديد الممتلكات العموميح ،هذه البرامج كان لها نتائج وخيمة على االقتصاد التونسيطار إ
الكهرباء،  منت،ستراتيجية كاإلسالقطاعات اإل القطاعات بما فيها بعنوان الخصخصة التي شملت كافة

، وقد تفاقمت هشاشة االقتصاد التونسي بسبب توجيه النشاط االقتصادي إلى النقلاالتصال، الغاز و 
ناهيك عن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج  2السريعير منتجة بحث ا عن الربح السهل و قطاعات غ

المناجم لم تتجاوز مساهمة قطاع الصناعة و و  % 10.4إلى حدود  2002الداخلي الخام تراجعت سنة
 .% 60.5بينما بلغت مساهمة قطاع الخدمات إلى  % 29.1

بمراكز  اعّمق من تبعيتها ورهن مستقبله هذا مالبالد أصبحت تعيش من االستيراد و ومنه فإّن ا  
ي دّ الذي تزعمت السلطة اعتماده لم يؤ  صالح الهيكليزيادة على ذلك فإّن برنامج اإلو  القرار األجنبية،

في الفترة ما بين % 3.6تفاقمت حيث وصلت إلى الخارجية بل زادت و  المديونيةفيف من عبئ إلى التخ
ي المنظمة العالمية للتجارة س فعجز الميزان التجاري المتواصل كما أّن انخراط تون. و 2002و 1987

رير تج عن ذلك من تحما نوخلق منطقة التبادل الحر و برامها التفاقيات شراكة مع االتحاد األوروبي وا  
عدم و ،إلى تدمير تدريجي للنسيج الصناعي المحلي لغاء تدريجي للتعريفات الجمركية أّدىا  المبادالت و 

 . 3المتوسطة على المنافسةسات الصغرى و تغلب عليها المؤس قدرة المؤسسات التونسية التي
ركزت اختالف بين فئات الشعب التونسي، حيث تنس في مجال توزيع الثروة تباين و هدت تو قد شو 
ة ذ استطاعت زوجة الرئيس بن علي وعائلتها من السيطر فئة قليلة مرتبطة بنظام الحكم، إ يد الثروة في

 في كتابهما "ول بيبونيك" الكاتبو  "كاترين كراسبيه" فيةالهيمنة على النشاط االقتصادي فقد كشفت الصحو 

                                                           
يناير"، في أمحمد مالكي وآخرون كانون الثاني 14التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة  منظومة» ،لطفي طرشونة1

، 2012،فبراير 1، الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ط.ثورة تونس األسباب والسياقات والتحدياترون(، )محرّ 
 .65-64.صص

 .54ص. ،رجع سابقم، مباركيو  بوطبة 2
 .27ص. ،مرجع سابقيوسف عبد السالم،  3
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ؤسسة م الذي صدر في فرنسا، حجم الفساد الذي ترتكبه العائلة الحاكمة، كما أشارت "حاكمة قرطاج"
 180من أصل  62تحتل المرتبةتونس حول الفساد، أّن  2010الشفافية الدولية في تقديرها السنوي لعام 

 .1في التقرير التي تشهد الفساد دولة من الدول المذكورة
 بير في االقتصاد الذي جعله يفتقد إلىت إلى فساد كوهذا على غرار انتشار الرشوة التي أدّ   

من  %80تركيز حوالي  إضافة إلىاإلدارة. القضاء و  المصداقية في الكثير من المؤسسات خاصة  
الداخلية  ت المحافظاتية للبالد، بينما عانالشرقالخاصة في المناطق الشمالية و االستثمارات الحكومية و 

 هذا ما يؤكد أّن هناك نمو غير متكافئستثمارات والخدمات والوظائف، و الجنوب نقص االفي الغرب و 
. ومنه يمكن القول أّن التدهور االقتصادي من أهم األسباب 2أطرافهو  وجود فجوة كبيرة بين مركز البلدو 

 المحّركة للّثورة في تونس
 

 األسباب االجتماعية للّثورة:: الثالث بالمطل
ت في قيام الثورا األسباب التي أّدت إلىيعد العامل االجتماعي والثقافي من أبرز وأهم العوامل و 

 الثورة تعود إلى تراكم الغضب في نفوس الشعوب بسبب هاذ أّن البيئة التي تقوم فيإ، الوطن العربي
أمن الّ لاأي معاناة المواطنين من حاالت ، هشاشة األمن االجتماعيو  الفقر المدقعالفساد الذي يعم البالد و 

هانات وانعدام الحريات حتى في الحصول على أبسط إضافة  إلى اإل ،ستقرار داخل التراب الوطنيــإالالا و 
او  حقوقهم أو حتى التعبير عن رأيهم من طرف  القمعتعرض الشعب إلى سوء المعاملة و  مشاغلهم. أيض 

 .3نأجهزة األم
ات جعل قرار و  نجحت الدولة البوليسية التونسية في حرمان الشخص األخالقي للمواطنو  

الشعب  المواطن يتحول أفراد األخالقي عندما أن يقتل الشخص شكالية وااللتباس، و الضمير في غاية اإل
ليل من قلكن هناك عدد . و "ساخر و  "استهلكالشعار الذي رفعته  السلطة عبرالتونسي إلى أداة في يد 

تحكمهم  يثحلهم بة ، هذا ما يمثل الملجأ الوحيد بالنسوغير واعين بحقوقهمون معزولين بقالمواطنين ي
خصية عند تدمير الش، رهاب الدولة البوليسيةإ زة النجاة بالذات في خضم طوفانغريالمصلحة اآلنية و 

ونسي عفويين التأفراد الشعب  تدمير الفردانية فيصبحبذلك يسهل األخالقية والقانونية في المواطن و 
هذا ما ال على المقاومة و على رد الفعل، ال على الرفض و  عونيستطفال ي السياسي مإلى موته يمضون

 . 4أحرزه النظام البوليسي في تونس
 

                                                           
 .97-95ص.ص ، مرجع سابقيوسف سالمة،  1

2Causes et objectifs de la Révolution Tunisienne, sur le site : www.assabah.com.tn(18/05/2017  10:30 ) 
 .42ص. ،مرجع سابقالعودة،  3
 .16، ص.مرجع سابق)سقوط الدولة...(،  ني،يالمد 4

http://www.assabah.com.tn/
http://www.assabah.com.tn/
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ر اتشنفأدى ذلك إلى افإّن المجتمع التونسي يعاني من سوء الخدمات الصحّية لى هذا ضافة إإ
ساء، فئة الن نتشار األمية بنسب كبيرة خاصة فيايضا أو  ،ناطق المحرومةخاصة في الم عّدة أمراض

تدريجيا  مهاراتهم رغم أّن هذه الفئة بدأت تتفتحللشباب من أجل تطوير كفاءاتهم و  اآلفاقوانسداد السبل و 
حاالتها المعيشية مع األوضاع االجتماعية تقارن أوضاعها و  مما جعلهاعلى العالم الخارجي المتطور 

دم عدم استفادتهم من عوائد التنمية و لدول األخرى. فقد تبادرت إلى أذهان الشباب عّدة أسئلة حول عل
 حسب التقرير الذي أصدرته منظمة اليونيسكو األخير" التعليم. و الشعوب األخرى الرقي إلى مستوى

إلى  أدى ،العربي التكوين في الوطنأشار إلى تدهور أنظمة التربية و  الذي 2011األزمة الخفية" لسنةو 
العديد من العاطلين  حيث أنتج، 1المعرفةمجتمع عن قيم الجدارة، الكفاءة و ال بتعاداو  ختالالتاال العديد من

يما ال س غلبهم من الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية الذين يطالبون بفرص عملأعن العمل و 
 .% 14لى حواليإ لرسميةحسب اإلحصائيات ا صلتنسبة البطالة لدى هذه الفئة و  أنّ 

 

للتخفيف من حّدة البطالة منها مشروع الخارطة  قد قامت الحكومة بتنفيذ عّدة مشروعاتو 
 ،2ربيلغاالشمال ربي و لية، مشروع تنمية مناطق الوسط الغتنمية المناطق الداخ الصناعية الجديدة لدعم

 لة،رتفاع ا في معدالت البطاا التجاهل لفترات طويلة وشهدتش و حيث عانت هذه المناطق من التهمي
التي بلغت نحو نسب العاطلين عن العمل و و أرقام ا  2010قدم المعهد الوطني لإلحصاء التونسي عام و 

ارتفعت النسبة عام موم السكان القادرين على العمل و من ع %13عاطل عن العمل بنسبة  461000
 .3% 17.6بلغت  2012أّما في % 18.7لتصل  2011

 

ى ا أدّ هذا م الجامعات بأن وزعت الجامعات داخل كل والية تقريبا مقرطةالحكومة بدوقد قامت 
االقتصاد  عدلم يعة التونسية تعيش ضغوط التكوين و الطلب فأصبحت الجامإلى االختالل بين العرض و 

 2008ذ أّن في عام الجامعية الشابة. إ ك الطاقاتالتونسي بمختلف هياكله قادرا على استيعاب تل
جامعة سّجل فيها  12مؤسسة منتمية إلى  200وصل عدد مؤسسات التعليم العالي إلى  2009و

مدّرس، لكن المشكالت تكمن في عدد المتخرجين الجامعيين بمختلف  2000طالب يكّونهم  359828
 . 4ألف متخرج 80الشهادات العلمية حوالي 

                                                           
، بيروت، مركز نماء للبحوث 1، ط.حوارات فكرية متخصصة وأخرى قصيرة :حوارات ما بعد الثورةسمير أوزيد وآخرون،  1

 .106-105.ص ص ،2012والدراسات،
ية من التحرير السياسي"، في عبد اإلله بلقزيز "الحركات االحتجاجية في تونس وميالد الموجة الثانوآخرون،  عبد الّنور ناجي2

 ،2012أفريل ، 3مركز دراسات الوحدة العربية، ط. بيروت، ،أفق جديد للتغيير الديمقراطي إلى أين؟ ...الربيع العربي)محّرر(، 
 .158ص.

 .97ص. ،مرجع سابقيوسف سالمة،  3
 .158،ص.مرجع سابقوآخرون،  ناجي4
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الم بطالة في العللتقديرات العامة وقد أشار آخر تقرير دوري لمنظمة العمل الدولية إلى أّن ال
 وبةصع الشعب التونسي ففي السنوات األخيرة شهد. 1%25وصلت إلى  2010و 2009العربي لعامي 
 تماعيةمن الناحية االج، و بسبب غالء المعيشة المنخفضمدن الكبرى لذوي الدخل المحدود و العيش في ال

أّن  الحراك االقتصادي غيرالجتماعي و التوازن ابارز ا في تحقيق ؤدي الفئة الوسطى دور ا أساسيا و ت
باأللم النفسي  الطبقة الشعور هذه رات االقتصادية للبالد وّلد في نفوسدقمعلى ال استيالء العائلة الحاكمة

الحاكمة طمس وتدمير الطبقة ما زاد من حّدة الغضب هو محاولة . و 2الذي تحّول إلى غضب شعبي
ما أدى به ة ميمقت اللغة العربيسالم وقيمه و حبيب بورقيبة كان يزدري اإلعهد ال انتهاكها، ففيالهوية و 

مية سالبدين إلى الحكم استهدف الهوية اإلصول زين العاو  بعدو  ،الزيتونةإلى غلق جامع األزهر و 
حسين تمحاولة و قتصادي غطية الوضع االاستخدام شعار الديمقراطية لتو باستخدام القبضة األمنية 

 .3سيةتونال األوضاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21ص.، 2014األردن، دار المجدالوي للنشر والتوزيع، 1ط. ع الثورات العربية أسبابه وتحوالته،ربي، حسين علي األسدي ناهده 1
 .159ص. ،مرجع سابقوآخرون،  ناجي 2
 .11ص. ،مرجع سابقبن سالم،  3
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 ورة التونسيةلثّ ل القوى المحّركة: الثانيث المبح
 

داف حها وتحقيق األهنجابية حّركتها جهات مختلفة من أجل إشهدت عّدة دول عربية ثورات شع
رغم اختالف الجهات المحّركة لهذه الثورات إاّل أّن مطالبها تتشابه إلى حّد بعيد، فقد رّكز و  المرسومة

والظروف  يشالخروج من التهم العدالة االجتماعية من أجلرئيسيين؛ الديمقراطية و  ينالثوار على مطلب
 من القوى المحركة للثورة في تونس ما يلي:و  كسر األنظمة االستبدادية.االجتماعية الصعبة و 

 
 :واإلعالم يةبالحركة الشبا: ب األولالمطل

 الحركة الشبابية: أواًل:

 بن علي على نظاممن غضب ما فجره به محّمد البوعزيزي و ما قام ونس و في ت إّن ما حدث
 لعمللم يوفر لهم شروط اباب و نظام تعليمي كّون الشكان وراء  ذيلاو االستبداد فرض اإلذالل و يي الذ

لى الطبقة مثقفين وينتمون إكان أغلبهم متعلمين و  ،ود الثورةالكرامة، فشّكل هؤالء الشباب وقوالشغل و 
يولوجيا سلتقوية االستفادة من هذه الفئة سو من له وعي ثقافي متقدم شكله النظام كل عموما  الوسطى

ستبداد الذي كان باالتاما كتسب وعيا ا لمي الذي تلقاه الشباب التونسيى العهذا المستو بفعل و  ،ثقافياو 
 لتعبير عن الذاتأفقا جديدة ل1جتماعيكشبكة التواصل االفوجد في وسائل االتصال  ،يحدث في المجتمع

حداث التغيير.و   ا 
 

ر الخوف كسر جداعلى العالم والتخلص من سنوات وسنوات من الحكم الديكتاتوري و  إّن االنفتاح
بروز نخب سمحت ب ،ةشعال فتيل الثور له دور كبير في إشباب إلى الشوارع الذي كان المن خالل خروج 

ود ر مختلفة عن وسائل المثقف العربي منذ عقتغيي وسائلو  تواصل جديدة متسلحة بأدواتجديدة شابة و 
لجماهير في ينتفض مع ا نما المثقف الشاب اليومفيقدمون اجتهاداتهم بشكل فردي، إ بالجلوس منعزلين

عن  انفصلالمثقف تجاوز المفهوم التقليدي و إّن مفهوم  .الجماعي ميدان االحتجاج هذا هو المثقف
باعتباره تجسيد  ،تنزعها عنه ويستعمل الشبابالشرعية له و  سية التي كانت تعطيأطره المؤسو رمزيته 

ا هو العالقات بين الشعار والتنظيم وبين مفي  تكاريةباف العفوي الجديد، وسائل جديدة و لصورة المثق
أشكال و  عالموسائل إو  مقرات جرائد يتطلبجديد ما هو تطبيقي، حيث عملوا على صياغة نظام نظري و 

 ممكن من الناس. ر عددتنظيم للتواصل مع أكب

                                                           
النتقال الديمقراطي و الثورة "القوى االجتماعية للثورة "، في اإلله بلقزيز ويوسف الّصواني)محّررين(، وآخرون،  أّفاية محّمد نور الدين 1

 .144، ص.2012يوليو  ،1ط.، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، عبد في الوطن العربي نحو خطة طريق
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لو أّنه نتاجه على النخبة حتى و في أّن األول يحصر إ الجديد يكمنفالفرق بين المثقف القديم و 
ر جّ ف ادعى تمثيل الجماهير لكّنه في الحقيقة يخدم النخبة، غير أن المثقف الجديد الجماعي الشبابي قد

ة مفتوح على كل الجموع الحركية الجماهري نتاجه منبثق من الشارع وهوالجماهير ألن إالنخبة و  ثنائية
ل قعلى نعن أّن هذه األحداث ساهمت في بروز أوجه جديدة من النخب كانت مهمشة فعملت  فضال  

 .1التنظيمأفكارها بواسطة خطابات واحتجاجات وشاركت في التأطير و 
 

 :دور اإلعالم في الثورة التونسية ثانيا:
 

 حة الخوفزالجديد من العوامل التي ساهمت في إعالم اإلاو  واالتصالتعتبر ثورة المعلومات 
عب وعية الشعالمي المطبق على الرأي العام التونسي كما ساهمت في تكسر الصمت اإلالسياسي و 

شر ، فتم اعتماد التواصل االجتماعي كوسيلة ن2جدارته في ممارسة الديمقراطيةالتونسي في أحقّيته و 
إضافة  ،األوضاع غير المستقرة في المنطقة التونسيةوالسياسي و  ماعياالجتللواقع  بديلة جاء كرد فعل

ر والنشر وخنق ، التعبياالتصالوضة على وسائل السيطرة المفر عالميا و ا  لى انقالب النظام فيها سياسيا و إ
إلذاعات ء انشاا  ض قيود كثيرة أمام إصدار الصحف و إلضافة إلى فر أهمها حرية التفكير. باالحريات، و 

رض في التعبير عن آرائهم السياسية والتغييرية وف منع التظاهر عن الراغبينات التلفزيونية و والمحط
 .محاكمات على المتظاهرينعقوبات و 

 

. 3رائهمآ هذا الكبت السياسي دفع بالشباب للجوء إلى مواقع التواصل االجتماعي للتعبير عن 
ادر ا على إخفاء تجاوزات حقوق اإلنسان الدولي لم يعد النظام في تونس ق في ظل الوضع اإلعالميو 

وق اإلنسان عن تجاوزات حقالعديد من الوثائق السرية والحساسة عن الفساد و  "ليكسكيوي"حيث نشر موقع 
أّن األوضاع  هالسفير األمريكي في تونس إلى الخارجية األمريكية مفادبه تونس، فالتقرير الذي بعث  في

لرئيس في ة تحّكم عائلة انتيج االجتماعيةالمجاالت االقتصادية و  في منتشرالفساد و  في تونس متعفنة
ما ألمح  ،محاط بالفسادقدم في السن وبعيد عن األنظار و أّن بن علي تالحكم واالستثمارات الداخلية. و 

زاحته في بيئة إبدفع إلى المطالبة  األمريكية ماقويا للواليات المتحدة حليفا ا و لم يعد صديق بن علي أنّ 
 .4مستعدة لموجة من االحتجاجنت ناضجة و كا
 

                                                           
 .614-514ص.ص  ،المرجع نفسه 1
 .162ص. ،مرجع سابقوآخرون، ناجي  2
، كانون 44.ع، مجلة العلوم السياسية"، دور شبكات التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربيأحمد عبد اهلل عبد الجبار، " 3

 .204 .، ص2012الثاني، 
 .162ص. ،مرجع سابقوآخرون،  ناجي 4
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 ا تحددت فيما يلي:أدوار   التونسي، في الحراك التواصل االجتماعيفلعبت شبكات 
 

تشمل مجالين أولهما العمل على بناء قاعدة اجتماعية تدعم األهداف و التعبئة السياسية: .أ
اإلضراب  مثل الدعوة إلى وثانيهما توظيف تلك القاعدة لتحقيق أهداف سياسية محّددة ،السياسية

أو التظاهر أو العصيان المدني. حيث نجحت شبكات التواصل االجتماعي في تحويل الغضب 
 ل مئاتمن خال باإلضافة إلى جمع آالف الشبابواقع و على أرض الاالفتراضي إلى غضب 

 يالجتماعي، الثقافالتغيير ا تحريك الرأي العام من اجل إحداثالصفحات بمطالب عادلة و 
 .1هذا ما أبرز قادة جدد للرأي يدعمون فكرة التظاهر إلنجاح الثورةو  ،والسياسي

 لفئات المشاركةالتواصل بين القيادات الميدانية و قامت هذه الشبكات بتنسيق ا التنسيق:التنظيم و  .ب
صر دورها ت. ال يقتنقل الخبرافي الحمالت االحتجاجية، تعمل على التنظيم والحركة المشتركة و 

حصلت تحركاتها ووقائعها، فيتعداه إلى متابعة االحتجاجات و  التنظيم فقط بلالترتيب و على 
 .2على التأييد العالمي

 

الشباب  يسيتسك إضافة إلى هذه األدوار هناك أدوار أخرى لعبتها شبكات التواصل االجتماعي
 اضية شبيهةاسية افتر تنظيمات سيالسياسية من خالل تأسيس جماعات و الذين كانوا بعيدين عن القضايا 

التعبير مثل و  الرأي مناقشتها عبر كافة أدواتنشر األفكار السياسية و  خاللها السياسية يتم من باألحزاب
دادية قبل نظمة االستبمعارضة شبابية لألالمنتديات. فشّكلت هذه التنظيمات االفتراضية المدونات و 
، راتخالل المظاهت التواصل االجتماعي ومن قت هذه الحركات االحتجاجية سواء على شبكاسقوطها ال
 مالشبكات من أجل العمل على إضعاف شرعية النظا قبل المجتمع المدني كما وظفت هذهدعم ا من 

 .3الخارجيالحاكم على الصعيدين الداخلي و 
عالم شكل منعرجا حاسما لنجاح الثورة التونسية ألّنها سمحت بإيصال اإل مّما سبق أنّ  يمكن القول

 ،ماعيشبكات التواصل االجت المقبل بكثرة على استخدام مطالب الشعب خاصة فئة الشبابو شغاالت ان
لخروج من اعلى العالم الخارجي و  التي فتحت له الطريق لالنفتاح يوتوبالو  تويتر ،خاصة الفايسبوك

 قيود النظام االستبدادي.
 
 
 

                                                           
 .215، ص.مرجع سابقعبد الجبار،  1
 .216ص.المرجع نفسه،  2
 .921-821ص.  ص المرجع نفسه، 3
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 المدني: مؤسسات المجتمعو  القوى العمالية والمهنية: الثاني بالمطل
تحاد اللالمهنية دور ا مهم ا في تأييد الثورة الشعبية التونسية، حيث كان لعبت القوى العمالية و 

ي بان االستعمار واألنظمة االستبدادية التإ كبير في النضال السياسيالدور الالعام التونسي للشغل، 
ا خالل الحراك السياسي التونسي سنة  المكتب التنفيذي لالتحاد  حيث أصدر 2011جاءت بعده وأيض 

ل حق مشروع تضمنه كل التشريعات أكّد فيه أّن الشغ 2010ديسمبر  22العام التونسي بيان في يوم 
وطنية و  إلى اعتماد البالد حلقات حوار جهوية ايؤمنه دستور البالد كما دعوالمواثيق والمعاهدات الدولية و 

 .1للقضاء على عوامل التوتر
واحد في البالد ضراب عام إقرار إضرابات من دون أن يتجرأ على إالن قد بدأ االتحاد بإعو 

 بأكملها حيث سمحت الهيأة اإلدارية لالتحاد لكل جهة بإعالن اإلضراب حسب الظروف التي تناسب
كان االحتجاج على استخدام و  فروعه بإعالن االحتجاجات، باشرتو  2011جانفي 11هذا يوم ذلك و 

بعد هروب بن علي أعلن االتحاد العام و  ين عنوان اإلضراب العام.الرصاص الحي ضد المتظاهر 
 ،نجاحهاا  و  رهايطأتضراب و إ حركةعلى تنظيم المحتج و  مع الشعب تضامنه التونسي للشغل بشكل رسمي

تقصي الحقائق ل بإنشاء لجان لباطاحترام فصوله و التزام الحكومة بتطبيق الدستور و  لبهاحيث كانت مط
 لجان وطنية لمراجعة الدستور.  تشكيلعليه باغتيال أبناء الشعب و  ةالتهممن ثبتت  لمقاضاة

لكات الممتو  االتحاد المحلية إلى تشكيل لجان لحماية مقراتودعا الهياكل النقابية الجهوية و 
انضمامه قد أسهم و . 2االعتداءة المواطنين من كل مظاهر السطو و مؤسسات العمل لحمايالعمومية و 

نقابية أخرى و  تشجيع قوة سياسيةبير في تغيير حوارات بين القوى و كحتجاجية بشكل الحركات اال إلى
حادات االتانضمامها إلى االحتجاج. كما ظهر تحالف بين تأييدها و منظمات حقوق اإلنسان على إعالن و 

وسيع ت انضمامهم إلى انتفاضتهم، كل ذلك ساعد علىوالمثقفين وغيرهم حول الشباب وتضامنهم معهم و 
ام زايد الضغوط على النظتمناطقيا أي في المناطق المختلفة مما أّدى إلى طاق هذه األخيرة طبقيا و ن

 .3القائم بشكل غير مسبوق
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .60، ص.مرجع سابقبن عمارة، و طويل  1
، بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة رورتها من خالل يومياتهاوصية ثورة بنيالثورة التونسية المجيدة عزمي بشارة،  2

 .287ص. ،2012جانفي ،1السياسات، ط.
 .205ص. ،مرجع سابقعبد الجبار  3
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 المؤسسة العسكرية:األحزاب السياسية و : الثالث بالمطل
الحظ كن من الملها مع الثورة الشعبية التونسية و التحامحزاب والقوى السياسية تضامنها و أعلنت األ

النخب و  بية، فلم تبادر قيادات األحزابأّن األحزاب السياسية لعبت دور ا تابعا لدور القوى الشعبية الشبا
عالن عن تأييدها للقوى الشبابية، لكن مع ى هذه االحتجاجات بل تأخرت في اإلالسياسية بالدعوة إل

امت قه األحزاب عن حذرها و هذ ليها، تراجعتانضمام كتل اجتماعية مهمة إجات و تصاعد وتيرة االحتجا
حركات يادات األحزاب في دعم التأسهمت قباإلعالن عن تأييدها لالنتفاضة والتحقت بالحراك الشعبي و 

تجاجات هذه االحل هاسياسية وتأييدالقوى الو  سياسيا إاّل أّن المالحظ بأّن موقف هذه األحزابعالميا و إ
تسخيرها لصالح مصالحها االحتجاجات وتسييرها و  ةااللتحاق بها إّنما كان محاولة لركوب موجو 

 .1الخاصة
 سحب اتأيام من اندالع االحتجاجأربعة  وقد طالب الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة بعد 

، مع الهيئات المدنيةممثلي الشباب العاطل عن العمل و  فتح حوار مباشر معقوات األمن من المدينة و 
ن طريق عستراتيجية التنمية ابلية تتصل بالنظام السياسي و ت هيكصالحاإجراء إإضافة إلى مطالبة 

 .2الجمعيات المدنيةيود المفروضة على نشاط األحزاب و رفع القتحرير الحياة السياسية و 
وقفه عن مواقف الحزب الديمقراطي التقدمي إذ طالبت مالتجديد لم يختلف  أمّا حزب حركة

حركة إلى ذه القد توجهت هالموقوفين و  راحصطالق ا  لمدينة و االحركة بدورها بفك الحصار األمني على 
لتصعيد، ا بوضع حد لهذا جراءات فورية وملموسة وكفيلةا  التخاذ قرارات و  ملح   بن علي برد   الرئيس

ما الحركات. كالشعب إلى هذه الدرجة من الغضب و ب الحقيقة التي دفعت لألسباب لمعالجة جذريةو 
ة التعجيل بتنظيم ندوة وطنية تجمع كل القوى الوطنيالشعبية و  الطموحاتتراف بشرعية طالبته باالع

نخب إلى تنظيم مسيرة وطنية جمعيات و  ،قوى الوطنية من أحزاببالبالد كما دعت هذه الحركة كل ال
 .3الته المشروعةضامن أجل دعم الشعب ومساندته في ن

م يكن مباشرا، ل دورهاورة التونسية إالّ أّن نجاح الثإاألمنية دور ا مهما في لعبت األجهزة العسكرية و 
حيث  4يقمعهال الجيش محايد من أن يقف ضّدها و أن تجع إذ أّن هذه الثورات نجحت بعد أن استطاعت

صراره على أّن دوره و  المتظاهرين في تونس العاصمة النار على طالقامتنعت قوات الجيش عن إ و ها 
دولة لنظام ووظيفته حفظ أمن الاة وطنية تميز بين الدولة و يش كقو وتصرف الج ،المنشآت العامة حماية

باألمن القومي أي أمن الناس وأمن  ليس حفظ أمن النظام، في ظرف أّن حفظ أمن النظام قد يمسو 

                                                           
 .204ص. ،مرجع سابقعبد الجبار،  1
 .277،ص.مرجع سابق)سقوط الدولة...(، المديني، 2
 .61، ص.مرجع سابقبن عمارة، و طويل  3
 .206ص. ،جع سابقمر عبد الجبار،  4
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ديمقراطي عملية التحول اللقد كان الجيش التونسي مدركا بضرورة الحفاظ على االستقرار في و  الشعب.
 .1مسؤولة قد تؤدي إلى صدامات دمويةو ذ لم تكن مستقرة ألّنها إ

 

اك شكل كبير في الثورة التونسية، هنبالفواعل الداخلية التي ساهمت و إضافة إلى المحركات و 
 :شعال فتيل الثورةأيضا محركات خارجية ساهمت في إ

 

 المحركات الخارجية للثورة التونسية: 
 ن:هناك اتجاهي ،تونسيةفي الثورة ال الخارجيةالمحركات حول مدى تأثير العوامل و 

ي صناعة ه كل االحتجاجاتأو الثورات العربية بصفة عامة و  اتجاه يرى أّن الثورة التونسية أوال:
ر هذا االتجاه إلى أبعد من ذلك ويعتقدون بأّن يذهب أنصاصة لم يكن فيها أيدور خارجي، و داخلية خال
 كأمر واقع. يتعامل معها فقطات العربية و ر و بالث ليست سعيدة المتحّدة األمريكية خاصة الوالياتالعرب و 

حداث ا  مؤثرة في تحريك الشارع العربي و ماله من قوة اتجاه يرى دور العامل الخارجي و  ثانيا:
أّن الواليات  ،"يكسويكيل"موقع  وثائق سرية كشفها استنادا إلى ،يعتقد أصحاب هذا االتجاهتغييرات فيه، و 

يرى  رخعض اآلالبتدعم الديمقراطية في مصر و  رات إلى منظماتالمتحدة األمريكية دفعت ماليين الدوال
الموقع نفسه كان له دور فاعل لما حدث في العالم العربي بما في ذلك تونس ألّن هذه أّن هذه الوثائق و 

لى وع.2عن حجم الفساد الموجود في هذه الدولفت أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتهم و الوثائق كش
 د عاملين أساسيين ساهما في تبلور التحوالت الراهنة بدوافع خارجية:العموم يمكن رص

ب حدى المصاعالذي يمثل إالتابعة و المتخلفة الشامل للبلدان الواسع و  االختراق الرأسمالي .أ
ية مانالتسهيالت االئتها، لما يوفره من حاالت القروض و األساسية أمام التحول الديمقراطي في

 ،اسياالختراق السييوفر لبعضها الحماية العسكرية ناهيك عن كمة و لسداد ديون أنظمتها الحا
 عالمي.اإلالثقافي و 

دائل الممكنة من التفكير في الباألزمات المتتالية و  لية، ببروزالتراجع النسبي للمنظومة النيوليبرا .ب
منية خاصة أمام صعود القوى األخطار األربية لتجنب الكوارث االقتصادية و طرف الدول الغ

 .3لجديدة المنافسةا
                                                           

 2011/11/03:10،27،اإلعالمية، شبكة الجزيرة في برنامج العمق، أسباب انطالق الثورة التونسيةعزمي بشارة،  1

 www.djazeera.com (20/05/2017 19:00 )في:  
ة الجامعات الفلسطينية وأثرها، مفاهيم الحرية والمشاركة السياسية لدى طلب 2011الثروات العربيةرأفت فؤاد عبد الرحمن ريان،  2

 .22، ص.18/02/2015جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا ر، فلسطين،ي، مذكرة ماجستالغربية في الضفة
نمية ، دفاتر المتوسط يصدرها مخبر التحقيقة الحراك السياسي العربي تحول ديمقراطي ام فوضى خالقة؟"عبد السالم فريقة،"  3

 .66، ص.2014والحكم الراشد في جنوب المتوسط، العدد األول، جوان المستدامة 
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 :وموقف اإلتحاد األوروبي المرحلة االنتقالية في تونس: الرابع بالمطل
 :المرحلة االنتقالية في تونس أواًل:

 مرحلة ما قبل انتخابات المجلس التأسيسي: .أ
التوجه نحو المملكة عن مغادرة الرئيس بن علي تونس و  2011يناير  14الن في عن تّم اإلأ بعد

ليلة بعد ساعات قو ندالع المظاهرات ضد نظام الحكم، دية بعد أقل من أربعة أسابيع من االعربية السعو 
بقا للمادة طلمؤقت للمنصب عن توليه منصب الرئاسة نظر ا للفراغ ا "محّمد الغنوشي"أعلن الوزير األول 

دستوري ون الوجد معارضة من خبراء القان "محّمد الغنوشي"يه لدستور التونسي، ولكنما أقدم علمن ا 56
أعلن في العاصمة التونسية من جديد فراغ منصب الرئاسة في شكل  2011يناير  15في . و التونسي

ب ال يتعدى ستين يوم ا، حيث يتم خاللها انتخا فتولى منصب رئيس البرلمان التونسي على أن دائم،
ل حكومة يل مهمة تشكيفي خطابه األول بتوك "فؤاد المبزغ"فقام الرئيس المؤقت  رئيس جديد للبالد.

