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  إهــداءإهــداء
 

 إلى من تقّر عيني برؤيتيما و تطمئن روحي بقربيما

 إلى من ىم عنوان وجودي

 إلى من يعود الفضل الكبير عليا بعد الّلو ليما

 أمي و أبي

 إلى كل أفراد العائلة و األقرباء

  إلى كل زمالء الدراسة  

 ورحمان رشيدة.كرف اح ليلى  كل األصدق اء خاصة  إلى  

 

 مسها. 
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فيو الّذي قدرني على إنجاز ىذا   ،الحمد والشكر هلل رّب العالمين أوال وقبل كل شيء
 .البحث

، ف إني أتقدم بصدق الوف اء واإلخالص  تعالى  و لما كان شكر الناس من شكر الّلو
على تأطيره ليذا العمل   سالم برقوق"بالشكر الجزيل إلى المشرف األستاذ الدكتور"

  .القيم لوضع الخطوط العريضة ليذا البحث  وعلى توجييو

على   "نسيمة عقة   األستاذة "وِنعم األساتذة   كما أوجو شكري الخاص إلى القريبة  
إلى كل األساتذة اللذين أشرفوا على    و، دعميا المتواصل لي طيلة فترة دراستي

 ن".التعاون واألم  :تخصص:"دراسات متوسطية و مغاربية 2011تأطير دفعة الماجستر

ياسين  و أتقدم بخالص شكري و عظيم امتناني إلى الذي كان أكثر من زميلي "
" على كل ما قدمو لي من دعم معنوي و مادي في جمع المادة العلمية  بورويسة

 المتعلقة بموضوع الدراسة.

و ساندتني في   التي وجيتنييحياوي"  شبحةوالصديقة  "وال أنسى أن أشكر األستاذة  
 .كل األوق ات

                        .أتقدم بالشكر الجزيل لكل أعضاء المناقشةا  كم

 شكر وعرفان    
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 :الخط ة

 مقدمة
 ظاىرة اليجرة دراسة ايتمولوجيةالفصل األول: 

 مقاربة معرفية حوؿ ظاىرة اليجرةالمبحث األول: 
 اليجرة مفيـو: دراسة تحميمية لالمبحث الثاني         
 لظاىرة اليجرة العوامػؿ المحددةالمبحث الثالث:       

 البعد األمني لميجرة في الشراكة األورومتوسطيةالفصل الثاني: 
 ارتباطيا بالمفيـو الحديث لؤلمفو اليجرة المبحث األول: 
 اإلطار المؤسساتي لظاىرة اليجرةالمبحث الثاني: 
 في عبلقة اليجرة بالتيديدات األمنية الجديدةالمبحث الثالث: 

 مغاربي-الشرعية في المجاؿ األورواليجرة غير  الفصل الثالث:
 لميجرة غير الشرعية ةالقانوني المقاربةالمبحث األول: 
 المعالجة األمنية لظاىرة اليجرةالمبحث الثاني: 

 مستقبؿ اليجرة بيف المقاربة األمنية والمقاربة التنمويةالمبحث الثالث: 

 خاتمة

 قائمة المراجع
 قائمة األشكال والجداول 

 المالحق
 سالفير 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدم ة



 مقدمة
 

- 5 - 
 

 :مقدمة

عمى كافة  يعتبر مجاؿ العبلقات الدولية مف أىـ المجاالت التي شيدت تغيرات جذرية
المستويات: االقتصادية، السياسية، األمنية واالجتماعية حتى المفاىيـ والقيـ، بحيث نجد أف مفيـو 

أبعاد  ليشمؿ العسكري بؿ تعداهاألمف كأىـ متغير في العبلقات الدولية لـ يعد يقتصر عمى البعد 
، أبرزىا مفيـو اليجرة التي تمت أمننتيا منذ بداية أثرت في مدلوالت مفاىيـ أخرىو أخرى غيرت 

ومصدر تيديد لؤلمف بكؿ أبعاده مثميا مثؿ التيديدات األخرى العابرة  الثمانينات، لتصبح رىانا أمنيا
فاء الشرعية عمى اإلجراءات واألساليب القمعية لمحدود كاإلرىاب، الجريمة المنظمة....، وىذا إلض

 التي يتـ اعتمادىا لمعالجة ىذه الظاىرة.

في ىذا الصدد يعتبر الفضاء المتوسطي مجاال ميما لدراسة ظاىرة اليجرة، كونو يمثؿ نقطة 
التقاء )اتصاؿ وانفصاؿ( بيف قارتيف إفريقيا في الجنوب وأوروبا في الشماؿ. كما يعد البحر 

المتوسط فضاء تمتقي فيو معادلتاف تحدداف مستقبؿ العبلقات بيف دوؿ المنطقة: ثنائية  األبيض
شماؿ/ جنوب وثنائية شرؽ/غرب. ىاتاف المعادلتاف تجسداف متناقضيف األوؿ اقتصادي )اليوة 

 االقتصادية( والثاني قيمي ثقافي )الخبلفات الحضارية(.

نوات األخيرة الطابع غير الشرعي قاـ االتحاد لمعالجة ظاىرة اليجرة التي طغى عمييا في الس
استراتيجيات وسياسات تيدؼ إلى تنسيؽ التعاوف البيني األوروبي  األوروبي بيندسة وصياغة

والتعاوف مع دوؿ المنطقة المعنية بيذه الظاىرة. ولما كانت الدوؿ المغاربية دوال تعنييا ىذه الظاىرة 
المصدر )اليجرة الشرعية( تحولت إلى دوؿ المصدر  بشقييا الشرعي وغير الشرعي كونيا دوؿ

والعبور في آف واحد )اليجرة غير الشرعية(، أرسى االتحاد األوروبي دعائـ تعاوف ثنائي ومتعدد 
 األطراؼ يغمب عمييا الياجس األمني لمكافحة ىذه الظاىرة.

ؼ مف أىـ كإطار عاـ متعدد األطرا الشراكة األورومتوسطيةوفي ىذا الصدد نجد مشروع 
ي، إضافة إلى مشروع غاربالسياسات التي طرحيا اإلتحاد األوروبي لمواجية اليجرة في الفضاء الم

اإلتحاد مف أجؿ المتوسط وسياسة الجوار األوروبي التي تعكس تحديد جديد لؤلولويات األمنية 
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أىـ المعابر ألوروبي األوروبية وانعكاس ىذه األولويات عمى الدوؿ المغاربية التي يعتبرىا اإلتحاد ا
الجغرافي  وقربو التي يتـ عف طريقيا اكتماؿ المشروع األورومتوسطي نظرًا لموقعو اإلستراتيجي 

كاف لميجرة الدور  ، إال أنومعاىداتو بحكـ العبلقات التاريخية عبر اتفاقيات و  ،لمتراب األوروبي
اضرة بقوة مف الناحية العممية نجدىا حفاألكبر في صياغة ىذا التقارب واالحتكاؾ بيف الطرفيف، 

ليذا نسجؿ  ،بؿ أصبحت تقع في تقاطع الحسابات األمنية األوروبية ،في السياسة األورومتوسطية
ف تعددت أوجيو ليشمؿ مجاالت عّدة إاّل أنو كثيرًا ما يتـ و حضور موضوع األمف بقوة حتى  ا 

ضفة الشمالية عاوف بيف السياسة الت مسار ز عمى ظاىرة اليجرة كمحدد ميـ في توجيويالترك
 والجنوبية لمبحر األبيض المتوسط .

يمكف إنكار حقيقة أف اليجرة ظاىرة أنو ال ال إلميجرة الجنوبية  السمبية رغـ الرؤية األوروبية
قديمة العيد، بحيث عرفت في زمف الحرب والسمـ مع اختبلؼ و عالمية الطابع  ،مبلزمة لمبشر

في عصر العولمة نتيجة ازدياد الفجوة بيف الشماؿ  صبحت أكثر نشاطاإال أنيا أ ،افعيادو و أشكاليا 
مخرب لنسيج و المتقدـ والجنوب المتخمؼ، فأصبحت تعتبر في المنظومة األوروبية عامؿ مزعزع 

عمى ىذا فقد تبنت و أمنيا، و سوقيا و ىويتيا بعد أف كانت تشكؿ أىمية بالغة القتصادىا و عبلقاتيا 
تبنت و متشددة حوؿ حرية الحركة و جماعية إجراءات صارمة  وصورة فردية أبية سواء بو الدوؿ األور 

بذلؾ تكوف قد أقحمت دوؿ الجنوب في تخمؼ ال سبيؿ لمخروج منو و سياسة انتقائية لميجرة، 
ا الوضع ازدادت الحاجة أكثر أماـ  ىذو تجريدىا مف كؿ العناصر الفاعمة والمثمرة، و باستئصاليا 

غير الرسمية السبيؿ الوحيد ال محالة و المجوء إلى األساليب غير النظامية إلى اليجرة فكاف  رفأكث
 أوروبا. و، حيث أصبحت تمثؿ غالبية التدفؽ الجديد نحةخاصة في اآلونة األخير 

إف إعبلف برشمونة الذي يعتبر اإلطار العاـ لمشراكة األورومتوسطية يقر في القسـ الثالث 
ىذا ما و  ،ت أطراؼ الشراكة إال أف الواقع يثبت عكس ذلؾبأف لميجرات دور ميـ في عبلقا ومن

يجعمنا نؤمف بالمنطؽ القائـ في المتوسط الذي يعتبر اليجرة تدخؿ في مجاؿ الجغرافيا الذىنية 
 ؿ.ؤ بييف ال في مجاؿ الجغرافيا المادية ليـ خاصة بعدما أصبحت اليوية األوروبية محؿ تساو لؤلور 
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 :مبررات اختيار الموضوع

تحميؿ ىذا الموضوع لـ يأت مف العدـ بؿ ىناؾ جممة مف االعتبارات و حاور بحث إف م
 ذاتي.  وما ىو موضوعي  ومنيا ما ى هتبرر أسباب انتقاءو تفسره 

 المبررات الموضوعية -أ 

بأىمية كبيرة ضمف  إف اليجرة مف المواضيع التي أصبحت في العقود األخيرة تحظى -
أساسيا لمعديد مف االتفاقيات  مقاءات الدولية، وتشكؿ محورامختمؼ الدراسات األكاديمية وال
 الثنائية والجماعية بيف الدوؿ.

تحوؿ قضايا اليجرة والمياجريف إلى مادة تخصص في الكثير مف الجامعات األوروبية  -
 واألمريكية.

