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 الكلمات المفتاحية:

أهم تذكر هنا 
الكلمات المفتاحية 
)التعاون الفرنسي 

الشراكة  –التونسي 
 (الفرنسية والتونسية

 الملخص 

حاولت هذه الورقة توضيح أهميةة وولةة تةونا بالةسةلة لسسياسةة الةارليةة ال رنسةية   و لة   

من خالل السياسة الةارلية ال رنسية التي اتةذت ووراً مستقالً إلى حة  مةا  ةن بةاقي سياسةة 

وول المةطقة لكي تحافظ  سى مصالحها   وتعتلر تونا أواة إستراتيجية هامة بالةسلة ل رنسا 

وتهةة إ إلةةى تح يةة  اسةةتراتيجة احتةةوا   ا اإلفريقيةةة والمتوسةةطية  سةةى حةة  سةةوا فةي سياسةةته

 إلى   ة نتائج :ـالورقة وتوصست ية ل رنسا الستثمارها لتحقيق األه اإ العالم

. اهتمةةاا السياسةةة الةارليةةة ال رنسةةية بتةةونا لةةم تتوقةة  حتةةى بعةة  إ ةةالن االسةةتقالل ب عةة  1

 االقتصاوية.حيوية المصالح الثقافية والسياسية 

ـ فرنسةةا أرلةةر  ةةري  االسةةتراتيجي االقتصةةاو  والسياسةةي األرلةةر مةةن بةةين وول االتحةةاو  2

 األوروبي لتونا.

. السياسة الةارلية ال رنسةية حاولةت أن تتةةذ موق ةاً مسةتقالً إلةى حة  مةا  ةن بةاقي سياسةة 3

 وول اَخرى وخاصة أمريكا .

 .لر مؤسسات ثقافية واقتصاوية .  مست فرنسا  سى مواصسة ولووها في المةطقة  4

 

 المقدمة :ـ

لق  أوت تص ية االستعمار ال رنسي في وولة تونا إلى بروز حالة مسحة لست كير في إستراتيجية احتوا  هذه       

  والحصول  سى الموارو  ل رنسا لضمان المصالح اإلستراتيجية ال ولة   واستثمارها في تحقيق األه اإ العالمية

األولية اإلنتالية   وتوظي  األسواق المحسية لهذه ال ولة رمةافسة تجارية مربحة  في إطار العالقات التاريةية 

بين فرنسا وتونا   و ولوو ات اقيات ثةائية تضمن مصالح   فرنسا  لذل  انتهجت فرنسا سياسة" الشرارة 

مستوى ر  الحكومات ال رنسية المتعاقلة من )) ارل ويغول(( إلى  والتعاون " مع هذه ال ولة   و ل   سى

 ))نيكوال سارروز (( .
 مشكلة البحث :ـ

ل ولة تونا   والتي بمضمونها تلةت فرنسا سياسة خارلية تسته إ  ما هي طليعة األهمية الجيو إستراتيجية      

تحقيق التةمية والتح يث وتعميق التعاون وضمان األمن المتلاول  لر موالهة التح يات االقتصاوية والسياسية 

 والثقافية ؟

 أهداف البحث :ـ

 لعالمية ل رنسا .يه إ هذا اللحث إلى تح ي  استراتيجة احتوا  الستثمارها لتحقيق األه اإ ا

  فرضية البحث :ـ

تسةعى السياسةة الةارليةة ال رنسةةية فةي وولةة تةةونا إلةى الح ةاظ  سةةى ولووهةا   واسةتمرار مصةةالحها  

 اإلستراتيجية   من خالل تطليق فكرة التعاون والشرارة السياسية واالقتصاوية والثقافية .

 منهج البحث :ـ

 سيعتم  اللحث  سى المةهج التاريةي .       

 محتويات الورقة البحثية

 الموضوع 

 المطلب األول : عالقات التعاون والشراكة االقتصادية

 المطلب الثاني : عالقات التعاون والشراكة السياسية

 المطلب الثالث : عالقات التعاون والشراكة الثقافية

 والشراكة االقتصادية المطلب األول : عالقات التعاون

الجمهورية ال رنسية تتمحور حةول: االسةتقالل الةوطةي   والحةوار مةع الشةرق  والةتةسم مةن الماضةي 

االستعمار   ورفض المظسة األمريكية  ويُطمح من خاللها إلى إ اوة وورها اللةارز ومكانةة فرنسةا المرموقةة فةي 
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ة نو ا من االسةتمرارية بةين رة  الرءسةا  الةذين لةا وا فةي الةظاا العالمي  وق   ه ت السياسة الةارلية ال رنسي

مرحسة الحرب اللاروة .
1
 

وهةةذا التةةة افع األمريكةةةي الكليةةةر باتجةةةاه تةةةونا فةةي مجةةةال االقتصةةةاو   أيقةةةظ انتلةةةاه ال رنسةةةيين إلةةةى أن 

ن مسةةتعمرتهم السةةابقة   والمحسةةوبة  سةةى خةةو ال رانك ونيةةة   قةة  بةة أت تةةةرا مةةن زمةةاا المصةةالح ال رنسةةية وأ

األمريكيين نجحوا إلى ح  ما في سحب هذه ال ولة إليهم  ب  إن األمريكيين ب أوا يةاقشون مةع العواصةم المغاربيةة 