شير كل تع وقت ممكن و تعمل على إجراء انتخابات برلمانية في أسر  "محّمد الغنوشي" ية إلىموّحدة وطن
تيجة لمجموعة الحاكمة في تونس ناالرتباك التي اتسمت بها محاولة اإلى السرعة الهائلة و  اإلجراءاتهذه 

عادة ا  ن علي، عملت على تطبيع األوضاع و ين بالمفاجئ للرئيس المخلوع زين العابدحيل السريع و ر ال
 .1ى عملية التطبيعلضفاء شرعية دستورية عا  لدولة و و  واالستقرار للنظام التماسك

 

لسعي االثوار مرحلة جديدة من الثورة وهي مرحلة حشد وجمع المطالب و  ترقب ا لالنتخابات، بدأو  
لمسؤولين اشعبي لكونها تضّم عدد من ورفض  تعرضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، و إلى تحقيقها

 تحاد العام للشغل الذي له تاريخ.فبرز دور اال2التكنوقراطيين الذين عملوا في نظام بن علي المخلوعو 
ات مع بدأ الثورة كان االتحاد مساندا للحركعلي لكّنها ُقمعت بقبضة أمنية، و  في مواجهة نظام بنطويل 

 االحتجاجية خاصة في أيامها األولى.
االتحاد إلى بدأ التحول في مسار الثورة التونسية نحو حشد المطالب خاصة بعد رفض ير شوي

الباجي قائد "تعيين و  الشعب الحكومة االنتقالية حكومة الغنوشي، مّما اضطرها إلى تقديم استقالة جماعية
قّدم الثوار امل. و لكت لتغيير نظام بن علي باهنا بدأ مسار الثورة يشهد تطورارئيسا للحكومة و  "سيبالس

 :3مجموعة من المطالب أهمها

                                                           
 ، 2016سبتمبر 17، الرياض، مركز نماء للبحوث والدراسات، التونسي، المسار، التحديات، رهانات االنتقالوري ثالنموذج ال 1

http:// nama-center.com ،(12/04/2017 12:45). 
 ، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،لتونسية، المسار والتحدياتعام من الثورة امحّمد أحمد صافيناز،  2

http:// acpss.ahram.org.eg/news، (12/04/2017    09:48). 
 .مرجع سابق لنموذج الثوري التونسي،ا 3
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تم ي جراء انتخابات مجلس شعبي تأسيسي على أن تكون مهمة المجلس صياغة دستور جديدإ .أ
 الرئاسية؛ضير لالنتخابات البرلمانية و التح

 المستشارين؛حل مجلس الّنواب و  .ب
 يقاف العمل بالدستور القديم؛إ .ت
 ممتلكاته؛قضائي وتصفية أمواله و مع الدستوري الحاكم بحكم حل حزب التج .ث
 دارة األمن السياسي؛إلغاء إ .ج
تضم و  التحول الديمقراطيصالح السياسي و اإل ،العليا لتحقيق أهداف الثورةتكوين الهيئة  .ح

عداد النصوص تكون مهمتها إممثلي األحزاب والمنظمات والخبراء وممثلين عن الشباب، 
 هداف الثورةبتحقيق أ صالحات الكفيلةقتراح اإلاو  ة بالتنظيم السياسيالتشريعية ذات العالق

 الرقابة؛تأسيسي يتولى السلطة التشريعية و جراء انتخابات مجلس إلى جانب إ
 ين من رموز المعارضة؛المنفيّ سن العفو عن المعتقلين و  .خ
 نشاء هيئة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات.إ .د

جلس جراء انتخابات المهذا قبل إمواقف و سية تباين في الفي هذه الفترة شهدت الساحة السيا
ة األمنية هز األج داتإقالة قيا فبعض هذه المواقف انحازت لمطالب الشعب التونسي منها: التأسيسي،

بعضها سار في اتجاه آخر يطالب و  أهداف الثورة، تشكيل لجنة عليا لحمايةوحّل الحزب الحاكم و 
على دل هذا ما يفقوبلت بالعنف و  ل أهداف الثورةمافيها الشعب الستك التي خرج المظاهرات بمواجهة

ق المحافظين من النظام السابمن المسؤولين و عدد كبير  قاموا بتعيينو  .استمرار قمع مطالب الشعب
مؤقتة، حكومة هي الحكومة الر السياسي بين الجهات المؤسسية و تشتت القرامتورطين في قضايا الفساد و 

منية قادة األجهزة األسي، والمؤسسة العسكرية ومسؤولي و حكومة السبة و شي األولى والثانيمحّمد الغنو 
 .1التابعة لوزارة الداخلية

 مرحلة انتخابات المجلس التأسيسي: .ب
جماهرية عارمة  عن رغبة 2011كتوبر أ 23عّبرت العملية االنتخابية التي أجريت فعاليتها في 

بانتخابات  تنتهيو  د ديمقراطية تبدأ بالدستورواعقورية التونسية الثانية على أسس و في بناء الجمه
لب رة غالدينية بصو تداخل في الرؤى الحزبية و . فقبل انتخاب المجلس التأسيسي حدث هناك 2الرئيس

ي العملية ف المستقلين المشاركينك عدد كبير من القوائم الحزبية و ان هناكعليها الطابع اإليديولوجي و 
مستقلة قائمة حزبية و  1500ي االنتخابات فشارك  حيث فس االنتخابيالتنا دور ا في حّدة االنتخابية

                                                           
 .المرجع نفسه 1
 .74-64.ص ، صداد ودراسة المجاالتالثورة؛ الحرية والكرامة، الربيع العربي ثورات الخالص من االستباحمد كرعود،  2
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مقعد.  217يتنافسون على حزب سياسي و  100يمثلون  مرّشح 500و آالف 10ضمن ما يقارب من 
 :1جديدة يمكن ذكرها فيما يلي االنتخابات بمتغيراتقبل  الحزبي التونسيسم المشهد فقد اتّ 

 االنتخابي استحسان العديد من هفقد نال برنامج النهضة اإلسالمي ري لحزبيجماه تأييد .أ
سياسية لمنابر الا الخطابات بين تخوف النخبة المثقفة من تباين بالرغم من فئات المجتمع

المنابر الدينية بالتشّدد، لكن هذا لم يحدث فقد اتسم برنامجه باالعتدال حيث تتسم بالمرونة و 
تطبيق الشريعة اإلسالمية أو اتخاذ سياسات بند إلى  365لم يشر في بنوده المكونة من 

 تمييزية ضد المرأة؛
ومنح الترخيص القانوني  1994تقديم حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي تأسس في  .ب

 وقد اكتسب هذا الحزب التأييد الشعبي من خالل ما جاء به برنامجه 2002سنة
 ؛رموزهاعي إلى قطع تام للنظام القديم و االنتخابي الد

 15يمثلها حزب المحافظين التقليدين القانوني في دور العريضة الشعبية المستقلة و  بروز .ت
حيث طرحت العريضة نفسها وفق خطاب  ،أي بعد مغادرة بن علي الحكم 2011يناير 

 استطاعت المنافسة في االنتخابات؛مي تقدمي يحمل أبعادا اجتماعية و توافقي إسال
 حزبا 11يضم و  2011مايو 31توجه يساري تأسس في  ذو القطب الديمقراطي الحداثي  .ث

ل على لكّنه حصطرف مستهدفا مواجهة اإلسالميين و قّدم نفسه من خالل برنامج علماني متو 
 نسبة تمثيلية ضئيلة في المجلس التأسيسي.

 االنتخابات وجذبت عدد ا كبير ا من األصوات حيث بلغكل هذه تمثل أهم القوى السياسية المشاركة في و 
نسبة التونسيين و  % 70ماليين نسمة، بلغت نسبة المشاركة في االقتراع حوالي  7عدد سكان تونس 

يبين و .2عضو 18تّم تمثيلهم في المجلس الوطني التأسيسي ب و  % 40المقيمين في الخارج حوالي 
 نتائج االنتخابات: المواليالجدول 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مرجع سابق، زصافينا 1
 .المرجع نفسه 2



 بيئة الثورة التونسية                       الفصل الثاني          

 

   48 
 

 ني الـتأسيسي التونسينتائج انتخابات المجلس الوط(: 01الجدول رقم )
 

 عدد المقاعد األحزاب السياسية
 89 حركة النهضة

 29 المؤتمر من أجل الجمهورية 
 26 العدالةالعريضة الشعبية للحرية و 

 20 الحرياتتكتل من أجل العمل و ال
 16 الحزب الديمقراطي التقدمي
 16 األحزاب والقوائم المستقلة

 05 القطب الديمقراطي الحداثي
 05 زب المبادرةح

 04 حزب آفاق تونس
 03 البديل الثوري حزب العمال الشيوعي

 02 االشتراكيينحركة الديمقراطيين و 
 02 حركة الشعب

 217 المجموع
 النتائج" المسار و  ،طار"اإل مجلس الوطني التأسيسي التونسيالمصدر: عبد الّلطيف الحناشي، انتخابات ال

 .22ص. ،2012مارس، السياسات، قطر دراسةو  المركز العربي لألبحاث
 

ذي منع لحيث صدر قانون االنتخابات ا ،واتسم المشهد التونسي بحالة من التوافق في تلك األثناء 
 الفات من أجلقامة تحّتم على القوى السياسية الفائزة إغلبية البرلمانية وحلألسياسي  احتكار أي فصل

صادق المجلس ف السياسية المكونة للمجلس التأسيسي شهد تجاذبات بين القوىلكن هذا الحكومة و تشكيل 
اآلراء  فقتا، حيث تو 2011ديسمبر 11فعاليتها في  دستور مؤقت للبالد في جلسة تاريخية جرت على

منصف "ورئاسة الدولة لصالح  ،"اليبالج حمادي"مين العام لحزب النهضة حول رئاسة الوزراء لصالح األ
رئاسة المجلس التأسيسي لصالح األمين العام لجمهورية و حزب المؤتمر من أجل ا رئيس "المرزوقي

 .1"مصطفى بن جعفر"لحزب التكتل 

                                                           
 .94-84ص. ص ،مرجع سابقكرعود،  1
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هو ابق و الحافل بمعارضة النظام الس رئيس ا للوزراء بناء ا على سجّله "ليحمادي الجبا" تّم تعيينو  
سي نيرى الشعب التو وكان من بين المعتقلين، و  "نين العابديز "عضو من حركة حزب النهضة عارض 

 1قةأّنه جدير بالثّ ن الوضع في تونس و أّنه سيحاول تحسي
 

 مرحلة ما بعد االنتخابات: .ت
عض ب "منصف المرزوقي"المظاهرات حيث اتهم الرئيس ت هذه المرحلة عودة اإلعتصامات و شهد

في 2012تونس في يناير  القوى اليسارية عن مسؤوليتها عن األحداث خاصة االعتصامات التي شهدتها
الب أمام مط عاجزة ظهارهاا  تصعيد مطالبها إلحراج الحكومة و على  حثهاو  ،شةالمهمّ  من المناطقالعديد 

إلى  راجع هذاالسياسية و  في صفوف القوىاالنقسامات و  اإليديولوجيات ه الفترة عودةهذ الشعب، فشهدت
النهضة لتمّتعها  بفشال حز ينجحوا في إ . لكن العلمانيين لمحزب حركة النهضةمانيين و المنافسة بين العل

ع ه راجهذا كلزاب في تونس و انشقاقات بين األح فحدثت هناك عّدة 2بقدرة عالية في تعبئة الرأي العام
عامال   اعتبر االستقطاب اإليديولوجيف الجديدة. فهذا مرشح للتصعيدالقديمة و  لصراع بين النخبا لىإ

حزبي حول مسارات عملية االنتقال في حالة التجاذب ال تمثل بوضوحمن عوامل الصراع الداخل 
 .3الديمقراطي

 الحكومية فقت على اقتسام المناصباتو  فالبعض يرى أّن القوى السياسية الفائزة في االنتخابات  
إلى المجلس  بها أتتعلى القوى الشعبية التي  اتهااختصاصو  تعرض تلك القوى مهام مناصبها دون أن

تعلق اختالف المنطلقات الفكرية لكل حزب فيما ياتورية األغلبية و ال نحو الديكتالتأسيسي مّما يعد تحو 
 .4بالمشروع المجتمعي المرغوب في تشيده خالل المرحلة االنتقالية

 

قامة دستور جديد في تونس:و  أزمات التوافق الوطني .ث  ا 
في صفوف السياسة  رة التجاذباتكثو  2013تعّرضت لها تونس خالل عام رغم كل األزمات التي 

 هوا و ة بدرجة ما على تجاوز خالفاتهقادر  العلمانيين، إاّل أّن النخبة ظلتاإلسالميين و  لخصوص بينوبا
ر يتوافق مع معايي هو دستوربموافقة شبه عامة و  دستور جديد صدارعن إ2013ما أسفر في أوائل عام 

عقبها الية حيث سيالمرحلة االنتقاستحقاقات  إنجازقد شّكل ذلك خطوة هامة على طريق الديمقراطية. و 
، تأزم 2013راير في فب "بلعيد شكري"المعارض اليساري  رئاسية لكن وباغتيالجراء انتخابات تشريعية و إ

                                                           
واشنطن،  ،األولى للثورة التونسيةرى ، توقعات المواطنين في الّذكاإلصالحمن الثورة إلى نيكول روزويل، أسماء بن يحي، تونس  1

 .44ص. ،2012المعهد الوطني الديمقراطي، جانفي
 .مرجع سابق، زصافينا 2
 .مرجع سابقلنموذج الثوري التونسي، ا 3
 .مرجع سابق، زصافينا 4
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ي تشكلت في الت *طالبت بإسقاط حكومة الترويكاالوضع في البالد حيث تكتلت قوى وأحزاب سياسية و 
 .20111انتخابات أكتوبر 

ادرة مب القيادي في حزب النهضة "ليحمادي الجبا"وزراء م رئيس الأزق قدّ وللخروج من هذا الم
مبادرته  استحقاقات المرحلة االنتقالية ولم تنجح بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية تستكمل انجاز

 . 2013فبراير 19قّدم استقالة حكومته في ف. الرفض حتى من حزب حركة النهضة القتو 
بعض مطالب قوى أحزاب  حكومة جديدة لتحقيق لتشكيل وبعد ذلك حدثت مشاورات عديدة

تّم اإلعالن عن  2013مارس18ففي  ،لخروج من األزمة السياسية التي عاشتها تونسالمعارضة وا
مة منصب وزير الداخلية في حكو ، القيادي بحزب حركة النهضة الذي كان يشغل "ضعلي العري"حكومة 

بقت أمستقلين تلبية لمطالب المعارضة و الوزراء ال على زيادة عدد ضلي. فقامت حكومة علي العريالجبا
 .*الترويكا االئتالفعلى حكومة 

مجلس ال ضوع "براهميلمحّمد ا" اليساري المعارض من جديد باغتيال تفجرت األزمة السياسية
وجرت مظاهرات واحتجاجات  ،هام حزب حركة النهضةتّ إ تمّ حيث  ،2013 جويليةفي الوطني التأسيسي 

تحشد أنصارها في الشارع لدعم مطالبها.  بدأتالحكومة والمجلس الوطني التأسيسي و طالبت بحل 
كان له صدى في تونس على  2013 جويلية 03و جوان30في  يضاف إلى ذلك أّن ما حدث في مصر

شعبيا  امعارض له، أمّ قسمت األحزاب بين مؤيد لما حدث و الشعبي، فسياسيا انو  المستويين السياسي
 قة منه.المنبث كل السلطاتو  سحب الثقة من المجلس التأسيسيد تونسية تطالب برّ ظهرت حركة تم

 العام التونسي للشغل، االتحادمن المجتمع المدني:  للخروج من هذه األزمة بادرت أربعة منظماتو 
نسان ابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلالصناعات التقليدية، الر اد التونسي للصناعة والتجارة و االتح

 ة بنود هي:ثالطريق مكونة من ث بطرح خارطة امينعمادة المحو 
تتولى إدارة شؤون البالد خالل ما تبقى من 2تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية .1

 ؛المرحلة االنتقالية
 قرار مشروع الدستور؛إ .2
 .تشكيل هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات، بحيث يعقب ذلك تحديد موعد االنتخابات .3

                                                           
 ، لبنان، مركز الدراسات الوحدة العربية،مراجعات ما بعد التغيير :2014.2013حالة األمة العربية ، وآخرون ابراهيم نصر الدين 1

 178، ص.2014مايو ،1ط.علي الّدين هالل)محّرر(، 
, وتكونت من حركة  2011ديسمبر  16كا: هو ذلك االئتالف الحزبي الثالثي الذي أدار تجربة الحكم في تونس بداية من التروي*

و حزب التكتل من أجل العمل %13, 36و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بنسبة %01,41النهضة التي حصلت على نسبة 
 .%21,9والحريات على نسبة 

 .179ص. ،ع سابقمرج، وآخرون نصر الدين 2
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وار السياسيين اتفقوا على تنفيذ بنودها، فانخرطوا في حو هذه المنظمات المدنية بين بعد مشاورات و 
الذي  "عةمهدي جم"برئاسة  ةكفاءات مستقلحكومة  تّم تشكيلو  علي العريض ، فاستقالت حكومةوطني

جديدة الحكومة ال حصلت 2014يناير  28في و  ير الصناعة في حكومة علي العريض.ز شغل منصب و 
 أّكد جمعة أّن أولويات حكومته تتمثل في استكمال استحقاقاتلى ثقة المجلس الوطني التأسيسي و ع

التصدي ن خالل م تعزيز األمنية نزيهة و برلمانرئاسية و  لبالد إلجراء انتخاباتالمرحلة االنتقالية بتهيئة ا
 2014يناير  1في الجتماعية. و وا المشكالت االقتصادية بفاعلية للعنف، اإلرهاب والجريمة ومعالجة

شراف همة اإلها مليا المستقلة لالنتخابات المنوط لالمجلس الوطني التأسيسي أعضاء الهيئة الع انتخب
 صادق 2014يناير  26ففي  تم تسريع وضع الدستور الجديدلبرلمانية. و اعلى االنتخابات الرئاسية و 

إجمالي نائب من  200بية ساحقة، حيث وافق عليه المجلس الوطني التأسيسي على الدستور كامال  بأغل
 ثلون الترويكا الحاكمة للدستوريناير وّقع الرؤساء الثالث الذين يم 27في في المجلس و  عدد األعضاء

مهدي و  منصف المرزوقي)رئيس الجمهورية(، مصطفى بن جعفر)رئيس المجلس الوطني التأسيسي( هم:و 
 تقلة(.رئيس الحكومة االنتقالية المس)جمعة 

اقيم ومبادئ الديمقراطية و  وهذا الدستور يتوافق مع  ؤكد ت الحداثة السياسية حيث يتضمن نصوص 
بدأ الفصل تحقيق ممكتسبات المرأة التونسية و صيانة ات العامة و الحريحماية الحقوق و  ،ى مدنية الدولةعل

الحتفال رسمي ا بإقرار الدستور تّم ا 2014شباط  07في . و 1الالمركزيةبين السلطات مع التوازن بينهما و 
تي كل الحكومات ال المواليالتونسي بحضور العديد من الضيوف من بلدان العالم وسيوضح الجدول 

 مّرت بها تونس خالل المرحلة االنتقالية إلى يومنا هذا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .180ص. ،نفسه مرجعال1
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 حكومات تونس خالل المرحلة االنتقالية.(: 02الجدول رقم )

 
 //:arabi 21.com.03 -2011 :httpفي 2016جانفي  14.المصدر: تونس بعد الثورة

 

 يع العربي":ز بناء التوافق الوطني في تونس مقارنة بدول "الربيّ عز تعوامل  .ج
 

ب التي حاالت االستقطافعلى الرغم من كثرة األزمات و  ة النخب السياسية التونسيةطبيع .أ
لى صحاب القوى ظلوا عأّن المعتدلين على الجانب وهم أ اإلسالميين إالّ لعلمانيين و جرت بين ا

صاء قاإللى حلول وسطى بعيدا عن اإلقصاء و ل إو لوصاالحوار و  قادرين على فتح قنوات الدوام
 بذلك تّم تقليص تأثير المتطرفين في الجانبين.المضاد و 

المرونة النسبية التي أبداها حزب حركة النهضة سواء لجهة التنازل عن رئاسة الحكومة  .ب
 ،توريةالمقترحات الدس التخلي عن بعض لمصلحة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة أو لجهة

ية العلمان ف واالستقطاب مع األحزاب والقوىالخال تمسكه بها تعميق حّدة التي كان من شأن
امل ع لالستحواذ الكمغزى ذلك أّن حزب حركة النهضة لم يسالدستور، و  ياغةعملية ص وتعطيل

 فترة الحكم التشكيلة رئيس الحكومة
 حكومة

 الغنوشي األولى 
حكومة انتقالية تشكلت من: حزب التجمع الدستوري، 

 حركة التجديد والمستقلين
 2011جانفي  17من
 .2011جانفي  27إلى

 حكومة
 الغنوشي الثانية

تشكلت من: الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد 
 والمستقلين

 2011جانفي  27من
 2011فيفري 27إلى 

كومة باجي قايد ح
 السبسي

 2011مارس 07من  تشكلت من المستقلين
 2011ديسمبر 13إلى

 حكومة
 حمادي الجبالي

حكومة انتقالية تشكلت من: حركة النهضة حزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي من اجل العمل 

 والحريات والمستقلين

 2011ديسمبر 22من 
 2013مارس  13إلى 

 حكومة
 العريض علي

تشكلت من: حركة النهضة حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية، التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 

 والمستقلين

  2013مارس 13من 
 2014جانفي  09إلى 

حكومة مهدي 
 جمعة

حكومة تكنوقراط تشكلت من مستقلين بعد اتفاق نتيجة 
 حوار وطني

  2014جانفي 28من 
 2015جانفي  26إلى 

 حكومة
 الحبيب الصيد

حكومة انتقالية تشكلت من: حركة نداء تونس، حركة 
 النهضة واالتحاد الوطني الحر

 2015فيفري  06من 
 إلى يومنا هذا
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 تجدات الحياة السياسية في تونسالتمكن من مفاصل الدولة، كما أّنه استوعب مسعلى السلطة و 
 تداعياتها قبل تقديم تنازالت.أبعادها و  وأدرك
 هو أمر لم يتوافر في الحاالتوالديناميكية و  مع مدني متسم بقدر من الحيويةوجود مجت .ت

 قد تجّسد ذلك بالدور الذي قامت به المنظمات المدنية األربع.و  األخرى أو الدول العربية األخرى
هو أمر ال وجود له في الدول الثالث األخرى، د الجيش حيال العملية السياسية و حيا .ث

 ىومدى تماسكه من حالة إل مهنيتهدرجة ورغم االختالف في طبيعته و  الدولفالجيش في هذه 
 .1التوازنات السياسيةأخرى أصبح جزء ا من المعادالت و 

 

 :2014اكتوبر ،مرحلة التحول الديمقراطي .ح
 هي األولى من نوعها بعد إقرار دستورات لنهاية االنتقال الديمقراطي و شهدت تونس أول انتخاب

التعددية  ةالوطني التأسيسي، حيث رسمت االنتخابات التشريعية التونسية تجربتونس من قبل المجلس 
عد ب شخصيات من نظام الرئيس السابق بن علي هذه االنتخابات ترشح عّدةالحزبية. في حين شهدت 

ة بن كمال النابلي، حمود ، مصطفىسي، عبد الرحيم الزواوي، كمال مرجانالباجي قايد السبالحراك مثل 
ية للمنتمين تفى بإعطاء الحر اكيقدم مترشحا للرئاسة و  حزب النهضة لم ين حشاد. أّما األكبرنورالدّ سالمة و 

الذي سيقود المسار الديمقراطي. وتوجت االنتخابات التشريعية  دعوتهم الختيار الرئيس المناسبله و 
اليساريين نقابيين، وريين، الستالمبني على أربعة روافد: الدز حزب نداء تونس الحديث النشأة و لرئاسية بفو وا
قايد فوز تخابات التشريعية و في االن مقعد217من مجموع  86تحصله على أغلبية المقاعد قلين و المستو 

النهضة  يليه حزب%68.55التصويت عليهب برئاسة الجمهورية التونسية حيث كانت نسبة سيبالسّ 
في االنتخابات %33.43ه على نسبة مقعد في نتائج االنتخابات التشريعية وحصول 69المتحصل على
 لهم االنتخاب. من إجمالي الناخبين الذي يحقّ % 60.11نسبة المشاركة في االقتراع الرئاسية. بلغت

بهذا انتهت و  يسفي تونس بفوز الباجي القايد السب العليا المستقلة لالنتخابات أعلنت الهيئةو 
 عام الرئيس السادس في تاريخ  80لعمر سي البالغ من االسب بذلك يكونو  رة االنتقالية،الفت

رؤساء  بالتالي فإّن تونس شهدت أربعو  % 55.68الذي فاز بنسبة 2011الرابع بعد ثورة و  تونس الحديث
 .2بعد بن علي

 
 
 

                                                           
 .181، ص. مرجع سابقنصر الدين وآخرون،  1
 .66-65. ص ص ،مرجع سابقطويل، بن عمارة،  2
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 من الثورة: موقف اإلتحاد األوروبيثانيا: 
 