تخصيص العديد مف المنظمات الدولية ومراكز البحث العممية لتقارير سنوية حوؿ اليجرة  -
(، تقارير المفوضية األوروبية، والرابطة IOM) وآثارىا مثؿ تقارير المنظمة العالمية لميجرة

( التابعة لمركز روبرت شوماف CARIM) األورومتوسطية لمبحث المطبؽ عمى اليجرات الدولية
 (.RSCASالمتقدمة ) لمدراسات

 :المبررات الذاتيةـــ  ب   

ذاتي في اإلطبلع عمى حقيقة وواقع ما يدور حولنا إّف دراسة ىذا الموضوع نابع مف ميوؿ  -
 وفي محيطنا باعتبار االنتماء إلى منطقة تعتبرىا أوروبا مصدر التيديد.

رغبة مف خبلؿ المسار البحثي في دراسة أنماط جديدة مف التيديدات واألمف ال ترتبط ال -
 فقط بالبعد العسكري.

خصص في مجاؿ دراسة شؤوف المتوسط كما أّف ىذا الموضوع قد يكوف نقطة انطبلقة لمت -
 مستقببل.
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 : أىمية الدراسة

تكمف أىمية الموضوع الذي تعالجو ىذه الدراسة والمتعمؽ "بأمننة اليجرة في العبلقات           
األورومتوسطية" في كونو مف المواضيع ذات الصمة بالعبلقات اإلنسانية المتظمنة في السموكات  

ة خاصة وأف اليجرة تعتبر مف بيف أىـ القضايا المشتركة بيف االتحاد الدولية في الفترة الراىن
األوروبي والدوؿ المغاربية األمر الذي يجعؿ إشكالية اليجرة تتصدر أجندة السياسة الخارجية ليذه 
الدوؿ، وىذا يخمؽ بدوره مبرر أخر لمحاولة معرفة العبلقة اإلرتباطية بيف اليجرة خاصة غير 

ف طرؼ ىذه ات الجديدة العابرة لمحدود انطبلقا مف اإلستراتيجيات المعتمدة مالشرعية والتيديد
 .الدوؿ في مجاؿ اليجرة

 

 أهداف الدراسة :

 يدؼ الدراسة إلى:ت

ػػػ فيـ طبيعة التحديات التي تواجو المنطقة األورومتوسطية، وخصوصا ما تعمؽ بالجانب األمني  
 لتباسات.  واالستراتيجي، فاليجرة تعمؿ ككاشؼ لكؿ اال

دراؾ كيؼ أنو دائًما الطرؼ األقوى ىو مف يتحكـ فييا  الذي يضع قواعد المعبة، وىو ػػػػػ معرفة وا 
فأوروبا المتقدمة ىي التي  يقرر متى تبدأ ومتى تنتيي، وىذا ىو الوضع القائـ في المتوسط، 

 تخطط وتيندس كؿ ما يحدث فيو وفقا العتباراتيا اإلستراتيجية.

إلى فيـ عممية تسييس وأمننة اليجرة والغرض وراء تحويميا مف طابعيا االجتماعي إلى ػػػػ السعي 
 قضية مسيسة ومؤمننة.

ػػػػػػ  ومف جية أخرى فإف دراسة ىذا الموضوع يكشؼ لنا بأف اإلصرار األوروبي عمى الفيـ األمني 
ة ال عبلقة لو بالواقع لميجرة والتشنج تجاه األجنبي خاصة المغاربة ىو في الحقيقة ذو أسس ثقافي
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الموضوعي لسوؽ الشغؿ، وبالتالي محاولة تصور إطار مستقبمي عاـ لميجرة في المتوسط انطبلقا 
 مف اعتبارىا كرىاف تنموي. 

 ت الدراسة:بياأد

العربية واالجنبية التي تناولت موضوع اليجرة في الدراسات مف  ديعدكانت ىناؾ اللقد 
 الفضاء المتوسطي منيا: 

الصادر  مصطفى عبد العزيز"مرسي "" لمكاتب قضايا المياجرين العرب في أوروبا"كتاب 
وعبلقاتيا بالبعد  أف يقؼ عمى دوافع اليجرة)الكتاب حيث حاوؿ مف خبلؿ ىذا ( 2010سنة )
تجاه المياجريف لف يخدميا عمى المدى وبا األمنية والقمعية سياسات أور  ف أفّ كما بيّ  غرافي،الديم

روبي بشكؿ و تجاه المجتمع األاويؿ نظرا لما ستحتاجو مف يد عاممة شابة باعتبار المتوسط والط
دماج المياجريف، كما اعتبر أف اليجرة غير وبا بحاجة لتبنى سياسة إأور ف ،الشيخوخة ومتزايد نح

 ،روباو اـر لكف ال يجب تجاىؿ ما ليا مف مغانـ خاصة بالنسبة ألغا ليا مف ممّ مالقانونية بالرغـ 
حقوؽ التي تنادي بروبا و فأ، يي في األخير بأف ىناؾ فجوة كبيرة بيف المفاىيـ والتطبيقاتلينت

وتتعد بذلؾ عمى حؽ مف  اإلنساف والديموقراطية ىي نفسيا أوروبا التي تجـر اليجرة غير القانونية
 .(حقوؽ اإلنساف

ونة إلى قمة أوروبا من أجل المتوسط من مؤتمر برشم" " بعنواف"بشارة خضركتاب لمدكتور 
موضوع اليجرة كممؼ مف ممفات )تطرؽ إلى ، (2010) صدر في ("،2008-1995) باريس

ف كانت مثبتة في الشؽ الو  ،الشراكة األورومتوسطية االجتماعي( لكف في -ثالث لمشراكة )اإلنسانيا 
 الحقيقة أوروبا تتعامؿ معيا كإحدى التيديدات المثبتة في الشؽ السياسي األمني مثميا مثؿ

ليذا تـ إقصاء حرية انتقاؿ األفراد مف منطقة التبادؿ ، والجريمة المنظمة... المخدرات، اإلرىاب
جعؿ المتوسط في قمب منظومة الرقابة بدؿ يما  ،الحر التي تـ اإلعبلف عنيا في مؤتمر برشمونة

 .(بيمف منظومة التعاوف والشراكة انطبلقا مف اعتبار اليجرة كتيديد ليوية المجتمع األورو 
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اب تّ مجموعة مف الك   الذي شارؾ في تأليفو مكافحة اليجرة غير المشروعة"في كتاب "و 
ألىـ التجارب الدولية في مكافحة اليجرة غير )مف خبللو التعرض  تـّ ، (ـ2010الذي نشر في )و 

اء التي تـ بشأنيا تبني إجراءات أمنية صارمة سو و  ،الشرعية مف بينيا اليجرة المغاربية إلى أوروبا
وى الدوؿ األعضاء في االتحاد عمى مست ، أوفي شكؿ اتفاقيات ثنائية مع دوؿ المصدر والعبور

لـ يمنع مف وفود المياجريف عبر قوارب الموت لممغامرة  األوروبي، لكف قوة أسباب ودوافع اليجرة
ة الشرعية ليذا فإف الدعوة إليجاد قنوات لميجر  ية،مأساو في المتوسط الذي أصبح مسرح لمعمميات ال

 .(ممحة لمنع زيادة أعماؿ الشبكات اإلجرامية التي يقع المياجروف ضحايا ألعماليا

سياسات دول اإلتحاد األوروبي في المنطقة العربية "بعنواف:  "عمي الحاجلدكتور "اكتاب 
 تجاه المنطقةف التحوؿ في السياسات األوروبية أ)أشار فيو إلى فقد  (،2005" )بعد الحرب الباردة

( ـ1995)إعبلف برشمونة  العربية الذي ظير بشكؿ واضح في مؤتمر الشراكة األورومتوسطية
يرمي إلى و يرتكز عمى سياسة التعاوف االقتصادي  ،شكؿ بداية لتدخؿ أوروبي جديد في المنطقة

تحقيؽ أىداؼ السياسات األوروبية في المنطقة بما فييا منع اآلثار السمبية لمدوؿ الشريكة مف 
 تعتبرىاالتي و  ياغير الشرعية باتجاى خاصة بعد ازدياد موجات اليجرة وؿ إلى داخؿ أوروباالوص

 . (مشكمة باتت تؤرؽ حكومات الدوؿ األوروبية

 الجزائري: الجزائرلألمن البعد المتوسطي " بعنواف: "عبد النور بن عنتر الدكتور"كتاب 
محددات األمف الجزائري في المجاالت ) إلى الكاتب ، تطرؽ فيو(2005")أوروبا والحمف األطمسي

لتوجو مف خبلؿ إذ جاء ىذا ا ،مف بيف العناصر التي ترتبط باألمف ىي اليجرةو  ،التي تنتمي إلييا
يا مفيـو األمف بعد مرحمة الحرب الباردة. ىذا الكتاب يمكف اعتماده كمرجعية التحوالت التي عرف

مشكمة أمنية، حيث حاوؿ لفيـ كيؼ تصبح قضية ما كمدخؿ نظري و لفيـ العقيدة األمنية الجزائرية 
مت عمى أمننتيا منذ أوروبا التي عم وعمى ظاىرة اليجرة المغاربية نح أف يسقط ىذه النظرية

أىـ المخاطر الميددة ك)الجنوب(  ىذا انطبلقا مف اعتبار اليجرة اآلتية مف األطراؼو  الثمانينات،
 . (ممجتمعات الغربيةلة يثقافالىا لميوية الحضارية و لتيديد )الشماؿ( لؤلمف االجتماعي لممركز
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( تحت عنواف 2011)مجمة السياسة الّدولية يناير "نادية ليتيم و فتيحة" الباحثتيف وكذا دراسة
التساؤؿ حوؿ )حيث أثارت الدراسة  ،الى أوروبا" البعد األمني في مكافحة اليجرة غير الشرعية"

 تحاد األوروبي تعّد الحؿ األنجع ليذه المشكمة أـ اليا اإلي انتيجانت المقاربة األمنية التما إذا ك
تحاد األوروبي نجاعة الحموؿ األمنية التي كّرسيا اإلو ذلؾ مف خبلؿ الّتركيز عمى مدى فعالية و 

انتيت الدراسة إلى أّف ىناؾ مسؤولية  لمحّد مف اليجرة غير الشرعية مف دوؿ الشماؿ اإلفريقي.
البّد مف تبّني مقاربات ليذا  ،لّدوؿ المستقبمة والمصدرة لممياجريف الّسّرييفمشتركة بيف كؿ مف ا

تنموية لمعالجة الظاىرة بدؿ مف الّتركيز عمى المقاربات األمنية الضّيقة لمتعامؿ مع ظاىرة 
 .(اليجرة

 Les migrations irrégulières entre le :بعنوان  Mehdi Lahlouدراسة لمباحث 

Maghreb et l’union Européenne : évolutions récentes (2005)   مف إصدارات الرابطة
حيث تعرض في ىذه الدراسة  ،(CARIM)األورومتوسطية المطبؽ عمى اليجرات الدولية 

