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:اإلشكالیة    

لیس بحرا وإنما تعاقب بحار  ولیس شیاء واحدا  ھو « ألف شيء  ان  المتوسط   فرناند برودالیقول المؤرخ الشھیر 
یحیط بالمتوسط   .. 1757.ھو لبس حضارة بل مجموع حضارات » لم یظھر اسم المتوسط على خارطة قبل و .

 فسیفیاء من شعوب بلغاتھا ولھجاتھا وتقالیدھا ونظمھا السیاسیة وتطّوراتھا ..  مثابت ب  بلدا 22البحر 
وصل  بین  لھا في دورصلة الیجعبامتیاز   أن منطقة المتوسط ھي رھان جیو ـ سیاسي وجیو ـ اقتصادي وال یخفي 

 أروبا وإفریقیا 
 

  للخروج من األزمة و  اساسي  عامل مال   سطي سواء اكان في الجنوب او في الشاالندماج المتو ان وال یخفي ایضا
    تنمیة یشّكل نموذجا جدیدا للیقدر ان  

  ثم دعي، 1995كما یعتبر المتوسط مشروع تعاون متین مع االتحاد األروبي وھذا ما أّكده إعالن برشلونة  سنة 
ید أروبا وإفریقیا  توحیسعي الي تشكیل إتحاد   الي  2007دیسمبر  20قادة كّل من إسبانیا وفرنسا وإبطالبا في 

  وأن تشّكل ھذه البلدان في ما ببنھا وعلى قدم المساواة شراكة المحیطة بالبحر المتوسط   األقطار باالعتىماد علي 
 على أربعة أعمدة أساسیة ھي : تعتمد  

 
 التطّور االقتصادي والمحیط والتنمیة المستدامة والحوار بین مختلف الثقافات واألمن . 

 
 : البرنامج  

 
 2019الجمعة  25رأكتوب

 
 المشاركین استقبال 08.45 -  8.30

 النّدوة   فتتاح ا 08.45 - 10.00
 ري غحیاة الد  -

 رئیسة منتدى األكادیمیّة السیاسیة  
 لجمعیة « منتدى األكادیمیة السیاسیة »  عضوة بالمجلس العلمي

 
 ، ممثّل مقیم  دیكس  ھولغر .د  -

 تونس   –كونراد أدناور شتیفتونغ 
 

 الجھیناوي خمیّس السیّد  -
 الخارجیة وزیر الشؤون 

 
                 

 االفتتاح   مداخلة     10.00 - 10.15 
 

 تاریخ مسار التعاون األورومتوسطي                          
 السید الحبیب بن یحیى                           

 وزیر الخارجیة سابقا                          
 األمین العام إلتحاد المغرب العربي سابقا                         

 استراحة    10.15 – 10.00
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 الحّصة العلمیّة األولى:    12.00  - 10.15

 إضاءة التاریخ                           
 ،السیدة فایزة الكافي  تترأسھا :                            
  ة لدائرة المحاسبات،سفیر سابق و الرئیسة السابق                          

 رئیسة اللجنة التقنیة للحوارالمجتمعي حول الصحة                           
 

 بین الدول اإلسالمیة والدول المسیحیة. المواجھات و المبادالت: القرصنة     10.35 -10.15
 . ۱۸و    ۱۷في المتوسط في القرنین                         
   محمد العزیز بن عاشور   أ.د.                     

 مؤّرخ ’ مدیر المعھد العالي لتاریخ تونس المعاصر سابقا ’                           
 مدیر عاّم منّظمة األلكسو سابقا ’                            
 وزیر الثّقافة و المحافظة على التّراث سابق سابقا .                          

 عضوة المجلس العلمي للمنتدى                           
 . ۲۰و  ۱۹البحر المتوسط و العالقات الدولیة في القرنین    10.55 -10.35 

 السید ة أودیل مورو،                        
                        . ۳األستاذة المحاضرة بجامعة مونبولیا                        

 . ألمانیا و تونس من خالل األرشیف األلماني، العالقات بین  11.15 -10.55  
 السید جوناس باكویبي بیلي،                      
 متخصص في علوم االرشیف،                        
 ة. مؤرخ أستاذ بجامعة فریزر                     

 
 نقاش  12.00–11.15
 غدا  13.30 –12.00
 ة نیالثّاالعلمیّة  جلسةال 15.30–  13.30

 . أوروبا و الضفة الجنوبیة 
 ،   زینب بن عمار مملوك     برئاسة أ.د.