 ثورة التونسية عنكانون الثاني/ يناير ليعبر عن رأيه في أحداث ال 10انتظر االتحاد األوربي حتى  
بي، ور الشؤون الخارجية لالتحاد األ سم "كاثرين آشتون" وزيرةاكوسيانشيك الناطقة الرسمية ب ماياطريق 

اء في البيان" جوق المدنية األساسية للتونسيين و على ضرورة احترام الحقمركزة على قضية المعتقلين، و 
لى احترام الحلى ضبط النفس في استخدام القوة و ندعو إ وص ندعو على وجه الخصاألساسية، و  رياتا 

ن غيرهم من المعتقلين الذين كانوا يتظاهرو نين والصحفيين والمحامين و لى اإلفراج الفوري عن المدوّ إ
من، ثم ألسلميا في تونس، جاءت هذه الدعوة متأخرة بعد مقتل أكثر من عشرين متظاهرا على يد قوات ا

يناير دعا االتحاد األوروبي  16وفي  فرار بن علي من تونس، التزم الصمت حتىاإلتحاد األوروبي  أنّ 
سياسة الخارجية قالت المسؤولة عن الو  إلى حلول ديمقراطية دائمة في تونس، كما دعا إلى الهدوء،

لشعب ن نعرب عن دعمنا لنود أ" :لتوسيع االتحاد "ستيفان فولي" بيو األور المفوض "كاثرين آشتون" و 
 .1تطلعاته الديمقراطية التي يجب تحقيقها بالطرق السلمية"عن اعترافنا بالتونسي و 

ما يظهر ذا هعد فرار "زين العابدين بن علي" و فقد جاء دعم االتحاد األوروبي لمطالب الشعب التونسي ب
الكفة إلى الشعب فقد كان متخوفا في ردة فعل النظام في حالة  راجعاتانتظار ارتباك الموقف األوربي و 

 ل التمهل.فضّ لثورة لذلك اتسم موقفه بالتردد و انجاحه في قمع 
فبعد عّدة أسابيع من فرار بن علي بدأ االتحاد في إظهار بعض مؤشرات الدعم منها زيارة بعثة من  

قرر  2011يناير  31وفي  ،2يناير 26كبار مسؤولي هيئة العمل الخارجي األوربي إلى تونس في 
فق وزراء زوجته، وواو  ونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"االتحاد األوربي تجميد أصول الرئيس الت

دخلت حيز و  الخارجية في االتحاد األوروبي على هذه العقوبات، بعد تلقيهم طلبا من الحكومة التونسية،
 عندما نشرت الصحيفة الرسمية التحاد األوربي قائمة بأسماء الشخصيات التونسية، فيفري 8التنفيذ في 

 03شخصية تونسية، الرئيس الهارب "زين العابدين بن علي' وزوجته.وفي 37التي تضم تصدر القائمة و 
للتحوالت يده تأيه عن تضامنه مع الشعب التونسي، و فبراير، أقر البرلمان األوربي بيانا أعرب من خالل

 يقبلتأدان البرلمانيون األوربيون العنف ضد المتظاهرين، مطالبين بتحقيق مسالديمقراطية في تونس، و 
 .3"الذي تسبب في سقوط قتلىت استخدام القوة غير المتكافئ و للكشف عن حاال

                                                           
 .335-334، ص ص، مرجع سابق..(الثورة التونسية.)بشارة،  1
جنوب  لالتحاد األوربي تجاهالسياسة الدولية واإلستراتيجية المستمر والمتغير في السياسة الخارجية هايدي عصمت كارسي،  2

 .54، ص1،2012.مصر، المكتب المغربي للمعارف، ط المتوسط أعقاب الثورات العربية،
 .335.، صمرجع سابق..(، الثورة التونسية.)بشارة،  3
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األعلى "كاثرين آشتون" تونس ووعدت فيها بتقديم معونات إضافية تبلغ  ةالممثل تفبراير زار  14وفي 
 راعتبرت تونس هذه المبالغ ضئيلة للغاية ما صرح به وزييورو من أجل التحول الديمقراطي و مليون  17

 .1الصناعة التونسي
ورات العام كانت مفاجئة من الث تباينت تصريحات الدول األعضاء مع الموقف األوربي غير أن موقفها -
عدم الرغبة في رؤية أنظمة متواطئة مع الغرب تسقط، أي أنها لم تكن ترغب في سقوط األنظمة العربية، و 

دف لتي ترفعها في إسقاط االستبداد، لكن الهوفي الوقت نفسه عدم القدرة على الوقوف ضد الشعارات ا
ضعاف سوريا و و  أنها بالنسبة إلى مصرو  با كان في اتجاهات متعددة من حماية إسرائيلو األساسي ألور  ا 

سورية، ومنع سلوك السلطات الجديدة سياسات متطرفة إسالمية و ذ اإليراني بالنسبة إلى البحرين النفو 
 .2الح االقتصاديةالمصة بالنسبة إلى تونس والمزيد من نهب الثروات و عات األوربيتؤثر في استقرار المجتم

 

 الموقف الفرنسي من الثورة التونسية: .1
االستعماري  تبط باإلرثتعتبر فرنسا من أكثر الدول اهتماما بما حدث في تونس العتبارات تاريخية تر 

في تونس برز اهتمام كبير برد  فمنذ بداية االحتجاجات 3الجوار الجغرافيالقرب و  العتباراتالفرنسي و 
بط البلدين، السياسية التي تر حداث بحكم العالقات التاريخية واالقتصادية و الفعل الفرنسي حيال هذه األ

إلنسان والتي اإال أن رد الفعل الفرنسي، تميز بالصمت المؤيد للنظام السابق بالرغم من انتهاكات حقوق 
ة إلى لساعيمبادئ الدولة الفرنسية امع و موقف ال يتناسب هو  ،من أهمها الحق في التجمع والتظاهر

حرياته، إال أن فرنسا اضطرت إلى تغيير موقفها عند تأكدها بأنه لم يعد يمكن حماية حقوق اإلنسان و 
 المراهنة على بن علي.

بل من المد اإلسالمي، أصدرت ق خوفةالمتلتونس و  فرنسا التي تعتبر الشريك التجاري األول
علن بن علي التي أ باإلصالحاتن مغادرة بن علي األراضي التونسية، بيانا رئيسيا رحبت فيه ساعات م

جتاز هذه أن بن علي سيكأنه يعكس قناعة بمزيد من االنفتاح، وقد بدا البيان الفرنسي و  حثته علىو 
نه بنظر أل 4تمثل هاجس فرنسا في من سيخلف بن عليء لمزيد من الوقت، و ح للبقاأنه مرشّ المرحلة، و 

ة في أشادت فرنسا به خاص قمعه.اإلسالميين بالرغم من سلطويته و  فرنسا بن علي يمثل حائط ضد

                                                           
 .54.،صمرجع سابقعصمت كارسي، 1
 .953.،صمرجع سابقوآخرون،  نصر الدين 2
المدرسة الوطنية العليا ، جامعة الجزائر، مذكرة ماستر، 2016-1987لثورة وبعدهاسياسة تونس الخارجية لقبل امحمد خلفاوي، 3

 .106.ص ،2016/2017،للعلوم السياسية
لسياسية، المدرسة الوطنية العليا للعلوم اجامعة الجزائر، ، مذكرة ماستر، ستراتيجية المغاربية لفرنسامكانة تونس في االمريم حداد، 4

 .67.ص ،2012-2011لعسكرية،اة و ستراتيجيقسم الدراسات اال
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نس تمنح الحقوق للشعب التونسي، المجال االقتصادي دون الحديث عن حقوق اإلنسان بحيث أن تو 
 .1بحيث تعتبر من بين أكثر البلدان تقدما في المنطقةو 

بموقفها عن الموقف الذي اتخذه االتحاد األوربي منذ سنوات الذي  الفرنسية الدبلوماسيةولمتخرج 
 ونس سواءفي ت حقوق اإلنساند بوضعية الحريات و أدار ظهره للمنظمات غير الحكومية التي كانت تندّ 

تعتبر أزمة الدبلوماسية الفرنسية حيال األحداث في تونس، تحصيال المنظمات الغربية أو العربية، و 
 ذه الدبلوماسية مع المنظمات غير الحكومية.لهسطحي لتعاطي 

 أي قبل هروب بن علي 2011جانفي  11في  ميشال أليوماريالفرنسية حت وزيرة الخارجية وصرّ 
منية ها عالميا، لتتمكن تونس من معالجة أوضاع أب"نحن على استعداد لنقل خبراتنا العملياتية، المعترف 

ه من المبالغة " أنّ Frederique Mitterandة "فريدريك ميتران" "ح وزير الثقافة الفرنسيفيما صرّ  .كهذه"
حيث سعت الحكومة الفرنسية لحماية مصالحها التجارية في تونس  ،2وصف النظام التونسي بالدكتاتورية

فإن موقف فرنسا اتجاه الثورة ، 3جوهر االقتصاد التونسي التي تمثل شركة فرنسية 1200 باحتوائها ل
" أن يتصدى ساركوزي النيكو هذا ما حاول الرئيس "و عليه مواقف أخرى للتعامل مع تونس التونسية ستبنى 

"إن فرنسا مستعدة لتلبية أي طلب مساعدة على ضمان سير العملية الديمقراطية بطريقة  :قالله حينما 
 .4مقبولة للجميع."

 

حدة األمريكية يات المتشأنها شأن الوال ،تسعى لحماية مصالحها امتواطئ   ا  يعتبر موقف فرنسا موقف
تحمي مصالحها الديمقراطية المتعلقة بها في وطنها فقط أما دول الجنوب فال حديث عنه، فهناك مصالح 

قف تخص الطرف عما يقوم به، فالمو تلمع صورة بن علي من أجلها و و  افرنسية في تونس كانت ترعاه
شعب كان متالحما مع ال لفرنسي الذيجاء متأخرا جدا، فهناك استياء كبير من قبل الشعب ا الفرنسي

ن فرنسا بلد ألبقي الرأي العام الفرنسي في حيرة فرنسا و  المثقفون التونسيون الموجودون فيالتونسي و 
مغربيين: لبلد الديمقراطية، ففرنسا تنصلت من الموروث الثقافي فهناك العديد من ايدعو إلى الحرية و 

رنسية ا في جامعة السوريون وتخرجوا وتشبعوا بالثقافة والحضارة الفئريين درسو الجزاالتونسيين، المغاربة و 
بن  أن تدافع عن الرئيسمهما أن تراعي مصالحها الضيقة و  لكن مع األسف فرنسا لم تراع هذا فكانو 

ضد التطرف اإلسالمي في تونس، لكن تونس بلد حوار على أنه حصن منبع هذا اإلرهاب و  بناء
رهاب بقدر وجوده في دول أخرى، لكن هذا ليس سببا يعطي الحق لفرنسا في الحضارات ال يوجد فيها إ

تلميع صورة بن علي الرتكاب جرائم فضيعة ضد الشعب التونسي باستخدام البوليس، ففرنسا في تأخر 
                                                           

 .56-53. ، ص صمرجع سابقعصمت كارسي، 1
 .67. ، صمرجع سابقحداد،  2
 .68. ص، نفسه المرجع 3
  في: سياسة واقتصاد،، خبربرنامج ما وراء ال، دالالت تحول المواقف الغربية من الثورة الفرنسيةاصر عبد الصمد، ن 4
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انتهكت حقوق اإلنسان، وهذا ما سيؤثر في عالقتها مع فها سقط هناك العديد من القتلى والجرحى و موق
مع المظاهرات وليس في قأن وزيرة خارجية فرنسا تحاول أن تساعد البطويلة من الزمن خاصة و ونس لفترة ت
 .1التدريب على القمع فكيف للشعب التونسي أن ينسى هذاو 
ات الشعبية في ليس للتظاهر تها مساعدة القمع البو يوأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه لم يكن في بن 

نماتونس و  ام أعضاء اللجنة المذكورة، ألجل حماية المتظاهرين، وتلقين األمن التونسي بحسب تفسيرها أم ا 
ففرنسا أدركت 2ولت بشكل خاطئن تصريحاتها أُ ا  و  كيفية تصريف هذه التظاهرات من دون خسائر بشرية

في آخر األمر أنها كانت مخطئة في تعويلها على بن علي للحفاظ على االستقرار في تونس، فتخلت 
ة الدائم أي الدولة الديمقراطي لتظهر بمظهرهاك هو الحل الوحيد إلنقاذ سعتها و بات ذل عليه بعد أن

ن الرأي تقادات مألنها كانت ملزمة ألنه وجه إليها العديد من االنوالحرية ولتنقذ مصالحها في تونس و 
 من الصحافة.العام الفرنسي و 

ا مّ ميص ذلك يمكن تشخلصمت الفرنسي، و أغلبها مناهضة لالصحافة الفرنسية فالرأي العام الفرنسي و 
التي من أبرز ما جاء فيها بعض المقوالت ، و 2011جانفي 18اللندنية اليوم  ورد في صحيفة الحياة

 لصحفيين فرنسيين في صحف فرنسية مختلفة منها:
في صحيفة "لومانيتية'' حيث قال أن التونسيين لن ينسوا بسهولة موقف القادة  "ايمانويل"ما كتبه 

ئ مع بن كتب أن: الصمت المتواطي حجة أن تبرره بنظر التاريخ" و الفرنسيين النفعي، الذي ال يمكن أل
علي لفترة طويلة، فكذلك الصفقات المربحة التي نمت بين األصدقاء ستترك آثارا، متسائال كم من 

النظام التونسي  ىالجامعية وغيرها حلت بالنظام ضيفة علياسية واالقتصادية والصحافية و الشخصيات الس
 لتثنى على بن علي.

متسلطة و  في صحيفة "الكروا" أن العالقات الملتبسة مع أنظمة فاسدة "دومينيك كينيو"وكتب 
عوبها التي شاليوم هذه الدول و في فرنسا، لكنها استمرت طويال، و لبست حكرا على معسكر سياسي معين 

رسم طريقها الخاص بدون أن يملي عليها أحد  لها مع فرنسا تاريخ طويل من االضطرابات، تتوق إلى
 طريق الديمقراطية الواجب إتباعه.

 

ة اء الدبلوماسي"بيار مينا" الذي تحمل أخط ولتدارك الوضع في تونس قامت فرنسا بتغيير سفيرها في تونس
سفيرا  يس ساركوزيرئللالمستشار السابق  توالون""عينت الفرنسية في تعاملها مع تونس وتقييم أوضاعه و 

الذي يتمتع بالحكمة التي تتناسب مع العهد الجديد الذي بدأ في العالقات لفرنسا في تونس، و جديدا 
وق الشعب التونسي دير توأقر ساركوزي علنا بخطأ فرنسا معترفا بأن بالده: أساءت تق الفرنسية التونسية.

                                                           
 :في ،سياسة واقتصاد ،برنامج ما وراء الخبرعبد اهلل الكحالوي، دالالت تحول المواقف الغربية من الثورة التونسية، 1
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حساس باالختناق تقر بأنللحرية" وقال أنه كان هناك في تونس يأس و  اعتبر لي" و حجمها الفع نا لم نقدرا 
 .1أن المعلومات لم تصل إلى فرنسا

 

ستراتيجيتها في تونس، حيث أنها حاليا ا، دفعتها إلى إعادة قراءة 2011أقرت فرنسا بأن أحداث تونس
فهي غيرت 2كذلك بالمجتمعو  نسج عالقات مع النخب الجديدة بكل أطيافهاو  تقوم على أساس بناء

 ليس النظام فقط كما حدث مع بن علي بزوالها بوضع عالقات مع النظام والمجتمع و وهذ ستراتيجيتهاا
 فقدت فرنسا قاعدتها السياسية في تونس.

 

انت فرنسا ية التي كومن بين أهم النخب التي يجب أن تبنى معها عالقة ثقة متبادلة هي النخبة اإلسالم
ي إال أن االنتخابات التي أجريت في تونس ف تحاربها نظام زين الدين العابدين بن عليتتخوف منها و 

يسية مقعدا في الجمعية التأس 90، أسفرت عن حصول حزب النهضة اإلسالمي على 2011أكتوبر 23
عداد دستور جديدالتي كلفت بتعيين الحكومة و  رنسا التعامل فرض على فأي أن الواقع أنتج نخبا جديدة و  ا 

ي ، بدعوة الحركات اإلسالمية ف"آالن موبيه"لخارجية الفرنسي لذلك قام وزير او  معها ضمانا لمصالحها،
 " رئيسغنوشيراشد الهذا ما اعتبره "لت اسم "ربيع الثورات العربية" و العالم العربي إلى الحوار في ندوة حم

توقع ي التشكل، و دة، أخذ فأنها ثمرة لميزان قوى جدية بالثورة في السياسة الفرنسية و حركة النهضة التونسي
 3إلسالميين.ااسة فرنسية جديدة تجاه اإلسالم و وترجم لسي بيةو أن يكون لها تأثيرها في المجموعة األور 

 

 دلين.أن فرنسا مستعدة للحوار مع اإلسالميين المعت "آالن موبيه"الفرنسية  الدبلوماسيةوصرح رئيس 
رنسية إلى ضرورة السلطة الفو  س وفرنسا، دفع بالنخب التونسيةبالتالي فإن وجود مصالح متبادلة بين تونو 

ن كان توافقا مشروطا بمدى احترام حقوق اإلنسان وافق، أمثلة المصلحة المشتركة، و خلق مجال ت ا 
، منح 2011من ماي  27المكتسبة في تونس خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، حيث قررت فرنسا في 

 4مصرفي كل من تونس و تحول الديمقراطي مساعدة قدر حجمها بليار يورو، للمساهمة في ال

 

 مواقف الدول األوربية األخرى من الثورة التونسية: .2
لم تختلف الدول األوربية في نظريتها للنظام التونسي السابق عن الرؤية المشتركة التي تبناها االتحاد  

مواقف ن إجمال يمكو  لو أنها لم تصل إلى الحد الذي بلغته فرنسا في مديحها للنظام التونسي،و  األوربي،
                                                           

 .69.ص ،المرجع نفسه 1
 في:، "وبة الحريةسلمالجديدة تجاه الشعوب  دبلوماسيةالثورة التونسية فرضت " 2

http:/www.elaph.com /web/ news/204/1/626591.html  (24/04/2017 13:20) 

 . في:المعتدل اإلسالمفرنسا تدشن حقبة جديدة في عالقاتها مع حركات  3
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ره التصريحات توالت بعد انهياو  الدول األوربية األخرى بعد الثورة بأنها التزمت الصمت حتى فرار بن علي،
كانون الثاني يناير عقب هروب  15في دعم الثورة، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في 

ية عن نسيين عّبروا في األسابيع الماضمشيرا على أن التو  .بن علي: " إّن تونس تعيش لحظة تاريخية"
تونس  النهب فيو  بأعمال العنف "وليام هيغ"من يناير ندد وزير خارجية بريطانيا  16في يوم ، و تطّلعاتهم

ت السلطات إلجراء انتخابات في أسرع وق بجهودمعّبرا أن العودة إلى الهدوء ضرورة البد منها كما رّحب 
 .ممكن

 عرضتتونس إلى "تأسيس الديمقراطية " و يناير  15في  "أنجيال ميركل"ة ودعت المستشارة األلماني
على هامش اجتماع مغلق لرئاسة حزبها المسيحي  "ميركل"قالت و  مساعدة برلين لها في هذا الصدد

 ."إن هناك اآلن فرصة لبداية جديدة في تونسالديمقراطي بمدينة ماينز غربي ألمانيا " 
جاء و  ،ا إزاء تطور األوضاع في تونسهفقد أعربت عن قلق ،ة األلمانيةأما فيما يخص موقف الخارجي

 في بيانها أن وزير الخارجية األلماني غيد وفيستر فيليه يتابع تطورات األوضاع في تونس "بقلق بالغ"
لمنطقة لكن موقفها كان أكثر حساسية نظرا لما توليه لها اك و لم تختلف إيطاليا في أن اتبعت نفس السلو و 
كم أنها كانت حساسية نظرا لما توليه لها المنطقة بحكم أنها كانت تستعمرها سابقا أو تمتلك نفوذا بح
أيضا في و  ،التنمويو  السياسيأهمية خاصة في تعاونها الدولي و  أو كانت تدعى أحقيتها بها لها ،فيها

التحاور س و ء وضبط النفالمجتمع التونسي بالهدو  "فرانكو فراتيني"وزير خارجيتها  دعاو األمني المجال 
 .للخروج من هذه األوضاع الصعبة موضحا أن بالده ستدعم خيارات الشعب التونسي

 ،بعدهو  أما فيما يخص الحكومة اإلسبانية فلم تعلق رسميا على األحداث في تونس قبل سقوط بن علي 
انية بعد خلع و" اإلسبعلقت صحيفة "المونسو  ،اإلسبانية بالثورة التونسية بينهما يالحظ إشادة الصحف

 .1بن علي " إّن تونس أصبحت تتنفس بحرية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .345 – 343، ص ص مرجع سابق، ..(الثورة التونسية المجيدة.)بشارة، 1
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 خالصة الفصل: 
بعد معالجة مختلف العناصر التي جاءت في مضمون هذا الفصل تّم التوصل إلى االستنتاجات 

 التالية:
قام بها الشعب عتصامات ا  ، بداية لعّدة احتجاجات و 2010امعرفت الدولة التونسية في نهاية ع -

لعنف اة التي لجأت إلى استعمال القوة و المستبد من طرف الطبقة الحاكمتونسي المضطهد و ال
 في القضاء على هذه االحتجاجات؛

تفاقم أزمة البطالة، خاصة في و  يعود السبب الرئيسي لقيام االحتجاجات إلى سوء المعيشة -
عطاء بالحكم دون إانفراد عائلة بن علي صفوف الحاصلين على الشهادات العليا، إضافة إلى 

 أهمية لمشاركة الشعب في الحياة السياسية؛ أّية
مؤّيدة لهذه االحتجاجات من أهمها مؤسسات األسباب، هناك عّدة قوى محّركة و إضافة  إلى كل  -

، الذي كان المحرك الرئيسي هو فئة الشبابو  إضافة إلى أهّم عنصر الجيشالمجتمع المدني، 
ك ور الفّعال في تحريبكات التواصل االجتماعي التي لها الدشو  دون استثناء مشاركة المرأة

 صوت الشعب التونسي إلى العالم الخارجي؛يصال صورة الشوارع التونسية و ا  ومتابعة و 
 23بفضل مواصلة فئات المجتمع لالحتجاجات سقط النظام المستبد الذي حكم الدولة على مّر  -

 عام ا؛
د العالم العربي التي شهلى انفراد الحزب الواحد بالحكم و ع بفضل قيام الثورة التونسية تّم القضاء -

 األنظمة القمعية؛و  بعدها انهيار الديكتاتوريات
لة من خالل البناء الداخلي للدو  تغييرات أهّمها بداية مرحلة البالد عّدةبعد الثورة التونسية شهدت  -

يس جديد انتخاب رئية و نزيهة في ظّل التعددية الحزبتنظيم انتخابات  مجلس تأسيسي، نشاءإ
 للجمهورية التونسية؛

ترحيب ا  يلقالذي جديد في ظّل التعددية الحزبية و  جانفي قامت تونس ببناء دستور 14بعد ثورة  -
 ؛من الكلّ 

تغيير تقديم نفسه على أّنه الوحيد القادر على الالسبسي بالوصول إلى كرسي الحكم و نجاح القايد  -
 في المجتمع التونسي.

 ؛واقف حول الثورة التونسية منها المؤيدة للنظام ومنها المؤيدة للشعبتعددت الم -
وبعد تأكدها من سقوطه سارعت  "بن علي"كانت فرنسا تدعم النظام حتى آخر يوم من حكم  -

 ؛إلى اإلعالن عن تأييدها للشعب التونسي
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 تمـهيد الفصل:
 2011جانفي  14سية بعد السيا اإلصالحاتبعد التطرق ألهم أسباب الثورة التونسية وأهم  

تونسية خلفياتها واألسباب التي -الشراكة األوروارتأت الدراسة في هذا الفصل إلى االطالع على 
ن يإلى محاولة تحليل أهم ما جاء فيها ورصد المبادالت التجارية ب إضافة، دت للتوقيع عليهامهّ 

 كما تمت دراسة نقطة ذات، تبين حجم المبادالت بينهما وأرقام معطيات إعطاءالطرفين من خالل 
أهمية كبيرة في الموضوع أال وهي انعكاس وتأثير الثورة التونسية على مسار الشراكة بين تونس 

 تم تناول، وتفسير أعمق ومن أجل توضيح أكثر .واالتحاد األوروبي من كل الجوانب
 ين في هذا الفصل كالتالي:مبحث
 :1998-1956تونسية-الشراكة األورو المبحث األول. 
 :2016-1998تونسية -الشراكة األورو المبحث الثاني. 
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 1998-1956تونسية -الشراكة األوروالمبحث األول: 
 

 :تونسية-انطالقة الشراكة األورواألول:  المطلب
 

قامت بإلغاء  1956مارس  20ن االستعمار الفرنسي في بعد أن نالت تونس استقاللها م 
، ل مفاجئانهيار االقتصاد التونسي بشك أثرهالتعريفة الجمركية بينها وبين فرنسا. ما نتج على 

وعليه ونظرا لهذه المتغيرات بادرت ، 1بسبب هجرة رؤوس األموال األجنبية من تونس نحو فرنسا
 1958سطية واضحة المعالم منذ توقيع معاهدة روما المجموعة األوربية إلى رسم سياسة متو 

المنشئة للمجموعة االقتصادية األوروبية هذه المعاهدة التي مثلت اإلطار القانوني الذي تحولت من 
خالله العالقات الفرنسية مع تونس خاصة والبلدان المغاربية عادة من عالقات االستعمار نحو 

س وفي هذا اإلطار طلبت تون، المالي والتجاري نمجاليعالقات تعاون وعلى وجه الخصوص في ال
فتح المفاوضات مع المجموعة االقتصادية األوربية بهدف التوصل إلى اتفاقات  1963منذ سنة 

فقد كانت فرنسا سنة ، 2تعاون بينها وبين الدول الستة المكونة للمجموعة األوربية في تلك الفترة
من وارداتها أي أنها ظلت  %59.9سية وتزودها ب من الصادرات التون%32.3تستوعب  1960

تستحوذ على النصيب األوفر من معامالتها مع الدول الستة للمجموعة األوربية التي كانت تصل 
لكن الصادرات التونسية اتجاه فرنسا انخفضت ، من وارداتها %76من صادراتها و%67 إلى الحدود

من  %31.2إلى  %52.3من ، ات مع تونسفي أجواء توتر العالق، 1964انطالقا من سنة 
في حين لم تنخفض الواردات التونسية من فرنسا إال بنسبة قليلة أي من ، عمل الصادرات التونسية

وقد تزامن هذا التدهور مع القرار الفرنسي القاضي بإلغاء العمل باالتفاق  %39.2إلى ، 44.1%
 .19593التجاري التونسي الفرنسي لسنة 

 

 شركاءالفظت المجموعة االقتصادية األوربية على موقع هام ومتقدم ضمن ورغم ذلك حا
كما تفيد ، من وارداتها %55رت كما وفّ ، من صادراتها %49التجاريين لتونس حيث استوعب 

إذ  1969إلى 1965اإلحصائيات أن التبعية التجارية لتونس نحو فرنسا انخفضت خالل الفترة 

                                                           

 .42. ، صمرجع سابقخلفاوي،  1 
2  Khader Bichara, Le Grand Maghreb et L’europe : enjeux et persepectives, Paris, 

pulished,1992,p13. 
 ،04.،عجريدة نواة، العالقات التونسية، الفرنسية، األوربية على مفترق طرق التاريخأحمد بن مصطفى،  3 

 https://nawaat.org/portrait  (29/06/2017 10:45)                                                 

https://nawaat.org/portrait
https://nawaat.org/portrait
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ولكن الصادرات التونسية تقلصت أيضا اتجاه  %33إلى  %44.1قلصت الصادرات الفرنسية من 
 .1%26إلى 31.2األسواق الفرنسية من

 

انتهت المفاوضات وتوجهت بالتوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية بين  1969ففي سنة 
غير أن هذا التعاون الثنائي أظهر محدوديته حيث يرجع ذلك إلى: ، المجموعة األوربية وتونس

ستراتيجية واحدة تجاه الحلول والخطط االقتصادية المناسبة التي يجب إتباعها مع اة غياب رؤي
أيضا اكتساء اتفاقيات جيل الستينات بين المجموعة االقتصادية ، البلدان المغاربية وخاصة تونس

ه هذإضافة إلى الطابع الثنائي ل، ( واألقطار المغاربية للطابع التجاري والمالي فقطCEEاألوربية )
فعلى إثر  ،فهي تربط كل دولة مغاربية على حّدة والمجموعة االقتصادية ككتلة واحدة، االتفاقيات

اقيات مما يعني الفشل العملي لهذه االتف، هذه االعتبارات نتج اختالل في معدالت التبادل التجاري
في  CEEية تبنت المجموعة األورب، الوضع يتدارك وفي محاولة ال، في بناء مشروع تنموي فاعل

ستراتيجية جديدة اتجاه جيرانها في جنوب المتوسط ا 1972أكتوبر  22إلى  19قمة باريس من 
إذ لم تكن محدودية االتفاقيات . 19882-1972الشاملة من  التي تمثلت في السياسة المتوسطة

 .PNGالثنائية الدافع الوحيد لبلورة المجموعة األوربية للسياسة المتوسطية الشاملة 
 

رلندا يإ، شماال بانضمام عّدة دول منها المملكة المتحدة 1973فقد أدى توسع المجموعة في  
إلى شعور فرنسا التي لها توجهات متوسطية بوجود اختالل في توازن القوة ، الدانمرك، الجنوبية

داخل المجموعة لصالح الدول التي تفضل بالتعاون والتكامل مع البلدان الشمالية والشرقية مثل 
مما جعل فرنسا تضغط إلعادة تصميم عالقات المجموعة األوربية مع بلدان مغاربية ، ألمانيا

إضافة إلى العامل الزمني بسبب وصول اتفاقيات جيل الستينات مع األقطار ، ومتوسطية عموما
مما يستدعي وجود حل جديد يضمن استمرارية سير هذه ، 1974أوت  31المغاربية لنهايتها في 

 ات والعالقات.االتفاقي
 

                                                           

 .نفسه المرجع  1 
جر ، الجزائر، دار الفحوض البحر األبيض المتوسط بعد الحرب الباردة: دراسة في الرهانات واألهداف مصطفى بخوش، 2 

 .77.، ص2006للنشر والتوزيع، 



 تونسية-الشراكة األورو                               لثالفصل الثا

 

   65 
 

وقعت تونس والمجموعة األوربية على اتفاق تعاون شامل أي تعاون اقتصادي  1976أفريل  25في  
وفيما يتعلق  2سنوات 4دامت  1971والتي بدأت المفاوضات فيها في  1تقني واجتماعي، مالي

أبرام عدة  1978فقد تم منذ سنة، بالتعاون المالي والتقني بين أطراف السياسة المتوسطية الشاملة
بروتوكوالت مالية يتم بمقتضاها حصول تونس على أغلفة مالية يهدف تمويل مشاريع االستثمار 

ض فهي تقدم إما على شكل قرو ، عموما تتخذ هذه المساعدات المالية األوربية ثالثة أشكال، والنمو
شروطة مقدمة من أو على شكل منح مالية م، BEIمقدمة مباشرة من البنك األوروبي لالستثمار 

أو على شكل هبات مقدمة من ميزانية  CEE األوروبية ميزانيات دول المجموعة االقتصادية
الجدول التالي يوضح البروتوكوالت المالية التي تربط تونس و  3المجموعة االقتصادية األوربية

 CEE.بالمجموعة
 CEE و تونس بين البروتوكوالت المالية (:03الجدول رقم )

 )مليون إيكو(الوحدة: 
 المجموعة CEEمساعدات ميزانية  DEIقروض التاريخ لدولــــة

 
 
 تونـــس

 -1-البروتوكول
1978-1981 

41 54 95 

 -2-البروتوكول
1982-1986 

78 61 139 

 -3-البروتوكول
1987-1991 

131 93 224 

 :المصدر
Bichara Khader, Le partenariat Euro-Méditerranéen après la conférence de Barcelone, Paris, 
l’harmatan ,1997.p20 

 
ومن الجدول يتبين أن المساعدات التي قدمتها المجموعة األوربية على شكل قروض مشروطة 

هذا ف، من البنك األوربي كانت أعلى من المساعدات المقدمة من طرف ميزانية المجموعة األوربية
واستمرار  ،م في القرارات السياسية واالقتصادية التونسيةدليل على أن الطرف األوربي يستهدف التحك

                                                           
1  "Commission of the European communities, General directorate  for information, EEC-Tunisia.  