موضةةوإ إقامةةة قوا ةة   سةةكرية فةةي الصةةحرا  المغاربيةةة تكةةون تابعةةة لسقيةةاوة العسةةكرية األمريكيةةة فةةي أفريقيةةا 

ةةتع  فةي هةذه الجغرافيةا نظةرا لسةعتها   وصةعوبة )أفريكوا( لمواصسة الحرب  سى تةظيمات القا  ة التي ب أت ت

تضاريسها   و  ا ق رة الجهات األمةية المحسية  سى مراقلتها بالكام .
(2)

 

وفي هذا السياق ان رلت زيارة الرئيا ال رنسي نيكةوال سةارروز  السةابق إلةى تةونا لتعليةل التعةاون 

ال رنسةةية   والشةررة اقتصةةاوياً وسياسةةياً وثقافيةةاً   بتعليةةر أحةة  المسةةيولين ال رنسةةيين فةةهن تةةونا لةةل  مةةن الهويةةة 

ها   حيةث يعتلةر ال رنسةيون أن تةونا أبةرز مصة اق لةجةا  ويقص  الهوية التي ساهم التاريخ القريب فةي صةيا ت

ال رانك ونية حيةث تكةاو السغةة ال رنسةية تسةيطر  سةى السغةة العربيةة فةي  تةونا  ويضةاإ إلةى  لة  فةهن الشةررات 

ال رنسية تسلي حاليات األسواق التونسية   حيث تص  هذه اللضائع بحرا   إ  تربو بين ميةةا  مارسةيسيا ال رنسةي 

لةوبا بأسطول بحر  رام   وتص  لوا وفةي أقة  مةن سةا ة ونصة  تحةوة طةائرة الةطةوط ال رنسةية فةي الواقع 

مطارات تونا  باإلضافة إلى  لكة مت اخسة من العالقات المتلاولة  ر   لة  وفةع ال رنسةيين إلةى ضةخ الة ما  فةي 

رنسيون  و سى الر م من  ق ة  القاتهم ب ولة تونا ليلقى هذا المحور ضمن صالحياتهم رما يؤر  الرسميون ال 

التاريخ التي تحكم  القات فرنسا بتونا إال أن باريا حريصة  سى أن تكون المست ي  األول مةن تةرارم الثةروات 

في بالو.
(3)

 

لق  اختارت تونا االن تا   سى الةارا ووراسة السل  الك يسة ب فع الشةرارة والتعةاون االقتصةاوية  بةين 

لذى يمكن لتةونا أن تسعلةل لتةشةيو العالقةات االقتصةاوية والتجاريةة بةين فرنسةا واللسة ان تونا وفرنسا   وال ور ا

العربية وخصوصاً بس ان المغرب العربي  في محيطها ال ولي     واالقسيمي   و ل  من خالل الحةر   سةى و ةم 

 لمغاربي .ر  الملاورات واللرامج  ات العالقة سوا  مةها  سى المستوى األرورمتوسطي والعربي وا

وران  ل   ن طريق تكثي  السقا ات بين رلال األ مال والمؤسسات بما يمكن مةن التعةرإ أرثةر  سةى 

ال ر  المتاحة لالستثمار والشرارة في إطار ثةائية أو متع وة األطراإ .
(4)

  

وقةةع ))  يةة   ةةسلي(( الةةوزير التونسةةي السةةابق لسطاقةةة والصةةةا ة والمؤسسةةات الصةةغرى والمتوسةةطة 

زير ال رنسةةي ))هيرفةةي نةةوفيسي(( السةةابق بالمؤسسةةات والتجةةارة الةارليةةة فةةي بةةاريا  سةةى خمةةا ات اقيةةات والةو

 تعاون   تةم  سى تعليل الشرارة بين األقطاب التكةولولية التونسية وأقطاب المةافسة ال رنسية .

مجةال اإلبة اإ  وتررلت االت اقيات  سى ثالثة محاور رئيسية : المحةور األول  تضةمن إقامةة تعةاون فةي

 التكةولولي و ل  بعةوان برنامج التح يث الصةا ي الممول من االتحاو األوروبي .

وتضمن المحور الثاني صيا ة برنامج تعاون إلقامة  لكة مرارل تقةية صةةا ية   ويتمثة  الهة إ فةي إقامةة       

 تعاون  ميق في مجال اللحث التكةولولي وتق يم مسا  ة لتةمية الةسيج االقتصاو  التونسي ولست ريب.

