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  :متهيد
  
عرب أو الدليل الـذي  يعترب السلوك السياسي اخلارجي للجزائر جتاه دول املغرب العريب مبثابة املُ       

يعطي الصبغة الفعلية على املدركات والتصورات اليت تبلورت لدى صانع السياسة اخلارجية مبا يتوافق 

، املغـرب و يات البيئة حيث يظهر الفصل مربزا من جانب طبيعة السلوك جتاه كل من تـونس ومعط

  . واألدوات اليت مت توظيفها ألداء السلوك من جانب آخر

كما يربز الفصل مدى انطباق التصورات املدركة لدى صانع السياسة اخلارجية اجلزائرية يف           

مبا يشمله من سلوكيات متعددة تعزز التعاون أو حتل اخلالفات او عالقاا مع أداء السياسة اخلارجية 

  .تواجه القضايا العالقة 
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  السلوك السياسي اجلزائري جتاه تونس: املبحث األول
  طبيعة السلوك: املطلب األول

ادل بني النظامني تعد تونس الدولة األكثر توافقا دبلوماسيا مع اجلزائر نتاج الدعم الكبري املتب          
بذلك متيز السلوك السياسي اخلارجي للجزائر جتاه تونس بأنـه سـلوك   و السياسيني لكال الدولتني،

  .1هذه الطبيعة قدمية رغم ما شاا يف بعض احملطات من تضارب يف املصاحلو تعاوين ذو بعد تكاملي،
يزت بالرضا اجلزائري التـام علـى   إال أن الفترة اليت تلت اعتالء بن علي للحكم يف تونس مت         

قامت  1987نوفمرب  7توجهاته، حيث أدى بعد تويل بن علي احلكم يف و النظام السياسي التونسي
  :وزارة الشؤون اخلارجية بتصريح يف يومها جاء فيه 

  أمام التغيري السلمي الذي حدث يف تونس تعرب اجلزائر للقيادة السياسية التونسية"
  كما أا تظل على استعداد ملواصلة املسرية... متانيها بالنجاح اجلديدة عن أحر 

  2..."يف إطار املغرب العريب و على الصعيد الثنائي               
هذا باإلضافة إىل منح الرئيس بن علي وسام الشرف برتبة أثري من مصـف االسـتحقاق              

  .ت جليلة للجزائرالذي ال يتم منحه إال ألشخاصه أدوا خدماو 3الوطين
كانـت  و أخذت طريقها 1983اإلخاء املمضية عام و و املالحظ أن بنود معاهدة الوفاق           

املسار الضابط للتعاون اجلزائري التونسي على الصعيد الثنائي أكثر من تأثري االتفاقيـة  و اخليط الناظم
م وضعه يف ديباجة االتفاقيات يـوحي  املؤسسة الحتاد املغرب العريب رغم أن اخلطاب الرمسي الذي يت

فـرغم جتميـد   ، بان االتفاقيات هي لتعزيز روابط التعاون املغاريب يف إطار بناء احتاد املغرب العريب
االحتاد إال أن التعاون التونسي  اجلزائري خصوصا يف شقه األمين من خالل تامني تونس حلدودها مع 

اعدة االستخباراتية خبصوص نشاط اجلماعات املسـلحة يف  تقدمي املسو اجلزائر طيلة فترة التسعينات
األمر الذي مسح بانفتاح جزائري كبري على تونس خصوصا فيما يتعلـق بالتعـاون   ، حدود املمكن

  .2009-1999السياحي طيلة الفترة 
 جناح املسار التعاوين الثنائي مع تونس أدى إىل تبين اجلزائـر ملسـالة التعـاون الثنـائي                

كإستراتيجية عامة تضبط التصور العام لسياستها جتاه دول املغرب العريب حيث استمرت اجلزائـر يف  
                                                

  1Fadila Hadri , The Algerian-Tunisian relations (Master in politics , Politics 
Department , University of Exter , 1987) p.17  

 تصریح لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة اثر تولي زین العابدین بن علي مھام رئاسة الجمھوریة التونسیة الجزائر 2
  .1988،سنة  1،فصل  9.ع،  المجلة الجزائریة للعالقات الدولیة، 1987نوفمبر  07

الجریدة ، 2000جوان  27مؤرخ في  2000-140الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم  3
  4.،ص 2000جویلیة  2، 38.،ع الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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املؤكـدة لعمـق العالقـات    و إبرام االتفاقيات القطاعية الناجتة عن أعمال اجلان املشتركة القطاعية
ما يدل على  1زيارة 100لعل الزيارات الرئاسية املتبادلة يف هذه الفترة أكثر من و اجلزائرية التونسية

  .رغبة كبرية يف تكريس التعاون الثنائي
إال أن ما يلفت االنتباه أن التعاون التونسي مع دول املغرب العريب لـيس مقتصـرا علـى               

اجلزائر حيث يربز البعد املغاريب يف السياسة اخلارجية التونسية بشكل واضح فناهيك عـن احملاولـة   
د أن االتفاقيات الثنائية املربمة مع اململكة املغربية هو أكثر من حجم االتفاقيات الوحدوية مع ليبيا جن