Cooperation Agreement" , February1982, de37, p.1. sur le site:  

http://www.aei.pitt.edu/7753/1/7753.pdf  
 (.13:00، 12/11/2016)، االثنين،"التعاون في غرب المتوسطو محاضرة في مقياس مبادرات التنسيق "عمر بعزوز،  2 

3  Khader, Op, cit.15. 

http://www.aei.pitt.edu/7753/1/7753.pdf
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أيضا توسيع دائرة الديون من خالل استعمال هذا الدعم ، فرض سياسة التدخل في شؤونها العامة
 .1كأداة للتحكم والسيطرة

 

حدثت انتفاضة الخبز التي انطلقت من الجنوب التونسي إلى وسطه  1984وفي جانفي 
لى العاصمة ومدينة صفاقس التي كانت تستهدف اإلطاحة بالنظام ما جعل من الحكومة التونسية  وا 

ن الزيادة وقامت بتخفيض والتراجع ع، و النظام يتراجع عن كل سياساته االقتصادية التي فرضتها
عان االقتصاد التونسي بداية الثمانينات من  ولقد 2واألسعار المفروضة على المواد الغذائية والخبز

الالت عّدة نتيجة االنخفاض في صادرات الوقود ومشاكل الجفاف الذي أضر مشاكل واخت
ق وفي اإلطار لجأت تونس إلى صندو ، الزراعية مما أدى بتونس إلى االستدانة الخارجية بالمنتجات

شرعت  1987و  1986وفي سنوات  3شهر 18لمدة 1986النقد الدولي وبالتالي وقعت اتفاقية سنة 
ج اإلصالح الهيكلي بتوصيات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تونس في تطبيق برنام

يستند إلى العالقات االيجابية بين االنفتاح على الخارج والنمو االقتصادي وبالتالي اعتبار التصدير 
فاتجهت اإلصالحات االقتصادية نحو تحقيق التوازنات المالية ، كمحرك أساسي للنمو االقتصادي

والعمل على تشجيع القطاعات الموجهة نحو التصدير ، سيطرة على الطلب الداخليمن خالل ال
حات واعتماد إصال، خاصة القطاع الزراعي قصد تقليص عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات

 .4هيكلية ترمي إلى إعطاء امتيازات للمؤسسات العمومية
 

لحوظ تصاد المتمثلة في ارتفاع موقد حققت هذه اإلصالحات بعض التغيير في مالمح االق 
مقارنة بنسبة  %6.7ب  1987في معدل نمو الناتج الداخلي الخام الذي تم تسجيله في عام 

لكن رغم ما حققته هذه اإلصالحات إال أنها غير كافية إلنعاش االقتصاد التونسي فلجأت ، 19865
الدولي وكانت من بين أهداف  سنوات مع صندوق النقد 3لمدة  1988 إلى التوقيع على اتفاقية في

                                                           

مذكرة ماجيستير، ، (2011-2007المتوسطي في ضوء األزمنة االقتصادية العالمية )-التعاون األوربيسعيد سايل،   1 
 . 66. ، ص2012جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  ،15453 .، عسبجريدة الق، "لعربيثورات الخبز الحقيقية في العالم ا "حمزة عليان، 2 
www.archive.alqabas.com (17/07/2017 13:3)  

  .28. ، صمرجع سابقزكري،  3 
التونسي  داتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين تونس واالتحاد األوربي وشروط استفادة االقتصاعبد اهلل، بن  تجنا 4 

  ستراتيجية.المؤسسة العربية واإلفريقية للدراسات اال ،منها
www.averttoesafras.com/website/3p:1842  (17/07/2017 14 :30) 

 .42. ص ،مرجع سابقخلفاوي،  5 

http://www.archive.alqabas.com/
http://www.averttoesafras.com/website/3p:1842
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عطاء األولوية ، البرنامج الجديد التعجيل بعملية تحرير التجارة وفتح الحدود وتخفيض العملة وا 
 1للصادرات وبدأت تظهر اآلثار االيجابية لبرنامج اإلصالح االقتصادي بعد انتهاء مدة االتفاقية.

 

قامت  CEEقتصادية األوربيةقامت المجموعة اال 1990-1988وفي الفترة الممتدة بين 
متأثرة بمجموعة  PMHبإقرار السياسة المتوسطية المتجددة CEEالمجموعة االقتصادية األوربية 

من المستجدات اإلقليمية والدولية التي فرضت على المجموعة األوربية ومحاولة إعادة رسم سياستها 
 يلي: ومن أبرز هذه األسباب ما، التعاونية مع دول المتوسط الثالث

 

فشل السياسة المتوسطية الشاملة في تحقيق أهدافها التنموية في مساعدة دول جنوب 
إضافة إلى تفاقم الفوارق االقتصادية واالجتماعية ، المتوسط على النحو القتصادي واالجتماعي

ما يعرض األمن األوربي للخطر خاصة بفعل المعطى ، بين أوربا والبلدان المتوسطية الثالثة
سياسي الذي يجعل أوربا جارا قريبا للمتوسط الجنوبي زيادة على هذا تلك األحداث السياسية الجيو 

 .1991- 1990 المنطقة منذ بداية التسعينات مثل حرب الخليج الثانية شهدنهاواألمنية التي 
 

ما أجبر المجموعة االقتصادية األوربية على مراجعة سياستها اتجاه المتوسط حيث تقوم 
اسة على مرافقة البنك األوربي لالستثمار والبنك العالمي لعملية تمويل وانجاز المشاريع هذه السي

لفتح  CEEعالوة على ذلك مبادرة المجموعة األوربية ، في البلدان الجنوبية للمتوسط ومراقبتها
، غربالم ،أسواقها بشكل كبير أمام السلع الزراعية والصناعية لدول جنوب المتوسط الثالث: الجزائر

إلى ، باو باألفضلية التصديرية ألور  تحضإضافة إلى تنويع هذه السلع والمنتجات التي ، تونس
في إطار السياسة ، CEEمتوسطي في إطار المجموعة االقتصادية -جانب التعاون األورو
هناك عّدة سياسات وأشكال للتعاون مع دول المتوسط الثالث عامة وتونس ، المتوسطية للمجموعة

المنشئة  1992خارج إطار المجموعة األوربية واالتحاد األوربي بعد معاهدة ماستريخت ، خاصة
حيث تعود فكرة اجتماع غرب المتوسط إلى الثمانينات  52+5حوار  من أهم هذه المبادرات هو، له

مجلس  نشاءإخالل زيارته للرباط من أجل  ناميتر باقتراح من الرئيس الفرنسي فرانسوا ، 1983أي 
ليضم المشروع عشرة دول أطراف منها الخمس دول المغاربية  3والتعاون لغرب المتوسط األمن

                                                           

 ص ،1997، 1ط. ،قال للنشربو ط، الدار البيضاء، دار متوسطية-والشراكة األوروالمشروع المغاربي فتح اهلل ولعلوا،  1  
.91. 
 .68.ص ،مرجع سابقسايل،  2 
تير، ماجيس مذكرة، التصور األمني األوربي: نحو بنية أمنية شاملة وهوية استراتيجية في المتوسطجويدة حمزاوي،  3 

 .92.، ص2010/2011جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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مثل الضفة التي ت، إيطاليا ومالطا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا أما الخمس دول األوربية هي:، وليبيا
 اإال أن بعض الدول المغاربية عارضت هذه المبادرة وذلك الستبعادها م 1الشمالية لغرب المتوسط

 ولتجاهلها الصراع الغربي اإلسرائيلي. لكن سرعان ما أعيد إحياؤها، بعض البلدان مثل: مالطا وليبيا
الذي شاركت فيه دول غرب المتوسط إضافة إلى مالطا  1990لتتوج بعقد اجتماع روما في أكتوبر 

تماعها جعقدت المجموعة ا مّ ث"كإطار للتعاون"  لمتوسطامنه تم تبني فكرة غرب ، كعضو مراقب
 ة، وقد كان من المفروض عقد اجتماع على المستوى القمّ 1991 رالوزاري الثاني في الجزائر أكتوب

ي ف بتونس، غير أن هذا الحوار فشل وتعطل بسبب العقوبات المفروضة على ليبيا 1992سنة 
 .2عقب أزمة لوكزي بين الدول الغربية وليبيا 1992جانفي 

  
بها الحوار محاولة أيجاد حل للمشاكل التي تواجه المنطقة ومن أهم األهداف التي جاء 

أيضا إقامة منطقة أمن واستقرار لحفظ أمن الدول األعضاء والعمل على دعم ، بصفة جماعية
كما أنها فتحت المبادرة المجال إلقامة عالقات متعددة المجاالت والعمل على تعميق ، استقرارها

أهمية االقتصاد في تنمية الفضاء المتوسطي من خالل إضفاء  كما تم التأكيد على، محاور التعاون
زيادة على هذا أعطى الحوار أهمية للشق ، الطابع الشمولي على كافة أشكال التعاون االقتصادي

 إضافة إلى إعطاء أولوية للتبادل التجاري، االجتماعي حيث عمل على دراسة ظاهرة الهجرة وأسبابها
 ة.والموارد البشرية والطبيعي

 

ومنه فقد تم االتفاق على تقوية العالقات بين دول غرب المتوسط من خالل تبادل اآلراء والتشاور  
وأخيرا إقامة  ،على رفع وتيرة التنمية االقتصادية االتفاقأيضا تم ، بين السياسات وبرامج التعاون

غير أن  ،3برامج ومشاريع خاصة بمنطقة غرب المتوسط لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح
األزمات التي حدثت مثل حرب الخليج الثانية وتصاعد الخالفات الجزائرية المغربية حول قضية 

 5(2001-1991على امتداد عشرية كاملة )4تعطيل هذا الحوارتجميد و الصحراء الغربية أدت إلى 
 

                                                           

ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية  مذكرة ،5+5نتدى مإلى  برشلونةمتوسطي من -الحوار األوررتيبة برد،  1 
 .15. ، ص2009 / 2008 واإلعالم،

 .92.، صمرجع سابقحمزاوي،  2 
امعة سعيدة، كلية الحقوق والعلوم ماستر، ج مذكرة مغاربية بين الشراكة والتبعية،-العالقات األوروعابدي، فاطنة  3 

 .41-40.ص ص ،2016/ 2015السياسية،
 .93.، ص، مرجع سابقبخوش 4 
 .92.ص، مرجع سابقحمزاوي،  5 
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ة جماعر الو متوسطي خالل المبادرات السابقة و بعد تط-بعد تعطيل مسيرة الحوار األورو 
وتطور العالقات  19921تحولها إلى اإلتحاد األوربي وفق نصوص اتفاقية ماستريخت األوربية و 

استفحال هذه  و، عنها من زيادة االرتباط بين الفواعل السياسية وما نتج، االقتصادية بفعل العولمة
 حدة والظواهر أوجب على الدول األوربية البحث عن مخرج للحد من هذه األخطار التي تهدد و 

دول الضفة الجنوبية للمتوسط سارعت الدول هو  وبما أن مصدر هذه الظواهر، استقرار أوربا
هذه  2ااألوربية إلى المطالبة بتكثيف الجهود ومضاعفتها للوقوف في وجهها ومحاولة إيجاد الحّل له

ان المتوسط دها هي التي مهدت لظهور مؤتمر برشلونة الذي جاء كنقلة نوعية في العالقات مع بلكلّ 
، نيةتستجيب للتحديات األم، ودول من جنوب حوض المتوسط، بين الدول المكونة لالتحاد األوربي

اه المشترك الرف، األمن المتبادل، التعاون، وتدفع بالعالقات المتوسطية إلى آفاق جديدة من الشراكة
الوثيقة  1995نوفمبر  28و 27وحيث يعتبر إعالن برشلونة الذي انعقد يومي  3واالستقرار اإلقليمي

-الذي تم فيه تسطير أهداف التعاون األورو متوسطية-واألساسية التي تشكل إطار الشراكة األور 
 متوسطي التي يمكن حصرها فيما يلي:

 

حيث أكد بيان برشلونة على أهمية النمو االقتصادي  األهداف االقتصادية والمالية: .أ
مو القيام بتسريع عملية الن، نطقة ازدهار مشتركةواالجتماعي الدائم والمتوازن في خلق م

أيضا بتحسين ظروف المعيشة للسكان ورفع مستوى ، االقتصادي واالجتماعي المستديم
زيادة على ذلك العمل على تقليل الفوارق التنموية وتقليص فجوات التطور في ، التشغيل

التعاون والتكامل وأخيرا تكثيف الجهود من أجل تشجيع ، متوسطية-المنطقة األورو
 ؛4متوسطية-اإلقليمين في المنطقة األورو

فهي متمثلة في محاولة جعل منطقة البحر األبيض المتوسط  :األهداف السياسية واألمنية .ب
قامة نظم سياسية ليبرالية تحترم الديمقراطية  منطقة استقرار على الصعيد اإلقليمي وتدشين وا 

نه المساهمة في خلق بيئة مالئمة الزدهار النشاط مو ، وحقوق اإلنسان والتعددية السياسية
 نا تمّ ن هم، االقتصادي وتحفيز المبادرات الفردية في إطار التحول نحو القطاع الخاص

التعهد بين األطراف المشاركة على العمل وفق ميثاق األمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق 
، ياف بحق الدول في اختيار النظام السياستنمية دولة القانون والديمقراطية واالعتر ، اإلنسان

                                                           

 .70.، صمرجع سابقسايل،  1 
 .27.ص ،مرجع سابقعابدي،  2 
 .103.ص ،مرجع سابقحمزاوي،  3 
 مذّكرة ،تجارب وتحديات :ات النظرية والمرجعية القانونيةعلى ضوء الطروح التكامل االقتصادي العربية، فموراد خلي 4 

 .234-233ص. . ص2005/2006، كلية الحقوق،باتنةماجيستير، جامعة 
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القضائي الخاص بها مع العمل على احترام التنوع ، االقتصادي، الثقافي، االجتماعي
 .والتعددية داخل المجتمعات في الدول األطراف ومكافحة كل مظاهر التعصب

  

القائمة  تسوية النزاعات، احترام الحقوق بين الشعوب وحقهم في تقرير المصير هناك أيضا
إضافة إلى ذلك تحسين التعاون من أجل مكافحة اإلرهاب والتصدي ، بين الشركاء بالوسائل السلمية

وأخيرا العمل على تشجيع وضمان األمن اإلقليمي بين األطراف من خالل منع والحد من ، له
 .1انتشار األسلحة

 

ي التأكيد ف افه تنحصر:أما في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية فقد كانت أهد
 ،على أن الحوار واالحترام بين الثقافات واألديان هو مبدآن أساسيان وضروريان لتقارب الشعوب

كما شددوا على الطبيعة الجوهرية لتنمية الموارد البشرية سواء ما يخص التعليم وتأهيل الشباب 
اع الصحة في التنمية أيضا أكدوا على ضرورة وأهمية قط، بوجه خاص أو في مجال الثقافة

المستدامة ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع في تحسين األوضاع الصحية 
والمعيشية عالوة على ذلك فإن األطراف المشاركة يعترفون بأهمية التنمية االجتماعية الذي يجب 

زيادة على  ،نمية وتعميق الشراكةأن يواكب التنمية االقتصادية والدور الفعال للمجتمع المدني في ت
كما تم  ،االتصاالت والتبادالت بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية هذا فهم يشجعون

االتفاق على تكثيف الجهود والتعاون فيما بين األطراف من أجل التخفيف من مشاكل الهجرة 
وتجارة  وغيرها ومكافحة اإلرهاب بواسطة برامج التأهيل المهني وبرامج تساعد في خلق فرص العمل

 2.المخدرات والفساد
 

يث تم ح، متوسطية-وبالتالي فقد مثل إعالن برشلونة منعرجا حاسما في العالقات األورو
التحول من عالقات تعاون إلى عالقات شراكة الذي يفترض أن تتم في إطار تعاقدي وفق آليات 

التي تعني إلغاء التعريفات  ZELء منطقة تبادل حر التفاوض وذلك باالعتماد على آليات وهما: إنشا
الذي هو  MEDAوأداة مالية تتمثل في برنامج ، 2010الجمركية والخوصصة وذلك بحلول سنة 

 3.لالستثمارعبارة عن مساعدات مالية وقروض البنك األوربي 
 

                                                           

امعة ماجيستير، ج مذكرة، متوسطية على التجارة الخارجية في الجزائر-انعكاسات الشراكة األوروعبد الجليل هويدي،  1 
 .42.، ص2012/2013ارية وعلوم التسيير،بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتج

جلة دراسات م، إعالن برشلونة نموذجا :تحاد األوربي تجاه الشرق األوسطلالالسياسة الخارجية المشتركة  "محمد فرج أنور، 2 
 .89-88.ص ص ،39.، عدولية

 .53.ص ،مرجع سابقحداد،  3 
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برنامج هي المّدة الزمنية التي جاء فيها  1999إلى  1995حيث كانت الفترة الممتدة من 
غير أنه ، مليار يورو كدعم مالي للشراكة 3.06الذي تقرر فيه إدراج مبلغ  MEDA1مبدأ األول 

مليون  168من المبلغ الكلي حيث حصلت على المبلغ  %29لم تصرف منه فعليا سوى حوالي 
كما أن الشراكة ، فهي ال تساهم في وضع قواعد منها Vالمستفيد األول من هذا البرنامج 1يورو

يد هذه تمثلت آلية تجس لقدو ، جاوزت المجال االقتصادي إلى السياسة واألمن والثقافة واالجتماعت
كانت تونس  حيث، الشراكة في االتفاقيات االنفرادية بين االتحاد األوربي وباقي الدول المتوسطية

-األورو تأول دولة عربية متوسطية تبرم اتفاقية شراكة مع االتحاد األوربي حيث دامت المفاوضا
وانتهت المفاوضات بالتوقيع على االتفاقية  1995إلى جوان 1992تونسية أربع سنوات بداية من

 ويرجع ذلك إلى: 1998مارس  01ودخلت حيز التنفيذ في  1995جويلية  17 في
 ؛التبعية العضوية للتجارة الخارجية التونسية لالتحاد األوربي خاصة فرنسا .أ
مة العالمية للتجارة من خالل إدخال إصالحيات سعي تونس النضمام إلى المنظ .ب

 ؛اقتصادية ومصرفية وتفكيك الحدود الجمركية
 .2االستفادة من القروض التفصيلية التي تقدمها المؤسسات األوربية .ت

 

 تونسية:-المطلب الثاني: مضمون عقد اتفاقية الشراكة األورو
 

قات والقضايا ذات االهتمام الثنائي مادة تتعرض إلى مختلف أوجه العال 96يتضمن عقد الشراكة  
باإلضافة إلى عشر بيانات مشتركة وخمس بروتوكوالت ، وهي مقسمة إلى ثمانية أبواب، والمشترك

 يلي: وسبع مالحق مكملة لعقد الشراكة واحتوت األبواب الثمانية لالتفاقية على ما
 

ث يتعرض الحوار السياسي حي 3(1، 2، 3، 4، 5الحوار السياسي يتضمن )المواد  الباب األول:
 إلى:

براز األهداف التي تسعى إلى تحقيقها اتفاقية الشراكة  :المادة األولى والثانية تضمنتا تحديدا وا 
 تونسية وأهم ما جاء فيها التالي:-األورو
توطيد العالقات الثنائية في كل المجاالت عن طريق وضع إطار مالئم إلقامة حوار  .أ

 ؛سياسي أوربي تونسي

                                                           

 .79.ص ،مرجع سابقسايل،  1 
 .53.ص ،المرجع السابقحداد،  2 
 .223.، صمرجع سابقبودة،  بود 3 



 تونسية-الشراكة األورو                               لثالفصل الثا

 

   72 
 

الظروف المالئمة لتمرير التجارة والتدريب في مجاالت السلع والخدمات ورؤوس تهيئة  .ب
 ؛األموال

توسيع مجاالت التعاون االقتصادي واالجتماعي ودعم التجارة مع الجماعة األوربية  .ت
(CEEوذلك من خالل الحوار والتعاون حتى يمكن تحقيق التنمية )؛ 

ربية من أجل تشجيع االندماج بين هذه دعم التجارة والتعاون بين تونس والدول المغا .ث
 ؛األخيرة

 .1المالية واالجتماعية، الثقافية، دعم التعاون في المجاالت االقتصادية .ج
 :3المـــادة

يسمح بإقامة عالقات تضامن مستمرة بين الشريكين لتساهم ، يقام حوار منتظم بين الطرفين -1
 تفاهم والتسامح بين الثقافات.وتهيئ مناخا من ال، في ازدهار المنطقة واستقرارها

 األهداف األساسية من الحوار والتعاون السياسي هي: -2
تشجيع التفاهم المتبادل والتشاور المنتظم حول القضايا الدولية ذات المصلحة المشتركة  .أ

 ؛عن طريق تيسير التقارب بين األطراف المشاركة
 ؛طرف اآلخرتمكين كل طرف من األخذ بعين االعتبار مصالح ومواقف ال .ب
 ؛خاصة الدول المغاربية، العمل على دعم األمن واالستقرار في منطقة حوض المتوسط .ت
 القيام بمبادرات مشتركة. إمكانيةتوفير  .ث

 

روف وبالتحديد الظ، يتطرق الحوار إلى كل المشروعات ذات األهمية المشتركة للطرفين :4المادة 
مع دعم الجهود للتعاون خاصة بين دول المغرب ، يةاإلقليمالكفيلة لضمان السالم واألمن والتنمية 

 العربي.
 

 يقام الحوار السياسي بشكل منتظم وكلما تطلب األمر خاصة: :5 المادة
 وفي إطار مجلس الشراكة بوجه خاص، على مستوى الوزراء .أ
على مستوى المسؤولين اإلداريين الممثلين لتونس من ناحية ورئاسة المجلس واللجنة من  .ب

 رى.ناحية أخ
خاصة المذكرات االستطالعية الدورية ، عن طريق االستغالل األمثل للقنوات الدبلوماسية .ت

 .الدبلوماسييناالتصاالت بين الممثلين ، والمشاورات خالل االجتماعية الدولية
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 .1وضع أية وسيلة تساهم في تعميق الحوار وجعله أكثر فعالية .ث
للمنتجات الزراعية والصيد(: حرية تداول  18-15المواد من  14-6يتضمن المواد  الباب الثاني:
األوربية وتونس منطقة تجارة حرة وذلك لمرحلة انتقالية  تنشئ المجموعة (:6المادة ) السلع وتنص

 .التنفيذعاما على األقصى بدءا من دخول هذه االتفاقيات حيز  12تبلغ 
 

لمتعددة األطراف المتعلقة واالتفاقيات ا، 1994( لعام GATTوطبقا ألحكام اتفاقية الجات )
ة التجارة ويسير مشروع منظم بتجارة السلع والملحقة باالتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.

 1994أفريل  15الحرة بين أوربا وتونس وفقا للقواعد العالمية للتجارة الحرة الموقعة في معاهدة 
، دولة من بينها دول ماستريخت وتونس 120المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها 

 ويمكن اعتبار هذا المشروع جزءا صغيرا من الحيز العالمي للتجارة.
وفي إطار الشراكة الثنائية اتفقت تونس والمجموعة األوربية على التزام كل منهما بمتطلبات 

نتقالية المحددة بحلول وتنتمي المرحلة اال، عاما 12النظام التجاري العالمي الجديد في موعد أقصاه 
 .20082ديسمبر 13

 :16المادة 
في  دلةجارة المتباالتّ تحرير بشكل تدريجي في  نتنص المادة على أن المجموعة وتونس تشرعا

با و أما فيما يخص نظام تصدير المنتجات الزراعية التونسية ألور  المنتجات الزراعية والسمكية.
 يحدد البروتوكول األول النقاط التالية:

 ؛الجمركية التعريفاتالتخفيضات المسموح بها على  .أ
التخفيضات على التعريفات الجمركية فيما يزيد عن الحصص التعريفية المعمول بها أو  .ب

 ؛المحتملة
 ؛الحصص التعريفية المتفق عليها إن وجدت .ت
 ؛الكميات المرجعية .ث
 .األحكام الخاصة .ج

 روتوكوالت الثالثة:في نظام تصدير منتجات زراعية أوربية لتونس فتحدد الب
فإن ، ومن جهة أخرى، األحكام الخاصة تفضيليةحصص تعريفة ، التعريفات الجمركية القصوى

التعريفات الجمركية المفروضة على هذه المنتجات إما أن تزال بالكامل أو تخفض بنسبة تتراوح ما 
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اإلزالة  تفيد منواألغلبية الكبرى من الصادرات التونسية تس، حسب نوع المنتج %80و 20بين 
على المنتجات التي تحدد لها  إال أنها في بعض الحاالت تكون مقصورة %100الكاملة أي
، وتواجه تونس مشكلة عويصة .1البطاطس والطماطم المركزة، كالنبيذ والبرتقال الطازج، الحصص

لى ما ع هي تصدير زيت الزيتون وحلول هذا الموضوع ينص البروتوكول الثاني في مادته الثالثة
 يلي:

 

سيتم فرض رسم جمركي يبلغ  1999ديسمبر  31و 1995في الفترة ما بين أول جانفي  .1
كيلو على استيراد المجموعة لزيت الزيتون غير المكرر وذلك على  110إيكو لكل  7.81

يتم استيرادها كليا من تونس ، طن في المحصول السنوي 46000كل موسم: وفي حدود 
 ؛تونس إلى المجموعة ويتم نقلها مباشرة من

إذا ما أوشك زيت الزيتون المستورد بموجب هذه األحكام أن يخل بتوازن سوق االتحاد  .2
 ،خاصة نتيجة اللتزامات االتحاد في إطار منظمة التجارة الدولية اتجاه هذا المنتج، األوربي

 ؛يمكن لالتحاد األوربي أي يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح هذه الوضع
من أجل تحديد النظام  1999وف يعاد النظر من الطرفان خالل الفصل الثاني من عام س .3

ويحدد البروتوكول الثالث الملحق باالتفاقية  2000الجديد النافذ اعتبارا من أول جانفي 
هو نظام و ، النظام التجاري لمسألة إنفاذ المنتجات الزراعية األوربية إلى السوق التونسية

 المنتجات. وهي تختلف باختالف، تسمح بها تونس، عريفية تفضيليةيرتكز على حصص ت
 %27بمستوى  %13و 15وتخضع هذه الحصص لتعريفات جمركية قصوى تتراوح ما بين 

المنتجات الزراعية المذكورة في هذا البروتوكول هي عبارة عن سلع استهالكية غذائية أساسية مثل: 
 .2خاصة في أعوام الجفاف، مزمنا من هذه المحاصيلحيث أن تونس تواجه نقصا حادا و ، الحبوب

 
 :تنص على: 19المادة 
ال يجوز إدخال أي تحديدات كمية جديدة على االستيراد أو اتخاذ أية إجراءات لها أثر  .أ

 مماثل في التجارة بين تونس والمجموعة األوربية.
قها على تي يمكن تطبيسوف يتم إزالة التحديدات الكمية واإلجراءات التي لها أثر مماثل وال .ب

 يذ.وذلك منذ تاريخ دخول االتفاقية حيز التنف، االستيراد في التجارة بين تونس والمجموعة
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ال إدخال و ، ال يجوز للمجموعة أو لتونس أن تطبق أية ضرائب على الصادرات فيما بينها .ت
 تحديدات كمية أو تطبيق أية إجراءات لها أثر مماثل.