التونسية وأقطاب المةافسة ال رنسية. وتضمن المحور الثالث تعليل الشرارة بين األقطاب التكةولولية       
(5)

 

وحيةةث وقةةع المةة ير العةةاا لسورالةةة ال رنسةةية لستةميةةة "وهةةي مؤسسةةة تابعةةة لسحكومةةة" ))محمةة  الةةةور  

الجويةي(( وزير التةمية والتعاون ال ولي التونسي السابق   سى
6
مسيةون ووالر بةين  5.5ثالثة ات اقيةات هلةة بقيمةة  

مسيةون ويةةار مةصصةة لتموية  برنةامج لمةظمةات أربةاب العمة    1.7االت اقيةة األولةى وتلسغ قيمة تونا وفرنسا  

وو م الشرارة مع نظيراتها ال رنسية.
(7)

  

مجمو ة إيربا  مع  ةررة الةطةوط الجويةة التونسةية ات اقةا يةةم  سةى طسليةة لشةرا  سةتة  رما وقعت

"  320 -بشةرا  ثةالع  شةرة طةائرة " ايةل  شرة طائرة إضافة إلى خيةار  ةرا  طةائرات أخةرى  الطسليةة تتعسةق 

"  وأن سعر الطسلية يق ر بمسيار يةورو  وإن ال ولةة التونسةية  350وثالع طائرات أخرى لسرحالت الطويسة " ايل 

                                                             
1
  مةت ى ال كر العربي    والمستقبل ديغول العرب : العالقات العربية الفرنسية بين الماضي والحاضرسع  ال ين إبراهيم وآخرون    

 . 72ا       1990   1 مان   االرون    ط 
(2)
   2007ـ  12ـ  16يحي أبو زرريا   العالقات ال رنسية ـ المغربية     -

franemagreb-ar/949-libre-www.tv.rachad.org/ar/accueit/tribune 
(3)
 سابق .مرلع   -

)4(
 www.turess.com/akhbar/3937   2009 – 01 - 22أخلار تونا   وفع التعاون والشرارة بين تونا وفرنسا     -

(5)
   2007ـ  11ـ  1ات اقيات تعاون    5لري ة االتحاو   فرنسا وتونا توقعان   -

www.alittihad.ae/details.php?id=149822&y=2007#ixzz1oRW8FRdo 
6
 مرلع سابق . 

(7)
   2007 ـ 11ـ  8مسيون ووالر لتموي  التةمية    5.5بةوك واستثمار   فرنسا تمةح تونا   -

/finance/2007/dec/8/1516-www.arabic.arabiansiness.com/banking/banking 

http://www.tv.rachad.org/ar/accueit/tribune-libre-ar/949-franemagreb
http://www.tv.rachad.org/ar/accueit/tribune-libre-ar/949-franemagreb
http://www.turess.com/akhbar/3937
http://www.alittihad.ae/details.php?id=149822&y=2007#ixzz1oRW8FRdo
http://www.alittihad.ae/details.php?id=149822&y=2007#ixzz1oRW8FRdo
http://www.arabic.arabiansiness.com/banking/banking-/finance/2007/dec/8/1516
http://www.arabic.arabiansiness.com/banking/banking-/finance/2007/dec/8/1516


 "227-233" 2022 , مارس21مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

229 
 

مسيةةون  360أورسةةت إلةةى  ةةررة السةةتوا بةةةا  معمةة  حةةرار  فةةي الغةةةوت لةةةوب تةةونا بقيمةةة تصةة  إلةةى حةةوالي 

يورو.
(1)

   

هوالن (( االمين العاا السابق لسحلب اال تراري ال رنسي والةرئيا الج ية  لسجمهوريةة اقتر  ))فرانسوا 

ال رنسية خس اً ))لةيكةوال سةارروز (( خةالل لقائةل مةع مجمو ةة مةن الشةلاب التونسةي   تحوية  الة يون الممةوحةة 

لصعوبات االقتصاوية لتونا إلى هلة تق مها المجمو ة ال ولية  ويتولب  سى فرنسا مسا  ة تونا  سى مجابهة ا

وااللتما يةةة فةةي محةةيو وولةةي وإقسيمةةي صةةعب  وأ ةةار إلةةى أن أوروبةةا وفرنسةةا سةةت  مان فةةي التمةةاإ مجمو ةةة 

ا  مسار االنتقال ال يمقراطي فةي تةونا  سةى المسةتوين االقتصةاو  والمةالي  وأن هةذا 2011الثماني ب وفي  سةة 

إرسا  مشاريع فةي مجةالي اللةيةة التحتيةة وتكةوين والطاقةة ال  م يمكن أن يتم تق يمل  سى فترة خما سةوات  مع 

وتأهي  الشهاوات العسيا.
(2)

 

ا أول بس  من الض ة الجةوبيةة لسمتوسةو يوقةع ات ةاق  ةرارة مةع 1995وتطرق بأن تونا رانت في سةة 

ة التلةاول الحةر ا أول بس  من الض ة الجةوبية يةةرط في مةطق2008االتحاو األوروبي  رما أنها تع  مةذ ب اية سةة 

مع االتحاو األوروبي.
(3)

 

لسمتوسةو فةي تطليةق  رةأول وولةة فةي الضة ة الجةوبيةة ا2008( يةةاير سةةة 1أصلحت تونا فةي  ةهر )

الصةةةا ي   وبمولةةب هةةذا االت ةةاق أصةةلحت  ات اقيةةة التلةةاول التجةةار  الحةةر مةةع االتحةةاو األوروبةةي فةةي المجةةال

  التةي تعة  األهةم  سةى اإلطةالق  ت لس خول إلةى األسةواق األوروبيةةالمةتجات  الصةا ية التونسية تحظى بتسهيال

 . لسصاورات التونسية

ولم ترلع هذه االت اقية بالة ع  سةى قطةاإ الصةاورات الصةةا ية وحسةب  وإنمةا   ةكست وافعةاً لعة و مةن 