  .20092-1999الثنائية املربمة مع اجلزائر طيلة نفس العشرية أي 
  

  األدوات: املطلب الثاين
  االتفاقيات الدولية: الفرع األول

وثيقة مـن   115بني البلدين  1963نذ يتجاوز عدد االتفاقيات والربامج التنفيذية املربمة م          
اتفاق يتعلق بإنشاء جلنة مشـتركة بـني احلكـومتني للتعـاون     ، 1963أمهها اتفاقية اإلقامة لسنة 

التعـاون لسـنة   و معاهدة الصداقة وحسن اجلوار، 1970سنة  االقتصادي والثقايف والعلمي والفين
قيات املربمة يف شـىت القطاعـات   ناهيك عن االتفا 1983معاهدة اإلخاء والوفاق سنة ، 1970

  .الفنيةو العلميةو الثقافيةو االقتصادية
 هذا احلجم من االتفاقيات كان األرضية الصلبة اليت أتاحت إمكانية تطـوير التعـاون                

تثمينه، وقد عكفت اجلزائر منذ تويل الرئيس بوتفليقة سدة احلكم على تطوير التعاون الثنائي بالدفع و
ام جمموعة من االتفاقيات غلب عليها الطابع القطاعي ماعدا بعض االتفاقيات اليت كانت ـدف  بإبر

وضـع املعـامل   و إىل تسوية املشاكل العالقة بني البلدين مثل ضبط احلدود البحرية بعد رسم احلدود
ـ  20023احلدودية سنة  كرية مل أو يف إطار التعاون يف ااالت السيادية حيث مت توقيع اتفاقية عس

  .20034تكشف تفاصيلها سنة 

                                                
متحصل علیھ من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون ، العالقات التونسیة الجزائریة، سیةوزارة الشؤون الخارجیة التون 1

  http://www.diplomatie.gov.tn/site/index.php?a=article&id=3044:الخارجیة التونسیة 
متحصل علیھ من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون ، المغرب العربيو تونس، جیة التونسیةوزارة الشؤون الخار 2

   http://www.diplomatie.gov.tn/site/index.php?a=theme&theme=131:الخارجیة التونسیة 
  

الجریدة ، 2003أوت  14مؤرخ في   03-273ریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم الجمھوریة الجزائ 3
  . 2003أوت  17، 49.،ع الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

 5، 74.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2001دیسمبر  4مؤرخ في  390-01مرسوم رئاسي رقم   4
 . 2001دیسمبر
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على االتفـاق   2001تدعمت العالقات االقتصادية بني البلدين من خالل التوقيع سنة و             
 اهلادف إىل تطوير صيغ الشراكة واالستثمار املباشر بني البلـدين  1اإلطاري اجلديد للتعاون الصناعي

لكبرية اليت توليها اجلزائر لالستثمار مت توقيع اتفاق نظرا لألمهية او يقضي بإنشاء شركات مشتركة و
محاية متبادلة لالستثمارات مبا من شانه دفع املبادرات االقتصـادية  و تعاون حول تشجيع االستثمار

مشـروع   17مما فـتح اـال ل    2عادلة يف إطار املعاملة التفاضليةو منح معاملة منصفةو اخلاصة
 19/6/2002كما مت التوقيـع يف   3مشروع جزائري يف تونس 25و استثماري تونس يف اجلزائر

متخصصـة يف استكشـاف   " سوناطراك" و" إيتاب" على اتفاق إنشاء شركة مشتركة بني شركيت 
  4وإنتاج البترول باملناطق الواعدة يف البلدين

ونظـرا للطـابع   ، التفاهم املتبادلو باعتبار السياحة أداة مهمة لتعزيز الروابط الشعبيةو              
الـذي  و اخلربة الكبرية يف اال لدى تونس خصوصا مع التوافد الكبري للسواح اجلزائرينيو السياحي

 مت إبرام اتفاقية نقل األشـخاص  5سائح تونسي دخلوا إىل اجلزائر 5000ماليني سنويا مقابل  3بلغ 
اتفاقيـة  و طين كال البلدينالرقابية على مواو لتسهيل اإلجراءات اجلمركية 20016البضائع  سنة و

احلفاظ علـى  و استبداهلا لتسهيل السري على طرقات البلدينو ختص االعتراف املتبادل برخص السياقة
ذات و دف إىل إعادة وطبع أسس تعاون صـلبة  2003اتفاقية أخرى تعاونية سنة و 7سالمة املرور

عاون يف جمال الصناعة التقليدية مت اليت تدعمت كذلك بربوتوكول تو فائدة مشتركة يف جمال السياحة
بناء عليه إنشاء جلنة فنية مشتركة تتوىل اإلشراف على مسار التعاون الثنـائي يف جمـال الصـناعة    

  .8التقليدية
توسيع جماالت التعاون لتشـمل جمـال   و تلبية لرغبة قائدي البلدين يف املزيد من تنويع               

 ع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إىل تبـادل اخلـربات يف القطـاع   العالقات املهنية بتوقيو العمل
                                                

جوان 30، 45.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2002جوان  17مؤرخ في  225-02مرسوم رئاسي رقم  1
2002 . 