األسباب الّرئيسية وراء حركة اليجرة اإلفريقية سواء مف (باالعتماد عمى المعطيات الرقمية إلى و 
ء باتجاه أوروبا، فاستخمص بأف الفقر يعتبر السبب الّرئيسي مف جنوب الصحراو شماؿ القارة أ

باعتماد طرؽ عبور مختمفة عمى  ،ـ2001لميجرة التي عرفت تزايدا ممحوظا خاصة مف  بداية 
بالتالي كاف البّد عمى و  ما يشير إلى أف اليجرة دخمت عالـ االحتراؼ، مستوى المغرب العربي

وضع المياجر  ة عمى الحدود خاصة إذا ما أخذنا بعيف االعتبارالّدوؿ المعنّية تشديد نظاـ الّرقاب
عمى مقاربة أمنية مدّعمة  تعتمدو شّدد مف إجراءات الّدخوؿ واإلقامة تغير الشرعي في أوروبا التي 

شاممة و  ضرورة اعتماد مقاربة متعّددةبالدعوة إلى  لينتيي في األخير ،عمى كّؿ جيات المتوسط
 . (اليجرةظاىرة لمعالجة  األبعاد

 Les politiques migratoires en( بعنوان )(Philippe Farguesدراسة لمباحث 

Méditerranée Occidentale : Contextes, Contenu, perspectives)   تـّ مف خبلؿ ىذه
مّما سمح ببروز فرضّية تحّوؿ السياسة األمنية لميجرة  ،الّربط بيف اليجرة والبعد الديمغرافي)الّدراسة 

يطرح  ام ، وىذاانخفاضو في الّشماؿو إلى سياسة اقتصادية انطبلقا مف الّتزايد السّكاني في الجنوب 
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الحاجة لميد العاممة، كما رّكزت ىذه الّدراسة كذلؾ عمى تساؤؿ ميـّ  يدور حوؿ ما إذا كاف تجسيد 
واقع الحاؿ  ما ىو مثؿ منطقة التّبادؿ الحّر قد يخفؼ مف ضغوط اليجرة أـ أّنو لف يتـ تحقيؽ ذلؾ 

 . (NAFTAألمريكا الشمالية  في منطقة التبادؿ الحر

إف ما تـ عرضو مف أدبيات لـ يأخذ بمتغير اليجرة كإحدى أىـ التيديدات اإلستراتيجية التي 
دفعت الدوؿ األوروبية إلى اعتمادىا لسياسة التعاوف والشراكة في عبلقتيا مع دوؿ جنوب المتوسط 

 لتيديد "اليجرة"، وىذا ما ستحاوؿ ىذه الدراسة تناولو مف خبلؿ مقاربةالذي يعتبر مصدر ا
 .اقتصادية أمنية

 :اإلشكالية المركزية

 األخر" و"القمع اليومي" ليذه الرغبة يوّلد عبلقة مضطربة "بالمكاف إّف التناقض بيف الرغبة
حساب البعد التنموي  جرة وذلؾ عمىبيف الجذب والرفض الناتج أساسا عف الفيـ األمني لظاىرة الي

  األورو مغاربي عمى ىذا األساس، وانطبلقا مف المجاؿو  ،االقتصادي واالجتماعي ليذه الظاىرة
 صغنا اإلشكالية التالية:

شكالية أمنية في العالقات و إلى أّي مدى يمكن أن نعتبر اليجرة كظاىرة مرضية   - ا 
 قة   مدركات أطراف العالو األورومتوسطية في ظل اختالف رىانات 

 أما األسئمة الفرعية فيي كالتالي:

 واقع اليجرة في الفضاء المتوسطي؟ ىو ما -

 لماذا تغّير مفيـو اليجرة في المتوسط مف مفيـو إيجابّي إلى مفيـو سمبّي؟  -

المعتمدة في مجاؿ مكافحة اليجرة غير  مدى نجاعة اإلجراءات األمنية األوروبية ما -
 الشرعية؟

يجرة الجنوبية تجاه شماؿ المتوسط أف تكوف بمثابة تيديد ىؿ يمكف فعبل لظاىرة ال -
 إستراتيجّي ألمف ىذا األخير؟

 عدميا في تفعيؿ مشروع الشراكة األورومتوسطية؟ كيؼ تؤثر حرية انتقاؿ األشخاص أو -
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 فرضيات الدراسة:

 :إن معالجة إشكالٌة الدراسة تجعلنا ننطلق من فرضٌة أساسٌة مفادها

ة طبيعية التي ىي اليجرة وظواىر تيديد األمن في المتوسط من مسألة الربط بين ظاىر  -
 شأنو أن يؤدي إلى تجريد العالقات األورومتوسطية من بعدىا االجتماعي واإلنساني.

 :وتندرج تحت هذه الفرضٌة مجموعة من الفرضٌات الجزئٌة

ر اختبلؿ التوازف والبّلتكافؤ االقتصادي بيف ضفتي المتوسط يؤدي إلى تكريس مسا -
 اليجرة األحادي االتجاه.

جراءاتيا المتشّددة والعنصرية كمما اشتدت  - كمما بالغت الدوؿ األوروبية في سياساتيا وا 
 وتيرة اليجرة السرية ومآسييا.

توفير األمف االقتصادي واالجتماعي في دوؿ الجنوب سيكوف إجراًءا واقعًيا لمتقميص  -
 مف حجـ اليجرة غير الشرعية. 

"اليجرة عامؿ لمتنمية والتبادؿ اإليجابي" في يجرة يقمؿ مف فرص الفيـ األمني لم -
 "اليجرة عامؿ ضغط وتيديد". مقابؿ

 :حدود الدراسة

 :اإلطار الزمني

تركز الدراسة عمى الفترة الممتدة مف التسعينيات لكونيا فترة تاريخية تتسـ بتزايد ممحوظ في 
عمى فترة تأطير العبلقات األورومتوسطية  وتيرة اليجرة خاصة غير الشرعية، وترتبط بصورة أكبر

إلى الوقت الراىف، حيث ستقتصر اإلشكالية عمى الجانب األمني  1995المواكب "لمسار برشمونة" 
لميجرة مف خبلؿ الربط التعسفي ليذه الظاىرة بالتيديدات والتحديات األمنية، وكذا مدى تأثيرىا في 

وسط، فضبل عف إجراءات وسياسات الدوؿ األوروبية توجيو مسار العبلقات بيف ضفتي البحر المت
 والمغاربية المنتيجة إزاء ىذه الظاىرة.
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 اإلطار المكاني:
ظاىرة عالمية ال تقتصر عمى شعب  ىي الشرعي غير وإف اليجرة سواء في إطارىا الشرعي أ

في  لكف ككؿ عمى األمف والسمـ الدولييف بالتالي فيي تؤثرو  ،منطقة معينة دوف أخرى وف أمعيّ 
ورومتوسطية اء لمشراكة األعمى المتوسط بصفة عامة باعتباره كفض اىتمامنا سيصب دراستنا ىذه

كثر لكف التركيز سيكوف أ جنوب إلى الشماؿ،تفاعبلت اليجرة غير الشرعية مف الو مسرح لعمميات و 
دوؿ و ور لمقتضيات الجغرافيا والتاريخ بيف دوؿ المنبع والعب عمى إقميـ غرب المتوسط وفًقا

 دوؿ أوروبا البلتينية.و االستقباؿ أي دوؿ المغرب العربي 

 اإلطار المنيجي والنظري لمدراسة:

 اإلطار المنيجي:

في إطار التكامؿ المنيجي والبحث العممي لدراسة موضوع "أمننة اليجرة في العبلقات 
 األورومتوسطية" اعتمد الباحث عمى المناىج التالية:

استقراءا لممعمومات والحقائؽ ؾ لكوف دراسة ىذا الموضوع يقتضي : وذلالمنيج التاريخي
 التاريخية والوسائؿ والمعرفة المتراكمة التي تساعد عمى فيـ ظاىرة اليجرة والسعي إلى تحميميا
وذلؾ مف خبلؿ تتبع الباحث لمختمؼ المحطات التي عرفتيا اليجرة في المتوسط، فبعدما كانت 

 ضاري أصبحت عامؿ ضغط وتيديد تحت تأثير أحداث تاريخية معينة.  عامبل لمبناء والتفاعؿ الح
: يعتبر منيج قائـ عمى مبدأ االستخداـ التحميمي المتوافؽ بمعنى إمكانية المنيج المقارن

يسيؿ عممية فيـ  استخداـ مناىج أخرى معو، فإجراء مقارنات بيف المفاىيـ والنظريات والمواقؼ
 ليجرة في المتوسط.المجاؿ العبلقاتي إلشكالية ا

: يعتبر مف المناىج التي أضفت الصيغة العممية عمى البحوث السياسية المنيج اإلحصائي
واالجتماعية، لذا كاف البد مف االستعانة بمغة األرقاـ، فالمعطيات الرقمية واإلحصائية تقربنا أكثر 

 مف واقع ىذه الظاىرة.
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ير الشرعية مف وعبر المغرب العربي لميجرة غ منيج دراسة حالةكما تـ االعتماد عمى 
 باتجاه أوروبا.

 كالتالي: إطار نظريومف أجؿ بناء منطؽ تحميؿ عممي اعتمدنا 

 المقاربة االقتصادية:

اعتمدنا ىذه المقاربة مف أجؿ التعامؿ مع اليجرة مف حيث ىي رىاف اقتصادي اجتماعي 
الدور الكبير الذي يمعبو في توجيو بالدرجة األولى، وذلؾ انطبلقا مف فيـ العامؿ االقتصادي و 

 وتحديد مسار اليجرة، ومف بيف ىذه االتجاىات:

(: تقـو نظريتو عمى عوامؿ الدفع والجذب، حيث تدفع Ravenstein1885) اتجاه رافينستيف
الظروؼ االقتصادية السيئة والفقر والرغبة في تحسيف الظروؼ المادية لؤلفراد إلى ترؾ أوطانيـ 

 مناطؽ أكثر جاذبية ورفاىية.  واالنتقاؿ إلى

 :نظرية التبعية

تركز ىذه النظرية أساسا عمى تحميؿ أسباب اليجرة، إذ أكدت عمى أف تطور الرأسمالية أفرز 
نظاـ عالمي مكوف مف دوؿ مركزية مصنعة متطورة )أوروبا( ودوؿ محيطة متخمفة )جنوب 

بحيث تعتبر اليجرة كشكؿ مف  المتوسط( تربطيا عبلقات غير متكافئة تكرس تبعية المحيط،
أشكاؿ استغبلؿ دوؿ المركز ناجمة عف تعميؽ عدـ المساواة في األجور ومستويات المعيشة 

" أف اليجرة عامؿ أساسي سمير أمينالموجودة بيف األفراد في دوؿ المحيط والمركز، ويعتبر "
 لتحويؿ فائض القيمة مف دوؿ المحيط إلى المركز.