ا فقةو ألنهةا تمكةن اإللرا ات التي  ه ها االقتصاو التونسي في السةوات األخيرة  وتكمن أهمية هذه االت اقيةة لةي

مسيون مستهس   ب  ساهمت بشك  رلير في  500المةتجات التونسية من وخول السوق األوروبية التي تع  أرثر من 

تطوير المةافسة وتحسين وسائ  اإلنتاا في تونا ونق  التكةولوليات إليها.
(4)

 

بالتالي خسق فر   مة  رليةرة ساهمت هذه االت اقية في ارت اإ قيمة االستثمارات األوروبية في اللالو و

مةن إلمةالي  2500لستونسيين  وحسب إحصائيات رسةمية تونسةية بسةغ  ة و الشةررات األوروبيةة فةي تةونا نحةو 

ا قيمة االستثمارات األوروبية 2008ا  رما بسغ في سةة 2008مؤسسة ألةلية وفق إحصائيات رسمية سةة  2966

ي االسةتثمارات األلةليةة الملا ةرة فةي تةونا  وتعكةا هةذه % من إلمال70مسيون ويةار تونسي  أ  نحو  2270

% مةن الصةاورات التونسةية مولةل إلةى وول 80األرقاا م ى ارتلاط االقتصاو التونسي  باالتحاو األوروبي  حيث 

 االتحاو األوروبي .

األوروبيةة    وحيث أن ات اقية الشرارة مع االتحاو األوروبي تقضي برفع القيوو الجمررية  ن المةتجات

ا  األمةر الةذ  2010وفتح السوق التونسية أمامها و ل   قةب وخةول الطةرفين فةي تلةاول تجةار  تةاا خةالل سةةة 

يصة ل "فول غةانغ موربةام" مةن المؤسسةة فةي تةونا بأنةل  سةال   و حة ين   وأ ةرب فةي تصةريحات ))ل ويتشةةل 

لستعةاون التقةةي الشةررات التونسةية قة  تةة ثر  وثسةث يةتمكن مةن ( األلمانيةة GTZفيسل((  ن توقعاتةل " بةأن ثسةث )

اللقا   فيما بهمكان الثسث األخر أن يكون قاوراً  سى  المةافسةة  ويعةلو موربةام  لة  إلةى أن المةتجةات األوروبيةة 

سيةة ر ةم من  أنها أن تشك  مةافسة رليرة لسمةتجات المحسية  ويتوقع أن يتجاه  المستهس  التونسي المةتجات المح

لووتهةةا ويقلةة   ةةرا  اللضةةائع األوروبيةةة  وي سةةر  لةة  بةةأن تغسيةة  المةتجةةات األوروبيةةة تعةة   أرثةةر لا بيةةة  مةةن 

ويشةير موربةام  يرها  باإلضافة إلى ق رة الشررات األوروبية  سى تموي  حمالت و ائية لمةتجاتهةا فةي الةلالو  

ة  تعةة  صةةغيرة بالةسةةلة لسشةةررات األوروبيةةة الكلةةرى ماليةةين نسةةم 10إلةةى أن السةةوق التونسةةية  التةةي ال تتجةةاوز 

وبالتالي فهن  مسية وراسة الة قات والمةاطر تع  بالةسلة لها أمةرا بسةيطا  و سيةل أ ةرب  ةن قسقةل مةن أن تتحةول 

تونا من خالل ات اقية التلاول التجار  الحر إلى مجرو سوق استهالرية لسلضائع األوروبية.
(5)

 

وبيةة أن تشةك  حةافلاً رليةراً لسقطا ةات االقتصةاوية التونسةية لسمةافسةة وتطةور ومن  أن المةافسةة األور

المةتجةةات الصةةةا ية األوروبيةةة  ف ةةي تصةةريح ل ويتشةةل فيسةةل يؤرةة  ))رءوإ بةةن وبةةة(( صةةاحب  ةةررة لصةةةع 

 المكونةةات االلكترونيةةة لسسةةيارات فةةي م يةةةة سةةسيمان التونسةةية أنةةل ال يةشةةى المةافسةةة  بةة   سةةى العكةةا ال يمكةةن

لسشررات المحسية من تطوير إنتالها إال من خالل المةافسة التي هي أيضا حافل لتق يم لووة أفض  .
 (6)

 

                                                             
(1)
   2008ـ  4ـ  29 العامة   تونا ـ فرنسا : ات اقية تعاون نوو  وص قة طائرات رلرى   السياسيةالوزارة   -

www.vb3.alwazer.com/t36222.html 
(2)
   2011ـ  5ـ  24مسه  مجسة الكترونية   هوالن  يقتر  تحوي  ويون تونا الةارلية إلى هلة     -

www.lemhaf.net/2011/5/24/3508 
(3)
   2008ـ  4ـ  27الصلا    تج ي  اليات التعاون بين تونا وفرنسا لمال متها مع االولويات الج ي ة لسلس ين     -

www.turess.com/assabah/9846 
(4)
   2010ـ  2ـ  6األوروبية التونسية ـ حسابات الربح والةسارة    ما العيار    ات اقية الشرارة   -

www.dw.de/dw/article/0,,5220947,00.html 
(5)
 سابق .مرلع  -

(6)
 سابق .مرلع  -

http://www.vb3.alwazer.com/t36222.html
http://www.vb3.alwazer.com/t36222.html
http://www.lemhaf.net/2011/5/24/3508
http://www.lemhaf.net/2011/5/24/3508
http://www.turess.com/assabah/9846
http://www.turess.com/assabah/9846
http://www.dw.de/dw/article/0,,5220947,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,5220947,00.html
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% مةةن مةتجةات  ةررتل إلةةى السةوق األوروبيةة ونسةةلة أخةرى أقة  إلةةى 80ويشةير ))ابةن وبةةة(( الةذ  يصة ر       