 19، 73.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2006نوفمبر  16مؤرخ في  404-06مرسوم رئاسي رقم  2
  2006نوفمبر 

  سابق مرجع، العالقات التونسیة الجزائریة، وزارة الشؤون الخارجیة التونسیة 3
متحصل علیھ من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون ، االتفاقیات الثنائیة مع الجزائر، وزارة الشؤون الخارجیة التونسیة 4

   article&id=3724http://www.diplomatie.gov.tn/site/index.php?a=:الخارجیة التونسیة 
 مرجع سابق، حدیث صحفي لجریدة الشرق األوسط، عبد العزیز بوتفلیقة 5
 26، 77.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2002نوفمبر  25مؤرخ في  387-02مرسوم رئاسي رقم  6

  2002نوفمبر 
  07. ،ع مھوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للج، 2008فیفري  09مؤرخ في   50-08مرسوم رئاسي رقم  7

 . 2008فیفري 24
 13، 65.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2004اكتوبر  10مؤرخ في  328-04مرسوم رئاسي رقم  8

  . 2004نوفمبر 
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تنظيم ندوات تدريبيـة  ، ذلك بإنشاء بنك معلومات مشتركو التنظيميةو توحيد النصوص التشريعيةو
  . 1الدراسات ذات الشأن بالقطاعو تبادل الوثائقو مشتركة

تتعلق بالصحة العموميـة والوقايـة،   كما مت التوقيع على اتفاقية تعاون يف اال الصحي             
تشمل كذلك جمال السـكان يف عالقتـه   و املستلزمات الطبيةو األدوية، اجلامعيةو الصحة املدرسية
  .2تسيري النظام الصحيو بالصحة اإلجنابية

واتفاقية أخرى يف جمال الضمان االجتماعي مبا يضمن حق املواطنني التونسيني واجلزائريني             
يؤكد على التنسيق التام بني أنظمة الضمان االجتماعي سواء مـن الناحيـة   و يمني يف البلد الثايناملق

  .3التشريعية أو من ناحية التعاون املؤسسايت
تدعمت االتفاقية بربوتوكول تعاون تضمن إنشاء جلنة فنية مشتركة مهمتـها وضـع   و              

متابعة وتقييم الربامج املتفق على اجنازها ومعاجلة الصـعوبات  و برامج تنفيذية لبلورة التعاون يف اال
  .4اليت تعترض سبل تنفيذها

تدعيم عالقات التعـاون  و وسعيا من اجل االستفادة من اخلربة التونسية يف جمال الزراعة             
واحلجـر الزراعـي    تكريسا لبنود االتفاقية املغاربية املتعددة األطراف يف جال محاية النباتاتو الثنائي

مراقبة انتشار أمراض النباتات اخلاضعة للحجر الزراعي مكافحتـها مت  و دف محاية الصحة النباتية
إبرام االتفاقيات و تطوير املفاوضاتو يعزز تبادل املعلوماتو توقيع اتفاق تعاون ينظم جماالت التعاون

  .5ذات الشأن باال الزراعي
تونس طغيان البعد التقين والـوظيفي الفـين   و اقيات املربمة بني اجلزائروعموما تظهر االتف          

 13نالحـظ أن   2009-1999اتفاقية مت إبرامها ي الفتـرة   15بشكل كبري حيث انه من بني 
 اتفاقية هي اتفاقيات تتعلق بالقطاعات الوظيفية املسرية للحياة االقتصادية بكل جماالـا الصـناعية  

  .احلياة االجتماعيةو املاليةو السياحيةو الزراعيةو
  

                                                
 19، 73.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2006نوفمبر  16مؤرخ في  403-06مرسوم رئاسي رقم  1

 . 2006نوفمبر 
 26، 10.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2006فیفري  11مؤرخ في  70-06مرسوم رئاسي رقم  2

 . 2006فیفري 
 19، 09.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2006فیفري  18مؤرخ في  78-06مرسوم رئاسي رقم  3

 . 2006فیفري 
 02، 50.،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  2009اوت  30مؤرخ في  266-09مرسوم رئاسي رقم  4

 .2009سبتمبر 
 12، 14. ،ع الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2008مارس  09مؤرخ في   86-08مرسوم رئاسي رقم  5

 . 2008مارس 
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  الزيارات املتبادلة: الفرع الثاين 
يعد تبادل الزيارات الرمسية مؤشرا هاما من مؤشرات الطابع التعاوين للعالقات ما بني الدول ملـا       

  .التقاربو التحاورو متليه من دميومة التشاور
ئه سدة احلكم على انتـهاج الزيـارات   قد حرصت اجلزائر منذ جميء الرئيس بوتفليقة واعتالو     

املكوكية كأداة ألداء السياسة اخلارجية من اجل متتني أواصر التعاون وتوثيق الصالت بالدول الـيت  
يرى صانع السياسة اخلارجية اجلزائرية أمهيتها حبيث تصبح لديه املسالة شخصية تعمهـا الرغبـة يف   

  .1االتصاالتو الزياراتو اسية فتكثف اللقاءاتتعززها توافر إرادة سيو االجناز وحتقيق الذات
 6اليت بلغـت  و احلرص على إتباع دبلوماسية القمة من خالل زيارات رئيس اجلمهورية املتكررة    

جل أشغال تتعلق باجتماعـات  أأخرى من  3و عملو زيارات كانت زيارات دولة 3زيارات منها 
زيارات للرئيس بن علي  3اح األلعاب املتوسطية قابلها افتتو 5+5القمة العاملية تمع املعلومات قمة 

القمة العربية و 1999الباقي زيارتني خبصوص حضور أشغال القمة اإلفريقية   و إحدامها زيارة دولة
2005 .  