أف كثافة اليجرة تعود إلى توسيع نطاؽ النظاـ  1988ساسفو  1981كما وضح بورتس 
الرأسمالي نحو دوؿ المحيط واختراؽ اقتصاديتيا التي تصبح أكثر تبعية. وىكذا تكوف اليجرة حسب 

 ىذا االتجاه عبارة عف نتاج مباشر لييمنة المركز عمى المحيط.

ضمة بيف القيـ والتكاليؼ يفسر اليجرة مف خبلؿ المفا النيوكالسكي الحديأما في التحميؿ 
 لتعد اليجرة بذلؾ استثمارا قادرا عمى إحداث الربح والفائض. 
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 المقاربة األمنية:

لقد تزامف اعتبار اليجرة خاصة غير الشرعية كتيديد أمني مع التطور والتوسع في مفيـو 
دة ( ال تركز عمى الدولة كوحباري بوزاناألمف الذي أصبح يضـ قطاعات أخرى )حسب مخطط 

نما تركز عمى الفرد والمجتمع، وىي ممتدة مف القطاع السياسي، االقتصادي  تحميؿ مركزية، وا 
 االجتماعي، البيئي والعسكري.

إف الخاصية األكثر تميزا لفترة ما بعد الحرب الباردة ىي ظيور تيديدات جديدة يصعب التعامؿ  
 مقاربة كوبنياغنأدى بنا إلى استخداـ معيا بمقاربة األمف بالمنظور التقميدي العسكري، وىذا ما 

)ما بعد البنيوية لؤلمف( حوؿ األمف الموسع لتدعيـ وتطوير مفيـو األمف المجتمعي واليوياتي عبر 
 ." باالعتماد أساسا عمى قوة الخطابWaever Ole " أعماؿ

 مفاىيمي:ال اإلطار

 مفيوم األمن:

ف لعؿ أكثرىا نيبل لنوع مف اإلجماع لقد تداعت العديد مف األدبيات لمحاولة تعريؼ األم
( بقولو "األمف موضوعيا يرتبط Arnold Wolfiz)ارنولد ولفرزطرحو  بيف الدارسيف ىو ما

بغياب التيديدات ضد القيـ المركزية، أما ذاتيا فيو مرتبط بغياب الخوؼ مف أف تكوف تمؾ 
"  .1القيـ محؿ ىجـو

 :مفيوم األمننة 
ى قضية ىي في األصؿ ليست كذلؾ لمعالجتيا، أي رفعيا تعني إضفاء الطابع األمني عم

 .2مف السياسة العادية إلى الحالة االستثنائية

                                                           
رية ، الجزائر: المكتبة العص: الجزائر، أوروبا والحمؼ األطمسييالمتوسطي لؤلمف الجزائر  البعدعبد النور بف عنتر، -1

 .14، ص2005، لمطباعة والنشر والتوزيع
2
- David Mutimer, Beyond strategy: Critical thinking and the new security studies, 

www.academia.edu/.../Beyond-strategy-critical . 

http://www.academia.edu/.../Beyond-strategy-critical
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 مفيوم اليجرة: 

 .1هً فً أبسط معانٌها دخول شخص أجنبً إلى دولة ما بغرض اإلقامة واالستقرار

 مفيوم التيديد:

غزوا مسمحا ظؿ ىذا المفيوـ لمدة طويمة مقرونا بالميداف العسكري وكاف يعني )
ولكنو اتسع بعد الحرب الباردة ليشمؿ األبعاد غير العسكرية والتيديد  ،وصراعا بيف الدوؿ(

 .2أساسا ناجـ عف نية إلحاؽ األذى والضرر

 : التنمية اإلنسانية
ىي عممية توسيع الخيرات االقتصادية، االجتماعية، السياسية والثقافية لئلنساف، وتشمؿ ىذه الخيرات 

تعميـ، ومستوى معيشي الئؽ كما تتعداىا إلى الحريات السياسية االقتصادية وتوفير فرص الصحة، ال
 .3اإلبداع واالحتراـ لصوف كرامة اإلنساف

 :تقسيم الدراسة
 قسـ ىذه الدراسة إلى ثبلث فصوؿ بحيث سنتطرؽ في:نس

ظاىرة ي تروبولوجي لظاىرة اليجرة مف حيث ىنإلى الجانب اإلبستمولوجي واأل :الفصل األول
)أي تسييس  قضية اليجرة(، وأخيرا  ظاىرة سياسية في العبلقات الدوليةاجتماعية واقتصادية ثـّ 

 ظاىرة أمنية.أصبحت 
إلى المفيـو الحديث والموسع  سنتعرض فيو إلى توسع مفيـو األمف التقميديّ  :الفصل الثاني

مف عبر إلحاقيا رة ترتبط باألكيؼ أصبحت اليج، و يا سابقايالذي أصبح يغطي قضايا لـ يكف ليغط

                                                           
1
-Jean-Paul Gourévitch, l’immigration ça coûte ou ça rapporte, France : CPI-Hérissey 

(Evreux), Larousse, 2009, p08. 
عمر بغزوز، "فكرة األمف الوطني الشامؿ في مواجية قمة المناعة والمخاطر والتيديدات في إطار العولمة"، الجزائر:  -2

 .177، ص 2004، العدد السادس، جويمية مجمة الفكر البرلماني
 .329، ص 1999، عماف: دار وائؿ لمنشر، األمف الغذائي: نظرية ونظاـ وتطبيؽمحمد رفيؽ أميف حمداف،  -3
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بجممة مف التيديدات، التي تكرس الدوؿ األوروبية مف أجؿ القضاء عمييا مشروع الشراكة 
 .األورومتوسطية المشبع باليواجس األمنية األوروبية

الشماؿ )تونس،  وواقع أمننة اليجرة المغاربية نحلحالة و سيكوف دراسة  :الفصل الثالث
المعالجة نجاعة تكمفة و مدى ، كما سيتـ فيو اإلشارة إلى يا، فرنسا، إيطاليا(الجزائر المغرب/إسبان

اليجرة غير الشرعية ومدى تأثيرىا عمى أطراؼ الشراكة، وصوال إلى ضرورة طرح  ظاىرةلة يناألم
 .بديؿ لمتعامؿ مع الوضع الراىف والمستقبمي لميجرة بيف ضفتي المتوسط

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
  اليجرة ظاىرة

 دراسة ايتمولوجية
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قديمة العيد، بحيث عرفت في و عالمية الطابع  ،اليجرة ظاىرة مبلزمة لمبشر اىرةتعتبر ظ
في عصر العولمة  إال أنيا أصبحت أكثر نشاطا ،افعيادو و زمف الحرب والسمـ مع اختبلؼ أشكاليا 

، وبينما كانت تعتبر ظاىرة اجتماعية نتيجة ازدياد الفجوة بيف الشماؿ المتقدـ والجنوب المتخمؼ
األولى ذات انعكاسات اقتصادية وثقافية، أصبحت تعتبر مع تغير األولويات األمنية بالدرجة 

 واإلستراتيجية بعد نياية الحرب الباردة، بمثابة تيديد ألمف بعض الدوؿ المتطورة خاصة. 
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 المبحث األول:

 مقاربة معرفية حول ظاىرة اليجرة
القضايا المعقدة نظرا لمرونتيا وتعدد أصبحت ظاىرة اليجرة الدولية تصنؼ ضمف  لقد

أنواعيا بسبب اختبلؼ أسبابيا ودوافعيا، ىذا ما يؤدي بالضرورة إلى تعدد النظريات المفسرة لحركة 
بحيث كؿ نظرية تركز عمى جانب وتغفؿ جانب آخر ما يجعؿ مف الصعوبة إيجاد  ،اليجرة الدولية

حث سنتطرؽ إلى بعض النظريات التي نراىا نظرية شاممة لتفسير ظاىرة اليجرة، وفي ىذا المب
 أكثر مبلئمة لتفسير حركية اليجرة مف جنوب المتوسط باتجاه شمالو.

 المطمب األول:
 النظرية االقتصادية

تتطرؽ إلى تفسير ظاىرة اليجرة بالعوامؿ و إف النظريات االقتصادية المتعمقة باليجرة عديدة 
صاحب أوؿ نظرية   Arnist Raffinistineافينستينارنست ر يعد و  المرتبطة بالوظيفة والعمؿ،

، مف خبلؿ وضعو لقوانيف اليجرة محكومة بعوامؿ الدفع والجذب، حيث 1885في تفسير اليجرة 
تدفع الظروؼ االقتصادية السيئة والفقر والرغبة في تحسيف الظروؼ المادية لؤلفراد إلى ترؾ 

 .1االنتقاؿ إلى مناطؽ أكثر جاذبيةو أوطانيـ 

مع بعض االختبلفات  ارنست رافينستينعمؿ بعض المناظريف عمى إعادة صياغة نيج  لقد
 "لي"بشكؿ أساسي عمى عناصر الدفع، وأشار  Ivrit Leé 1966 افيرت ليالجزئية حيث ركز 

إلى وجود أربع عوامؿ أساسية تحدد اليجرة يرتبط أوؿ عامميف بالوضع في دوؿ المنشأ ودوؿ 
كبيرة لعوامؿ المسافة، العوائؽ السياسية، وكذا العوامؿ الشخصية المقصد مع إعطاء أىمية 

                                                           
1- Victor Piché, les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs, 

p154, sur le site suivant : 

http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement_fichier_fr_publi_pdf2. (consulté le 16/12/2012,14:05) 
 

http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement_fichier_fr_publi_pdf2.%20(consulté
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المرتبطة بتعميـ المياجريف، المعرفة بالببلد المستقبمة لميجرة والروابط العائمية في دوؿ المنشأ 
 .1يعرقؿ اليجرة ووالمقصد األمر الذي يسيؿ أ

 الثالث، ظيرت حركاتومع بداية عولمة النشاط االقتصادي وظيور حركات تحرر دوؿ العالـ 
 2""نموذج االقتصاد المزدوجانطبلقا مف  النظرية النيوكالسيكيةىجرة داخمية وخارجية فحاولت 

 أف تجد إطارا نظريا يفسر اليجرة انطبلقا مف المناخ السائد. W.A.Lewis و. أ. لويسلصاحبو 
مع عبلقة حاولت ىذه النظرية أف تفسر اليجرة في إطار عبلقة العرض والطمب لمسوؽ 

متبادلة بيف تطور ىجرة العمؿ والتطور االقتصادي، حيث تدفع الفوارؽ في األجور إلى انتقاؿ 
 المياجريف مف مناطؽ األجور المتدنية نحو المناطؽ ذات األجور المرتفعة بيدؼ زيادة الدخؿ.  