 م  لي ة لما استطا ت  فرصة 400فر أسواق أمريكا الشمالية  إلى أنل في حال لم تكن مةتجات   ررتل  التي تو

سةة  وي ة  رل  األ مال التونسي بذل  بعضاً من مةاوإ المتح ظين مةن  27مةافسة آخرين واللقا  والةجا  مةذ 

ق رة الشررات التونسية من تسويق بضائعها واخ  األسواق األوروبية .
 
 

االتحةةةاو األوروبةةةي بةةةين  شةةةية            حيةةةث يةةةذرر أنةةةل لةةةم يةةةتم تة يةةةذ ات اقيةةةة التلةةةاول التجةةةار  الحةةةر مةةةع 

سةةة  و لة  إل ة او الشةررات التونسةية واالقتصةاو التونسةي  سةى هةذه  12وضحاها  فق  سلقتها فترة انتقالية بم ة 

   سةى ات اقيةة الشةرارة  متوسةطي المرحسة  سى الصعي ين السولستي والتقةي  فعقب توقيع تونا رأول بس  لةةوب

ا  أطسقةت بةرامج مةتس ةةة لستكةوين المهةةي فةي ميةاوين مةتس ةة وتحة يث وسةةائ  1995سةةة مةع االتحةاو األوروبةي 

اإلنتاا ل ى الشررات وأخرى لتةمية الق رة التةافسية والجووة وتطوير هيار  المؤسسات االقتصاوية   رما  ةه ت 

اللالو تطورات مسحوظة في اللةية التحتية خالل السةوات السابقة 
.
 

اقيةة الشةرارة مةع االتحةاو األوروبةي نقسةة نو يةة فةي العالقةات االقتصةاوية األوروبيةة تونا ترى في ات 

مسيار ويةار تونسي  4.5التونسية  فق  تضا  ت نسلة صاورات اللالو إلى وول االتحاو األوروبي أربع مرات  من 

  بحسب  ا2009سةة مسيار يورو خالل  10مسيار ويةار تونسي أ  ما يضاهي نحو  18ا إلى أرثر من 1995سةة 

ما أ سةل وزير الصةا ة التونسي   ي   سلي  الذ  أر  أن تونا ق  حافظت  سى مكانتها رأرلر مص ر صةةا ي 

 من وول حوض لةوب المتوسو لالتحاو األوروبي .

لكن الةلير االقتصاو  التونسي ))رضا قويعة(( يرى في ح يث لل مةع ))وويتشةل فيسةل(( أن الصةاورات 

أساسةةاً فرنسةةا     وولةةة  هةةي 27تصةةر فةةي الحقيقةةة  سةةى أربةةع وول فةةي االتحةةاو األوروبةةي الةةذ  يضةةم التونسةةية تق

وإسلانيا   وألمانيا   وإيطاليا وأ ار إلى أن حجم االستثمارات األوروبية الملا رة ران وون ما رانت تةتظره اللالو 

 ا يات األزمةة الماليةة العالميةة  إال أنةل أ ةار إلةى أن انضةماا وول   وإن ران ق   لا  لة  بال رلةة األولةى إلةى تة

أوروبا الشرقية قلة  بضةع سةةوات إلةى االتحةاو قة  أثةر سةسلاً  سةى االسةتثمارات األوروبيةة فةي تةونا   وا يةاً فةي 

 الوقةةت ن سةةل إلةةى ضةةرورة  تةويةةع الشةةررا  االقتصةةاويين فةةي  ةةتى أنحةةا  العةةالم و ةة ا االقتصةةار  سةةى االتحةةاو

األوروبي   يذرر أن تونا تسعى إلى االرتقا  إلى مكانة الشري  الم ض  ر لة مةها في الحصول  سى امتيازات 

في مةتس  المجاالت   حيث ما تلال األوساط التونسية تترقب قرار الم وضية األوروبية حول هذا األمر.
1
 

 

 المطلب الثاني : عالقات التعاون والشراكة السياسية

حيث طرحت الملاورة ال رنسية في الةطاب الذ  ألقاه الرئيا ال رنسةي السةابق ))نيكةوال سةارروز (( فةي         

ا في م يةة طولون  صيغة لسعالقات األوروبية المتوسطية أ سى من سق  مسار بر سونة  ب  هي 2007 – 2 - 7

ألمةر يتعسةق باتحةاو ولةيا بشةرارة  وهةي أتةت ترقى إلى مستوى العالقات بين أ ضا  اإلتحاو األوروبي  ما واا ا

 سى ح  سوا    سى مسةار ات اقيةة  ص ى لالنتقاوات الال  ة والمتةو ة التي صلها أصحابها من الجةوب والشمال