رئاسة جملس و كذلك جند يف مستوى اقل تبادل الزيارات على مستوى رئاسة احلكومة               
زيارات  3الوزير األول التونسي و زيارات من طرف رئيس احلكومة اجلزائريالوزراء حيث توالت ال

لكل منهما تعلقت برئاسة اللجنة الكربى املشتركة التونسية اجلزائريـة باعتبـار أمـا املـوكالن     
  .باإلشراف على عمل اللجنة الكربى املشتركة 

م امللقاة على عاتقهم يف أداء زيارام تظهر زيارات وزيري خارجية البلدين متعددة املهاو             
من و باعتبارمها املشرفان على جلنة التشاور السياسي فإما يرأسان دوراا بشكل دائمو فمن جانب

جانب آخر متت الزيارات انطالقا من دعوة طرف لآلخر أو كمبعوثني من طرف رئيسي اجلمهورية 
 7زيارات أما الوزير التونسـي فقـد بلغـت     6احدمها لآلخر، وبلغت زيارات الوزير اجلزائري 

  .زيارات
 على صعيد آخر يربز الدور الذي يلعبه كاتيب الـدولتني املكلفـني بالشـؤون املغاربيـة                
اإلفريقية بصفة دائمة من خالل مرافقتهما املستمرة سواء للرئيس أو الوزير األول أو وزير اخلارجية و

كصالحيات خاصة ما فقد أوكلت هلما و إال انه، نصب على املنطقةاالهتمام املو نتاج االختصاص
  .مهمة رئاسة جلنة املتابعة 
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املرتكزة على البعد الوظيفي أو مـا يعـرف   و إال أن طبيعة السياسة اليت تنتهجها اجلزائر            
 1زيـارة  100بالسياسة الدنيا جعلت الطابع الوظيفي يطغى على الزيارات حيث جند ما يقرب من 

جزائريني منهم وزراء يشرفون على اللجان القطاعية الثنائية كلجنـة الطاقـة،   و ملسؤولني تونسيني
املبادالت التجارية أو حلضور اجتماعـات  ، الزراعة، السياحة، البحث العلمي، الضمان االجتماعي

  .2لتنيمتعددة األطراف أو تبادل زيارات ثنائية أو كمبعوثني خاصني من طرف رؤساء الدو
  

  اللجان املشتركة: الفرع الثالث
تربز اللجان املشتركة يف شكل هرمي حيث جند اللجنة املشتركة الكربى باعتبارها أعلـى              

تليها جلنة التشاور السياسي فلجنة املتابعة ايـة  ، جهاز ثنائي ينظم العالقات التعاونية ما بني البلدين
  .باللجان القطاعية

جـانفي   06و تأسست اللجنة الكربى املشتركة منذ ما يقارب األربعني سنة أي بتاريخ            
جتتمع سـنويا برئاسـة    1969التعاون املربمة اية العام و منبثقة عن معاهدة حسن اجلوار 1970

متوايل و انعقدت دوراا السبعة عشر بشكل ثابتو الوزير األول التونسي ورئيس احلكومة اجلزائرية
ابتداء من الدورة الثانية عشر اليت انعقدت  2009-1999دورات خالل الفترة  6متم عقد  حيث

املنعقدة بالعاصـمة تـونس يف ديسـمرب    و والدورة الثالثة عشر 2001باجلزائر يف جوان من العام 
الدورة اخلامسة عشر بتونس يومي و 2004املنعقدة باجلزائر سبتمرب و الدورة الرابعة  عشرو 2002

الدورة السابعة و 2007املنعقدة يف اجلزائر عام و الدورة السادسة عشرو 2006فيفري  16و 15
  . 2008مارس  04-03عشر بتونس يف 

جتتمع سنويا بإشراف وزيري  2000جوان  1اليت أحدثت يف و أما جلنة التشاور السياسي           
عقدت اجتماعها الرابـع  و 2003ماي  20اخلارجية بالبلدين عقدت اجتماعها الثالث بتونس يوم 

  .2005جويلية  12باجلزائر يوم 
اإلشراف على تنفيذ الربامج و أما جلنة املتابعة فهي جلنة مكلفة مبتابعة مسار التعاون الثنائي           

املتفق عليها وحتضري االتفاقات الدولية اليت يوافق عليها يف اجتماع اللجنة الكربى املشـتركة كمـا   
متابعة أداء اللجان القطاعية جتتمع سنويا برئاسة كاتيب الدولة للشؤون املغاربية واإلفريقية  تعكف على

عقدت اجتماعا تقييميا و 2003أكتوبر  06و 05و 04للبلدين عقدت دورا التاسعة باجلزائر أيام 
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 5بتونس كما عقدت دورا العاشرة باجلزائر يـومي   2004جوان  19و 18و 17للتعاون أيام 
 بتـونس  2006فيفـري   14و 13، كما عقدت اجتماعا تقييميا ثانيا يومي 2005نوفمرب  6و
  .2007فيفري  2و 1بتونس يومي  11عقدت دورا و