 المدیرة المؤسسة للمعھد االعلى للعلوم االقتصادیة 
 . رئیسة جامعة تونس المنار سابقا 
 عضوة المجلس العلمي للمنتدى

 .   من أجل مراجعة العالقات بین تونس و أوروبا    13.50 – 13.30
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 سید احمد بن مصطفى،السفیر السابق. ال                          
 المتوسط صلة الوصل بین أوروبا و إفریقیا،    14.10 – 13.50 

                                                    السفیر محمد العادل السماوي.                            
 ن،  الفضاء االورومتوسطى و رھانات التنمیة و التعاو   14.30 –14.10

 السید عباس الجاللي،                           
  مستشار.                          

14.30 – 14.55h     ،تحلیل إتفاقیات التعاون بین أوروبا و تونس في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي 
 السید بلقاسم الرابحي،                          
  یر المبیت الجامعي ابن منظور بقفصة.مد                          

 
 : نقاش 15.30 –14.55

                         
 استراحة  15.45 –15.30

 
 الثالثة العلمیّة   جلسةال 17.30 –15.45

 . مأساة المھاجرین                       
 عزوز الرباعي  برئاسة السید                       
 المنتدى و عضوالمجلس العلمي  أمین عام                      

   
 الھجرة المختلطة:المناقضة المتوسطیة،  16.05  –15.45

 السید عبد الرزاق الكریمي،                         
 المجلس التونسي للمھاجرین.                         

 معضالت السیاسیة، القبول المجدد للمھاجرین غیر القانونیین: الجوانب القانونیة و ال: 16.25 –16.05
 الدكتور مھدي الرایس،                       
 متخصص في العالقات الدولیة                         
 منسق مؤسسة كنراد ادیناور بالمملكة المغربیة.                        

 
 ھل الحلول المزمع تنفیذھا لمعالجة مسألة المھاجرین ھي المجدیة؟       16.45 –16.25

 السید  الصادق بن عمار،                            
 خبیر و مؤلف كتاب "وان مسج".                           
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16.45h – 17.30 نقاش : 
                         

 
 2019أكتوبر  26السبت، 

 
 تسجیل المشاركین    08.45 - 08.30

 
 الجلسة العلمیة الرابعة   10.15 - 08.45

 الرھانات الدیموغرافیة و االقتصادیة                      
 د. ولید قضوم برئاسة                                     
 استاذ محاضر                       
 األمم المتحدة.  في برنامجخبیر                      
 عضو المجلس العلمي للمنتدى                      

 
 ق الدیموغرافیة عبر المتوسط،اآلفا     08.45-09.05

 . زینب بن عمار مملوكأ.د.                        
                                                         مشاكل الحدود البحریة في شرق المتوسط    09.25– 9.050

السیدة نسرین سنجیل،                     
   ة استانبول، القانون الدولي. باحثة بجامع                         

 . شمال في المتوسط،-دور سیدات األعمال في دعم العالقات جنوب    09.45 –09.25
 جابر، -السیدة لیلى بلخیریة                        
 . رئیسة الغرفة الوطنیة للسیدات رئیسات المؤسسات االقتصادیة                         

  . 
 نقاش    10.15 – 09.45
 استراحة  10.30 – 10.15

 
10.30 – 12h30 ،التحوالت االستراتیجیة الحالیة ،               الجلسة العلمیة الخامسة 

 ،  برئاسة السید عباس محسن                         
 رئیس ودادیة الوالة                         
 ق.  والي و رئیس بلدیة العاصمة و سفیر ساب                       
 عضو المجلس العلمي للمنتدى.                         