الشرارة األوروبيةـ  المتوسطية  وخاصة بمةاسلة إحيا  الذررى العا رة النطالقل في بر سونة ن سةها  ولعة  هةذا 

 أراويميين من الض ة الجةوبية  سى إب ا  ت اءلهم بالمشروإ ال رنسي الج ي .ما حم  سياسيين و

ويعتقةة  الكاتةةب واللاحةةث التونسةةي ))أحمةة  ونةةيا(( أن المشةةروإ يمكةةن أن يعمةةق المسةةار األوروبةةي 

المتوسطي ويس  الثغرات والتشققات التي ظهرت في ل اره  و لا ))ونيا(( الذ   م  سة يرا لةلالوه فةي م رية  

كو و واصم أخرى في تصريح لسويا ان وا  ل  الت ةاءل إلةى أن الم هةوا ن سةل يةلةةي  سةى فكةرة اإلتحةاو   وموس

فهو معاول لإلتحاو األوروبي  لكن في حق  لغرافي واقتصاو  ُمغاير  ومعةى هةذا أن هةةاك  قسيةة ل ية ة تةذهب 

األوروبي. إلى م ى أبع  من م هوا الشرارة  أ  إلى نظير لالتحاو
2
 

 اطر هذا الرأ  رئيا الوزرا  الجلائةر  األسةلق ))إسةما ي  حمة اني(( إال أنةل  ة و  سةى ضةرورة و

إوماا ثالثة أبعاو لوهرية في بةية اإلتحاو الملمع إنشاءه  وهي صةو  م هةوا مشةترك لإلرهةاب مةع التةسةي  ةن 

 ير الشر ية  بهرسا  فكةرة  ربطل بالمسسمين  واالرتكاز  سى م هوا المصالح المتوازنة ومكافحة ظاهرة الهجرة

األمن الجما ي  وقال ))لسويا أن و(( "إن مسار بر سونة لم يستطع استيعاب هذه األبعاو وإيجاو ألوبةة واضةحة 

 ".  سيها

ورأى ))أنطونيو وياس فاريةا(( األمين العاا ألراويمية العسوا السياسية في لشلونة أن اإلتحاو المتوسةطي هةو        

لتقسلةةات التةةي تعصةة  بالمةطقةةة  وا تلةةره وسةةيسة فعالةةة لتعليةةل االسةةتقرار وإقامةةة حةةوار بةةين أفضةة  رو  سةةى ا

 .الحضارات واألويان المةتشرة  سى ض تي هذا اللحر 

                                                             
 ـ مرلع سابق . (1)

2 . ـ مرلع سابق 
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ات التي وقةع فيهةا مسةار بر ةسونة  ممةا يطةر  أسةيسة   ير أن هذا المشروإ لن يكون محصةا من المطلـة

وفةي رأ  السة ير ))ونةيا(( أن االنطةالق مةن فكةرة ة  عل  سةى السةك  ة  ن الضمانات التي يةلغي تأميةها لوضة

ةـن الضةمانات لتحقيةق الغايةات  اإلتحاو يُلع  المةاطر والملالق  ألنل يتع ى المةظومةة الملةيةة  سةى الشةرارة ويؤمةا

 المأمولة من اإلتحاو.

 -مةةن رلةةال اال مةال المشةةاررين فةةي المةتةة ى االقتصةةاو  التونسةةي  500وتحة ع ))سةةارروز (( أمةةاا 

ا مشةيراً أن االتحةاو مةن ألة  المتوسةو يمثة  صةيغة ل ية ة للةةا  2008 – 4 - 29ال رنسي الذ   ق  بتونا يةوا 

عربةي الةمةو  ويتعةين اسةتةال  المستقل   مضي ا انل ال مستقل  ألوروبا وال استقرار بها إ ا لم يعرإ المغرب ال

العلر مةن مسةار بر ةسونة األورومتوسةطي  والتعامة  مةع رة  بسة   سةى أسةاس التسةاو  واالحتةراا فةي الواللةات 

والحقوق  مشيرا إلةى أن المسةتقل  يحةتم العمة  سةويا  سةى تطةوير الطاقةات المتجة وة والح ةاظ  سةى اللييةة ليكةون 

المتوسو انظ  بحيرة.
(1)

 

ن يكون فضا  لستعاون والتضامن والسةسم   لة وت تةونا  سةى تأرية  مسةان تها لملةاورة المتوسو يجب أ

االتحاو من أل  المتوسو التي أطسقها الرئيا ال رنسي ))نيكوال سارروز (( ومسةتقل  هةذا المشةروإ يتوقة  فةي 

 لانب رلير  سى مشاررة ر  ال ول المعةية وبة ا ال رلة في بةائل.

زين العاب ين(( لصحي ة "البةريا"  أن مسةؤولية االتحةاو األوروبةي فةي هةذا وأوضح الرئيا السابق ))

المجال لها طابع خا   وأن تونا وفرنسا الستين تتقاسمان ن ا هذه الرءية  ازمتان  سى العمة  سةويا مةن ألة  

 تحقيق هذا المشروإ .