 الثقافيـة و الفنيةو املؤسساتيةو أما اللجان القطاعية فنجد أا مرتبطة بالقطاعات االقتصادية           
   :نيون من اجلانبني  من أمههاالتجارية للبلدين يرأسها الوزراء املعو
على اتفاق إنشاء  19/6/2002اليت من خالهلا مت التوقيع يف و :اللجنة الفنية املشتركة للطاقة -1

متخصصة يف استكشـاف وإنتـاج البتـرول    " سوناطراك" و" إيتاب" شركة مشتركة بني شركيت 
لتزويـد الواليـات احلدوديـة    على اتفاق  16/6/2002التوقيع يف و باملناطق الواعدة يف البلدين

التونسية بغاز البترول اجلزائري املسيل من املنتظر أن يتدعم التعاون يف جمال الطاقة من خالل مشاريع 
شراكة متعلقة بنقل البترول والربط التجاري الكهربائي بني البلدين ودراسة إمكانيـة املشـاركة يف   

  رول اجلزائريتزويد وحدة التكرير مبنطقة الصخرية بتونس بالبت
   .اللجنة الفنية املشتركة ملتابعة التعاون الصناعي -2
إعداد االتفاق التجاري التفاضلي  اليت تتوىلو :اللجنة الفنية املشتركة لتنمية املبادالت التجارية -3

  . بني تونس واجلزائر
  .اللجنة الفنية املشتركة للضمان االجتماعي -4
   .عات التقليديةاللجنة الفنية املشتركة للصنا -5
  .العالقات املهنيةو اللجنة الفنية املشتركة للشغل -6

اليت تتكون من و نظريه التونسيو هذا باإلضافة إىل جلنة الصداقة الربملانية بني الربملان اجلزائري        
  .التونسيو األطر احلزبية املمثلة يف الربملانيني اجلزائري

  
  التبادل التجاري :الرابعالفرع 

يشكل االتفاق التجاري التفاضلي إحدى الركائز األساسية اليت حتكم العالقات التجاريـة             
يكفل حتفيز رفع حجم املبادالت التجارية والتمهيد '' إطارا قانونيا''التونسية اجلزائرية فاالتفاق يعترب 

   1ألفق سوق موحدة بني البلدين وتشجيع االستثمار املشترك

                                                
: نقال عن ، اتفاق تجاري تفاضلي بین تونس والجزائر یدخل حیز التنفیذ 1
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من التجارة اخلارجية لكل   %3رغم أن حجم التبادل التجاري بني البلدين ال يتجاوز و            
بلد إال أن حجم املبادالت ما بني البلدين شهد منوا ملحوظا حيث بلغ حجم املبـادالت التجاريـة   

  .20021مليون دوالر سنة  245مليون دوالر مقابل  508
تونس فائضا مستمرا طيلة السنوات العشر املمتدة من  سجل امليزان التجاري للجزائر مع             

أمـا الـواردات   . مليون دوالر 259حيث بلغت صادرات اجلزائر حنو تونس  ،1999-2009
بشكل متقارب إذ ال يتعدى الفارق يف كل سنة  لكن 2005مليون دوالر سنة  249فقدرت بـ 

  .مليون دوالر 10
املواد البترولية من غاز بفضل األنبـوب العـابر    بني البلدين تشمل املبادالت التجارية ماو           

من غاز املمتد اليطاليا حيث تغطي تونس من خالله حاجيات السوق التونسية  و لألراضي التونسية
 2008إىل  2000اليت كانت إىل وقت قريب أي من و والغاز الطبيعي) جي يب أل(البترول املسال 

حاجياتـه  و 20082ألف طن سنويا بداية من نوفمرب  300ع إىل ألف طن سنويا لترتف 150تبلغ 
لرفع من الربط املشترك للكهربـاء  للكهرباء من خالل توقيع معاهدة الربط الكهربائي واليت قضت با

كيلو فولت خالل العشـرية   220مقابل  2010كيلو فولت ابتداء من عام  400بني البلدين إىل 
  .املنصرمة
نـاقص  (ان التجاري خارج احملروقات سجل من جهته حصيلة سلبية قدرت بـ إال أن امليز         
مليـون   15.50-(خالل الثمانية أشهر األوىل من السنة املنصرمة مقابـل  ) مليون دوالر 06.85

نتاج اإلمكانيات الكبرية لدى تونس يف اجلانب الزراعـي إال   2007خالل نفس الفترة من ) دوالر
صادرات اجلزائر خارج احملروقات حنو تونس بدورها حتسنا، حيث ارتفعت أن هذا مل مينع من حتسن 

. 2008مليون دوالر خالل الثمانية أشهر األوىل مـن  48.147باملائة لتقدر بـ  49.18بنسبة 
مليـون   16.113املصدرة خارج احملروقات يف املواد نصف املصنعة بقيمـة   املنتجاتوتتمثل أهم 

والتجهيزات الصـناعية  ) باملائة 03.178(+مليون دوالر  91.22ئية بـدوالر متبوعة باملواد الغذا
    ).باملائة 06.138(+مليون دوالر  88.5بـ 