 

التحوالت الجغراستراتجیة.المتوسط في حالة ریب، 10.50 – 10.30  
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د.رضا التلیلي،                          
                         . مدیر مؤسسة احمد التلیلي  للثقافة الدیمقراطیة                        

   
 األزمة السیاسیة بین تركیا و مصر وسبل التقارب،  11.10 – 10.50

 د.نوري یسیلیرت،                      
 مدیر مركز دراسات الشرق االوسط،جامعة أنقرة.                       

 التعاون بین االساطیل البحریة. عامل اندماج و استقرار لیبقى المتوسط ملجأ للسالم.  11.30 – 11.10
 توفیق العایدي،  السید                          

 العمید بحري سابقا و الخبیر المكون في مجال الجغراستراتجیة و الشؤون البحریة.                         
 

 من أجل قانون مشترك في المجال األمني في المتوسط.    11.50 – 11.30
 تأمالت حول بعض الرھانات االساسیة،                        
 د.محمود زاني،                         
 استاذ القانون العام،                        
 . مدیر مركز القانون الدولي و االوروبي بتونس.                       

 
 نقاش        12.30 – 11.50
 غدا  13.30 –12.30

 
 الجلسة العلمیة السادسة، 15.35–  13.30

 المتوسط ثقافیا                         
 ،  برئاسة أ.د.محمد العزیز ابن عاشور                        

 
 .   من أجل إعادة بناء الحوار االورومتوسطى،    13.50 – 13.30

 السید محمد نادر عزیزة،                           
 . ۲۱رئیس برنامج ماد                            

 من ثقافة الحیاة إلى ثقافة الموت. األسباب، المظاھر و سبل المعالجة،   14.10 – 13.50 
 د. العادل بن یوسف،                           
                                 جامعة سوسة. استاذ التعلیم العالي في التاریخ المعاصر،                          

 المتوسط األكبر،     14.30 –14.10
 السید میكالي كاباسو،                            
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 رئیس مؤسسة المتوسط بنابولي.،                          
14.30 – 14.50h    موروث مشترك بین الضفتین،   المتوسط : 

 السید عبدلي محمد امقران،                         
 یة من أجل السالم، الجزائر. رئیس مشروع الشباب و االبداع                          

 
 : نقاش 15.15 –14.50

                        
  الندوة اختتام: 15.45 –15.15

                         توصیات 
 الّدكنورة أمال مالّك ـ طریفة                         
 االقتصادیة بتونس . أستاذة مساعدة في اإلدارة بالمعھد األعلى للعلوم                           
 عضوة المجلس العلمي للمنتدى                         

        
 مداخلة االختتام :                            

 ري غحیاة الد 
 رئیسة منتدى األكادیمیّة السیاسیة 

 
 ،   دیكس  ھولغر.د

 ممثّل مقیم 
 تونس   –كونراد أدناور شتیفتونغ 

 
 تور حاتم بن سالمالّدك                          
  .وزیر التّربیة                          

 
 2019قھوة اختتام الندوة الدولیة                     15.45
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 البحر األبیض المتوسط من ثقافة الحیاة إلى ثقافة الموت: 

 ! األسباب، المظاھر وسبل المعالجة 

 د. عادل بن یوسف 

 ة بسوسة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانی 

 
إلى سنوات غیر بعیدة، كان البحر األبیض المتوسط بحیرة آمنة یطیب بھ العیش. ورغم بعض األحداث  

واألزمات السیاسیة والعسكریة التي كانت تجّد بھ من حین إلى آخر فإنھا لم تؤثر بالمّرة على نمط عیش  

نھ. وھي ثقافة أصیلة توارثھا سكانھ منذ  والخصوصیّات المشتركة لشعوبھ، سواء بالضفة الشمالیة أو الجنوبیة م

أقدم العصور، تمیّزت باالرتباط الوثیق بعالم البحر وما یتیحھ من انفتاح على اآلخر الوافد وتعایش بینھم في كنف  

 .  والزراعة  التناغم والوئام وتبادل المنتوجات والبضائع والخبرات...، في تكامل مع عالم األرض 

ة وصناعة  فالحالحیاة والعمل واإلنتاج (من  شاسع" ثقافة متوسطیة قوامھا حبّ وقد أفرز ھذا "األزرق ال