ي ة روريير  و  ال  سى صعي  آخر  قال رئيا الوزرا  ال رنسي ))فرانسوا فيون(( في مقابسة مع صح

ا  نقتةةر   سةةى تةةونا  ةةرارة مةةع االتحةةاو األوروبةةي مقابةة  مجمو ةةة مةةن 2011 – 4 - 2سةةيرا االيطاليةةة يةةوا 

 التعه ات مةها استعاوة ر اياها من المهالرين  ير الشر يين إلى أراضيها.

ةالمةةة  ةةن وأرةة  ))فيةةون(( أن فرنسةةا متضةةامةة بالكامةة  مةةع إيطاليةةا فةةي مةةا يتعسةةق بمولةةات الهجةةرة ال

التحوالت السياسية في لةوب المتوسو  وأن ر  بس  ال تستطيع وح ها موالهة الوضع وانل من الضرور  تش ي  

 الرقابة  سى السواح  و سى أوروبا و م إيطاليا ماليا أيضا.

وقةة  اتهمةةت ايطاليةةا فةةي تسةة  ال تةةرة االتحةةاو األوروبةةي وخصوصةةا فرنسةةا بالتقةةا ا فةةي إوارة أزمةةة 

ا  وتةأتي تطميةةات ))فيةون(( بعة ما أ سةةت 2011أل  إلى أراضيها مةذ ب اية  22الذين وص    وهم  المهالرين

إيطاليا فتح مرارةل اسةتقلال قةرب الحة وو لسمهةالرين الةذين يرية ون التولةل إلةى فرنسةا أو ألمانيةا وتسةسيم أ ونةات 

إقامة.
(2)

 

 المطلب الثالث : عالقات التعاون والشراكة الثقافية

حيث واصست فرنسا سياستها الثقافية التي انتهجتها في ظة  الحمايةة بعة  حصةول تةونا  سةى اسةتقاللها 

السياسةةي  وهةة إ التعةةاون التونسةةي ال رنسةةي فةةي هةةذا الميةة ان تةةوفير المعسمةةين ال رنسةةيين لسمؤسسةةات التعسيميةةة 

عسيمية الكافية لموالهة الةمو المتلاي  في التونسية حتى تتمكن وزارة التربية الوطةية التونسية من إ  او الكواور الت

سعت فرنسا للسو ن و ها  سى اللالو  وإحالل السغة ال رنسةية محة  السغةة العربيةة رما   و السكان وتح يث التعسيم 

ب  وى قصورها  ن استيعاب العسوا الح يثة.
3
 

 – 3 - 23ال رنسةية بتةاريخ وته إ مذررة اإلوارة العامة لسشؤون التقةيةة والثقافيةة فةي وزارة الةارليةة 

ا  إلى أن التعاون مع هذا اللس  يتم  ن طريق التعاون التقةي مع رتابةة ال ولةة لستربيةة الوطةيةة و ةن طريةق 1960

 اللعثة الجامعية والثقافية ال رنسية.

ا فأحسةت 1973أض  إلى  ل  أن فرنسا  يرت من سياستها في التعاون التقةي والثقافي مع تةونا سةةة 

ة إ  او الكواور التونسية في مي ان التربية والتعسيم العةالي محة  سياسةة تلوية  تةونا بةالكواور ال رنسةية فةي سياس

 – 3 - 3( مةن االت ةةاق التقةةي والعسمةي والثقةافي ال رنسةي التونسةي الملةرا فةةي 12هةذا المية ان فقة  نصةت المةاوة )

                                                             
(1)
   2008ـ  4ـ  30األوسو   سارروز  : ترنو من مشروإ االتحاو المتوسو  سى ارسا  فضا  متوسطي يةافا اسيا    الشرق  -

www.arabic.people.com.cn/31662/6401658.html 
(2)
     2011ـ  4ـ  2وات   فرنسوا فيون : فرنسا تقتر   سى تونا ات اق  رارة مع االتحاو األوروبي مقاب  مجمو ة من التعه ات     -

sat.com/vb/showthread.php?t=1661359-www.tunisia 
3
ا      1989  وار االهسية لسةشر والتوزيع    مان   االرون      تاريخ العرب الحديثابراهيم ياسين الةطيب    محم   ل هلل  ووة و 

 .  89ـ  88

http://www.arabic.people.com.cn/31662/6401658.html
http://www.arabic.people.com.cn/31662/6401658.html
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1661359
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1661359
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ة في إطار التوليهات العامة لسحكومتين  في برامج ا    سى تةظيم  القات التعاون في هذه المجاالت الثالث1973

وراسية مح وة من قل  لجةة مشتررة من الطرفين.
(1)

  

ا نحةو التعةاون ملا ةر 1976 –ا 1975واتجل التعاون في التعسيم العالي بين اللس ين مةةذ العةاا ال راسةي 

ه  الوطةي لسمهة سين في تونا والمعهة  بين الجامعات ال رنسية والجامعات التونسية   وأبرمت ات اقيات بين المع

الوطةي لسلوليتكةي  في  رنوب    وبين المعه  العالي لإلوارة في تونا ولامعة نةيا  وبةين وار المعسمةين العاليةة 

في تونا ومثيستها في سان ـ رسو  وبين رسية الهة سة في الجامعة التونسية ولامعة رسيرمون فيران ال رنسية.
(2)

  

التونسي لستراع مع الورالة ال رنسةية لستةميةة المشةتررة ات اقيةة تتضةمن التعةاون فةي مجةال ووقع المعه  

 إ اوة ترميم أح  المتاح  بالعاصمة التونسية .