التقميدي والقطاع بالنسبة ليذه المقاربة فإّف االقتصاديات تتكوف مف قطاعيف أساسييف القطاع      
العصري، القطاع التقميدي الذي يتوفر عمى فائض في اليد العاممة، وبالتالي فإّف القطاع العصري 

وفقا ليذا  يعمؿ عمى جذب ىذا الفائض مف اليد العاممة بواسطة مناصب الشغؿ والرواتب المغرية،
 .3قي اقتصادي بيف الدوؿالمنظور اليجرة تخضع لنفس األسباب والتوجيات، وىي بمثابة عامؿ تبل

عمى المفاضمة بيف المزايا والتكاليؼ وتعظيـ المنفعة  في التحميؿ النيوكبلسيكي الحدي المبني
الفارؽ بيف بأقؿ األثماف، تعد اليجرة استثمارا قادرا عمى إحداث فائض صاؼ إيجابي يتأتى مف 

ي بمد المضيؼ مع حساب الدخؿ المتحصؿ عميو في بمد األصؿ والدخؿ المتوقع الحصوؿ عميو ف
 .4وطرح نفقات النقؿ والتنقؿ

النامية و طاقة اليجرة مرتبط بالوضع المحيطي لمبمداف الفقيرة و بأف نم التبعية نظريةكما تقر 
تعمؿ عمى امتصاص ثروات  بحيث ه،مركز  في إطار عالمي دائري تحتؿ البمداف الغنية الصناعية

                                                           
1
- Victor Piché, Op.cit. 

2
-J. Arango,"Explique les Migrations, un regard critique",Revue internationale des sciences 

sociales, n° 165. Septembre 2000, p 330. 
عمى  ،2008اليجرات الشرعية لمعمالة العادية، ندوة "اليجرة العربية إلى الخارج: مشكبلت وحموؿ"، الجامعة العربية، نوفمبر عمار جفاؿ، -3

 ( 10:05، 12/08/2012)تاريخ التصفح: ،  http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper3a.pdfالموقع:

 عمى الموقع:عبد الفتاح العموص، المحددات النظرية لميجرة الخارجية في البمداف المتوسطية: إشارة لمبمداف المغاربية،  -4

déc2003/ammouss.html-http://www.afkaronline.org/arabic/archives/Nov، 12/08/2012: )تاريخ التصفح ،
10:20).  

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper3a.pdf
http://www.afkaronline.org/arabic/archives/Nov-déc2003/ammouss.html
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جعميا تابعة ليا مما يحفز عمى و سياسيا، و ا اقتصاديا استغبلليو بمداف المحيط إلى حد تفقيرىا 
الشيء الذي يمكنيا مف  ا،اليجرة مف بمداف المحيط في اتجاه بمداف وسط الدائرة أي الغنية صناعي
 . 1االستفادة مف الموارد البشرية الموفدة إلييا في خدمة نموىا االقتصادي

 اسكياسو 1981في سنة A. Portes  بورتس. أالسياؽ نجد مساىمة كؿ مف  وفي ىذا
، في تطبيؽ مبادئ نظرية التبعية لتفسير اليجرة تبعا 1988سنة  Saskia Sassen ساسن

لمتطورات التي عرفيا تطور النظاـ الرأسمالي، فتوصبل إلى نتيجة مفادىا أف توسيع نطاؽ النظاـ 
لدوؿ المركز، ما يؤدي المحيط جعؿ منيا أكثر فأكثر تابعة الرأسمالي واختراقو القتصاديات دوؿ 

الشماؿ، يعود ىذا االختراؽ أساسا إلى  إلىإلى كثافة حركات اليجرة باتجاه أحادي مف الجنوب 
بطريقة و الفترة االستعمارية ثـ تعمؽ أكثر بسبب تبعية أنظمة الدوؿ المستعمرة تقميديا وكذلؾ حديثا 

 .2جنبيغير مباشرة عبر الشركات المتعددات الجنسيات واالستثمار األ

تعتمد دوؿ المركز في نموىا االقتصادي وتقدميا عمى استغبلؿ الموارد األولية والبشرية لدوؿ 
ىو محاولة تغيير ىيكمة اقتصاديات دوؿ  المحيط، وما يجعؿ اقتصاديات دوؿ المحيط أكثر انكشافا

ويدفع أفراد دوؿ  التقميديةالجنوب بإدخاؿ أنماط التسيير الرأسمالي مما يؤدي إلى اختبلؿ القطاعات 
رخيصة، فالمياجروف  المحيط لبلنتقاؿ لمعمؿ في الدوؿ الصناعية التي تحتاج قطاعاتيا إلى يد عاممة

 . 3يعتبروف بمثابة جيش احتياطي لمقطاع الصناعي في الدوؿ المتقدمة

ىذه النظرية تركز عمى عبلقات التبعية بيف نموذجيف اقتصادييف متناقضتيف بينيما فجوة 
 تابعة.و ضفة جنوبية متخمفة و جدا ضفة شمالية متقدمة  كبيرة

الذيف يفسروف نشاط ظاىرة  النظرية البنيويةوفي ىذا الصدد كذلؾ نجد إسيامات أصحاب 
، إذ يرى اليجرة بييمنة الدوؿ الغنية عمى الدوؿ الفقيرة في عالـ يتميز بالتوزيع غير العادؿ لمثروات

                                                           
 .، مرجع سابؽعبد الفتاح العموص -1
الدولي الجزائر واألمف في سمير محمد عياد، "اليجرة في المجاؿ األورومتوسطي: العوامؿ والسياسات"، الممتقى -2

 .222، ص2008المتوسط، جامعة قسنطينة، 
3
- Chems Eddine Chitour, la nouvelle immigration entre errance et body shopping Alger : 

enag-éditions, 2004, p 47. 
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،تنشأ بيف ىذه  ف العالـ ينقسـ إلى أمـ المركز وأمـ المحيطأ البنيويJohan Galton جون قالتون 
 األمـ عبلقات امبريالية بنيوية حيث تعمؿ دوؿ المركز عمى امتصاص ثروات دوؿ المحيط والييمنة

 Violence Structurelleالعنف البنيويعمييا، مشيرا في ىذه العبلقات االمبريالية إلى مفيـو 
ادي  تحدثو أبنية أو مؤسسات مجتمع معيف بشكؿ يمنع األفراد مف الذي يعني بدوره العنؼ غير م

يعرؼ ىذا النوع مف األمـ ذات التوزيع غير المتكافئ لمثروات إما بسبب المؤسسة  تحقيؽ ذواتيـ،
 .1البنيوية أو المركزية أو اإلثنية العنصرية أو الطبقية القومية

دـ عمى المحيط المتخمؼ عمى المستوى إف العنؼ البنيوي الذي يقابمو ىيمنة المركز المتق
 الدولي تتحدد مؤشراتو عمى النحو التالي: 

تحديد إنتاجية دوؿ المحيط كما وكيفا بما يخدـ مصالح دوؿ المركز وبناء مؤسسات سياسية حسب 
مطالب المركز الدولي بالشروط التي تفرضيا المؤسسات االقتصادية الدولية لمحصوؿ عمى قروض 

أبنية سياسية معينة وطبيعة حكـ معيف، مما يخمؽ تناقض بيف البنى السياسية والبنى  ومساعدات تفرض
المجتمعية لدوؿ المحيط، زيادة الحماية العسكرية لممركز عمى المحيط، وأخيرا تصدير المعايير والقيـ مف 

 .2المركز إلى المحيط باسـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والعولمة

 اجتماعية، ذي تعيشو شعوب المحيط مف ال عدالة اقتصادية، سياسيةيؤدي العنؼ البنيوي ال
خاصة الفقر إلى زيادة الفجوة بيف أطراؼ العبلقة ما يشحف أكثر فأكثر تيارات اليجرة مف المحيط 

بأف اليجرة عامؿ أساسي لتحويؿ فائض القيمة  "سمير أمين"إلى المركز، وفي ىذا اإلطار يرى 
لمركز التي يقـو اقتصادىا عمى الفائض الذي تصدره لدوؿ المحيط ليذا مف دوؿ المحيط إلى دوؿ ا

 .3تعمؿ جاىدة إلبقائيا عمى التخمؼ، الفقر والتبعية

 

                                                           
1
- Dario Battistella, théories des relations internationales, 3

ème
 éd mise à jour (2) et 

augmentée, Paris : presses de sciences politiques, 2009, p 261-264. 
2
- Catia C. Confortini, Galtung, Violence and Gender: the case for peace studies/feminism 

alliance, peace and change,vol.31, no.3.july 2006 , p335-337. 
العبلقات العربية األوروبية )قراءة ندوة حوؿ ، آخروفو ، في: عمى الكنز "رومتوسطية والبديؿاألو -األقممة"، أميفسمير  -3

 .95 ، ص2002عربية نقدية(، القاىرة: مركز البحوث العربية، 
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 المطمب الثاني:

 التفسير الجغرافي لظاىرة اليجرة

يقـو التفسير الجغرافي لظاىرة اليجرة الدولية عمى أمريف أساسييف، ىما ما يرتبط بأسباب 
مف الموطف األصمي، ثانيا ما يرتبط بتحديد مجتمع االستقباؿ، أما عف األمر وعوامؿ الطرد 

األوؿ فيقـو التفسير الجغرافي عمى معادلة ديمغرافية مف خبلؿ افتراض أف ثمة توازف بيف 
خصائص المنطقة وخصائص سكانيا، وىنا نجد أف الجغرافيوف يروف أف الظروؼ الجغرافية 

كبير في حجـ وعدد السكاف الواجب توفرىـ واالحتفاظ بيـ، وأف أي  الفيزيقية لكؿ منطقة ليا دور
زيادة في العدد أو الحجـ يخؿ بمقتضيات الظروؼ الجغرافية لممنطقة، ومف ثـ فإف المخرج 

 . 1الوحيد أماـ العدد الزائد ىو اليجرة نحو منطقة جغرافية أخرى

ما يتعمؽ  تفسيرىا لظاىرة اليجرة ىوأما األمر الثاني الذي تركز عميو النظرية الجغرافية في 
باختيار مجتمع االستقباؿ بالنسبة لممياجرة، فالمياجر حسب ىذه النظرية يختار مجتمع االستقباؿ 
أو المنطقة التي يياجر إلييا بالنظر إلى خصائصيا الجغرافية، فيختار منطقة االستقباؿ التي 

يتماثؿ مع منطقتو الجغرافية األصمية أو  تكوف ظروفيا الجغرافية بما فييا المناخ يتناسب أو
 المصدر.