 :21 المادة
نسية لن تتمتع عند استيرادها من قبل المجموعة بنظام أفضل من النظام المطبق فيما المنتجات التو 

 بين الدول األعضاء.
 :22المادة 

خلية تسفر بشكل مباشر أو غير مباشر ايلتزم الطرفان بتجنب أي إجراءات أو ممارسات مالية د
 1طرف اآلخرعن التمييز بين منتجات أحد األطراف والمنتجات المشابهة اآلتية من ال

 

 (.31، 32الباب الثالث: حق إقامة المشاريع والخدمات تضم المواد )
( 41-36والمواد )، ( الخاصة بالمدفوعات ورؤوس األموال35-33يضم المواد ) الباب الرابع:

 2الخاصة بأحكام اقتصادية أخرى

وأي ، نشآت( على أن كل أشكال التواطؤ واالتفاقات السرية بين الم36حيث تنص المادة ) -
وأي دعم لصالح منشأة أو منتجات ، استغالل مفرط من جانب منشأة أو عدة منشآت لمركز قوة

 تونس" يتعارض مع مبدأ أحسن أداة االتفاقية''.و معينة في أحد دول المجموعة األوربية 
 :38 المادة

لى ععلى أن المنشآت الحاصلة على حقوق خاصة أو استثنائية يحرص مجلس الشراكة  تنّص  
 في إطار إجراءات تضر مصالح أال يتخذ أي إجراء يخل بالتجارة بين تونس والمجموعة األوربية

 3وذلك بدءا من العام الخامس من دخول االتفاقية حيز التنفيذ، الطرفين

 

( تؤكد االتفاقية في المجال 63-42حول التعاون االقتصادي يضم المواد ) الباب الخامس:
 ،عاون االقتصادي يجسد المصالح المشتركة لكل من دول االتحاد األوربياالقتصادي على أن الت

التعاون االقتصادي يتمثل في مساعدة االتحاد األوربي لجهود تونس  وعلى أن الهدف من هذا
 إن محور التعاون االقتصادي سيركز، الخاصة في مجال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة

النشاطات التي تعاني من مشاكل وقيود داخلية أو تعاني من المشاكل  أوال على تلك المجاالت أو
نشاطات إلى جانب التركيز على تلك ال، الناتجة عن عملية تحرير التجارة أو االقتصاد التونسي ككل

 .التي تقلل من مستوى البطالة
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 متوسطي والتي هي:-وقد تم تحديد األساليب التي ستدعم التعاون األورو 
أوجه السياسة المتعلقة باالقتصاد الكلي من خالل االنخراط في عملية حوار مناقشة كل  -

 ؛اقتصادي منتظمة بين الطرفين
 ؛االتصال المستمر وتبادل المعلومات -
 ؛االستفادة من خدمات الخبراء والتدريب وتبادل النصائح -
 ؛المشاركة في مشاريع اقتصادية مشتركة -
 .تقديم المساعدات التقنية واإلدارية والتنظيمية -

 ( الخاصة بالتعاون االجتماعي والثقافي:74-64يحتوي على المواد ) :الباب السادس
ضايا تخص ق، االتفاقية على دعم التعاون في مجاالت العمالة التونسية في أوربا حيث تنّص 

حيث ، افةالتعليم والثق، ني مستوى الدخلتد، الرعاية الصحية، والضمان االجتماعي، األسرة، الهجرة
تتضمن االتفاقية للعمالة التونسية في أوربا حقوقها ومزاياها لدى هذه المزايا ال تسرى على العمال 

اللتين تتضمنان الحقوق والحريات  68و 64إذ تجدر اإلشارة إلى المادتين  1التونسيين غير الشرعيين
في أوربا وتونس والتي يوف يستفيد منها العمال المهاجرون  الممنوحة للعمال المهاجرين الشرعيين

 .2التونسيون بالدرجة األولى نظرا لعددهم الكبير
 

( الخاصة بالتعاون المالي لدعم اإلصالحات الهيكلية 86-75يضم المواد ) الباب السابع:
 .الضرورية لالقتصاد التونسي

 

ملت فقد ش لالتفاقأما فيما يخص المالحق ، يتضمن أحكام مؤسسة عامة وختامية الباب الثامن:
 مايلي:

 ذات المكون الزراعي.، ملحق خاص بالمنتجات الصناعية التونسية -1
 ذات المكون الزراعي.، ملحق خاص بالمنتجات الصناعية األوربية -2
مس خالل مّدة خ، غاء التعريفة الجمركيةإلملحق خاص بالمنتجات التي تجري عليها تونس  -3

 من االتفاق. 02الفقرة، 11بقا للمادةسنوات ط
 من االتفاق. 39ملحق خاص بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية وفقا للمادة  -4
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 :في تثلأما البروتوكوالت فقد تم
توكول المتعلق بالنظام المعمول به على واردات االتحاد األوربي بين المنتجات الزراعية و البر  -1

 ؛التي منشأها تونس
توكول المتعلق بواردات االتحاد األوربي من منتجات الصيد البحري التي منشأها االتحاد و البر  -2

 ؛األوربي
 ؛توكول المتعلق بواردات تونس من المنتجات الزراعية التي منشأها االتحاد األوربيو البر  -3
 البرتوكول المتعلق بتبادل المعونة بين السلطات اإلدارية في الميدان الجمركي.-4
 

لقد تم االتفاق بين الحكومة التونسية واالتحاد األوربي على تنفيذ أحكام اتفاق الشراكة بكافة 
لجديدة لالنفتاح االخدماتية وتيسير تكييفها مع الظروف و جوانبه االقتصادية والتجارية واالجتماعية 

 .1والمنافسة
شجار أ غرستمتاز ب حيث، تعتبر الزراعة من أهم الموارد لالقتصاد التونسي منذ القديم

صدر لزيت وثالث م، تعتبر تونس المصدر األول للتمور على المستوى العالميف التمورالزيتون و 
ة الداخلية حاجات الوطنيلل يمغطالكما يعتبر قطاع الزراعة في تونس ، الزيتون على مستوى العالم

 .بالنسبة لزيت الزيتون والزيوت %88و، بالنسبة للحبوب %48بنسبة 
ا نحو الخارج منه اكبير   اإلضافة إلى إنتاج الحمضيات والمنتجات البحرية التي تصدر جزء  با 

 وخاصة الدول المجاورة.
أما فيما يخص القطاع السياحي تعتبر تونس الواجهة السياحية األولى بالنسبة للجزائريين 

عية جعلت منها ات طبيأما ما تملكه تونس من ثرو ، فهي تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا والفرنسيين
د إضافة ما تملكه تونس من صناعة تحويلية فهي تعتمب، خامس منتج في العالم للحامض الفسفور

 . 2على صناعة الجلد والنسيج واألحذية والصناعة الغذائية والميكانيكية والكيميائية
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 :2016-9981تونسية -الشراكة األورو :الثانيالمبحث 
 

 :2011اكة التونسية قبل ثورة : الشر األولالمطلب 
 

 1998التي استطاعت تونس القيام بها خالل فترة تطبيق اتفاق الشراكة منذ  اإلنجازاتمن أهم  
 هي:
 تنويع مصادر الدخل االقتصادي -
 اعتماد سياسة تصديرية تقوم على تنويع الصادرات في مختلف المجاالت. -
 ظة على استمراريتها حيث حققت تونس بعد دخولتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة والمحاف -

 %5.6و ، 2000سنة  %4.7االتفاقية حيز التنفيذ معدالت نمو مستقرة ومرتفعة إذ تراوحت بين 
فقد انخفض معدل النمو  2002باستثناء سنة ، صندوق النقد الدولي إحصائياتوفق  2004سنة 
 .%1.7إلى 
سنة  %18إجمالي الناتج الوطني فقد انخفضت من أما فيما يخص مساهمة القطاع الزراعي في -

بعد ارتفاع حصة  %28.8بينما مثل اإلنتاج الصناعي نحو ، 1999سنة  11.3إلى  1994
سنة  %18.5إلى  1998سنة  %16.9قطاع الصناعة التحويلية في إجمالي الناتج الوطني من 

 ور الملحوظ الذي شهده قطاعإال أن التط، في اجتماعي نتيجة النمو الذي يشهده القطاع، 2001
أما  .%59.5الناتج الوطني إلى نحو إجماليالخدمات أدى إلى ارتفاع مساهمته هذا القطاع في 

  فيما يخص الصادرات التونسية:
 

  الصادرات التونسية (:04الجدول رقم )
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

 80.7 66.9 66.3 71.5 81.8 79.9 النسبة%
 .من إعداد الطالبتيندر: المص

ومن خالل الجدول يالحظ أن نسبة الصادرات التونسية نحو االتحاد األوربي من إجمالي 
مقارنة إلى ما قبل تنفيذ االتفاقية لكن هذه النسبة  1999سنة  81.8الصادرات قد ارتفعت نحو 

االنخفاض  ويعود هذا، 2003سنة  % 80.7لترتفع مرة أخرى إلى  2001سنة  %66.3 انخفضت
وقد اتجهت ، 20031- 1995للفترة  %5إلى زيادة نسبة صادرات تونس إلى باقي دول العالم نحو 
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 9598.7إلى نحو  1998مليون دوالر سنة  5742.2الصادرات اإلجمالية كقيمة لترتفع من نحو 
 .2003مليون دوالر سنة 

عت األوروبي فقد ارتف أما بالنسبة للصادرات من السلع الصناعية من تونس إلى اإلتحاد
هذا ما يعكس تحسن الفترة التنافسية  %80التي كانت  1995مقارنة بسنة  2003سنة  %84نحو 

 .2004في مارس  1السلع الصناعية التونسية نتيجة التفاقية الشراكة
 

طرحت المفوضية األوروبية مبادرة أسمتها أوروبا األكثر اتساعا وتغير هذا االسم ليصبح 
وبالتالي فقد تم تبني  2بلدا" 95لحوار األوروبي" تزامنا مع توسع اإلتحاد األوروبي ليشمل سياسية "ا

وتبنتها فيما بعد تونس  2005فيفري  21خطة الحوار مع تونس من طرف اإلتحاد األوروبي في 
أهم المشاريع الممنوحة لمجموعة  إحدىإذ تعتبر سياسة الحوار األوروبي ، 20053جويلية  4في 
سياسة الحوار األوروبي ببلدان حوض المتوسط التي عنى ل المحيطة بها والمجاورة لها كما تالدو 

 انضمت لإلطار السياسي لعملية برشلونة والتي تملك اتفاقية شراكة ثنائية سارية المفعول.
ائما في التي تم التأكيد عليها دالساّلت ولقد ناقش األطراف الواضعة لهذه السياسة مختلف 

فباإلضافة إلى المحاور السياسية واالقتصادية قاموا بالتأكيد على ، السابقة االجتماعاتمختلف 
حيث تم اقتراح واإلشارة إلى العديد من القضايا ذات الصلة ، الجانب االجتماعي والثقافي كذلك

ر بين ابتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز التفاهم المتبادل والروابط الثقافية من خالل الحو 
كما تسعى هذه السياسة إلى تمكين جيران اإلتحاد األوروبي بما فيهم الدول المغاربية  4الحضارات

، أمني ،خاصة تونس من المشاركة في مختلف نشاطات االتحاد األوروبي في إطار تعاون سياسي
 .5كةر اقتصادي وثقافي مدعم وتحدد األولويات حسب خطة عمل موضوعة بالتشاور مع الدول المشت

 

وللتذكير فإن سياسة الحوار األوروبية ال تحل محل عملية برشلونة بل إنما هي سياسة مضافة  
وار األوروبي( ج)مفوض العالقات الخارجية وسياسة ال "بنيتا فيرير فالديز"إليها وهو ما عبرت عنه 

التجارية  المبادالتوار األوروبي ال تحل محل برشلونة إنما هي محسنة لها. إن جبقولها أن سياسة ال
مليار دينار من الصادرات  1.45بين تونس واإلتحاد األوروبي في المجال الزراعي عرفت نسبة 

                                                           

 .132 .، صنفسه المرجع 1 
 2013، سبتمبر  9.، عالجديد االقتصادمجلة ، "السيناريوهات المحتملة و ومغاربية-مستقبل الشراكة األور "أحمد دربان، 2 

 .282-281.ص ص 
 .55.، ص مرجع سابقحداد،  3 
من أجل المتوسط  االتحادمن مسار برشلونة إلى غاية مشروع  :مغاربية-الشراكة األورو البعد اإلنساني فيارة، مفيصل س 4 
 .49-48.، ص ص 2013العلوم السياسية، كلية الحقوق و مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، ، (1995-2008)
 .54.، ص مرجع سابقحداد،  5 
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حيث تصدر تونس بالدرجة األولى الموارد ، مليار دينار من الواردات مع اإلتحاد األوروبي 1.62و
ليون دينار أما بالنسبة م 130.6ومادة التمر عرفت مبلغ ، مليون دينار 202.4المائية أي حوالي 

مليون دينار ثم  476.6لزيت الزيتون فقد وصلت الصادرات التونسية نحو اإلتحاد األوروبي إلى 
ي للتأكيد تونس-اتفاق التعاون األورو حسيس بمسألة القطاع الزراعي أثار المفاوضين فيإن التّ 

تم  اسة بعض الشروط التيعلى أهمية مراقبة المبادالت والتفكير في وضع برنامج اجتماع لدر 
طن صادرات زيت  50000إذ أنه من المحتمل أن تصل إلى، 2000التفاوض عليها خالل سنة 
 .2005طن في  56000الزيتون لكنها وصلت إلى 

 

، لتينا، في حين كانت قائمة المواد المعفية من الضرائب الجمركية قد توسعت إلى مادة الرمان 
من أجل الحديث  2005ات في المجال الزراعي بين تونس وأوروبا )توقفت المفاوض ولحم النعام(.

روبي وار األو جعن المبادالت التجارية في القطاع الزراعي في إطار سياسة جديدة وهي سياسة ال
(PEV حيث بدأت المفاوضات من جوان إلى سبتمبر )لتسمح بوضع العديد من األهداف ، 2006

ة ر عى إلى بيع مادة زيت الزيتون خاصة والطماطم المصبّ غير أن تونس تس، في مختلف الميادين
إلى  2005زادت قيمة التجارة الخارجية لتونس خالل األشهر التسعة األولى من ، 1بكميات كبيرة

 .2004مقارنة بنفس الفترة في  10.5مليار دينار مسجلة ارتفاع نسبته  49، 22
 

مقارنة  12,4 مليارات دينار بزيادة 10ت كما صرحت الحكومة التونسية إن قيمة الصادرات بلغ 
أما فيما يخص صادرات  9.3مليار دينار بارتفاع  12.5في حين بلغت الواردات  2004ب 

صادراتها  التي وصلت واإللكترونيةتلتها الصناعات الميكانيكية ، في المائة 60الطاقة فزادت بنسبة 
 .2في المائة 19إلى نسبة 

وق في مجال الخدمات بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية أما المفاوضات حول فتح الس
التعهدات على  توجاء، في مراكش 2006إال أنها لم تبدأ إال في مارس  2003فكانت منتظرة في 

لتونس حيث أن هذه األخيرة هي التي تختار مجاالت الخدمات التي تحكم  إيجابيةشكل قائمة 
 نتوالقيام بتعديالت هامة التي كا، افسة مع االتحاد األوروبيعليها أنها قادرة على الدخول في من
ة والقيام بمحاضر ، واالتصاالت ( منذ عدة سنوات، التامين، قد وضعت في عدة مجاالت )البنوك

                                                           
1  Bruno collier de salies, "union européen-tunisie (1995-2005): Bilans de l’accord d’association" 
l’anneé du Maghreb, 2005-2006.pp.427-431 .sur le site : 
http://www.annémaghreb.revues.org (23/07/2017 10:00).  

 في:، "رشهأفي تسعة  %58،10،التجارة الخارجية لتونس تزيد بنسبة" 2 
 www.Aljazzeera.net/news/ebusiness (14/06/2017 11:30)  

 

http://www.annémaghreb.revues.org/
http://www.aljazzeera.net/news/ebusiness
http://www.aljazzeera.net/news/ebusiness
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 ،تمام النشاطات المعرضة لهده التطوراتإلللبلد ، 2005لين في و وطنية في تونس جمعت المسؤ 
ار سياسة الجوار مع أوروبا الموسعة فاقترحت منذ وتونس قد دافعت عن مصالحها في إط

الدخول مباشرة في السوق األوروبية الداخلية والتي تتمحور حول السماح بدخول 2003جوان
الخدمات والسلع وحتى األشخاص تحت احتياط المعيار )التقني والصحي( لالتفاقية وعبر إجراء 

 24,27تتمثل في  واإللكترونيةواد الميكانيكية إجراءات إدارية وجمركية فأما صادرات وواردات الم
 .1في المائة من الواردات من االتحاد األوروبي 4,07و في المائة من الصادرات

 

تؤكد التقارير االقتصادية أن قيمة الصادرات التونسية لدول االتحاد األوروبي ارتفعت إلى 
 381.9بزيادة قيمتها  1998م مليون دينار لعا 5224,1مقابل  2004مليون دينار في  5606.7

 بالمائة. 7.3مليون دينار بنسبة 
ارتفعت  اإسبانيكما أكدت إحصائيات أعدها مركز النهوض بالصادرات التونسي أن الصادرات إلى  
والى السويد  %56.8فيما زادت الصادرات التونسية إلى البرتغال بنسبة  2004خالل  % 65.9بنسبة 
، %13.1بنسبة  إيطالياوالى ، % 23.9والى فلندا بنسبة  33.3%غ بنسبة والى لكسمبور  %43.9بنسبة 

 إلى، كما زادت الصادرات التونسية % 8,2فنسبتها  إيرلنداأما بالنسبة إلى ، % 10.2والى النمسا بنسبة 
 .% 3,2والى بلجيكا بنسبة تقدر ب %4,3فرنسا بنسبة 

 

في   "وديرومانو بور "روبية لتونس السيد المفوضية األو  كما أثمرت الزيارة الرسمية للرئيس
ورو إي يمليون  54,5إلى التوقيع على اتفاقياتي تمويل بقيمة إجمالية قدرت ب 2005جانفي  12

في إطار برنامج التعاون المالي بين تونس واالتحاد  وذلك ،مليون دينار 69تقريبا  ما يعادل
الداخلية  نو وزير الشؤ  لسيد حبيب بن يميوتخض هاتان االتفاقيتان اللتان وقعهما ا، األوروبي

ورو أي يمليون  40مجال التعليم أساسي )ب وخص ،رئيس المفوضة األوروبية ورومانو بورودي
مليون  18 ي ما يعادلأورو يمليون  14,5مليون دينار ( وفض السدود الجبلية ب ) 51ما يعادل 

 .2دينار(
 

من الناتج % 140.4ي ما يمثل أمليار دينار  57.8بلغ إجمالي الدين التونسي  2006وفي سنة  
)طويل  إجمال الدين الداخلي أّما من الدين الخارجي. %92الداخلي الخام حيث تمثل نسبة 

من الناتج  58.5نسبة الديون تعادل  مليار دينار. أي 24فانه تجاوز  ومتوسط وقصير األمد(
إلى اإلدارة العمومية  من هذا الدين ويعود جزء هام 1986سنة  % 57.9مقابل  .الداخلي الخام

                                                           
1  Collier de sallies, op,cit 

 .5906 .، لندن، عوكالة ايالفمقال صادر عن  "المغاربية –تونس بوابة الشراكة األوروبية "  2 
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فيما يخص حصة الشركات العمومية ، % 24,4ثم الشركات العمومية بنسبة  %67.5بنسبة 
من ناحية أخرى يبين ، % 8.1فيما يخص حصة الشركات الخاصة فتقتصر على  %24.4بنسبة 

، يرينعقدين األخحيث خالل ال، تطور هيكلة قائم الدين الخارجي حسب طبيعة الدائنين الخواص
 1986سنة  % 36حيث ارتفعت حصة أسواق رأس مال الدولية من ، تدعم مكانة الدائنين الخواص

. كما تراجعت في الوقت نفسه حصة مصادر الدين العمومية من قائم 2006سنة  % 43إلى 
أيضا يضاف إلى ذلك التقدم الملحوظ لحصة القروض % 57إلى  % 64الدين الخارجي من 

 .2006سنة  % 8.1إلى  1986سنة  %3.7ة األمد التي ارتفعت من القصير 
 

زيادة على ذلك يؤدي تدعيم مكانة األسواق المالية في إجمالي قائم الدين إلى الزيادة الهامة 
فهو من ، 2006خالل سنة  % 31.2إلى  1997سنة  %4.7في حصتها من خدمة الدين من 

وهم على التوالي األسواق المالية بنسبة  % 66ب يقار  يتحكمون فيماطرف أربعة دائنين وهم 
وأخيرا البنك ، % 11.8والبنك اإلفريقي للتنمية بنسبة  % 13.8والدولة الفرنسية بنسبة  30.2%

التي تحصلت عليها ، . وقد بلغ مجموع القروض متوسطة وطويلة األمد% 10العالمي بنسبة 
كما بلغ مجموع المبالغ التي ، دينار مليار 32.4ما قيمته  2006إلى  1986تونس من سنة 

 مليار دينار. 36.2سددتها خالل نفس الفترة بعنوان خدمة الدين بقيمته 
 

 .من الموارد العادية لميزانية الدولة % 87أكثر من  2006سنة  تمثل الموارد اإلحيائية
 . ويتحمل عبء هذه الضرائب على وجه الخصوص اإلجراء ومدا خيل1984سنة %70مقابل 

من  % 3.4المباشرة التي أصبحت تمثل أكثر من  داءاتوذلك من خالل األ، الطبقات الشعبية
 كما تضاعفت قيمة موارد اإلحيائية، 1984في المائة سنة  17الموارد العادية للدولة مقابل اقل 

، مليون دينار 3107مليون دينار إلى  1109مرات لترتفع بذلك من  2.6بعنوان األداء المباشر 
 .20061و 1997بين  ام
طرح االتحاد األوروبي مشروعا جديدا جاء من اجل تعميق التعاون بين  2007أما في سنة  

حيث تبلورت فكرة هذا المشروع من المبادرة الفرنسية "االتحاد المتوسطي" الذي ، صنفي المتوسط
ارات في عب لأصبح فيما بعد "االتحاد من اجل المتوسط" هي فكرة فرنسية بدأت أول مرة في شك

ثم تحدث عن ، 2006فيفري  07خطاب الرئيس الفرنسي ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية في 
بعد فوزه باالنتخابات  2007أكتوبر  27في خطابه الذي ألقاه في مدينة طنجة المغربية في  المشروع

                                                           

 ، منوبة،اآلداب والفنون واإلنسانيات كلية، تونس: التنمية؟"المديونية أو  :تونس" ،فتحي شامخي 1 
  www.tunisieattac.org/drupal.06.20/or/mode/39  (28/06/2017 10 :45) 

http://www.tunisieattac.org/drupal.06.20/or/mode/39


 تونسية-الشراكة األورو                               لثالفصل الثا

 

   83 
 

 1فاصيلهوضيح عن توهي المحطة األخيرة التي كانت بمثابة إعالن بوالدة المشروع دون ت، الرئاسية
في ظل نفس الظروف التي مهدت  هواه األخر االتحاد من اجل المتوسط جاء فإن إضافة إلى هذا

وجود هذا النوع من العالقات التي  وفي ظل معطيات حتمت 5+5 لقيام مسار برشلونة ومبادرة
هم األسباب أ تستوجب إيجاد آليات كفيلة بمعالجة النقائص التي عرفتها المبادرات السابقة ومن

 لقيام االتحاد من اجل المتوسط يمكن حصرها في ما يلي:  التي مهدت
 

التي  2005الجمود الذي أصاب مسار برشلونة جعل الدولة األوروبية خاصة بعد قمة نوفمبر  -
جنوب البحر األبيض المتوسط وأظهرت عدم قدرة مسار  العديد من الحكومات عرفت مقاطعة

ها أيضا اغلب أشكال التعاون التي عرف والتي جاءت من اجلها دافه المرجوةبرشلونة من تحقيق أه
خاصة  متوسطية-وروالمتوسط كان سببها مشكل األمن حيث يعتبر األمن أساس في العالقات األ

مع ظهور أنواع أخرى من التهديدات والتي تمس امن الدول وفي الوقت نفسه ال يمكن مواجهتها 
دية وللتخلص من هذا الوضع سعت فرنسا إلى إعادة بعث العالقات والسيطرة عليها بصفة فر 

 .2بإعادة صياغة إطار جديد للتعاون الذي هو االتحاد من اجل المتوسط، متوسطية وتفعيلها-ورواأل
 

دولة التي هي الدول المتوسطية  44والمعنية بالمشروع هي  أما فيما يخص الدول المشاركة 
الدول المتوسطية و  مونتينيجرو، ألبانيا، البوسنة، كرواتيا، اليونان، إيطاليا، فرنسا، إسبانياالشمالية 

لبنان ، نيةالسلطة الفلسطي، مصر، ليبيا، الجزائر، تونس الصحراء الغربية، المغرب :الجنوبية هي
المنخفضة  األراضي إنجلترا إيرلنداأما الدول الغير المتوسطية موريتانيا األردن البرتغال  .وسوريا

ولونيا سلوفاكية النمسا ب بولونيا جمهورية التشيك فنلنداليتونيا ليتوانيا الدانمرك السويد  إستونيايكا بلج
 :ومن أهم األهداف التي جاء بها المشروع ما يلي 3سلوفينيا رومانيا بلغاريا والمجر

 ؛متوسطية-األوروالمستوى السياسي للعالقات  رفع - 
 ؛الحزبيةتعزيز الديمقراطية والتعددية  -
  ؛تكثيف الجهود من اجل مكافحة اإلرهاب -
العمل على إحالل األمن واالستقرار والتخلص من أسلحة الدمار الشامل خاصة في الشرق  -

 ؛األوسط
 ؛إقامة برامج للطاقة الشمسية -

                                                           

، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم  "االستقرار في المتوسطمحاضرة في مقياس التنمية و "مصطفى ونوغي،  1 
 (. 12/2016/ 18)السياسية.