وحيث حضر ))محم  بن  ا ور(( وزير الثقافة والمحافظة  سى التةراع التونسةي مراسةم التوقيةع  سةى 

الصيانة وترميم األ مال ال ةية والتةشيو واالتصةال واإلوارة  إلةى االت اقية التي تتضمن ت ريب فةيين في مجاالت 

لانب أنها ته إ إلى التلاول الثقافي وتعليل التعاون بين الجانلين في مجال المهن المتصسة بالتراع.
(3)

  

ومن االت اقيات التي تم توقيعها مع تونا و ل  ح اظا  سى مصالحها  وو ما لعالقتل مع تونا تم توقيع       

  و ل  تمهي اً السترواو مكانتها التجارية  العسكرية  السياسية في 1962ات اق ثقافي بين فرنسا وتونا في  اا 

هذه المةطقة اإلستراتيجية في العالم .
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)
 . 401     2008  1مررل وراسات الوح ة العربية  بيروت للةان ط   2000ـ  1945فرنسا والوحدة العربية  سي محافظة     -

(2)
 . 403ـ  402المرلع ن سل       -

(3)
     2008ـ  7ـ  14ال ن أوالين   ات اقية تعاون بين تونا وفرنسا في مجال ترميم المتاح      -

www.alfanonline.moheet.com/shownews.aspx?nid=14542&pg=2  
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 المراجـع

مررل وراسات الوح ة العربيةة   بيةروت   للةةان      2000ـ  1945فرنسا والوحدة العربية  سي محافظة   ـ  1

 .ا  2008   1ط 

   والمسيتقبل ديغول العرب : العالقات العربية الفرنسية بين الماضيي والحاضير.سع  ال ين إبراهيم وآخرون    2

 ا  1990   1مةت ى ال كر العربي    مان   االرون    ط 

  وار االهسيةة لسةشةر والتوزيةع    مةان    تاريخ العرب الحيديث. محم   ل هلل  ووة و ابراهيم ياسين الةطيب    3

 ا  . 1989االرون     

  مررةةل وراسةةات  ردةالبييا سياسييات دول االتحيياد األوروبييي فييي المنطقيية العربييية بعييد الحييرب.  سةةي الحةةاا    4

 ا . 2005   1الوح ة العربية   بيروت   للةان   ط 

   2007ـ  12ـ  16ـ يحي أبو زرريا   العالقات ال رنسية ـ المغربية    5

franemagreb-ar/949-libre-www.tv.rachad.org/ar/accueit/tribune 
   2009 – 01 - 22ـ أخلار تونا   وفع التعاون والشرارة بين تونا وفرنسا    6

www.turess.com/akhbar/3937 
   2007ـ  11ـ  1ات اقيات تعاون    5ـ لري ة االتحاو   فرنسا وتونا توقعان  7

www.alittihad.ae/details.php?id=149822&y=2007#ixzz1oRW8FRdo 
 2007ـ  11ـ  8مسيون ووالر لتموي  التةمية    5.5ـ بةوك واستثمار   فرنسا تمةح تونا  8

 /finance/2007/dec/8/1516-www.arabic.arabiansiness.com/banking/banking 

 
 
   2008ـ  4ـ  29الوزارة اليساسية العامة   تونا ـ فرنسا : ات اقية تعاون نوو  وص قة طائرات رلرى   ـ  9

www.vb3.alwazer.com/t36222.html 
   2011ـ  5ـ  24مسه  مجسة الكترونية   هوالن  يقتر  تحوي  ويون تونا الةارلية إلى هلة   ـ  10

www.lemhaf.net/2011/5/24/3508 
 

 2008ـ  4ـ  27  تج ي  اليات التعاون بين تونا وفرنسا لمال متها مع االولويات الج ي ة لسلسة ين    الصلا ـ  11

  

www.turess.com/assabah/9846 
   2010ـ  2ـ  6 ما العيار    ات اقية الشرارة األوروبية التونسية ـ حسابات الربح والةسارة   ـ  12

www.dw.de/dw/article/0,,5220947,00.html 
   2007ـ  6ـ  11ـ ر ي  خشانة   مشروإ " االتحاو المتوسطي " يرمي إلحيا  ال ور ال رنسي    13

www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=5937984 
الشرق األوسو   سارروز  : ترنو من مشروإ االتحاو المتوسو  سى ارسا  فضا  متوسطي يةةافا اسةيا   ـ  14

   2008ـ  4ـ  30

www.arabic.people.com.cn/31662/6401658.html 
وات   فرنسةوا فيةون : فرنسةا تقتةر   سةى تةونا ات ةاق  ةرارة مةع االتحةاو األوروبةي مقابة  مجمو ةة مةن ـ  15

     2011ـ  4ـ  2التعه ات   

m/vb/showthread.php?t=1661359sat.co-www.tunisia 
 

     2008ـ  7ـ  14ـ ال ن أوالين   ات اقية تعاون بين تونا وفرنسا في مجال ترميم المتاح     16
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