إف أىـ عامؿ أشار إليو أنصار النظرية الجغرافية في تحديد المياجر لممنطقة التي يياجر 
إلييا ىو عامؿ المسافة، وطبقا ليذا العامؿ فإف عدد المياجريف إلى بمد ما يرتبط عكسيا مع 

األصمي، في حيف يرتبط طرديا مع فرص العمؿ  طوؿ المسافة الفاصمة بيف بمد الميجر والموطف
 .2المتاحة، ليصبح البعد أو القرب الجغرافي مف أىـ العوامؿ المحددة لميجرة

 

                                                           
، 2002المكتب الجامعي الحديث،  :، اإلسكندرية2، طالمياجروف: دراسة سوسيوأنثروبولوجيةعبد اهلل عبد الغاني غانـ، -1

 .29ص
 .30، ص نفس المرجع -2
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 :المطمب الثالث
 العولمة المقاربة المفسرة لظاىرة اليجرة من منظور

ى لقد فرضت ظاىرة العولمة عدة تحديات عمى الدولة بمفيوميا التقميدي مف خبلؿ قدرتيا عم
  (Schmid1995, Strang1996)لكؿ مف ةعبر الحدود، وفي دراس الحدود والحركة مراقبة

توصبل إلى إجماع شبو كمي عمى أثر العولمة عمى اليجرة وسياسات اليجرة وما يتعمؽ بنظاـ 
اليجرة، إذ أصبح مف الصعب التحكـ في حركة اليجرة، أما التحوؿ الذي عرفتو الدولة الحديثة في 

مة وتحت تأثير التحوؿ في مفيـو السيادة بسبب ظيور فواعؿ جديدة ليا تأثير كبير في ظؿ العول
النظاـ الدولي سواء كجماعات ضغط، أو منظمات تعمؿ عمى التأثير عمى اليجرة وسياستيا مثؿ 

 .1منظمات حقوؽ اإلنساف

ة البينية االرتباطات الدولي بأنيا توسيع وتعميؽ مسار "العولمة(: "Caxles 1998)ؼ عر  ي  
في جميع مظاىر الحياة االجتماعية المعاصرة يمكف لمسيا مف خبلؿ تسارع التدفقات عبر الحدود 
لؤلمواؿ، السمع، الخدمات واألشخاص في شكؿ شركات عبر حدودية، أسواؽ عالمية ومنظمات 

ذ ا ما دولية، وعمى ىذا األساس يعتبر اليجرة جزءا ميما في مسار العولمة وسيمة خاصة بيا، وا 
استجابت لحرية تنقؿ األمواؿ، السمع واألفكار فبلبد أف تنفتح أماـ حرية تنقؿ و رحبت الدوؿ 

 .2األشخاص

 فنجد ،المفسرة لظاىرة اليجرة نجد أف ىناؾ اىتماـ كذلؾ بمفاىيـ جديدة نظرية العولمةفي 
Soysal Jacobson  اليجرة عبر القوميةالذي يشير إلى مفيـو Transnational 

immigration والمواطنة العابرة لمقومياتTransnational Citizenship . 

يرى الباحثوف أف ىذه المفاىيـ الجديدة التي انبثقت مع عصر العولمة قد أصبحت تطرح 
شكاليات كبيرة عمى الدولة خاصة عمى مفيـو السيادة، ففي قضية المواطنة مثبل أصبح  تحديات وا 

                                                           
1
- Eytan Meyers, « theory of international immigration Policy -A comparative Analysis »,  

international immigration review, Vol. 34, No 4 winter 2000, p 1267.  
2
- S. Casteles,"les migrations internationales au début du 21 siècle : tendances et problèmes 

mondiaux", Revue internationale des sciences sociales, N° 165, Septembre 2000, p 316. 
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مر الدولة في العمؿ بنظاميف متناقضيف مف جية تعمؿ مف الصعب في عصر العولمة أف تست
السمع والخدمات، ومف جية أخرى تفرض قيود وتضع الحواجز أماـ حركة  عمى تحرير التجارة،

 تنقؿ األشخاص.

الخالصة  نظرية التحريروضمف المقاربة المفسرة لميجرة مف منظور العولمة تنبثؽ 
، والتي تقـو عمى مفيـو الحقوؽ Pure libertarian theory of immigrationلميجرة

الفردية أي اعتبار الفرد وحدة تحميؿ بغض النظر عف االنتماء، إضافة إلى ضرورة عمؿ الدولة 
عمى عدـ الفصؿ بيف ما ىو محمي أصمي في منظومة الدولة وبيف ما ىو مياجر، وتميز ىذه 

 .1لدوؿاالنظرية بيف ثبلث أنواع مف سياسات اليجرة المنتيجة مف قبؿ 

Free immigration الحرية اليجرة القائمة عمى
ترتكز عمى عدـ مراقبة الحدود، أما  2

فيي قائمة عمى إقصاء غير مدمجيف  Invited immigration الطمبسياسة اليجرة القائمة عمى 
 Restricted immigration التقييدضمف البرنامج المسطر لميجرة، أما النوع الثالث القائـ عمى 

 ر الدولة المطبقة ليذه السياسة ىو العمؿ عمى إبعاد غير المرغوب فييـ مف الطبقات المياجرة.فدو 

ينطمؽ ىذا المنظور مف فرضية أساسيا أف كؿ األفراد متساووف في الحقوؽ خاصة حؽ 
الممكية باعتباره حقا عالميا كونيا إذا لـ يكف ييدؼ إلى سمب ممكيات الغير، فيذا الحؽ ال يمكف 

د أو ينزع بحجة حماية الحدود والسيادة واألمف وغيرىا، كما أنو ال يمكف أف يسمب بضرورة أف يح
الحصوؿ عمى قطعة مف ورؽ المتمثمة في جوازات السفر والتأشيرات مع استثناء ما يدخؿ في 

 .3ؿنطاؽ التنظيـ ال السمب والحرماف مف حؽ اليجرة والتنق

 

 
                                                           

1
- Jan Krepelka, "A pure liberation theory of immigration, journal of libertarian studies", Volume 

22, 2010, p 36. Disponible sur le site suivant: http://mises.org/journals/jls/22_1_3.pdf.  
2
- Ibid., p37. 

3
- Ibid., p38. 

http://mises.org/journals/jls/22_1_3.pdf
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 المبحث الثاني:
 اليجرةدراسة تحميمية لمفيوم 

الشؾ أف وضع مفيـو دقيؽ جامع ومانع لظاىرة اليجرة التي عرفتيا البشرية قديما وحديثا ليس  
باألمر البسيط، إذ تعتبر مف المفاىيـ المرنة التي كثيرا ما تتقاطع مع الخمفيات الثقافية والتاريخية لكؿ 

ىناؾ بعض األمـ تعتبر اليجرة مف أمة، وانطبلقا مف ىنا ينشأ التبايف في النظر إلى ظاىرة اليجرة إذ 
 المكونات األساسية لوجودىا وأخرى تعتبرىا مف األجزاء المكونة ليا.

مفيـو ظاىرة اليجرة بالتركيز عمى متغير الشرعية تناوؿ سنسعى مف خبلؿ ىذا المبحث 
 والبلشرعية مف خبلؿ التعاريؼ المقدمة ليا مف قبؿ الباحثيف والمختصيف، كما سنحاوؿ الوقوؼ
عمى بعض أنواع اليجرة إضافة إلى األسباب والدوافع المؤدية إلييا مع التطرؽ إلى أىـ مراحؿ 

 تطور وانتشار الظاىرة في حوض البحر المتوسط.

 المطمب األول:

 في مفاىيم اليجرة الشرعية/غير الشرعية
ميا تعد اليجرة بصفة عامة حقا مف حقوؽ اإلنساف أقرتيا مواثيؽ األمـ المتحدة ومف قب

الشريعة اإلسبلمية، وفي إطار مشروعية اليجرة فيي حؽ مكفوؿ لكؿ إنساف، فيجب أف يمارس ىذا 
الحؽ مف خبلؿ األطر القانونية التي تحددىا كؿ دولة لدخوؿ أجنبي إلى أراضييا، وفي حالة 
مخالفة ىذا اإلطار تتحوؿ اليجرة مف حؽ إلى عمؿ غير مشروع تحدده كؿ دولة وفقا لقانونيا 

 اإلجراءات التي تتخذىا لمواجية المياجريف غير الشرعييف.و 

لظاىرة اليجرة صمة بأكثر مف عمـ فميا صمة بالتاريخ، بعمـ االقتصاد بعمـ السياسة، بعمـ 
.  النفس واالجتماع، بعمـ السكاف والجغرافيا وبغير ذلؾ مف العمـو
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لمصطمح اليجرة  ل المغوياألصلعودة إلى في تحميمنا لمفيـو ظاىرة اليجرة يتعيف عمينا ا
الياء والجيـ والراء، أصبلف يدؿ ابن فارس ىجرانا، قاؿ و جر ييجر ىجرا ىفنجده مشتؽ مف الفعؿ 
ربطو، أما األوؿ اليجر ضد الوصؿ وكذلؾ و اآلخر عمى شد شيء و قطع، و أحدىما عمى قطيعة 

 لسان العرب البني نجده فو ، 1ىاجر القـو مف دار إلى دار تركوا األولى لمثانية"و اليجراف، 
 .2"اليجرة ىي الخروج مف أرض إلى أرضمنظور: "

معاييرىا، فنجد و تشابؾ مظاىرىا و تتعدد نظرا لتعقد و فتعاريؼ اليجرة تختمؼ  اصطالحاأما 
لـ يستعمؿ كممة "اليجرة" ولكنو استخدـ مشتقاتيا، وقد دلت اآليات عمى معنى  القران الكريمأّف 

 .3ترًكا لغير الوطف"و وطف أ"الترؾ سواء كاف ترًكا لم

بأنيا "عممية انتقاؿ مف   Universalis موسوعةتعرفيا لجغرافيا وأما إذا اعتمدنا عمى ا
مجاؿ جغرافي إلى آخر، حيث تنطبؽ عمى االنتقاؿ الجماعي لؤلفراد دوف أف تكوف ليـ نية العودة 

 .4إليو"

 الجغرافي لفرد أو تقاؿ المكاني أوفإف اليجرة كممة تدؿ عمى االن الموسوعة السياسيةأما في 
 .M تريباالويرى الباحػث ، 5والتيديد"جماعة" في حيف يعني التيجير: "اإلرغاـ عمى اليجرة بالقوة 