 .94-84.ص مرجع سابق ابدي،ع 2 
 .51ص ،نفسه المرجع 3 
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العمل على مد الطرقات السريعة البرية والبحرية لتسهيل تنقل األشخاص والبضائع بين دول  -
  ؛د ولتحقيق هذه األهداف وضعت عدة آليات منهااالتحا

إنشاء بنك متوسطي االستثمار الذي يقوم بتقديم المساعدات المالية من اجل النهوض باقتصاديات  -
 ؛الدول المتوسطية الجنوبية والعمل على تطوير التنمية فيها

ل الخارجي ة حسب التمثيرئيس من االتحاد األوروبي وتتم الرئاس، الجماعية يشرف عليها الرئاسة -
 ؛ورئيس من أخد الدول المتوسطية، لالتحاد األوروبي

للجنة الدائمة المشتركة تساهم في التحضير االجتماعيات الوزارية ومتابعة أشغال المبادرة كما  -
 ؛توسطالم االتحاد من اجل واألوضاع التي يمر بها أطراف تعمل عالة للتكيف مع الحاالت الطارئة

 ؛ة تعمل على ترقية المشاريع الجديدة والمتابعة والتنسيق والتنظيم ألمعلوماتياألمان -
الموظفون السلمون يتمحور دورهم في دراسات مسار المبادرة وتقييم أهدافها كما أنها تحضر  -

 .1لالجتماعات الوزارية
 

تكمال ن اسة حالت دو زّ غالحرب على  أنّ  الّ إوقد القى هذا المشروع تأييدا كبيرا من تونس  
مقاطعة العربية لمؤتمراته بهدف الضغط على أوروبا حتى تراجع سياستها اتجاه الاالتحاد بسبب 

اهتمام  محل وما يالحظ من كل ما سبق أن فرنسا تسعى إلى جعل منطقة جنوب المتوسط، إسرائيل
رحها فرنسا تقتوقد القت تأييدا من خالل موافقة تونس على كل للمبادرات األوروبية التي ، أوروبا

تونس على كل المبادرات األوروبية التي تقترحها  موافقة خاللوهذا ، وكذا العمل على تطبيقها
فرنسا وكذا العمل على تطبيقها وهذا التأييد هو أهم مرتكز جعل تونس تستفيد من عدة امتيازات 

 ة في المنطقة.ات الفرنسيكما أن تونس كانت دوما السابقة إلى تبني كل المبادر ، كونها حليفا لفرنسا
كما ، 5+5وهي عضو في حوار، إذ أنها دولة تبنت خطة عمل في إطار السياسة األوربية للجوار

وهذا يرجع إلى الروابط السياسية الهامة بين السلطات ، أنها دعمت مشروع االتحاد من أجل المتوسط
 .2التونسية والسلطات الفرنسية

 

تفاقية الشراكة والتعاون بين االتحاد األوربي وتونس هو إنشاء إن الهدف والغاية الرئيسية ال 
من الفصل  24وقد جاء في الفقرة ، الذي يتطلب مجهودا ماليا معقوال، (ZLEمنطقة التبادل الحر )

تعريف هذه المنطقة على أنها مجموعة مكونة من إقليمين أو أكثر محصورة  3GATTمن اتفاقية  8

                                                           

 .54-53، ص ص.المرجع نفسه 1 
 .55.ص ،مرجع سابقحداد،  2 

3  Mechichi Hichem, I’association entre la Tunisie et l’union Européenne, dix ans après, master, 

administration publique, école nationale d’administration, 2007, p.15. 
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ى مجموعة عل، الحقوق الجمركية والتي تمتلك أنظمة عمل تجارية مقيدةبين األقاليم التي تمتلك 
من المبادالت التجارية خاصة بعض المواد األساسية لهذه األقاليم والمتتابعة من طرف منطقة 

 التجارة الحّرة.
 

وبالتالي فإّن منطقة التبادل الحر ظهرت على أنها فضاء مميز لتنقل السلع بكل حرية أين  
بعاد كل العراقيل سواء قامت الد ول المشاركة في هذه المنطقة بوضع اتفاق من أجل التخلص وا 

ذي لّ ا 1995وقد كان االتفاق الموقع في ، المضافة إلى المبادالت المؤكدة الا  كانت جمركية أو
في التحقيق والتأكيد في هذا اإلطار المميز من  حواض 1976جاء ليحل محل اتفاق التعاون في 

كأول دولة في  2008وقد بدأت تونس في جانفي ، قواعد جديدة للتحرير في التجارة خالل عّدة
الضفة الجنوبية المتوسط في تطبيق اتفاقية التبادل التجاري الحر مع االتحاد األوربي في المجال 
الصناعي وبموجب هذا االتفاق أصبحت المنتجات الصناعية التونسية تحظى بتسهيل للدخول إلى 

التي تعد األهم للصادرات التونسية ولم تعد هذه االتفاقية بالنفع على قطاع   1ألوربيةا األسواق
بل ساهمت في ارتفاع قيمة االستثمارات األوربية وبالتالي خلق فرص ، الصادرات الصناعية فقط

قيمة االستثمارات  2008رسمية تونسية بلغت عام  إحصائياتفحسب ، عمل كبيرة للتونسيين
 ،إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في تونس من %70أي نحو ، مليون دينار 2270 األوربية

 .2مؤسسة 2966من إجمالي  2500كما بلغ عدد الشركات األوربية في تونس نحو 
  

فقد أظهرت بيانات اقتصادية رسمية حجم الصادرات التونسية  2009ما يخص سنة فيا أمّ 
، 2008بالمقارنة مع نفس الفترة من  %21.3بنسبة  2009خالل األشهر الخمسة األولى من عام

مليار دوالر( مقابل  5.910مليار دينار أي ) 7.920ب 2009كما بلغت قيمة الصادرات خالل 
وقد أرجع هذا التقرير أسباب ، 2008مليارات دوالر( سنة  7.502مليارات دينار أي ) 10.057

والطاقة والمحروقات  %46.6والفوسفات بنسبة  هذا التراجع إلى تقلص صادرات قطاعات المناجم
كما يعود أيضا إلى تراجع  %18.3أما الزراعة والصناعة الغذائية فتقلصت بنسبة  %25.3بنسبة 

  .3الطلب األوربي على المنتجات التونسية
 

                                                           

 ،جريدة الوسط التونسية، نشر في "منطقة التبادل الحرو اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي  "محمد مسيلني، 1 
www.tuness.com/alwasat/19186.    (09/06/2017 11:15) 

 (،DW، نشر من طرف أكاديمية )" حسابات الربح والخسارة: التونسية -اتفاقية الشراكة األوربية "،العّياريشمس  2 
http://p.dw.com/p/lucp     (25/07/2017 14:15) 

  ."%21ت التونسية بنسبة تراجع الصادرا "3 

www.aljazeera.net (25/07/2017 15:30)           

http://www.tuness.com/alwasat/19186
http://p.dw.com/p/lucp
http://www.aljazeera.net/
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 %7.8ورت صادرات السلع بمعّدل طفقد ت 2009إلى 2007أما في الفترة الممتدة من 
وهو  %77.6وقد ساهم هذا التطور في بلوغ نسبة تغطية في حدود  %9بورت الواردات طوت

ورات إال أن هذه النتائج تتضمن تط، تقريبا نفس الهدف المرسوم بالمخطط الثاني عشر للتنمية
انخفاضا هاما لحكم المبادالت التجارية على  2009لكن شهدت سنة متباينة بين سنة وأخرى.

نتيجة تراجع النشاط االقتصادي  %17.6و %14.4توالي بنسبة مستوى التوريد والتصدير على ال
 العالمي خاصة بالبلدان األوربية.

وبخصوص التوزيع القطاعي للصادرات فقد سجل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 
، حسب أهداف المخطط 17.6مقابل  2009ل خالل رغم االنخفاض المسجّ  %14.2تطورا بمعدل 

حسب أهداف المخطط باعتبار  %8.5مقابل %11.7والكيمياء بنسبة  الفوسفاتوتطورت صادرات 
سبة ور صادرات النسيج والجلد بنطارتفاع معدل أسعار هذه المواد في األسواق العالمية إلى جانب ت

كما تطورت صادرات الخدمات  2009-2007حسب أهداف المخطط خالل  %5.6مقابل  2.3%
 هداف المخطط.حسب أ %9.6مقابل  %8.3بنسبة 

كما سيوضح هذا  نتكو  2009-2007أما واردات السلع والخدمات فقد سجلت خالل الفترة 
 الجدول:

 
 

 2009-2007بين  واردات السلع والخدمات(: 05الجدول رقم )
 لنسبة ا المواد

 مواد السلع
 مواد التجهيز

 ةعمواد أولية ونصف مصن
 مواد نفطية
 مواد غذائية

 

9.0% 
16.8% 
9.4% 
0.8% 
6.4% 

 .21مرجع سابق ص، المصدر: الجمهورية التونسية 
 

ويرجع  %1.02مقابل  %8.7بنسبة  تراجع ا 2009-2007فقد عرفت فترة من خالل الجدول  
، حسب أهداف المخطط %11.9مقابل  %16.8هذا النمو إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 
، %94.4والنصف المصنعة بمعدل  مواد األولية.كما يرجع أيضا هذا التطور إلى نمو واردات ال

حسب أهداف  %15.1مقارنة ب %6.4واردات المواد الغذائية بنسبة ، كما شهدت نفس الفترة نمو
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ين في ح، المخطط خاصة بسبب ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية بشكل غير مسبوق
الهام المسجل على مستوى  نتيجة االنخفاض %0.8شهدت واردات المحروقات انخفاض بنسبة

 .2008مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجلته سنة  2009األسعار في سنة 
 

في مجملها حتى  إيجابياتطورا  2009و 2007وقد سجلت مؤشرات تنافسية خالل الفترة 
مقابل  2009سنة  %30.1مكن تونس من االرتقاء بمؤشر اللحاق ببلدان االتحاد األوربي ليبلغ 

بية و فيما ارتفعت درجة االنفتاح وتطور حصة الصادرات في السوق األور ، 2007نة < س27.6
كما ارتفعت حصة األنشطة ذات المحتوى ، 2007سنة  0.68مقابل  2009سنة  %0.70لتبلغ 

  .20071سنة  22.5مقابل  2009سنة  %24.8المعرفي المرتفع في الناتج إلى حدود 
 

جارية لتونس مع الخارج حسب ما ذكرته مصادر أخيرا فقد سجلت حجم المبادالت الت
على مستوى  %8.8ارتفاعا بنسبة  2011تونسية رسمية خالل األشهر العشر األولى من 

 .2010مقارنة بنفس الفترة من، على مستوى الواردات6.1والصادرات 
 

كما أفاد بيان صادر عن المعهد الوطني التونسي لإلحصاء أن قيمة الصادرات وصلت 
مليون دوالر فيما بلغت قيمة  15مليون دينار أي نحو  20.952إلى  2011-2010فترة  خالل

وحسب نفس المصدر فإن التطور  مليون دوالر. 20مليون دينار أي حوالي  27.887الواردات 
 اتمنتجالذي شهدته حركة الصادرات يعود إلى ارتفاع صادرات تونس من الموارد الفالحية و 

وقطاع النسيج  %25.2كذلك مواد الصناعات الكهربائية بنسبة  %42.4نسبة الصناعات الغذائية ب
ومشتقاته تراجعا  الفوسفاتمقابل ذلك سجلت صادرات تونس من  7.5والمالبس والجلود بنسبة 

 .2010بسبب حركة اإلضرابات التي شهدها هذا القطاع خالل سنة  %34.8بنسبة 
د إلى الزيادة التي سجلتها واردات البالد من أما بخصوص الواردات فإن ارتفاع حجمها يعو 

والمواد  %30.9إضافة إلى واردات الطاقة بنسبة %31.3المواد الفالحية والغذائية األساسية بنسبة 
للصادرات والواردات لسنة  المواليهذا ما يوضحه الجدول ، 2%8.7نصف المصنفة بنسبة 

2010-2011: 
 
 

                                                           

 .22-19.ص ص،  1م. ،2014-2010المخطط الثاني عشر للتنمية ،"وزارة التنمية والتعاون الدولي"الجمهورية التونسية،  1 
  ،مقال ، "2011 خارجية لتونس خالل األشهر العشرة األولى منارتفاع حجم التجارة ال"نهى يوسف،  2 

http://www.medi1.com/article /article/55256 (25/07/2017 18:06) 

http://www.medi1.com/article /article/55256
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 2011-2010دات (: الصادرات و الوار 06الجدول رقم )
-2010 الواردات 2011-2010 الصادرات

2011 
 %31.3 المواد الفالحية والغذائية %7.5 النسيج والمالبس والجلود
 %90.9 الطاقة %42.4 الصناعات الغذائية
 %8.7 المواد نصف مصنعة %25.2 الصناعات الكهربائية

   %34.8 ومشتقاته الفوسفات
 .تمعطياخالل ما توفر من  من تينإعداد الطالبالمصدر:  

 

ارتفعت مقارنة بنسبة  2011إلى 2010فمن خالل الجدول يالحظ أن نسبة الواردات في سنة  -
 .المنتجاتالصادرات من مختلف 

في حين يبقى زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر والعجائن الغذائية من أهم المواد الغذائية  -
لحبوب النصيب األكبر من قيمة الواردات للمواد الغذائية فيما تحتل ا، 2011-2007في الفترة 

 كما تمثل واردات البطاطا بنسبة، %11ـ والسكر ب %18ـ تليها الزيوت النباتية ب، %51بنسبة 
 .في حين ال تتعدى كل من واردات الحليب ومشتقاته والشاي 4%

فس الفترة السابقة أي من الواردات في ن اإلجماليةمن القيمة  %3إضافة إلى القهوة بنسبة 
 2011-2007بين سنة  المنتجاتويمثل الجدول التالي نسب الواردات ألهم  20111و 2007بين 

 

 2011-2007بين سنة  المنتجاتنسب الواردات ألهم (: 07الجدول رقم )
 2011-2007 المواد
 %51 الحبوب

 %18 الزيوت النباتية
 %11 السكر
 %4 البطاطا

 %3 القهوةالحليب ومشتقاته و 
 معطيات من خالل ما توفر من تينإعداد الطالبالمصدر:  

 

                                                           

 ي:ف ،"المبادالت التجارية الغذائيةوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، هيكلة "الجمهورية التونسية،  1 

 www.agriculture.tn/index.php/tharef-fillahi/itemlist/category/16-fillaha-fi-tounis (25/07/2017 

12:18)                                                                                                                                                     

http://www.agriculture.tn/index.php/tharef-fillahi/itemlist/category/16-fillaha-fi-tounis
http://www.agriculture.tn/index.php/tharef-fillahi/itemlist/category/16-fillaha-fi-tounis
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من خالل الجدول يالحظ أّن نسبة الواردات لمنتوج الحبوب مرتفعة مقارنة بالمواد األخرى خاصة 
 .%3الحليب ومشتقاته الذي يعرف نسبة 
  2011-2008أما فيما يخص صادرات الفترة بين 

 2011-2008 صادرات بينال (:08الجدول رقم )
 2008 2009 2010-2011 

مليون  7.920 مليون دينار10.057 الصادرات
 دينار

مليون  20.952
 دينار

 معطياتمن خالل ما توفر من  تينإعداد الطالبالمصدر:  
 

 10.057بلغت  2008يالحظ من خالل الجدول أن الصادرات أن صادرات في سنة 
 2011-2010أما في سنة ، مليون دينار 7.920تراجعت إلى  2009وفي سنة ، مليون دينار
 مليون دينار. 20.952ارتفعت إلى 

 
 
 2016-2011تونسية بعد الثورة:-الشراكة األورو :الثانيالمطلب 

 

قام االتحاد األوربي بمراجعة سياسته تجاه جنوب المتوسط ، 2011في أعقاب الثورات العربية عام  
ة قراطية التي ميزت الثورات وتتضمن إحداث نقلة في كيفيوقدمها باعتبارها استجابة لمطالب الديم

لالتحاد حيث واجه اإلتحاد األوربي قبل الثورات العربية  االستراتيجيةإدراك وتحقيق األهداف 
ألمنية طويل األمد للعديد من التهديدات ا لديمقراطية كحل  لالمعضلة األولى هي الترويج ، معضلتين

ة أخرى واجه معضلة الحفاظ على االستقرار السياسي خالل األنظمة ومن ناحي، من جنوب المتوسط
لديمقراطية وأمام هذه المعضلة بين الترويج ل، العربية السلطوية الصديقة لسياستها الخارجية المعتدلة

والحفاظ على االستقرار واعترف االتحاد األوربي أنه أعطى أولوية للحفاظ على االستقرار من خالل 
ففي الربيع األول ، 1األنظمة على حساب الترويج للديمقراطية واحترام حقوق اإلنسانالتعاون مع 

ألف مهاجر تونسي من  28أي من شهر جانفي إلى مارس استطاع ما يقارب  2011من عام 
وذلك ، فقط إيطالي 5000التي يسكن فيها  اإليطاليةالوصول إلى أوربا خاصة جزيرة المبدوزا 

كيلومتر(  160)حوالي  اإليطاليةين مدينة صفاقس التونسية وجزيرة المبدوزا نتيجة لقرب المسافة ب
ولقد أرجعت ، متوسطية والرأي العام بذلك-فقد اهتمت العديد من القطاعات اإلعالمية األورو

                                                           

 .301.، صمرجع سابقعصمت كارس،  1 
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أوربا  لكن الهجرة التونسية نحو، المفوضية األوربية سبب معظم المهاجرين إلى أسباب اقتصادية
إذ يعود هذا االنخفاض إلى توصل كل ، ألف 20إلى 2011ع الثاني من عام انخفضت في الربي

يطاليا إلى اتفاق بشأن الهجرة يتضمن عودة المهاجرين وتعاون بين األجهزة األمنية  ،من تونس وا 
أن جزيرة المبدوزا مناء غير آمن  2011باإلضافة إلى إعالن وزير الداخلية اإليطالي في سبتمبر 

 .1ألحداث العنيفة التي شهدتها أماكن احتجاز المهاجرين على الجزيرةللمهاجرين بعد ا
تعهد االتحاد األوربي بدعم انتقال الشعب التونسي نحو المزيد من  2011وبعد مرور ثورة 

وفي ظل هذا السياق تم انعقاد أول مجلس للشراكة بتاريخ ، الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية
أبرز قراراته االتفاق على توسيع الشراكة بمنح تونس ما يسمى بمرتبة  ومن، 2011نوفمبر 19

تم التوقيع على االتفاق اإلطاري لبرنامج العمل الخماسي  2012وفي نوفمبر ، الشريك المميز
لتحقيق وتجسيد هذه الشراكة القائمة على ثالثة محاور أساسية منها توسيع منطقة  إنجازهمزمع ال

، يةلتشمل قطاع الخدمات والسلع الزراع، كانت مقتصرة على السلع الصناعية التي، التجارة الحرة
 .2انطالق المفاوضات لتنفيذ البرنامج لكن الظروف التي مرت بها تونس حالت دون

  
الوضع الخاص الذي منح لتونس باعتبارها أحد شركاء االتحاد األوربي في منطقة  إنّ 

بدعم االنتقال في تونس التي تواجه مجموعة من التحديات تعكس التزام االتحاد ، الجوار الجنوبي
المتداخلة في سياق إقليمي هش والمتمثلة في تعزيز الديمقراطية من خالل تنفيذ دستور جانفي 

اقتصادية الصعبة بما في ذلك بطالة الشباب والتصدي لخطر -. ومعالجة الظروف السوسيو2014
ألوربي مساهمته المالية المخصصة للتعاون مع تونس ضاعف االتحاد ا 2011فمنذ عام ، اإلرهاب

تعتبر تونس المستفيد األول والرئيسي من البرنامج اإلطاري الذي يدعم  حيث، بل زاد عن ذلك
مليار  1.2أكثر من  حفإذا تم اعتبار المن، المحقق في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان التقدم

يون يورو واالعتمادات منها اعتمادات البنك األوربي مل 800 *مالية-يورو والمساعدات الماكرو
مليار  3.5مليار يورو فإن قيمة الدعم الممنوح لتونس يقدر بقيمة  1.5لالستثمار التي بلغت قيمة 

 .3لالتحاد حيال تونس يويعكس هذا المستوى من الدعم االلتزام القو  2016و 2011يورو في المدة 
 

                                                           

 .147، ص.المرجع نفسه 1 
  ،مرصد تونس، "الثورة ي بعدولتأمالت في دبلوماسية الشراكة والتعاون الد "أحمد بن مصطفى، 2 

 https://www.babnet.net/festivaldetil-88662-asp    (26/07/2017 20 :52) 
تعاني  اورة التيبي لمساعدة الدول المجو مالية: آلية استثنائية لمواجهة األزمات موضعها اإلتحاد األور -المساعدات الماكرو* 

 األداءات نمن صعوبات شديدة في ميزا

 ، بروكسل،"بي وتونسو العالقات بين االتحاد األور "المفوضية األوربية،  3 

 https://www.eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16276 (10/08/2017 20:00) 

https://www.babnet.net/festivaldetil-88662-asp
https://www.babnet.net/festivaldetil-88662-asp
https://www.eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16276
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سيج من فيعتبر قطاع الن، رية بين االتحاد األوربي وتونسوأما فيما يخص المبادالت التجا
ألن االستهالك في المنطقة ، 2008بين القطاعات التي تضررت من األزمة المالية العالمية 

لقطاع  ياألوربية قد تراجع مما أثر مباشرة على نشاط اإلنتاج ووتيرة التصدير نظرا لالعتماد القو 
 2011لذلك عرف نمو صناعات النسيج واأللبسة سنة ، ربيةالنسيج واأللبسة على السوق األو 

كما هو الشأن بالنسبة الستثمارات ، 2010سنة  %6مقابل  %0.5انخفاضا وتراجعا ليصل إلى 
مليون دوالر عام  73من  2011األجنبية المباشرة الموجهة لهذا القطاع حيث انخفضت سنة 

 .2011مليون دوالر في  40إلى  2010
 

مليار دوالر  4.7مقابل  الرمليار دو  4.9ة للصادرات فقد عرفت ركودا إذ سجلت أما بالنسب
 2007في  %31ولذلك انخفضت مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات للبالد من  2011سنة
على تطور واردات المداخل  امباشر   االصادرات تأثير   تباطؤوقد نتج عن ، 2011سنة  %27إلى 

 .الرئيسية الالزمة لإلنتاج
فقد شهدت  ،كما تأثر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أيضا باألزمة المالية العالمية

مقابل  %3بنسبة  2012تباطؤ خالل سنة ، القيمة المضافة للصناعات الميكانيكية والكهربائية
وفيما يخص صادرات ، بسبب تراجع الطلب الخارجي وذلك 2010سنة  %25و 2011سنة  5%

 2011د انخفضت وتيرة نمو صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية بشكل هام سنة القطاع فق
 .2011سنة  %23إلى  2007سنة  %31من 

 

مقابل  2011فقط باألسعار الجارية في سنة  %0.5قد ارتفعت صادرات تونس بنسبة و 
رات السيما صادالتباطؤ باألخص إلى االضطرابات التي أثرت سلبا على النشاط الصناعي وعلى ال

ة بالعملة فضال عن التقلص الحاد للعائدات السياحي، ومشتقاته الفوسفاتفيما يتعلق بمجال المناجم و 
مقابل زيادة قدرها  %4.3بنسبة  إجمالياألجنبية. وبحساب الحجم: تراجعت الصادرات بشكل 

 لمية لمنتجاتمع اإلشارة إلى أن تونس لم تستفد من ارتفاع األسعار العا، 2010في  12.6%
غير أن صادرات كل من القطاعات ، المناجم ومن السير الجيد للطلب الخارجي على هذه المواد

المعملية الرئيسية والفالحية والصيد البحري والصناعات الغذائية وكذلك الطاقة فقد عرفت على 
 ارتفاعا نسبيا هاما. 2011مجمل سنة 

 

بحساب األسعار  %4.5زيادة معتدلة قدرت ب ومن جانبها سجلت واردات السلع والخدمات 
تبعا لتقلص مشتريات مواد التجهيز وتباطؤ واردات ، في الحجم %2.3 الجارية وتراجعها بنسبة

وفي المقابل ازدادت مشتريات الطاقة والمواد الغذائية بشكل ملموس ، المواد األولية ونصف المصنعة



 تونسية-الشراكة األورو                               لثالفصل الثا

 

   92 
 

لى تسليط ضغوط على أعباء التعويض وعلى توازن نتيجة ارتفاع األسعار العالمية وهو ما أدى إ
لكن رغم نمو االقتصاد التونسي بعد الثورة إال أن ذلك لم ، 1المالية العمومية والقطاع الخارجي

 .يصل إلى مستوى التوقعات التي قامت الثورة من أجلها
 

 %2.8 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2013حيث تم تسجيل خالل األشهر األولى من سنة
أعلنت تحقيق  حيث، ال أن هذه النسبة لم تصل إلى المستوى المتوقع الذي أعلنته تونس بتحقيقهإ

 %3.6بينما كان االقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة  2013خالل  %4نمو اقتصادي بنسبة 
للمعهد  اإلحصائياتكما سجلت قيمة الصادرات نحو الخارج حسب آخر  .2012خالل عام 

مليون  25091.9تمثل ب  2011في  ملحوظاارتفاعا  2016جوان  27ء في التونسي لإلحصا
 2013في اوقد سجل عجز ، مليون دينار تونسي 26547.7ب  2012دينار تونسي وفي سنة 

ة انخفاضا طفيفا بقيم فقد سجل عجز الميزان التجاري أما، مليون دينار تونسي 27701.2ب
إلى نهاية  2013دوالر في الفترة الممتدة من بداية مليار  6.3أي ما يعادل ، مليار دينار 10.5

مليار دوالر في نفس  6.6أي ما يعادل ، مليار دينار 11.6شهر نوفمبر مقارنة بعجز تجاري قدره 
أن قطاع السياحة إلى هذا إضافة ، حسب بيانات معهد اإلحصاء الحكومي 2012الفترة من عام 

نت وزارة السياحة وأعل، ية واألمنية التي شهدتها البالدعرف خسائر كبيرة نتيجة لالضطرابات السياس
تراجعت في األشهر العشر األولى من ، أن إيرادات قطاع السياحة 2013التونسية في نوفمبر

مليار  1.6أي ما يعادل، مليار دينار 2.664وبلغت ، 2012مقارنة بعام  %1.7بنسبة  2013
 .2%5.7مليون سائح أي بزيادة قدرها  5.5إلى بينما واصل عدد السياح ارتفاعه ليصل ، دوالر

 

مليار  1.2تحصلت تونس على منح قدرت قيمتها ب، 2011منذ اندالع الربيع العربي
ترة الممتدة ورو وخالل الفيساهمت فيها آليات تنفيذ سياسة الجوار األوربية بأكثر من مليار ، وروي

عدة على التنمية في إطار اآللية ورو للمسايمليون  455حصلت تونس على  2013إلى2011من 
وهو ما يقارب ضعف المبلغ األولي الذي خصص لتونس خالل هذه ، جوار والشراكةللاألوربية 

 .للتدابير الخاصة بدعم االقتصاد واالنتقال نحو الديمقراطية هومعظم التمويل تم تخصيص، الفترة
ب ومن جان، لمناطق المحرومةأما الباقي فقد خصص للمشاريع المفيدة للمواطنين خاصة في ا

ورو في مجال المساعدة الثنائية في إطار آلية الجوار األوربية سنة يمليون  169منح مبلغ، آخر
االقتصادي واإلصالحات في القطاعات األساسية  االنتعاشوقد تم التركيز فيها على  2014

                                                           

 .183-181.ص ص، مرجع سابقبحري، أ 1 
 RT ، موقع روسيا اليوم تي في نوفوستي"االقتصاد التونسي بعد ثالث سنوات من الثورة...إلى أين؟" 2 

https://arabic.rt.com/news/238985 (10/07/2017 20:30) 

https://arabic.rt.com/news/238985
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دارة الحدود وتوفير وسائل  المساواة بين الرجل والمرأة وغيرها(، اإلعالم، )المنظومة القضائية وا 
ويمول البنك األوربي لالستثمار مجموعة من ، العيش للمناطق المحرومة ودعم المجتمع المدني

خاصة مشروع "ايتاب" وهو مشروع الغاز الطبيعي بالجنوب ، المشاريع االستثمارية األساسية
ورو إلى تطوير مرفق يون ملي 380ويهدف المشروع الذي تبلغ قيمته ، 2014التونسي الموقع سنة 

 كر البنوفّ  ،وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضخم للغاز الطبيعي في جنوب تونس
ورو لفائدة بنك األمان بالشراكة مع شبكة األعمال يمليون  50األوربي لالستثمار اعتماد بمبلغ 

''seau entreprendreéR 1ونس" لدعم المؤسسات الصناعية والتجارية في ت. 
فقد شهدت الصادرات التونسية مع االتحاد األوربي تراجعا بنسبة  2015أما بالنسبة لسنة - 

يطاليا %28.7منها بريطانيا بنسبة  2.4% ومن ناحية  %5.0وبلجيكا بنسبة  %6.3بنسبة  وا 
 %36.4بةبنس إسبانياأخرى ارتفعت صادرات تونس مع بلدان أخرى من االتحاد األوربي على غرار 

أما بخصوص الواردات فقد بلغت المبادالت التونسية مع االتحاد األوربي ، %10.7ولونيا بنسبة وب
إذ  %0.4بنسبة  2014فا مقارنة بسنة يمليون دينار مسجلة بذلك تراجعا طف 22100.4ما قيمته 

في  %2.9من إجمالي الواردات( زيادة بنسبة  %17.8سجلت واردات تونس مع فرنسا )حصتها 
 %7.3وألمانيا )حصتها ، من إجمالي الواردات %14.9لحصتها  إيطالياجعت الواردات مع حين ترا

من ناحية أخرى ارتفعت الواردات مع ، %1.5و  %4.0على التوالي بنسبة  الواردات( إجماليمن 
 .%1.2وبريطانيا بنسبة  %15.3البلدان األوربية األخرى على غرار بولونيا بنسبة 

التجاري فقد سجلت المبادالت التجارية فائضا مع العديد من البلدان أهمها  أما فيما يخص العجز-
 .2مليون دينار 293مليون دينار وبريطانيا ب 1034.7فرنسا وهي الشريك األول بقيمته 

صادي بروتوكوال لزيادة التعاون االقت "الطيب البكوش"وقد وقع وزير الخارجية التونسي السيد 
المشاركة في مختلف  يمكن تونس من، 2015مارس 17بروكسل في مع االتحاد األوربي في 

برامج االتحاد األوربي في إطار سياسة الجوار األوربية وتجديد المقترح األوربي بإطالق مفاوضات 
إضافة إلى هذا عرض مجلس الشراكة بحضور كل من وزير  حول اتفاقية تجارة حّرة مع تونس.