باملائة وكذا منتوجـات   52.18وسجلت مواد االستهالك غري الغذائية تراجعا بنسبة               
  .مليون دوالر 17.0وأخريا املنتوجات اخلام بقيمة ) مليون دوالر 52.0(التجهيز الفالحي 
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 وفيما يتعلق بواردات اجلزائر من تونس يبني توزيعها حسب اموعـات ارتفاعـا يف                
  .منتوجات التجهيزات الفالحيةو اغلبها باستثناء جمموعات املواد الغذائية واملواد اخلام

باملائـة متبوعـة مبنتوجـات     50وحتتل صدارة الواردات املنتوجات النصف املصنعة مرتفعة بــ  
  ).باملائة 65.33(+ومواد االستهالك غري الغذائية بـ ) باملائة 98.70(+التجهيزات الصناعية 

باملائة من نسبة  2و1حيث يتراوح ما بني "بالضعف"وتونس يتميز التبادل التجاري بني اجلزائر و     
  .1نظرا لتشابه املنتجات وكذا لغياب املنافسة" نقص التنوع"نتاج  التجارة اخلارجية للدولتني،

أول  2009نوفمرب  وسعيا لترقية التبادالت التجارية بني دول االحتاد احتضنت اجلزائر اية           
مغربيـة   32ليبيبة و 35مؤسسة جزائرية و 189مؤسسة من بينها  267معرض مغاريب مبشاركة 

تونسية واكبه منتدى رجال األعمال املغاربة وقد كان التعاون الثنائي اجلزائري التونسي حمـل   11و
  .2سياهتمام نتاج اخلطوات املتقدمة اليت عرفها التعاون التجاري اجلزائري التون

اجلزائر يف الفترة ما بني و يوضح حجم املبادالت التجارية بني تونس  )05(الشكل رقم و           
2002-2006 3.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1Mebtoul , opcit , p.77   
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  السلوك السياسي اجلزائري جتاه اململكة املغربية: املبحث الثاين
  طبيعة السلوك: املطلب األول

التـأثري املتبـادل   و الترابط الوثيقو غربية العمق الشديديربز تاريخ العالقات اجلزائرية امل              
الذي يرجع إىل احلضور القوي للبلدين على الصعيد شـبه اإلقليمـي   و لسياسة كليهما على اآلخر،

  .جنوب املتوسطية-املتوسطي يف إطار عالقات مشالو اإلقليمي اإلفريقيو املغاريب
ارتسمت طبيعة العالقات بني البلـدين فامتزجـت بـني     التأثري املتبادلو ذا التقارب              

لكن الظروف التارخيية لعبت دورا مهما يف توتر العالقات ، حىت التكاملو التعاونو التنافسو الصراع
حادثـة  و بني البلدين انطالقا من رفض املساعدة املغربية لألمري عبد القادر يف مواجهته للفرنسـيني 

عدم الوفاء بااللتزام الذي ينص على الدفاع املشترك ضد املسـتعمر  و ياختطاف طائرة الوفد اجلزائر
كـذلك  و ،1 1956الذي عجل باستقالل املغرب يف و التفاوض األحادي مع الفرنسينيو الفرنسي

  .2املصاحل اإلستراتيجية خصوصا فيما يتعلق مبسألة احلدودو نتاج تصادم اإلرادات الوطنية
التنـافس  و )1975مغـاال  ، 1963حرب الرمـال  (حالة الصراع األمر الذي كرس              
التوتر الذي ميتد يف مراحل متقطعة أبرزها مرحلة ما بعـد أحـداث   و إىل اآلن 1962املستمر من 

  .حني اام املغرب للجزائر مبسؤوليتها عن التفجريات  1994مراكش 
تعاونيا يهدف إىل دفع مسار التكامل  مع هذا كان السلوك السياسي اجلزائري جتاه املغرب            

يف إطار وحدة املغرب العريب رغم كل االامات املوجهة من طرف املغـرب خبصـوص املسـاس    
  .بالوحدة الترابية املغربية فيما يتعلق بالدعم اجلزائري للقضية الصحراوية

يقـة يف جنـازة   اليت انطلقت مبشاركة الرئيس بوتفلو 2009 -1999طيلة العشرية و             
 –الراحل امللك احلسن الثاين الذي كانت تربطه به عالقات صداقة قوية باعتباره رفيق درب السالح 

حاولت فيها اجلزائر بناء مسار تعاوين مع اجلارة الشقيقة اململكة و –حسب تصريح الرئيس بوتفليقة 
 يف إطار ثنائي ال يقبل الوسـاطة  التفاوضو املغربية وفق إستراتيجية تدرجية مبنية على سياسة احلوار

اليت تشرف على تناول كل امللفـات  و تكون قاعدته األساسية اللجان الثنائية املشتركةو طرفا ثالثاو
  .خيدم مصلحة الطرفنيالعالقة بني البلدين خصوصا يف جانبها األمين مبا 

  

                                                
بمقر مجلس شورى اتحاد ، 2010افریل  25یوم ، مقابلة مع األمین العام لمجلس الشورى المغاربي سعید مقدم 1
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  حمتوى السلوك: املطلب الثاين
  العالقات الثنائية: الفرع األول