Tribalat الفعؿ اآلني في االنتقاؿ إلى دولة  أف لميجرة مفيوماف أحدىما عاـ "يعني الحركة أو
يقيموف لفترة معينة فوؽ إقميـ دولة غير غير الدوؿ األصؿ" واآلخر خاص يعني "دخوؿ أشخاص 

 .6دولتيـ"

                                                           
  (، عمى الموقع التالي:2008/08/23، )2382إبراىيـ محمد عياش، اليجرة غير الشرعية، الجزء األوؿ، الحوار المتمدف، ع  -1

http://www.ahewar.org/debat/showartasp?aid=144798  :(.11:53، 05/11/2012، )تاريخ التصفح 
 .881دراسات العرب )ب.ت.ف(، ص :، بيروتلساف العرب معجـ لغوي عمميابف منظور،  -2

، كمية اإلماـ األعظـ، األساسيةكمية التربية  أبحاثمجمة ، "اإلسبلميةأحكاـ اليجرة في الشريعة "محمد جاسـ عبد،  3-
 . 96ص، 2008، (01)، العدد8المجمد

)ترجمة فوزي سياونة(، األردف:  ،مستقبمياو اليجرة الدولية، ماضييا، حاضرىا ىاري ىندرسوف، و شريوؾ  .س.ىنري -4
 .31، ص1977ىيئة األمـ المتحدة، و جامعة األردف 

 .67، ص1994، بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، (7موسوعة السياسة )جىاب الكيبلني، عبد الو  -5
 .01، ص2003، القاىرة: مركز الحضارة العربية، 1، طتيديد األمف القومي العربيو اليجرة عبد المطيؼ محمود،  -6

http://www.ahewar.org/debat/showartasp?aid=144798
http://www.ahewar.org/debat/showartasp?aid=144798
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ذلؾ الشخص المقيـ في دولة غير دولتو » يعرؼ المياجر عمى أنو  الناحية القانونيةمف و 
فيعاب عمى ىذا التعريؼ اقتصاره عمى  .«يحمؿ جنسية غير جنسية الدولة التي يقيـ بياو األصمية 
مف  المياجريختمؼ عف  يوم األجنبيمفف ،ييز بينيمااستعمالو لممياجر واألجنبي دوف تمو الجنسية 

بينما مفيـو  ،معيار الجنسيةأساس قانوني ضيؽ يقـو عمى  وحيث أف األجنبي يعتمد مفيـو ذ
باعتماد معيار و  ال يحمل جنسية الدولة التي يقيم بياالشخص الذي  والمياجر أوسع، فاألجنبي ى

إنو عميو فو  لكف يبقى مياجرو إلقامة ال يكوف أجنبيا الجنسية فإف المياجر الذي لو جنسية دولة ا
 ،1جرليس كل مياجر أجنبي إذا تحصل عمى جنسية دولة اإلقامة كما أنو ليس كل أجنبي ميا

 .ميمة عمؿ  والشخص الذي يقصد بمد ما بغرض السياحة أ عمى ينطبؽ ىذا المعنى

ف منطقة جغرافية إلى منطقة حركة السكاف مبأنيا " اليجرة تعرؼالمتحدة قاموس األمم  فيو 
 قد شمؿ ىذا التعريؼ عمى نقطتيف:و " جغرافية أخرى لغرض اإلقامة

 عبور حدود معينة قد تكوف حدود محمية أو دولية. -

 .اإلقامة التي قد تكوف دائمة أو مؤقتة -
 :2مفيوم اليجرة من منظور الدولة المرسمة والمستقبمة -

 مصطمح التوطيفيقابميا  (Receiving)اليجرة مف منظور الدوؿ المستقبمة 
(Immigration )  فاليجرة بالنسبة لمدوؿ المستقبمة تختمؼ بطبيعة الحاؿ مف كونيا شرعية، وغير

دائمة، ذات أىداؼ اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، بالتالي فإف الدوؿ  شرعية مؤقتة أو
أما ، باألىداؼ مف اليجرة  والمياجريف المستقبمة ال تيتـ باألسباب المؤدية إلى اليجرة بقدر ما تيتـ

يقابميا في ىذه   (The Sending Countries) المصّدرةو اليجرة مف منظور الدوؿ المرسمة أ
يشير ىذا المصطمح عموما إلى اليجرة  (Emigrationالّنزوح ) مصطمح االرتحاؿ أوالحالة 

 البلجئيفادفة أيضا لمفيـو القسرية التي تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو الحروب، وتعتبر مر 
(Refugees)  فالدوؿ المرسمة والمصدرة لممياجريف تيتـ بشكؿ ممحوظ باألسباب التي تؤدي إلى النزوح

                                                           
1
-Jean-Paul Gourévitch, op.cit,p 10. 

المركز الجامعي  :الجزائر "،وجية ألسباب اليجرة غير الشرعية في بمداف المغرب العربيمقاربة سوسيول" ،راضية بوزياف -2
 .140ص ،2012 ،(82العدد ) ،الفكر الشرطي ،بالطارؼ
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اليجرة مف منظور ، أما أو تدفؽ البلجئيف، فيي تعمؿ عمى تذليؿ الصعاب المؤدية إلى النزوح أو اليجرة
(، والذي يعني في ىذه الحالة Migration)جرة يطمؽ عمييا مصطمح الي والعالـ ككؿ الدوؿ األخرى

يعتبر ىذا المصطمح  ،(Tary Displacement) اليجرة التطوعية مف مكاف إلى آخر ومف بمد إلى آخر
 مف أكثر المفاىيـ استخداما في أدبيات المغة اإلنجميزية.

جئ التي ما يتـ الخمط خاصة بيف المصطمحات الثبلث المياجر والعامؿ األجنبي والبل كثيرا
 تتصؿ فيما بينيا دوف أف تعني شيئا واحدا.

غير يعني ذلؾ الفرد الذي  المياجرفإف  ،م0229التنمية البشرية لعام  تقريرفكما جاء في 
بمدية أخرى و مقاطعة أو بالتحرؾ إلى منطقة أو محؿ إقامتو المعتادة بالعبور ألحد الحدود الدولية أ

 .1وداخؿ البمد المنشأ الذي ينتمي إلي

 الشخص الذي يسافر مف بمده إلى بمد آخر قصد العمؿ.و ى العامل األجنبي: -

بأنو الشخص الذي يوجد خارج  جئ"الال( "1951)جنيؼ  مجوءلاالتفاقية األممية وتعّرؼ 
بمده وال يستطيع العودة إليو بسبب الخوؼ مف التعرض لبلضطياد بسبب العنصر أو الديف أو 

 .2إلى مجموعة اجتماعية معينة أو إيمانو برأي سياسي معيف الجنسية أو بسبب انتمائو
 بارجي"الدافعة إلييا فنجد تعريؼ  الدوافع واألسبابيمكننا تعريؼ اليجرة كذلؾ عمى أساس 

Nathalie Berger" العممية التي يذىب مف خبلليا شخص إلى غير بمده  تمؾ لميجرة بأنيا"
. ىذا التعريؼ يشير إلى البحث عف فرصة العمؿ 3"قبؿاألصمي مف أجؿ إيجاد عمؿ في البمد المست

 الذي تكوف دوافعو اقتصادية باألساس.
يرى أف ظيور اليجرة كظاىرة حديثة  إلى أبعد مف ذلؾ إذ المالك صيادويذىب األستاذ عبد 

 ."ارتباط وثيؽ بالعمؿ فيو يعتبره سبب رئيسي لميجرة في المجتمعات الصناعية يرتبط

                                                           
مركز  :، القاىرة)ر: أمؿ الترزيت(، التغمب عمى الحواجز، قابمية التنقؿ البشري والتنمية، 2009 تقرير التنمية البشرية -1

 .15، ص2009لشرؽ األوسط، معمومات قراءة ا
 .289، ص2009مكتبة الوفاء القانونية،  اإلسكندرية:، 2، طحقوؽ اإلنسافو األقميات وائؿ أنور بندؽ،  -2

3
- Natalie Berger, la politique européenne d’immigration, enjeux et perspectives, Bruxelles : 

Brylant, 2000, p15.  
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لذي يحدد وضع المياجر الذي ال يتعدى أف يكوف "قوة عمؿ فكممة مياجر إذف وسوؽ العمؿ ىو ا
 .1مؤقتة" ىي مرادؼ لكممة عامؿ... مستأجر بصفة

أّما فيما يتعمؽ بتحديد مفيـو اليجرة في أدبيات عمـ السياسة وعمـ العبلقات الّدولية فإّنو 
 يمكننا التمييز بيف األبعاد التّالية:

 ((process( أو عممية ( phenomenon اليجرة كظاىرة  -1
 اليجرة كمتغّير تابع أو مستقؿ.  -2
 Paradigmeاليجرة كإطار فكري عاـ   -3

ذا كانت اليجرة بالنسبة لمبعض تعتبر متغيرا تابعا فإف العوامؿ االقتصادية وعدـ االستقرار  وا 
 .2مستقمةاالقتصادي والكوارث الطبيعية تعتبر بدورىا متغّيرات 

تعني في أبسط معانييا حركة تفاعمية ديناميكية قد تكوف العمـو  عمى يجرةالقوؿ بأف اليمكف 
جماعية وألسباب مختمفة، أما بالنسبة لميجرة بيف ضفتي المتوسط التي تركز عمييا ىذه  فردية أو

 الدراسة فيي تسير وفؽ منطؽ التقمبات السياسية والمصالح االقتصادية والتيديدات األمنية.

ؿ التعاريؼ التي تشير إلى ظاىرة اليجرة نجد أف ىناؾ تعدد واختبلؼ وكما رأينا مف خبل
الرؤى حوؿ اليجرة مما يفسح المجاؿ لتصنيؼ اليجرة إلى أنواع عدة تختمؼ وتتداخؿ فيما بينيا 

 في آف واحد.

 إلى نوعيف: اليجرة حسب البعد الجغرافييمكف تصنيؼ 

اسي واحد مثؿ اليجرة مف الريؼ وىي التي تتـ داخؿ مجاؿ جغرافي وسي ىجرة داخمية: (2
 إلى المدينة )النزوح الريفي(.

وىي اليجرة مف بمد إلى آخر أومف قارة إلى أخرى أي االنتقاؿ يتـ خارج  ىجرة خارجية: (0
اليجرة المجاؿ الجغرافي والسياسي لمدولة الواحدة بيدؼ اإلقامة قد تكوف دائمة أو مؤقتة. وتعتبر 

                                                           
1
- Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles : de Boeck, 

wesmael, 1991, p 61.  
.141ص  ،مرجع سابؽ، راضية بوزياف  -2
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الخارجية التي تختمؼ عف الداخمية في كونيا أكثر عرضة لممراقبة شكؿ مف أشكاؿ اليجرة  الدولية
 اإلدارية والسياسية.