األوربي  تحادلالوالممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية  "لبكوشالطيب ا"الشؤون الخارجية التونسي 
بي و سير العالقات الثنائية وحصيلة التعاون بين تونس ومؤسسات االتحاد األور  "موغريني فريديريكا"

خاصة المفوضية األوربية والبنك األوربي لالستثمار والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 
رت في مناسبات عديدة عن دعم السلطات التونسية الجديدة التي األوربية قد عبّ وكانت الكتلة 

                                                           

 .مرجع سابقالمفوضية األوربية،  1 
 :يف ، المعهد الوطني لإلحصاء، نتائج التجارة الخارجية،"وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي "الجمهورية التونسية، 2 

www.ins.tn ( 10/07/2017 19:00) 

http://www.ins.tn/
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في جهودها اإلصالحية، وتعزيز العالقات مع تونس في جميع  2014استلمت الحكم في فيفري 
راكة المتميزة وبالتالي تكثيف الش (المجاالت )السياسية واالقتصادية والتجارية واألمنية وشؤون الهجرة

 حاد األوربي وتونس.بين االت
مليون يورو وذلك  200رفع االتحاد األوربي من دعمه المالي لتونس ليبلغ  2014وفي  

 %5.32كما شهدت عائدات صادرات قطاع النسيج ارتفاعا بنسبة ، 1ضمن سياسة الجوار األوربية
ا وهذا وفق إحصائيات نشرها مؤخر ، 2013مقارنة مع شهر فيفري 2014ذلك خالل شهر فيفري 

ائدات مالية ع وقد وفر قطاع النسيج حسب نفس المصدر، المركز الفني التونسي للنسيج والمالبس
كما أكد ''المركز الفني التونسي للنسيج ، 2013مليون دينار تونسي في فيفري 471ـ بتقدر 

يطاليا وألمانيا حيث  والمالبس" أن تونس تصدر منتجاتها من النسيج إلى أوربا خاصة فرنسا وا 
 .2عتبر هذه الدول من أهم الموردين للمالبس والنسيج من تونست
 

من تصدير بما  2015وفيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية فقد تمكنت تونس في  
أما بخصوص ، مليار دوالر 14مليارات دوالر من إجمالي صادراتها السلعية البالغة  10يفوق 

، 2015 مليون دوالر في العام 667أوربا زيت الزيتون بقيمة الخضار والفواكه فتونس صدرت إلى 
مليار  1.6مليار دوالر وقامت بتصدير أسالك بقيمة  2.5أما في مجال األلبسة فصدرت نحو 

 3دوالر
 

 2016-2015با في مجال التمور حيث صدرت في الموسم و كما تعتبر تونس المصدر األول ألور 
 .4آالف طن 108حوالي 

 

 

وضع االتحاد ، 2011التحديات التاريخية التي عرفتها تونس أعقاب ثورة  بالنظر إلى
، البالد هشهدت ذياألوروبي نهجا جديدا إلى توفير أكثر االستجابات ذات الصلة بالتغير السريع الّ 

حيث يستند هذا النهج إلى ، وحاجتها إلى إصالحات إلرساء الديمقراطية المستدامة وتوطيدها
 ،دلة وااللتزام المشترك بالديمقراطية والدولة الدستورية والقيم العالمية لحقوق اإلنسانالمتبا ليةو مسؤ ال

 ،مع االتحاد األوربي وهو يقدم الدعم على أساس طموحات تونس من حيث بناء عالقات أوثق
                                                           

  في: ،بوابة الشرق، "األوربي واالتحاد تونسية التعاون االقتصادي بين مخاطر اتفاق"ديني، متوفيق ال -1 

www.al-sharq.com/newsdetail/324018 .    (11/08/20107 19 :20) 
 قتصاد، تونس، في:، اال"بنسبة ارتفاع عائدات قطاع النسيج في تونس %5.32" درصاق اللموشي، -2 

www.tunisien.tn (11/08/2017 20:30) 
 في: ،األردن ،جريدة الغد، "تجربة تونس في التصدير إلى أوربا "جمال الحمصي، -3 

 www.alghad.com (11/08/2017 21:00) 
  في: ،1385، مقالمجلة ليدرز العربية، "والتصدير اإلنتاجقطاع التمور في تونس إشكاالت  "خالد الشابي،4 

www.ar-leaders.com.tn (11/08/2017 21:30)    

http://www.al-sharq.com/newsdetail/324018
http://www.tunisien.tn/
http://www.alghad.com/
http://www.ar-leaders.com.tn/
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هذا النهج إلى تعزيز العالقات والتعاون السياسي في عدة  حكما يطم، واحتياجاته الخاصة وقدراته
من خالل تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى والتعاون ، الت الحكم واألمن وحل الصراعاتمجا

 والتعاون من حيث الديمقراطية والدولة الدستورية فضال، التعاون البرلماني، بشأن المسائل األمنية
ي ف عالوة على ذلك فإن الشراكة، عن المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والحريات األساسية

توفر اإلطار العام للحوار السياسي بين االتحاد األوروبي  2014 مجال التنقل التي وقعت في
 .وتونس بشأن الهجرة

 

تجعل أداة الجوار األوربية التضامن والتعاون المالي ، وبموجب سياسة الجوار األوروبية 
اسية لتمويل لية العناصر األسألوتضمن هذه ا، واقعة   ميزانية حقيقة  الفيما يتعلق ب لالتحاد األوربي

وقد  ،وهو دعم مخصص للمساعدة في اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، المعونة
اتفقت السلطات التونسية والسلطات األوروبية على أن يتم التقارب بينهما على مرحلتين األولى 

 -2014ر الدعم للفترة ويحدد إطا 2020 -2017والفترة الثانية  2016 -2014تغطي الفترة 
"دعم اإلصالحات االجتماعية  المجاالت التدخل الثالثة التي يرتكز فيها التعاون أو  2016

ر الدولة تقري"أخيرا  "دعم التنمية األكثر توازنا واستدامة في جميع المناطق"ثانيا  "واالقتصادية
شراك دخل الثالثة هذه لضمان إمجاالت الت كما يتم توفير المجتمع المدني في، "الدستورية والحكم

دوالر من قبل االتحاد  25075000المجتمع في صياغة السياسات العامة وتنفيذها حيث يتم توفير 
وفيما يخص الصادرات التونسية ، 1لتونس من أجل إنعاش اقتصاد هذه األخيرة 2016في  األوربي

 :مع االتحاد األوربي شهدت تراجعا وهذا ما يبينه الجدول التالي
 

 التونسية مع أوروباصادرات ال (:09الجدول رقم ) 
  

 

 

  

 

 

 معطيات من خالل ما توفر من تينإعداد الطالبالمصدر:  
 

 

                                                           
:sur le site  umiBelg els,ss, Bru, Tunisia and the EUEuropean union 1 

http://eaas.eu/headquarters-homepage/24118/tunisia-and-euen  (10/08/2017 20:00) 

 الفتــــــرة 
 الـــــــدول

2014- 2016  

 % 5، 0+  فرنسا
 %75.3  بريطانيا
 %10.6 إيطاليا
 %7.4 بلجيكا

http://eaas.eu/headquarters-homepage/24118/tunisia-and-euen
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منها  %10.4تراجٍع بنسبة  ألوربي فيمن خالل الجدول يالحظ أن الصادرات مع االتحاد ا
يطاليا %75.3بريطانيا بنسبة  أما بالنسبة لفرنسا فقد  %7.4وبلجيكا بنسبة  %10.6بنسبة  وا 

أما بخصوص الواردات بين تونس واالتحاد األوروبي  %5,0ارتفعت صادرات تونس مع فرنسا 
 %20 بنسبة 2015جانفي مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر  1384.7بلغت قيمة 

 %15.2من إجمالي الواردات انخفاضا بنسبة  %17.1حيث سجلت الواردات مع فرنسا لحصتها 
 %24.8بنسبة  من إجمالي الواردات على التوالي %7.6كما تراجعت الواردات وألمانيا لحصتها 

 .%2.2و
 يك ألولعتبارها الشر أما العجز التجاري فقد سجل فائضا مع العديد من الدول أهمها فرنسا با

كما سجلت صادرات التهور تراجعا ، مليون دينار 22.7وألمانيا ب ، مليون دينار 220,4بقيمة 
دينار في  مليون 33,6مقابل  2016 في جانفي مليون دينار 24,4 )5%12,4طفيفا بنسبة 

 فاضنخاالخضروات الطازجة  زيادة على ذلك فقد عرفت الصادرات التونسية في مجال 1( 2015
ألف  26.1لتبلغ حوالي  %25بنسبة  2015/2016مقارنه بموسم  2016/2017في الموسم 
 75حيث بلغت قيمة الصادرات %13ألف طن في حين ارتفعت العائدات بنسبة  34,6طن مقابل 

حيث ، بلدا أجنبي 20الصادرات على قرابة  حيث توزعت هذه، مليون دينار 66مليون دينار مقابل 
من  %23المركز األولى حيث استقطبت  اإليطاليةواحتلت السوق  69وبا حوالي استقطبت أور 

 .%20و %22السوق الفرنسية والهولندية بنسبة  تليها، حملة الصادرات التونسية الخضروات
 

في الكمية المصدرة بالجملة للطماطم إال أن الصادرات  المسجل بالرغم من االنخفاض 
حيث ارتفعت ، األوربية خاصة بالنسبة لألسواق 2015/2016شهدت ارتفاعا مقارنة بموسم 
لتبلغ حوالي  %27وبالنسبة لصادرات السلطة ارتفعت بنسبة  %32الصادرات نحو فرنسا بنسبة 

مليون  9ة بجملال ةوبقيم 2015/2016الل الموسم أالف طن خ 3,8مقابل  أالف طن 4,8%
كما شهدت صادرات مادة القنارية ، نسامنها إلى فر  %21 وجهت مليون دينار 6,2مقابل  دينار

 6,2أالف طن مقابل  4حيث بلغت  2015/2016مقارنة بموسم  %46الطازجة ارتفاعا بنسبة 
وجهت أغلبية الصادرات إلى ، مليون دينار 6مليون دينار مقابل  8.8ألف طن وبقيمة جملة ب 

طن في موسم  247أما مادة البصل فقد شهدت نسبة ، %96بنسبة  اإليطاليةالسوق 
2015/2016. 
 

                                                           

 في: ،"2016نتائج التجارة الخارجية باألسعار الجارية " إحصائيات تونس، 1 
www.ins.tn/sites/default/fibs/publication/pdf/communiquécomex-2016-1-valeur-ar (17/08/2017 18:30) 

http://www.ins.tn/sites/default/fibs/publication/pdf/communiquécomex-2016-1-valeur-ar
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 2015/2016طن خالل الموسم  10طن مقابل  336أما بالنسبة لصادرات البسباس بلغت 
 .1وفرنسا إيطالياتوزعت باألساس على 

 

زادت مساعدات االتحاد األوروبي إلى تونس زيادة ضخمة بين عامي  2011إذن فمنذ 
مليون  800يار في شكل منح ومل 1.2مليار يورو ) 2حيث بلغت المساعدات  2016و 2011

لمساعدات تحقيق التحول الديمقراطي والنمو اودعمت هذه ، في شكل مساعدات مالية كلية
 .2االقتصادي في تونس وساهمت في االستقرار المالي للبالد من خالل المساعدات المالية الكلية

 

 .2016لى غاية إ 1995ن الجدول التالي المساعدات المالية األوربية لتونس من وسيبيّ 
 

 المساعدات المالية الممنوحة لتونس (:10الجدول رقم )
 

 

-2000 1999-1995 السنة

2006 

2011-

2013 

2014 2011-2016 

مليون  500 رومليون يو  168 القيمة

 يور

مليون  445

 يورو

 مليون200

 يورو

 يورو ليارم 2

 معطيات من خالل ما توفر من بتينإعداد الطالالمصدر:  
 

 168من قيمته  2ميداو  1ميدايالحظ أن تونس استفادت في إطار برنامج  ل الجدولمن خال
، 2006-2000في الفترة  مليون يورو 500استفادت من  2يدامفي و ، 1ميدامليون يورو في 

أكثر  وانخفضت، 2013و  2011مليون يورو في الفترة بين  445وانخفضت القيمة لتصل إلى 
ا أمّ  2011ثورة المليون بسبب االضطرابات الداخلية بسبب  200وشهدت قيمة  2014في سنة 

مليار يورو لدعم اقتصادها  2فقد استفادت تونس من مبلغ قمته  2016إلى  2011في الفترة بين 
 والتحول الديمقراطي فيها.

                                                           

موسم  خالل جة،، تقرير حول تصدير خضر الطاز "وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري "، الجمهورية التونسية -1 
 ، في:2016/2017

www.agriculture.tn/index-php/takrir1-2/iten/3458-legume (18/08/2017 19:00) 
Sur Tunisia.   otiation,Neg, European Neighbourhood Policy and Enlargement European commission- 2

le site: 
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlagrement/neighbourhood/countries/tunisia  (18/08/2017 

11:10).    

http://www.agriculture.tn/index-php/takrir1-2/iten/3458-legume
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlagrement/neighbourhood/countries/tunisia
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  :التونسية تأثيرات الثورة على الدولة :الثالثالمطلب 
ى بعض ت إلها أدّ الصعيد السياسي لكنّ  لقد حققت الثورة التونسية بعض النجاحات على

ساحة قت في القّ إذ تتجلى أهم أسباب هذه النجاحات التي حُ ، اإلخفاقات في المجال االقتصادي
السياسية التونسية في وجود ظروف موضوعية مواتية إلنهاء الحقبة السلطوية في تونس وزوال 

ه الظروف تتمثل في تمتع تونس بقدر ل هذوأوّ ، عاما 23النظام االستبدادي الذي حكم البالد ل
تراجع  إضافة إلى، وارتفاعات في معدالت التعليم والتنمية البشرية، عال من التجانس السكاني

االستقطاب اإليديولوجي بين اإلسالميين والعلمانيين التي كانت سائدة خالل فترة حكم النظام 
  .لف القوى السياسة في تونسالديمقراطية بين مخت األجندةوظهور توافق حول ، السابق

 

كما أن هناك سبب أو عامل أخر ساهم في إنجاح الثورة هو ظهور تحالف واسع بين 
 ،فئات المجتمع التونسي في مواجهة نظام بن علي في األسابيع األربعة األخيرةو  مختلف القوى

عاطل عن الشباب الغم من أن الثورة بدأت على أرضية مطلبية أي المطالبة بالحقوق من قبل فالبرّ 
لثورة ا التحاق األحزاب السياسية خاصة بعد رأيتهم أنّ إاّل أّن ، العمل خاصة حاملي الشهادات العليا

سوف تصل لتحقيق مطالبها والتحاق المنظمات الحقوقية واالتحادات العمالية والنقابات المهنية 
وسيع االحتجاجات ساعد على ت والمثقفين والفنانين حول الشباب وتضامنهم معهم وانضمامهم إلى

أي جميع الطبقات التقت وتالحمت لتحقيق ، نطاق االحتجاجات واالعتصام في تونس طبقيا
ير النظام بشكل غ الضغوطات على ى إلى تزايدمما أدّ ، مطالبهم وشملت الثورة كل مناطق البالد
 .مسبوق من أجل إسقاطه وتغييره جذريا

 

العوامل المساعدة لنجاح الثورة هو ظهور انشقاقات وهناك عامل آخر يعتبر من أهم  
 وبين، المجموعة المحيطة ب "بن علي" وباألخص خاصة النخبة الحاكمة، داخل الطبقة الحاكمة
أسهمت  كما، ةعنيف قظاهرين ووقفهم بطر تالم ضدّ  التي رفضت استخدام القوة، المؤسسة العسكرية

به من خالل دفع األوضاع نحو التدهور بسبب في اإلطاحة  "بن علي"العائالت المقربة من 
هذا باإلضافة ، 2014جانفي  14و  13خاصة في يومي ، صراعاتها حول المال والنفوذ والمشاريع

إلى قيام مسؤولين وأعوان من مصالح األمن والجيش وقوى فاعلة في اإلدارة والمجتمع مساء الجمعة 
وانطالق سلسلة من الحمالت وأعمال ، رعةجانفي في اعتقال رموز تلك العائالت المتصا 14

 .العنف التي استهدفت رموز الثراء غير المشروع واعتقالهم من أجل محاسبتهم قضائيا
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ا على المستوى الخارجي فقد لعبت الضغوطات الخارجية دورا هاما في إسقاط النظام أمّ  
بعقد  2011جانفي  14حيث قام األمين العام "بان كي مون" صباح الجمعة  "ليعبن "وهروب 

قرار يدين بن علي ونظامه  اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي خاص بتونس حيث تم إصدار

 .1ما زاد من حدة قلق بن علي واقتناعه بالرحيل، وتهديده بتوجيه اتهامات دولية إليه

 
 العملية تمثل في نجاحتلصعيد السياسي فهي اأما فيما يخص أهم مظاهر نجاح الثورة على  

حيث شكل هذا النجاح مدخال مشرفا لعملية التحول الديمقراطي في ، االنتخابية الرئاسية في تونس
فإنها  ،فكما كانت تونس البداية للكثير من الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية، الوطن العربي

 ة من التعددوقد عرف المشهد السياسي بعد الثورة حال، 2تشكل قاطرة التحول الديمقراطي العربي
تنافس خاللها  2011أكتوبر 23حيث تجلى ذلك خالل انتخابات المجلس التأسيسي بتاريخ ، والتنوع

مرشح يمثلون حزب وقد ساهمت هذه  10500قائمة حزبية ومستقلة ضمن ما يقارب  15000
برامجها  تاالنتخابات في إنتاج "خريطة سياسية" جديدة تكونت من عدد من القوى البارزة التي تباين

 .3وموافقتها في كيفية إدارة المرحلة االنتقالية
 

فقد اعتبر كل من المالحظين التونسيين والدوليين على حد سواء يوم االنتخابات نجاحا   
تونسيين فقد أكد بعض المواطنين ال حقهم في التصويت للمرة األولى. المواطنين مارسواسياسيا ألن 

ذه ه بمراقبة من الشرطة على العملية اذ أنّ ، مة الحمراءالتصويت في الماضي كان للقائ أن
، لصالح القائمة الحمراء )بن علي( %99أو  89االنتخابات غير عادلة حيث كانت النتائج دائما 

شراف المؤسسة  لكن بعد الثورة تم التصويت بكل حرية وشفافية ونزاهة من خالل وجود مالحظين وا 
من و  مان سيرها في ظروف آمنة ووفق البرنامج المسطر لها.على مراقبة العملية وض 4العسكرية

أهم مظاهر نجاح الثورة أيضا إقدام حركة النهضة ذات المرجعية اإلسالمية على التنازل عن الحكم 
 ،بحضور ذات أهمية كبيرة في المجلس التأسيسي ها تحظىالرغم من أنّ بوذلك ، بطريقة سلمية

الذي كان  ،للحراك االجتماعي المعارض لها ة بذلكبت مستحكفاءا وقبلت بتسليم السلطة لحكومة
 ،يعتقد أن حركة النهضة ال يمكنها تسيير البالد ومواجهة اإلرهاب نظرا لالغتياالت التي حدثت

                                                           

، 2011أفريل  ،184ع. ،مجلة السياسية الدولية ،"ع الثورة ضد نظام بن علي في تونسعوامل اندال" كمال بن يونس،1 
 .60.ص ،46.م
 .202 .، صمرجع سابقيوسف سالمة،  2 
 الدوحة، ،6ع. ،سياسات عربية"، سلسلة دراسات، الدرب الطويل نحو التوافق المشهد السياسي في تونس:"جمعاوي، أنور ال 3 

 (29)ص. 85-76ص ص.، 2014ودراسة السياسات، يناير ي لألبحاث المركز العرب
المعهد  ،" الموطنين في الذكرى األولى للثورة قعاتتونس من الثورة إلى اإلصالح تو " نيكول روزويل وأسماء بن يحي، 4 

  .31-28ص. ، ص2012الوطني الديمقراطي، جانفي
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كرس مبدأ ل حزب تونسي يها أوّ على أنّ  أّكدتو ، بذلك سابقة في تاريخ اإلسالم السياسي حققت فقد
رغم تحصلها  1ن الشرعية االنتخابيةعيقبل بالشرعية الوفاقية بديال و ، على السلطة السلمي التداول
  .2مقعد 89صوت ما يعادل  1500639على 

 

التونسي  عبش" بطريقة نزيهة دليال على أن البسيالباجي قايد السّ الحالي "وكان انتخاب الرئيس 
تعرض لضغوطات دون الأصبح يشارك في الحياة السياسية وأنه يتمتع بحرية اختيار قائده السياسي 

 الديمقراطي الذي بدأ بعد الثورة وسقوطاالنتقال هذه االنتخابات نهاية  من أية جهة كانت، وتعدّ 
 "بسيالباجي قايد السّ حيث فاز السياسي "، 2014نظام بن علي وهي أول انتخابات بعد إقرار دستور

 %55.68ما يعادل ، وتص 5297311" بانتخابات الرئاسة في تونس ب نداء تونسورئيس حزب" 
على  وهذا إذا ما دلّ ، 3تونس وديمقراطي في تاريخ رّ ليصبح بذلك أول رئيس منتخب بشكل ح

شعورهم و ، على وعي الشعب التونسي بعملية اختيار الحكومة والقادة السياسيين شيء إنما يدلّ 
لك المسطرة من ت هدافعلى أن الثورة حققت بعض األ كما يدلّ ، لية تجاه الخيارات السياسيةو بالمسؤ 

استرجاع الشعب التونسي حقه في التعبير عن رأيه واختياراته ، منها التيوالمرجوة منذ قيامها و 
سده  "سيبلسّ القايد ا" يوالشعب متفاءل من تول، واسترجاعها لكرامته المسلوبة خالل العقود الماضية
ية وهذا اة االقتصادية منها واالجتماعجوانب الحي الحكم بمستقبل واعد في الحياة السياسية وفي كلّ 

من توتر  داعيا إلى نسيان ما مضى ينسي بأن يكون رئيسا لكل التونسيبلى تعهد السّ إباالستناد 
 .وانقسامات وديكتاتوريات

 

إذ تجاوز عدد وسائل اإلعالم ، إضافة إلى هذا فقد عاشت تونس حرية إعالمية كبيرة
ا عدد الصحف أمّ ، ةمحطّ  15ات التلفزيونية ما يزيد عن وبلغ عدد المحط، إذاعة 50 ةالمسموع

ا أمّ  ،تتنوع أوقات صدورها ما بين يومية وأسبوعية ودورية مطبوعة 200فبلغ  تاّل جالمطبوعة والم
اإلعالم  متعهذا قد تبعلى صعيد المواقع االلكترونية فهي زادت بشكل كبير وأصبحت بالمئات و 

 .دون قيود خانقة أكبربحرية 
 دأي بعد زوال النظام الديكتاتوري الذي كان يشدّ ، يمكن التأكيد أن الواقع التونسي الجديدإذ  

وكانت كل وسائل اإلعالم في عهد زين ، الخناق على وسائل اإلعالم ويمارس الضغوطات عليها
ولة تتمتع الد نّ أو ، ويعمل دائما على إظهار نظامه بأفضل صورة هالعابدين بن علي تنشر ما يريد

                                                           

 .29.، صمرجع سابقجمعاوي، لا 1 
ة، كلية جامعة بسكر  مذكرة ماستر، ،"سياسية الراهنة وأثرها على إرساء مبدأ الديمقراطيةالتحوالت ال" لعياضي،ايوسف  2 

 .53-52.ص ، ص2015/ 2014، الحقوق والعلوم السياسة
 .62-57.، ص صنفسه لمرجعا 3 
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 فرارة بعد فأصبح اإلعالم يتمتع بحرية كامل، الثورة زالت هذه الصورة المزيفة ئفبمج، استقرار تامب
فأصبح الفضاء مفتوحا لكافة ، وزال احتكاره لكل وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها "بن علي"

 فالكبت للحريات وتقيديها ونظام القطب الواحد الذي، اإليديولوجيات كي تطرح وجهات نظرها
 .2011تونس بعد  داخلا ا إعالمي  انفجار   أفرزلعدة عقود  "بن علي"انتهجه 
 

منها  ،فقد منح للمرأة كل حقوقها وتم مساواتها مع الرجل، لحقوق المرأة استثناءوهذا دون 
ياة سواء في الح، الحق في ممارسة أعمالها بكل حرية تحت رعاية قانونية من أي ضغوطات كانت

ها تتمتع بحق االنخراط في الحياة السياسية حيث منحت لها كما أنّ ، االجتماعية الحياة العملية أو
ة إلى باإلضاف، عدة مقاعد في البرلمان ولها الحق في اإلدالء والتعبير عن رأيها دون أية قيود

تمتعها بحق المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لحماية حقوق اإلنسان وحقوق 
 .المرأة

 

ما حققته الثورة من نجاحات على الصعيد السياسي إال أنها عرفت عدة إخفاقات  رغم لكن 
وهذا يظهر من خالل انكشاف زيف مقولة "المعجزة االقتصادية" ، في الحياة االقتصادية واالجتماعية

يفة اقتصادية هشة وضع ركة  فقد ورثت تونس ت  ، طيلة مدة حكمه "بن علي"ج لها نظام التي روّ 
 من حيث أرقامه "بن علي"ما جاء في الخطاب السياسي لنظام  ن حجم التناقض بينع تكشف

 2012االقتصادي في تونس في سنة  فنسبة النموّ ، 1والواقع الكارثي التي آلت إليه الدولة، الوهمية
ا نسبة مّ أ في الماضي %5في حين كانت ، 2014عام  %1.5وانخفضت بنسبة  %3.5ناهزت 

شركة  160إغالق  إذ تمّ ، 2013خالل فترة  %16.7ألرقام عن نسبة ناهزت البطالة فقد كشفت ا
حالة  ، إضرابين عامين 2013عرفت سنة  كما، 2012عامال إلى البطالة سنة  12370ومصنع وا 

ها إضراب عمال الموانئ ما يعني وقف لجزء مهم من حركة عدد من اإلضرابات القطاعية أهمّ و 
ضراب ال، التصدير واالستيراد في قطاع التعليم  2014صلت موجة اإلضرابات في اكما تو ، زمخايوا 

 .20152لتستمر مع حلول عام 
وعلى الرغم من االنتعاش الذي شهده قطاع السياحة في تونس الى حدود نهاية جوان  
ل وهو قطاع يشغّ  2012 بسنةمقارنة  %3.4سجلت ارتفاعا بنسبة ، وذلك أن مؤشراته، 2013

ما شهدته البالد من حوادث  فإنّ ، من مجمل الناتج الداخلي %7ن ويؤمّ ، من اليد العاملة 15%
 فعنف وعدم استقرار سياسي ساهم بشكل كبير في تراجع إقبال السياح على تونس في النص
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ديسمبر  2وذلك حسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي بتاريخ ، 2013الثاني من عام 
ملة عدة مشاكل بسبب تراجع احتياط البالد من الع تونسيوفي نفس السياق شهد االقتصاد ال 2013

. وتفاقم عجز الميزان التجاري 2013مليار يورو سنة  %2.5األجنبية وارتفاع قيمة الدين الخارجي 
ما أثر سلبا على الوضع االجتماعي وتجلى عن ذلك من خالل ارتفاع أسعار المواد الغذائية  8.8%

 .1من مجموع السكان %24.7أدى إلى اتساع دائرة الفقر لتشمل  والزيادة في سعر المحروقات مما
 

 واستمرار الضعف في النمو مقارنة ببلدان االتحاد، كما انعكس سلبا على االستثمار األجنبي
حيث تفيد آخر اإلحصائيات الصادرة عن وكالة النهوض باالستثمار الخارجي بأن ، 2األوربي

شرة التي وصلت إلى تونس خالل المدة الممتدة بين جانفي الخارجية المبا إجمالي االستثمارات
مقارنة بنفس الفترة من عام  %25.4مليون دينار سجال تراجعا بنسبة  590قد بلغ  2016أفريل و 

من إجمالي االستثمارات الخارجية آنذاك كما  %49إذ كانت االستثمارات األوربية تمثل ، 2015
ويعود هذا التراجع أساسا إلى  3ي قطاع الخدمات السياحيةتراجع االستثمار األجنبي المباشر ف

مختلف االضطرابات األمنية التي عاشتها البالد بعد الثورة التي تمثل في ظاهرة اإلرهاب الذي 
جانفي عدة عمليات إرهابية في  14يساهم في تردي االقتصاد وضعف الدولة فقد عرفت تونس منذ

بتواتر العمليات اإلرهابية وتوسعها التي شهدتها  2013و 2012مناطق مختلفة إذ تميزت سنة 
 18عمليتين إرهابيتين استهدفت األولى منتصف باردو في  2015وأيضا شهدت سنة ، البالد
 26شخصا وجرح العشرات أما الثانية فاستهدفت فندقا سوسة في  20أسفرت عن مقتل ، مارس