بطغيان قضية هامة على مستوى العالقات اجلزائرية املغربية  2009-1999متيزت الفترة           
فـرض  و فمن ناحية كان الوضع العام الذي يطبع العالقات بني البلدين متوترا نتاج غلـق احلـدود  

 ةالتأشرية من اجلانبني لذا متحور النقاش العام للعالقات ما بني البلدين حول ضرورة إلغـاء التأشـري  
  .اليت من شاا تعزيز املسار التعاوينو فتح احلدود الربية دون االهتمام باجلوانب االقتصادية أو الفنيةو

إن طغيان اجلوانب السياسية على السلوك السياسي للبلدين يف نظرة احدهم لآلخـر أدى               
  .طة حبل مشكل الصحراءاليت بقيت مشروو الركود يف العالقات الثنائيةو إىل حالة من اجلمود

يتمحور التصور اجلزائري ملسار التعاون باجتماع اللجان اخلاصة يف مجيع امليادين الثنائية و             
من اجلزائر ضـررا علـى   و اليت تشكل فيها قضية التهريب حنوو خصوصا فيما يتعلق مبسألة احلدود

ة يدرك أن هناك تبادال جتاريا بني الدولتني نتـاج  االقتصاد الوطين فاملتتبع للسوق اجلزائرية أو املغربي
 أسـلحة ، املخـدرات ، الذهب، قطع الغيار، الفواكهو أمهها اخلضرو تواجد السلع املغربية يف اجلزائر

حمركـات  ، القهوة، املـواد البتروليـة  ، السكر، تواجد السلع اجلزائرية يف السوق املغربية الزيوتو
ومرتلية لكن هذا التبادل هو تبادل غري مشروع يـتم عـن طريـق    األدوات الكهر، كهربائية للمياه

  1التهريب من اجلانبني
على صعيد آخر تبقى مسألة فتح احلدود عالقة نتاج التشبث اجلزائري بعد جدوى فتحها              

  : ألا ال تعود باملنفعة على االقتصاد اجلزائري حيث يصرح بوتفليقة قائال 
  ماليني  3قات الثنائية هي سائرة احلدود التونسية اجلزائرية مفتوحة العال"            

  تونسي  5000جزائري يسافرون سنويا إىل تونس بينما تستقبل اجلزائر              
   2"كذلك بالنسبة للمغرب هلذا اعتقد أن امللفات معقدة و              
زائر اعتربت أن األمر قد تراجع بالنسبة لقضايا العنف فيما يتعلق باملسائل األمنية فان اجلو            

يف ارتباطه باملغرب رغم أن اجلزائر مل تعلن صراحة مسؤولية املغرب عن دعمه لإلرهاب ألا ال تريد 
  .3اإلساءة بالرغم من احلساسيات املوجودة على حد قول الرئيس بوتفليقة

                                                
1Mebtoul , opcit , p 80  
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الشك و صور اجلزائري ال بل عزز مبدأ عدم الثقةهذا اإلقرار بوجود حساسيات طبع التو            
الذي يقف عثرة أمام أي تعاون ثنائي الذي انتفت فيه مجيع مؤشرات التعاون فطيلة العشرية و املتبادل

انتفى توقيع أي معاهدة أو اتفاقية ما عدا اتفاقية الربط الكهربائي الـيت تـدخل    1999-2009
  .ي مرتبطة أكثر مبشروع جهوي أوريب هو 2009املفاوضات بشأا منذ سبتمرب 

املرتبطة أساسا بالعامل اخلارجي كأنبوب الغاز اجلزائـري املـار إىل   و إال أن من املصاحل            
الـذي يعتـرب   و اسبانيا عرب املغرب يبقى املتغري االستراتيجي الوحيد الذي يطبع اال التعاوين الثنائي

  .ال بقضية أخرىو ال بقضية الصحراءمصلحة عضوية لدرجة انه ال يتأثر 
  
  
  قضية الصحراء الغربية: الفرع الثاين  

ومعيارا أساسـيا  ، تعترب قضية الصحراء الغربية إحدى احملددات الرئيسة للعالقات املغاربية            
فمحورية هذه . وعامال مساعدا يف تشكيل مداخل تأثري واختراق خارجي، لربط التحالفات باملنطقة

لقضية بأبعادها وتأثرياا املختلفة قد جعلت منها إما موضع اهتمام للدراسات الـيت تركـز علـى    ا
األنتروبولوجية، أو تلك اليت تنطلق من مستويات حتليل خمتلفة تم أكثر و اجلوانب التارخيية القانونية

  .1بأبعادها الدولية رهاناا اإلقليمية أو تأثرياا على العالقات الثنائية
املغـرب فـان   و وإذا حاولنا تناول القضية الصحراوية يف إطار دراسة العالقات بني اجلزائر         

هذا مـا أكـده   و املنطلق سيكون جزئيا نظرا الن القضية الصحراوية ليست سوى حلقة يف سلسلة
  :الرئيس اجلزائري الراحل هواري بومدين حيث يقول 

  حراء الغربية قد أبرزت من جديد جوهر اخلالفات ال خالف أن قضية الص"               
  2"جية بني بلدان هذه املنطقةياإليديولوجية والسياسية وحىت اإلسترات                