مرھف واإلبداع واإلنتاج الفكري بمختلف الوتجارة) وللجمال والفّن وحضور قوّي للمشاعر والعاطفة والحّس 

 مسرح وموسیقى ونحت ورسم وعمران...  (قصة وملحمة ومیتولوجیا...) و  أدب أشكالھ من 

ة الحیاة ھذه قد تحّولت في العقود األخیرة إلى ثقافة للموت وذلك تحت تأثیر سیاسات  غیر أّن ثقاف

وإیدیولوجیات وافدة ُصنعت في مخابر ومكاتب مغلقة أو أفرزتھا صعوبات العیش وواقع الفقر والتھمیش  

دت ھذه الثقافة  تجسّ  واإلقصاء وغیاب التنمیة والتشغیل ... ألجیال من شباب بلدان الضفة الجنوبیة بالمتوسط. وقد 

في مشاھد القتل والتدمیر والخطف والتفجیر والتخریب التي قامت بھا جحافل المقاتلین باسم الدین أو الشرعیة  

  قتیل و  170.000من  بأكثر ) التي أودت 2001-1991السیاسیة بكل من الجزائر طیلة العشریة السوداء ( 

ومصر وسوریا برعایة أطراف وقوى إقلیمیة بحوض المتوسط   مفقود... ثّم بكل من تونس ولیبیا  20.000 حوالي 

والتي أودت بوفاة مئات اآلالف من سكان   2011وخارجھ إثر اندالع موجة انتفاضات الربیع العربي منذ جانفي 

 ملیون سوري).   04ان (بلدان المتوسط وآالف الجرحى والمشردین بكامل أنحاء العالم... من نساء وأطفال وشبّ 

ى كل ذلك الرحالت الیومیة لقوارب الموت بین ضفّتي المتوسط والتي التي تقوم باستمرار بتدفق  یضاف إل

ألف بفرنسا   100أفواج المھاجرین غیر الشرعیین، إذ یتدفق نصف ملیون مھاجر على التراب األوروبي سنویا، 

منھم في   7.000لمتوسط، مھاجر سنویا أثناء رحالت العبور بین ضفتي ا 10.000وحدھا، بینما یموت حوالي 

   ! "بحر الموت"   ى حتى أّن المتوسط بات یسمّ  عرض سواحل إسبانیا...،

واألمنیة   ة واالقتصادیة واالجتماعیةدیموغرافیال ات توازنإحداث اختالل في ال وقد تسبّب كل ذلك في 

ة أكثر من أّي وقت  ودول االستقبال التي أصبحت حریص دول اإلرسال (السرقة وتجارة المخدرات...) في كل من 



FOAP - KAS |octobre 2019 

 
 

مضى على الحوار مع حكومات دول الضفة الجنوبیة وتقدیم المساعدات والبرامج التنمویة اإلنصات لمشاغل  

بتونس خالل  "مجلس المائة" واجتماع  2008منذ جویلیة  " المتوسط تحاد من أجل"االشعوبھا: بعث مشروع 

 ... 2019 جوان  24و  23 فيمرسیلیا بالمنعقدة   المتوسط  ضفتيوقّمة  2019جوان  12و  11یومي 

السائدة بالمتوسط منذ القدیم إلى   "ثقافة الحیاة " سنتولى في العنصر األول من ھذه الورقة التعریف بمالمح 

:  ، "ثقافة الموت"فترة غیر بعیدة، فیما سنتولى في العنصر الثاني التطّرق إلى مالمح الثقافة الجدیدة الوافدة علیھ

ؤّرقان أمن واستقرار شعوب  تا ت لتین أساسیتین أّرقا والزالضمن خالل معوذلك آلیاتھا... أشكالھا، مالمحھا و

من خالل أرقام ونسب  وحكومات ضفتي المتوسط على حد سواء، وھما اإلرھاب والھجرة السریّة أو تھریب البشر 

 .  وصور ومدّعمة.. 