صابة  40جوان ونجم عنها مقتل أكثر من  كما تم استهداف ، خرين بجروح متفاوتةآ 35سائحا وا 
 فردا. 14الذي أسفر عن مقتل ، حافلة الحرس الجمهوري في شارع محمد الخامس بتونس العاصمة

 

رئيس  إذ أن، وفي األخير ال يمثل اإلرهاب خطرا يمكن حله والتخلص منه بين ليلة وأخرى
ل الدولة مهددة باالنهيار في حاح بعد العملية اإلرهابية في سوسة أن الجمهورية بحد ذاته صرّ 

حدوث عملية أخرى فكيف يمكن للدول األجنبية أن تستثمر أموالها في داخل دولة تشهد عدم 
استقرار وتوتر أمني يهدد مصالحها؟ فبطبيعة الحال ال يمكن ألي دولة كانت أن تخاطر بأمنها 

 جنبي.ا فيما يخص االستثمار األواستقرارها الداخلي باالستثمار داخل دولة يعيش فيها اإلرهاب هذ
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أما بالنسبة للشراكة مع االتحاد األوربي فقد تم تأسيس أول مجلس للشراكة بعد الثورة في   
الذي تميز بإصدار قرار االتفاق دول توسيع الشراكة ومنح تونس صفة الشريك المتميز  2011
التي  ،اسي لتجسيد هذه الشراكةتم التوقيع على االتفاق اإلطاري لبرنامج العمل الخم 2012وفي 

نوقراط وبعد تشكيل حكومة التك، تضمن توسيع منطقة التجارة الحرة لتشمل قطاع الخدمات والزراعة
بادر االتحاد األوربي إلى إحياء الملف واإللحاح على اإلسراع في التوقيع مجددا  2014مطلع  في

هو ما تم فعال في منتصف أفريل و  2017-2013على الصيغة الجديدة لبرنامج العمل للفترة 
رغم ما أثارته هذه الخطوة من جدل باعتبار أنها جاءت في أعقاب ضغوط وشروط فرضها ، 2014

وقد وزير الخارجية  1مليون أورو 300البرلمان األوربي على تونس مقابل منحها قرضا بقيمة 
في بروكسيل  مع االتحاد األوربيبروتوكوال لزيادة التعاون االقتصادي ، التونسية السيد طيب البكوش

الذي يمكن تونس من المشاركة في مختلف برامج االتحاد األوربي في إطار  2015مارس 17يوم 
تم االتفاق عليها خارطة عمل طموحة تعكس إرادة  وتوفر خطة العمل التي، سياسة الجوار األوربية

 التي تضمنتها الخطة:تونس في تطوير اإلصالحات في جميع الميادين ومن بين النقاط 
 
 

  تمكين شركات الطيران األوربية بتنظيم رحالتها إلى مختلف المطارات التونسية التي لوقي
ن إضافة إلى توفير الضمانات األوربية للمستثمري، بالمعارضة من شركة الطيران التونسية

لسيادة ااعتبار هذا األمر يندرج في إطار ضرب كل مقومات  األوربيين في تونس حيث تمّ 
ر استضعاف تونس بعد الثورة من أجل تحري فقد تمّ ، الوطنية والقدرات االقتصادية للدولة

ألن طبيعة  ؛فهذه االتفاقية تعتبر مجحفة ؛خطط العمل واتفاقيات ثنائية مع االتحاد األوربي
العالقة بين تونس واالتحاد األوربي من أجل التعاون تكون بين مجموعة قوية ومزدهرة 

، من إجمالي اإلنتاج العالمي %30ع إلى المشاركة في قيادة العالم والذي يقارب إنتاجه تتطل
ي وبين الطرف الثاني وهو تونس الت، كما يملك قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية كبيرة

افة إلى إض، يعاني اقتصادها من الضعف وعدم قدرتها على المنافسة في األسواق العالمية
قوم بين ت فهي بذلك اتفاقية، هد استقرارا تاما من الناحية األمنية خاصةها دولة ال تشأنّ 

 .طرفين غير متكافئين وتنطبق عليها نظرية" المركز واألطراف" في العالقات الدولية
 

 إنّ في المنطقة ف ظ على األمن واالستقرارفاتونسية الح-روو فإذا كانت أهداف الشراكة األ 
التجارة  تحريرو  ونيوليبرالية ن عليها وصفات الليبرالية االقتصاديةاإلجراءات المتخذة والتي تهيم

 الذي هو بحاجة إلى الشريك األخر، وتنمية القطاع الخاص تخدم كلها مصالح االتحاد األوروبي
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اإلسراع في  إلىويسعى االتحاد األوروبي جاهدا  هذا1لتأمين نموه ورفاهه االجتماعي واستقراره
التجارة المعمقة والكاملة مع تونس لتوسيع منطقة التجارة الحرة لكن المنتقدون التوقيع على اتفاقية 

التونسيون لهذه السياسية يطالبون بمراجعة جذرية لهذا الخيار فقد اعتبروه من مخلفات النظام 
كلفت تونس حسب إحصائيات  1995بدليل أن االتفاقية التجارة الحرة ، وسياساته الفاشلة، السابق
مليار دينار من الموارد  25و  20بين  تتراوح باهظةخسائر  االستراتيجيةلتونسي للدراسات ا المعهد

معدالت  ىإلارتفاع المديونية الخارجية لتونس  إلىاالتفاقية  ت هذهكما أدّ ، جبائيةالديوانية وال
روطة شلخضوع للقروض الما إلى هامما أفقد تونس القدرة على مواجهتها بعد الثورة واضطرّ ، ضخمة

 .لك قروض االتحاد األوروبيالدولي وكذ النقد لبنك العالمي وصندوقالتي وضعها ا
 

بعد الثورة لجأت الحكومات المتعاقبة إلى تكثيف اللجوء إلى االقتراض الخارجي وبلغت و  
مما أثار معارضة شديدة من ، مليار دينار خالل ثالثة سنوات فقط 25المبالغ المقترضة حوالي 

امج هذه القروض المرتبطة ببر  هت لخطورة الوضع السيما وأنّ راف السياسية التي نبّ عديد األط
كما أن هذه التمويالت ، إصالحية مفروضة من البنك العالمي ومؤسسات النقد متعددة األطراف

ها رصدت باألساس لضمان قدرة على لكنّ ، قروض مشروطة قصيرة أو متوسطة األمد هي أغلبه
فقد ، ضلات ودفع االستثمار نحو األفرو ث قمة وليست بالنهوض باالقتصاد وخلتسديد ديونها القدي

بلغت  2010-1998يون الخارجية المتراكمة خالل المدة الدّ  نّ أنت اإلحصائيات الرسمية بيّ 
مليار دينار  13983.2تمثل أصل الدين والبقية أي  32831.7منها مليار دينار 46813.9

اصة بعد أن خ، فد من سياسة الجوار المديونية المفرطة ذات الفوائدتونس لم تست نّ إفمنه ، فوائد
ثبت أن حصيلة التحويالت الصافية خالل تلك الفترة كانت سلبية لصالح البلدان والمؤسسات المالية 

لألموال إلى  مليار دينار أي أن تونس كانت في الواقع مصدرة 6534.6ضة بمبلغ يقدرالمقر  
 سياسة االقتراض. الخارج وغير مستفيدة من

 

 ،روض المشروطة الممنوحة إلى تونس بعد الثورة ارتفعت بشكل ملحوظقوالجدير بالذكر أن ال
نتيجة فقدان تونس لمصداقيتها المالية مما اضطرها مجددا للجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك 

 الضغط علىمن قبيل  حفةالعالمي والبنك األوروبي لالستثمار وكانت مرتبطة بشروط مج
لغاء دعم المواد األساسية المؤسسات العمومية  خصخصة، المصاريف ذات الطابع االجتماعي وا 

 ،وزيادة االنفتاح االقتصادي بفتح األسواق التونسية أمام كافة أشكال المبادالت السلعية والخدماتية
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الشروط بصفة  لبية هذهاإلصالحات المطلوبة لت بإنجازفقامت الحكومات التونسية المتعاقبة بالتعهد 
طوات التي ومن أهم الخ، المطلوبة لتلبية هذه الشروط بصفة تدريجية اإلصالحات بإنجازتدريجية 

خاصة  2014اتخذتها في هذا االتجاه إبرام برنامج عمل لنيل مرتبة الشريك المميز خالل أفريل 
االنفتاحية  التسريع بالخطوات أن هذه الخطوة جاءت بعد إصدار البرلمان األوروبي لبيان يشترط فيه

ورو كما طالب إسناد المزيد يمليون  300ـ ب مقابل إعطاء تونس قرضا المذكورة لالقتصاد. التونسي
والحوافز للمستثمرين األوروبيين بما في ذلك تمكينهم من حق الملكية لألراضي  من التسهيالت

 الفالحية.

 2005الى  1976في القترة الممتدة من وفيما يخض المساعدات المالية فقد تحصلت تونس 
 2011ورو هذا ما صرحت به سفيرة االتحاد األوروبي لورا بابزوا انه منذ ي 2.9مليار اعلي مبلغ

بي إلى انه ما قدمه البنك األورو  كما أشارت، بلغت مليار يورو من الهبات لدعم المسار الديمقراطي
وان مساهمات البنك في المشاريع االقتصادية  وور يمليار 5.7ارتفع إلى حدود  1976للتنمية من 

وأهدت أن الهدف الرئيسي هو تحقيق االندماج مع االتحاد  ورويمليار  3.7ارتفعت الى 2015في 
بما يجعل تونس الخيار األوروبي  ((ALECA األوروبي بفضل اتفاقية التبادل الحر والمعمق بشروط

ة بشروط من أهمها وقف الهجرة غير الشرعية لتونس مرتبط لكن تبقى كل المساعدات المقدمة
  .1وترصد شبكات اإلرهاب وعصابات المخدرات

 

 2005 إلى 1976وفيما يخض المساعدات المالية فقد تحصلت تونس في القترة الممتدة من 
 2011اورو هذا ما صرحت به سفيرة االتحاد األوروبي لورا بابزوا انه منذ  2.9مليار اعلي مبلغ
بي إلى انه ما قدمه البنك األورو  كما أشارت، يورو من الهبات لدعم المسار الديمقراطي بلغت مليار
مساهمات البنك في المشاريع االقتصادية  أنّ و  ورويمليار 5.7ارتفع إلى حدود  1976للتنمية من 

وأهدت أن الهدف الرئيسي هو تحقيق االندماج مع االتحاد  ورويمليار  3.7ارتفعت الى 2015في 
بما يجعل تونس الخيار األوروبي  ((ALECA وروبي بفضل اتفاقية التبادل الحر والمعمق بشروطاأل

لتونس مرتبطة بشروط من أهمها وقف الهجرة غير الشرعية  لكن تبقى كل المساعدات المقدمة
  .2وترصد شبكات اإلرهاب وعصابات المخدرات 

 

 راكة المبرمة بين االتحاد األوروبيمما سبق يمكن القول والوصول إلى نتيجة مفادها أن الش
خاصة  ،وسيلة لتوسيع النفوذ األوروبي في المنطقة وحماية مصالحها واستقرارهاإاّل وتونس ماهي 
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كاإلرهاب والهجرة الغير الشرعية، هذا باإلضافة إلى محاولة من التهديدات القادمة من الجنوب 
ي كافة ف لها ن اجل تعميق تبعية تونسم إغراق دولة تونس في الديون ومنحها قروضا مشروطة

الذي يتضمن  (ALECA)المعمق لك من خالل اإلسراع إلى توقيع اتفاقية التبادل الحرّ وذ المجاالت
ونس تأّن إزالة الحواجز الجمركية على قطاع الخدمات والمواد الزراعية رغم معرفتها وتأكدها من 

رغم األرقام و ، صاد الهش الذي شهدته بعد الثورةليست قادرة على المنافسة األوروبية نظرا لالقت
يها تونس عل الهائلة والمرتفعة التي تصدرها معاهد اإلحصاء حول المساعدات المالية التي تحصل

 أن حقيقة األمر هي كون االتحاد األوروبي يحاول السيطرة الكلية على إالّ ، من االتحاد األوروبي
قتراض باللجوء إلى اال حلها إالّ  عن تونس تعجززمات والتي الذي يعاني عدة أ، االقتصاد التونسي

من االتحاد األوروبي مما جعل هذا األخير يستغل الوضع ويفرض شروطه ويسير مجرى الشراكة 
ط فتتنازل عن مقوماتها للحصول رو  دولة خاضعة لألوامر والشوتونس ما هي إالّ ، حسب رؤيته

تلقيا إستفادة و ل على لقب الشريك المميز واألكثر على مساعدات مالية وأيضا ما يجعلها تحص
 اله إال انّ  ،لقادة السياسيين التونسيين بخطورة األمر والوضعا هذا رغم معرفة للمساعدات المالية.

 جوء إلى االتحاد األوروبي والسماح له ممارسة الضغوط عليها.لها سوى الرضوخ واللّ  حلّ 
 

فة ها الثورة التونسية كما ذكر بعض المفكرين والفالسويمكن إرجاع بعض النجاحات التي حققت
في تبقى  هاتـالتي جعل قبول الحركة اإلسالمية في تونس للعلمانية كان هو أحد العوامل أنّ المثقفين 
على عكس الحركة اإلسالمية في مصر لم ترض بالعلمانية كما صرح المتحدث باسم ، السلطة

" الذي دعا مصر بأن تأخذ بالعلمانية رجب طيب أردوغان" جماعة اإلخوان ردا على دعوة الرئيس
في دستورها الجديد رد عليه محمود عزالن قائال في تصريح صحفي " إن تجارب الدول األخرى ال 

  .العلمانية إن ظروف تركيا تفرض عليها التعامل بمفهوم الدولة، "تستنسخ
 

حيث أن معظم ، ا كبيرةقه فرو د فيج  لوُ  2012ودستور مرسي، 2014وبمقارنة دستور تونس 
المية " والشريعة اإلسدين الدولة اإلسالمالدساتير التي صدرت بعد االستقالل احتوت على نص "

 أيلم يحتوى  2014مصدر من مصادر التشريع وهي المصدر األساسي ولكن تونس وفي دستور 
ما  نور  تونس ولو ق ناهيك عن اعتبار الشريعة مصدر من مصادر التشريع في، كالم عن الشريعة

 فقد وردت مادتان في دستور، ودستور تونس فسيكون هناك فرق شاسع جاء في دستور مصر
واعدها قو ، ل أدلتها الكليةثمتتتنص على ما يلي : "مبادئ الشريعة اإلسالمية  129مصر المادة 

 ".األصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أصل السنة والجماعة
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ؤخذ رأي فقد جاء فيها " وي .جعلت تفسير مبادئ الشريعة في يد هيئة كبار العلماء .ة الرابعةوالماد 
وى الدستور كما احت "ن المتعلقة بالشريعة اإلسالميةو هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف في الشؤ 

ن أ باألنبياء في حيثض وعدم اإلساءة والتعري، تتعلق باآلداب خرىمواد أ 2012المصري لعام 
تحظر اإلساءة أو  44الدستور التونسي احتوى مادة تبيح الكفر وتمنع التكفير وقد جاء في المادة 

 .1التعريض بالرسل واألنبياء كافة"
 

فقد جاء في الفصل السادس منه  2014والبرلمان  التأسيسيقره المجلس أا الدستور الذي أمّ 
حياء إ إضافة إلى "ر وممارسة الشعائر الدينيةراعية الدين، كافلة لحرية المعتقد والضميالدولة "

تلتزم الدولة بنشر قيم االعتدال والتسامح وحماية ، المساجد ودور العبادة من التوظيف الحزبي
كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف ، المقدسات ومنع النيل منها

 والتصدي لها.
 

م عن الشريعة وقد اعترض الكثير من العلماء على ما إن دستور تونس لم يحوي أي كال
لدستور وبالنظر إلى حقوق المرأة في ا، دة األوثانا"حرية الضمير" تشريعا إلباحة الكفر وعب جاء فيه
تضمن الدولة حماية حقوق  28في المادة  العلمانيين استجابت لمطالب فإن حرية النهضة التونسي

  .اخل األسرةويتكامل دورهما د، ا شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطنالمرأة وتدعم مكاسبها باعتباره
 

ويتكامل "لكن حركة النهضة في تونس تعرضت للهجوم من قبل العلمانيين ألنها أوردت عبارة 
الذي  2014دورهما داخل األسرة" واضطرت حركة النهضة إلى تنقيع هذا النص في دستور 

سين في كل مجال وانتهى إلى إبقاء كل النصوص المخالفة يتضمن المساواة الكاملة بين الجن
في  مساواة األنثى بالذكر :في مدونة األحوال الشخصية مثل "بورقيبةوالتي وضعها "، للشريعة
قرار .الميراث  .2ومنع التعدد...الخ يالتبنّ  وا 
 
 
 
 
 

                                                           

   في: ،شبكة الجزيرة اإلعالمية مصدر الجزيرة ، ،1615 ،مقال "؟لماذا نجحت الثورة في تونس ولم تنجح في مصر" 1 
www.aljezzera.net (18/08/2017 16 :00) 

 .نفسه كانمال 2 

http://www.aljezzera.net/
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:خالصة الفصل  
 

يمكن  تنتاجات التيمما سبق تناوله في هذا الفصل تم الخروج والتوصل إلى بعض االس
 حصرها فيما يلي: 

 ؛ةفحققت الثورة بعض النجاحات على الصعيد السياسي من خالل إقامة انتخابات نزيهة وشفا -
ا بعد الثورة وعرفت الشراكة مع االتحاد األوروبي بعض ورث الشعب التونسي اقتصادا هشّ  -

 ؛التوترات
 ؛االقتصاد التونسي لحماية مصالحهايسعى االتحاد األوربي إلى السيطرة الكلية على  -
ا في الديون هقراغيسعى االتحاد األوربي إلى تجسيد تبعية تونس له في كل المجاالت من خالل إ -

 .وتقديم مساعدات مالية مشروطة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمةال
 

110 
 

 :لخاتمةا
 ،لقد كان لدولة  وةو ا حل ةل حلةوحن  سةن واةتب وحاةوندحد حل لةاا حلةدمكواوو   س ة   ةد   قةود 

ل نمة  حلتامااات حلس وهج  سن بة   حلة سما  حاوس ح حنقد كا ت نو    كا زمن حلعاندمن نن  تي 
سةةا دنةة  حل ةةنا  حلوو اةةي  لةةس  ،وحالاةةوم ع  تةةس حلاةةتب نو قمنةة  حلةة   وسمةةزت نوةة    كسةة  نةةالقس  
س ةاب  جةل   ندحم  سن س بق  امد  نوزمد وصوال  لةس  ،حل هوض وح  عال نومل حلثو   ني حل وح ع 

اقاب حل لاا حلفا ل و  مة  حلةن د و ،  نن  تي  ةن ك اةي حل كةا نإزح   حلن د لتسبالن  نالوغمم  وح 
سعةةالا حلدمسق حبمةة  وح  ةة ل حالسةةن وحالاةةوق ح   تةةس حلاةةا      اةةاع  ةةن ب مةة سةةن قمةةود حالاةةوغ ل 

سةا لةا وكةن  حلدمسق حبمة ال مسكةن و قمة    لك  ة ،حلاماام  وحالقوصادم  وحالجوسا مة  دحلتمةا ولا جمةا
 حت أهسمةة  دحلةةل حلدولةة  ،نفةةي وةةو ا كةةان وفعمةةل س ةةا ك  حل ةةع  نةةي قومةة  و حلس ةةا ك  حلامااةةم  
 حال ولانةات جةل   له   لك جتم ا نيو حل ع  م ضخ ل غن  نن  تي  أ  أن   ،حل ما  حلاماام  سقمد 

 لاس  حلفا ل  وح هما لكن  ه ح حلوض  لا ماوس  ننه و  نن  تي  ،حل ساام  حلوي س  ت نها حلن د
مةة  نعمةةدح  ةةن قمةةود  سبتقةة   وغم ةة ت حالوضةةاع وأصةةنب حل ةةع  مةةدلي نصةةوو  ومعن ةة   ةةن  أمةة  ن   

و م  حلوو ام  نب مقة   زمهة  وما  حل ع  حلقاسد حلاناي  سماا لتجسهحل سا مؤكده  حالاوغ ل، ه ح 
    دون حلوع  ض لتوهدمد أو حإلجنا  سن أ   جه  كا ت.

 

ل حلدمسق حبي سةن لة ل كوجامد سعالا حلو و   ،حلثو   و قم  نعض حالهدح  حاوبا تقد ن
 ضةان   لةس  و وسو  حلص ان  ن  م ة  سبتقة ، ح و حا   مات حالن حد وس ا كوها ني حل ما  حلاماام 

نعمةدح  ني حلعدمد سن حلسجةاالت  ح ل حبهاس ب حلس أ  دو ح  حت أهسم  كنم   ني حلسجوس  سن ل ل 
نقةةد ،حاللةة و ولاصةة  حالقوصةةادم   نةةي  ةةمن وةةقل  و قمةة  حالهةةدح  ةةن كةةل أ ةةوحع حلضةةغوبات ،

ن حالو ةةاد حالو ونةةي  لةةس حالقوة حض سةةو ث حل ةع  و كةة  حقوصةةادم  ه ة  وضةةعمف  سةةا دنة  نالدولةة  
نالةةدمون وسةة ب حلساةةا دحت حلسالمةة  سقانةةل و فمةة  حل ةة وب حلسف وضةة   م حالقوصةةاد حهةةاحلةة   أ هةةك قو 

س ونبة  نسةدو حلوقةدا نةي و قمة  حإلصة  ات حالقوصةادم  وحلنة حس   هة ه حاللمة   مةث أن   ، ا تمهة
حلعالسي  غا وقكد  حالقوصادوو ا ني  صادحقو ح دساجوجو     لس  حلو فم م  حلسوف   تمها ، ضان 

لعالسمةة  ،كسةةا نةة ض حلس اناةة  نس وجاوهةةا نةةي حالاةةوح  ح احإلو ةةاد حالو ونةةي سةةن أن  وةةو ا ال مسك هةة
، نو قمةة  هةة ه حاللمةة   ووبنمةة  حلدمسق حبمةة   ح وةة حا  قةةو  حإل اةةانحإلو ةةاد حالو ونةةي  تةةس وةةو ا 
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حلبةة نمن لاصةة  أن  حإلو ةةاد حالو نةةي نةة ض سقانةةل نع الةة  لكةة  سةةن أهةةا أاةةا ن ةةاع  ةة حك   قمقمةة  و 
وعسمةة  حل ةة حك  سةة  وةةو ا و قمةة  و ةةو ل دمسق حبةةي  ةةاجب و سوحجهةة  حإل هةةا  ووضةة   ةةد  لتهجةة   

و حلس  ةل أ  ة  لةا م ةدث و ةو ل دمسق حبةي  قمقةي هة ح  غم  حل   م  حلوي وهةد د حالسةن حالو ونةي،
كةون وةو ا وعةا ي سةن وهدمةدحت أس مة  دحلتمة  نةإن  حلوي  دثت نعةد حلثةو   ، ن حالغوماالتسا وؤكده 

   قوهةةةا سةةة  حإلو ةةةاد حالو ونةةةي سهةةةد د  نةةةالو حج  ، نةةة  مسكةةةن وفعمةةةل  ةةة حك  سةةة  بةةة   غمةةة   سةةةن  
  دحلتما.

 

وسسا ان  موضب حلهد  حالاسس حلة   واةعس أو ونةا  لةس و قمقة  سةن لة ل حإلاة حع  لةس 
 فو هةا نةي حلس بقة   لناةب كنوحنة  أسةاا أو ونةاوعسمة  حل ة حك  سة  وةو ا ، مةث ونقةس هة ه حاللمة   

ن كةةا حلومةةا   تةةولتم سةةن حلوهدمةةدحت وحلضةةغوبات حلقادسةة  سةةن حلج ةةو  ،واةةمت  ل حلسوواةةبم  ،و
سةةةا مسكةةةن حلوصةةةول  لمةةة  نعةةةد حإلبةةة ع  تةةةس س وةةةوو و  ،نةةةا لوةةةو ا أن وكةةةون حل ةةة مك حلسسمةةةزأو و 

 حقوصةاد ا وحإلو ةاد حالو ونةي  مةث أن  حلد حا  أن  لتثو    وقثم  كنم   تس ساا  حل  حك  نمن وةو 
وو ا أصنب نعد حلثةو   ه  ةا وضةعمفا وحلدولة   ةاجز   ةن وتنمة  سوبتنةات حل ةع  نوةونم  س اصة  

وو اةمن  ناالقوصةادسا دنعهةا  لةس حلتجةوع ل قوة حض سةن حإلو ةاد حالو ونةي نغمة  حل هةوض  ،حل غل
ةةة  سةةةن ،  ال   و قمةةة  حلو سمةةة و  حالوضةةاع حلسعم ةةةم  لتسةةةوحب من أن  سةةةا أقةةةدست وةةةو ا  تةةةس نعتةةة   س 

ونعموهةةا لحو ةةاد حالو ونةةي وجعةةل هةة ح حاللمةة  حلبةة   حلقةةو  وحلس ةة  ك حلو مةةد لهةة ه حلع قةة ، وس ةة  
 .  مك   ل  ولماتد حالو وني الحو  نإن  حلثو   ااهست ني جعل وو ا وانع   
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 :  حلووصمات حلوالم لس حلد حا  كسا لتصت 

قةة ح  سنةةدأ حلوةةدحول حلاةةتسي  تةةس حلاةةتب  سةةن أهةةا  ةةدا ح وكةةا   .1 حلاةةتب  سةةن بةة   وح ةةد وح 
 ؛سعامم   جاح حلو ول حلدمسق حبي

 ةةدا حلوسممةةز نةةمن بنقةةات حلسجوسةة  وكةةل حالنةة حد نةةي حلقمةةاا نالوحجنةةات حلوب مةة  وحللضةةوع  .2
 ؛لتقا ون و لك نإقاس  دول   ادل  وقوا  تس سندأ حلسااوح 

وحللةة م سةةن حلةةدمون  ،جةة  حلوضةة  حالقوصةةاد  حلسوةةقزاضةة و    مجةةاد  تةةول اةة مع  لسعال .3
 ؛حللا جم 

 ،حل ةة م  تةةس د ةةو  س لسةةات حلسجوسةة  حلةةدولي وس لسةةات  قةةو  حإل اةةان  لةةس وةةو ا .4
 ؛نهد  سوانع  ام  وأدحع سؤااات حلدول   تس جسم  حالصعد 

وجةةو  سوحصةةت  حلدولةة  حالبةة ع وحالاةةوساع لسبالةة  حل ةةع  لوج ةة  قمةةاا أ  حضةةب حنات  .5
 ؛جدمد 

وجامد ثقان  حل وح  وحلعسل نها نةمن حال ةزح  حلامااةم  وجسمة  سؤااةات حلدولة  سةن أجةل  .6
 ؛وفاد    و  ل نات دحلتم  ساوقنتم 

ت  و  وجةةو  لتةة  نةة م حلعسةةل لت ةةنا  حلعةةابتمن  ةةن حلعسةةل لاصةة   ةةاستي حل ةةهادح .7
حلكفةةةاعحت حلعالمةةة  نغمةةة  حلوقتمةةةل سةةةن حلهجةةة   غمةةة  حل ةةة  م  ووةةةونم  حلمةةةد حلعاستةةة  لو اةةةمن 

 ؛حلوض  حالقوصاد 
ضةة و   وكثمةة  حلجهةةود نةةي سجةةال حإل وةةاج وحلوصةةدم  نكسمةةات أكنةة  وس اولةة  حلوقتمةةل سةةن  .8

 ؛ ستم  حالاوم حد لاص  ني سجال حللدسات
إل وةةةاج حلس تةةةي لس ةةة  هجةةة   حالدسغةةة  وولمةةة  لنةةة حوها نةةةي حوبةةةوم  حلكفةةةاعحت ود سهةةةا و  .9

 ؛ووض   د الاوغ ل أو ونا ل و  حلكفاعحت ني وبوم  حقوصادها
بةةوم  سجةةال حلاةةما   لجتةة  حالاةةوثسا حت حللا جمةة  نا ونةةا ه حلسجةةال حالكثةة  ح وسةةادح سةةن و .10

 .ب   وو ا ني حقوصادها
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 :وسوعاتلقواميس والما  -أـ
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 العالمية االقتصاديةالتعاون األوروبي المتوسطي في ضوء األزمة ، سايل سعيد .22
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 .2011أفريل، 184ع.، 46م.، الدولية

، "2011األولى من  رهشأفي تسعة 10.58 بنسبة التجارة الخارجية لتونس تزيد" .4
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 .2013سبتمبر .9.ع، الجديد
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، "في ثورات الربيع العربي دور شبكات التواصل االجتماعي"، عبد الجبار أحمد عبد اهلل .20
 .2012، كانون الثاني، 44ع.، السياسية مجلة العلوم
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نشر في ، "منطقة التبادل الحرو األوروبي  اإلتحاداتفاقية الشراكة مع "، مسيليني محمد .29
 .9/10/2009، الوسط التونسيةجريدة 
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