عموما يتمحور املوقف اجلزائري كما سبق الذكر على اعتبار أن الصـحراء الغربيـة ارض   و         
بل هذا جند الطرح املغريب متمحورا حـول احلـق   مستعمرة جيب ختليصها من نري االستعمار يف مقا

التارخيي بامتداد األراضي املغربية ليشمل الساقية احلمراء ووادي الذهب وهي األراضي املشكلة ملـا  
  .يعرف بالصحراء الغربية حاليا

                                                
  83بوزاب ،مرجع سابق، ص  1
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القاضـية بتقسـيم   و على هذا األساس تبنت اجلزائر موقفا صرحيا من اتفاقية مدريـد و             
املغرب هذه األخرية اليت مل تكن ترى يف استيالئها علـى الصـحراء   و ء الغربية بني موريتانياالصحرا

الذي ميتد إىل موريتانيـا جنوبـا   و الغربية عن طريق املسرية اخلضراء إال حمطة لبناء املغرب التارخيي
جيتها يف إدارة ووفقا هلذا الطرح بنت اجلزائـر إسـتراتي  . ويأخذ أجزاء معتربة من األراضي اجلزائرية

األزمة الصحراوية مع املغرب حيث ارتكزت على مبادئ الشرعية الدولية اليت تكرسها منظمة األمم 
  .املتحدة 

قد كللت اجلهود اجلزائرية فيما خيص القضية بكسب الدعم الـدويل هلـا وخصوصـا    و            
بهة البوليساريو مع اسـتنكار كـل   اإلفريقي منه ،لكن تأكيد اجلزائر على دعمها املادي واملعنوي جل

السلوكات املغربية، كاعتبارها املسرية اخلضراء خرقا للمواثيق الدوليـة، وشـنها حلملـة سياسـية     
ودبلوماسية ضد اتفاقية مدريد وعـدم اعترافها ا، يعكس مدى الالتوافق بيـن املغرب واجلزائـر،  

مؤسسا لنمط االدراكـات السـليب    ، اليت كانت عامال1963والذي برز سلفا مع حرب الرمال 
وللتقاليد الرتاعية بيـن الطرفني، إذ أصبحت قضية الصحراء الغربية عامال مغذيا هلا، حيث ترمجـت  

  .التضارب يف املواقف والتفاعالت الرتاعية
وبالتـايل تأجـل   . هنا عرفت  املنطقة املغاربية حاالت من الإلاستقرار ومن االختـراق و           
ل الصحراوي وتأجل أكثر التكامل املغاريب، طاملا أن الدولتني املـؤهلتني لتحقيـق هـذه    االستقال

املسارات قـد وضعتا أولويات سياسية قطـرية حمضـة، تتحكم فيها الرهانات اإلستراتيجية الذاتية 
قـات  ال عالو اليت ال تقبل االحنناء وال التنازل ،فاملوقف املغريب يصر على انه ال احتاد مغرب عـريب 

مع حتميل اجلزائر لوزر القضية حيث يصـرح  " استكمال الوحدة الترابية املغربية"تعاونية ثنائية بدون 
  :امللك حممد السادس بقوله 

احلقيقي يف هذا  وحينما جيعلون منها حمورا إلستراتيجيتهم العدائية، فإمنا يؤكدون أم الطرف"   
كما أم يرهنون  . تبادلة بني الشعبني املغريب واجلزائريالرتاع املفتعل، ضدا على مشاعر األخوة امل

مستقبل العالقات الثنائية، وتفعيل االحتاد املغاريب، يف الوقت الذي  حيرص فيـه املغـرب علـى    
  1."االندماج والتكامل، لرفع التحديات األمنية  والتنموية احلامسة للمنطقة

بتصور آخر حيث تقول أن العالقات اجلزائرية مبنيـة   يف نفس الوقت تأيت املواقف اجلزائرية         
هي ملف من ملفـات  و و اجلانب الثاين هي قضية الصحراء....على جانبان جانب العالقات الثنائية 

                                                
  :نقال عن ، المخلدة للمسیرة الخضراء   34خطاب في الذكرى ، محمد السادس 1
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مشكل الصحراء الغربية مشكل و 1اجلزائر ال تطالب أكثر من احترام الشرعية الدوليةو األمم املتحدة
  . 2بوليساريو فهو ليس مشكال جزائريا مغربياجبهة الو يعين اململكة املغربية
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  :خالصة
  
يظهر من خالل دراسة السلوك السياسي اجلزائري جتاه دول املغرب العريب وحتديدا جتـاه       

املغرب استنتاجا واضحا حيث جند انه باملوازاة مع تصاعد قوي يف شدة العالقة بني و كل من تونس

تبادل جتاري وسياحي باإلضافة إىل احلجم الكبري و لزياراتتونس من خالل تبادل مكثف لو اجلزائر

لالتفاقيات املربمة بني البلدين نالحظ تباطؤ يف مسار التعاون اجلزائري املغريب سواء من خالل انعدام 

الزيارات اليت اقتصرت على زيارة واحدة كانت مـن طـرف    أووجود اتفاقيات مربمة بني البلدين 

  .امللك احلسن الثاينبوتفليقة لتشييع جثمان 

 