ذا التحّول في حوض  ھعند أسباب  أّما العنصر الثالث واألخیر من الورقة فسنتولى من خاللھ الوقوف 

عبر السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة   بلدان الضفة الجنوبیة للمتوسط في  ة الحاكم ة نظمألا ي ل ھ المتوسط: ھ

المھاجرین غیر   إیواء انحكومات بلد بسبب تقصیر  أو  منذ استقاللھا عن القوى االستعماریة المنتھجة ببلدانھا 

تنطفئ   لمالتي التباغض والتناحر ومؤخرا اإلرھاب بالمنطقة نیران  ت شعلرجیة التي أالشرعیّین، أم ھي القوى الخا

وأخیرا سنسوق بعض الحلول الممكنة للحد من كل ھذه األوضاع والمعضالت  ... ھدافھاأخدمة لمصالحھا وبعد 

االنحیاز بالجزائر  السائدة في المتوسط حتى یكون "بحیرة سالم، استقرار وتعاون" كما جاء في توصیات ندوة عدم 

 ؟ 1973سنة  
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 الفضاء االورومتوسطى و رھانات التنمیة و التعاون 

 
 عباس الجاللي،

 مستشار 

   

یتمتع حوض البحر األبیض المتوسط بموقع استراتیجي ھام وسط قارات العالم حیث یربط بین الشمال والجنوب 

المجال تحوال من منطقة امن وحضارة وسالم الى ھذا  د من جھة ومحور الشرق والغرب من جھة ثانیة. ویشھ

منطقة نزاعات وصراعات دولیة تحكمھا العالقات القائمة بین القوى االقتصادیة العالمیة والدول النامیة التي  

 مازالت تبحث عن صیغ التنمیة المناسبة للخروج من نفق التخلف والتبعیة. 

وستراتیجیة بالنسبة للدول القویة واكتفت دول الجنوب  ونتیجة لذلك صار البحر األبیض المتوسط منطقة جی 

قبل التطرق   بالخضوع للسیطرة تحت غطاء التعاون المشترك في إطار معاھدات وشراكات غیر متكافئة.سنحاول 

في المحور االثاني للتعاون المتوسطي ورھانات التنمیة خاصة فیما یتعلق بالعالقات شمال جنوب وجنوب جنوب 

واقع رھانات المنطقة والتحدیات الكبرى التي سنحاول حصرھا في ظاھرتي الھجرة والبیئة.و بعد الى استحضار 

تركیزنا على قضیتي الھجرة والبیئة كرھانات تواجھ بلدان المتوسط بالرغم من وجود عدید الرھانات األخرى 

لمتوسطي ورھانات التنمیة من كاإلرھاب وملف حقوق االنسان والدیمقراطیة...سنتطرق أخیرا الى افاق التعاون ا

 خالل تحلیل العالقات شمال جنوب وجنوب جنوب.
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 التعاون الدولي في مجال التعلیم العالي رافد تنمیة 

 قراءة في اتفاقیات التعاون التونسي األورو�ي في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي

 

 

  بلقاسم را�حي

قفصةمدیر المبیت الجامعي ابن منظور    

 

نسعى في هذه الورقة إلى قراءة اتفاقیات التعاون الدولي وخاصة منها بین تونس ودول ضفة المتوسط في مجال 

العالي والبحث العلمي، وذلك من خالل تتبع أبرز هذه االتفاقیات ومجاالتها ومدى العمل على تنفیذها   التعلیم

تعلیم العالي والبحث العلمي.و�یفیة تحولها إلى رافد من روافد التنمیة في مجال ال  

فالتعلیم العالي والبحث العلمي رافد من روافد تنمیة الشعوب وسبیل من سبل رقیها و�مكن أن �ستفید من هذه 

 االتفاقیات وتتحول إلى أداة فعالة لتطو�ر المعارف واالستفادة من خبرات اآلخر واإلفادة من خبرات الوطن. 

اول اتفاقیات التعاون الدولي التي أمضتها وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع  ومن هذا المنطلق ارتأینا أن نتن

بلدان ضفة المتوسط ومدى استفادة الجانب التونسي منها و�یفیة تحولها إلى رافد من روافد التنمیة في ضفتي 

 المتوسط. 
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