 نجد ىناؾ: اليجرة حسب معيار الزمن -

 تختمؼ باختبلؼ ظروؼ اليجرة تكوف مقرونة بنية العودة إلى الوطف. ىجرة مؤقتة: (2

 .1حينما ال ينوي المياجر العودة مرة أخرى إلى بمده األصمي ىجرة دائمة: (0

  :2اليجرة حسب دوافعيا تصنيف -

الكبلسيكية  وىي ذات دوافع اقتصادية باألساس، حيث تسمـ النظريات ىجرة عمالية: (2
والنيوكبلسيكية لميجرة بأف السكاف ينتقموف أساسا مف المناطؽ التي يتزايد فييا العرض مف العماؿ 

العماؿ ويرتفع فييا مستوى وينخفض فييا مستوى األجر إلى المناطؽ التي يتزايد فييا الطمب عمى 
 األجر.

 دوافعيا سياسية أمنية باألساس تشمؿ المجوء السياسي. اليجرة السياسية: (0

 :اليجرة بناءا عمى السياسة المعمول بيا تصنيؼ -

تعني ترؾ أبواب اليجرة مفتوحة أماـ المياجريف وىي عكس اليجرة  اليجرة المفروضة: (2
 وؿ(.االنتقائية )حسب ما تقتضيو أوضاع الد

تعني فتح أبواب الدخوؿ لفئة معينة دوف أخرى بناًءا عمى متغير الكفاءة  اليجرة االنتقائية: (0
والميارة ووفقا لحاجات القطاعات االقتصادية المختمفة لميد العاممة المؤىمة، تتميز في كونيا سياسة 

 Fuite des cerveaux"3تمييزية وانتيازية مثؿ ما يعرؼ بيجرة الكفاءات، ىجرة األدمغة "
مف خبلؿ نقؿ أحد أىـ عناصر  بػ "استنزاؼ العقوؿ"، وىي النقؿ العكسي لمتكنولوجيا وتعرؼ كذلؾ

                                                           
 142ص  ،مرجع سابؽ، راضية بوزياف -1
2
، 2003ية، مؤسسة الزىراء، لمفنوف المطبع :، قسنطينةوالعنصرية في الصحافة األوروبية اليجرةآخروف، و  وفضيؿ دلي - 

  .34 –33ص
، ديواف المطبوعات الجامعية: رالجزائ ،حمـ العودةو الكفاءات المياجرة بيف واقع الغربة ، عبد القادر رزيؽ مخادمي -3

 .18ص ، 2002
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اإلنتاج وىو العنصر البشري )ىجرة المبدعيف، ذوي الكفاءات والشيادات العميا واليد العاممة 
ف دائمة أو مؤقتة، المؤىمة( مف الدوؿ الفقيرة إلى الدوؿ المتقدمة بيدؼ الدراسة أو العمؿ قد تكو 

بأنيا" نوع شاذ لمتبادؿ العممي بيف الدوؿ تتميز بالتدفؽ في اتجاه واحد و اليونسكتعرفيا منظمة 
 .1ناحية الدوؿ المتقدمة"

 تصنيف اليجرة حسب البعد القانوني: -

وىي التي تتـ بموافقة الدولة المرسمة والمستقبمة عمى انتقاؿ األفراد  ة:ياليجرة الشرع (2
يف، وال يتطمب الدخوؿ إلييا عند بعض الدوؿ الحصوؿ عمى تأشيرات. ويمكف لبمداف أخرى المياجر 

أف تمنح تأشيرات دخوؿ نظامية لمف ترغب في استقباليـ مف المياجريف بناءا عمى أنظمة 
جراءات وقوانيف الدوؿ المستقبمة وحاجياتيا لممياجريف  .2وا 

د مبدأ ترسيـ الحدود بيف الدوؿ وتنازع المصالح إف تزايد نشاط العوامؿ المحفزة لميجرة واعتما
السياسية واالقتصادية أدى إلى ظيور أنواع حديثة لميجرة، تتعدد داللتيا مف اليجرة السرية، ىجرة غير 

ىو األكثر انتشارا واستعماال وذلؾ لرفع  اليجرة غير الشرعيةنظامية وىجرة غير قانونية إال أف داللة 
 التيديدات األمنية العابرة لمحدود. الحرج عمى إدراجيا ضمف

اليجرة غير الشرعية ليست حديثة العيد، فمقد عرفت أوروبا ىذه ة: يليجرة غير الشرعا (0
، ولكف نظرا لحاجة أوروبا  الظاىرة في الفترة الممتدة مف الثبلثينات إلى الستينات مف القرف المنصـر

ومع أوائؿ السبعينات شعرت دوؿ اإلتحاد  لؤليدي العاممة لـ تقـو بتجريـ اليجرة إلى أراضييا،
باالكتفاء نسبيا مف األيدي العاممة، فسنت إجراءات قانونية تيدؼ إلى الحد مف اليجرة إلى أراضييا 
وازدادت ىذه اإلجراءات حدة في بداية التسعينات وىي الفترة التي شيدت التوسع في االتحاد 

األوروبية طابعا أمنيا صارما خاصة بعد دخوؿ األوروبي، وفي منتصؼ التسعينات اتخذت الدوؿ 

                                                           
 .21، صسابؽ مرجع، يعبد القادر رزيؽ مخادم -1
جامعة نايؼ العربية الرياض: ، جريمةاليجرة غير المشروعة والمبارؾ، الحسف محمد نور، ياسر عوض الكريـ العثماف -2

 .17، ص2008 ،مطبوعات مركز الدراسات والبحوث القانونية لمعمـو األمنية،
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(، وكرد فعؿ ليذه اإلجراءات االحترازية استفحمت ظاىرة 19/6/1995اتفاقية شنغف حيز التنفيذ)
 اليجرة غير الشرعية التي أصبحت نتاجا لمممنوع.

ف ، اختمفت المفردات التي استعممت لوصؼ اليجرة غير القانونية )السرية، غير الشرعية وا 
جماعة مف مكاف و تدؿ في مجمميا عمى انتقاؿ فرد أإال أف معناىا واحد، فيي  ،...(ر النظاميةغي

 .1إلى آخر بطرؽ مخالفة لقانوف اليجرة المتعارؼ عمييا دوليا"

توفر  باعتبار البحر األبيض المتوسط مف أكثر الفضاءات التي تنشط فيو ىذه الظاىرة بحكـ
مقاربة أمننة اليجرة في عبلقتيا مع  عمى األوروبية التي تعتمد دوافعيا، نجد أف الدوؿو أسبابيا 

الضفة الجنوبية كمصدر لميجرة غير الشرعية المحددة وفقا ألنظمة اليجرة األوروبية في عدد مف 
 :2الحاالت مف بينيا

 مف دخؿ إلى دولة أوروبية بدوف تأشيرة دخوؿ قانونية وصالحة. -

 لو بيا. مف تجاوزت إقامتو المدة المصرح -

 مف مارس عمبل بدوف تصريح. -

 مف أخؿ بشروط إقامتو. -

تعتبر المفوضية األوروبية اليجرة غير الشرعية ظاىرة متنوعة يتـ فييا الدخوؿ إلى إقميـ 
الدولة العضو بطريقة غير شرعية سواء عف طريؽ البر أو البحر أو الجو بما في ذلؾ مناطؽ 

بوثائؽ مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة مف ميربيف  العبور في المطارات، يتـ ذلؾ عادة
وتجار، وىناؾ عدد مف األشخاص الذيف يدخموف بصورة قانونية وبتأشيرة صالحة لكنيـ يبقوف أو 

                                                           
، مداخمة ألقيت األبعاد غير العسكرية في المتوسط: ظاىرة اليجرة غير القانونية في المغرب العربيناجي عبد النور،  -1

 .7ص ،2008آفاؽ، جامعة قسنطينة، الجزائر، و المتوسط : واقع في الممتقى الدولي بعنواف: الجزائر واألمف في 
حوؿ الجوانب التطبيقية لشروط اليجرة مف أجؿ العمؿ في عدد مف دوؿ االتحاد األوروبي، أنظر البحث المعنوف:  -2

Admission of the third country Nationals for paid Employment or self-Employed Activity. 

 library/documents/.../ecotec_en.pdf-affaires/e-http://www.ec.europa.eu/dgs/home. 

 (.13:45، 2012/ 16/12)تاريخ التصفح: 

http://www.ec.europa.eu/dgs/home-affaires/e-library/documents/.../ecotec_en.pdf
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أخيرا ىناؾ مجموعة مف يغيروف غرض الزيارة فيبقوف بدوف الحصوؿ عمى موافقة السمطات، و 
 .1وف عمى موافقة لطمبيـ لكنيـ يبقوف في الببلد"طالبي المجوء السياسي الذيف ال يحصم

عمى أنو ال يوجد تعريؼ شامؿ متفؽ عميو حوؿ اليجرة  منظمة اليجرة الدوليةأشارت 
عامة وغير الشرعية خاصة، فتعرفيا عمى أنيا تمؾ "الحركة التي تتـ بعيدا عف المعايير التي 

تعرفيا عمى أنيا دخوؿ غير  ستقبالفدول االتتـ بيا اليجرة في دوؿ االستقباؿ والعبور"، 
شرعي بغرض العمؿ أو اإلقامة دوف أي تسريح أو بدوف الوثائؽ التي تتـ بيا اليجرة 

فتعتبرىا عبور الفرد لمحدود الدولية دوف أي وثيقة سفر أو تسريح  دول المصدرالشرعية. أما 
 .2لمخروج"

لى إقميـ و وؿ غير المشروع مف يمكف أف تعرؼ اليجرة غير الشرعية أيضا بأنيا تدبير الدخ ا 
الشروط و مجموعات مف غير المنافذ المحددة لذلؾ، دوف التقيد بالضوابط و أي دولة مف قبؿ أفراد أ

 .3المشروعة التي تفرضيا كؿ دولة في مجاؿ تنقؿ األفراد

بشأف اليجرة غير الشرعية  األمم المتحدةربما يتفؽ ىذا التعريؼ مع التعريؼ الذي قدمتو و 
ما قدمتو في بروتوكوليا المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة  " وىوريب المياجرينتي"

 المنظمة عبر الوطنية.

عرفت اليجرة غير الشرعية نشاطا كبيرا عمى مستوى البحر المتوسط خاصة بعد إصدار 
ليذا نجد أنو مف " الذي يتضمف غمؽ األبواب في وجو المياجريف، القانون الجديد لميجرةأوروبا "

                                                           
الشمؼ: جامعة  ،"في منطقة البحر المتوسط: الجزائر نموذجا التحديات األمنية لميجرة غير الشرعية"غربي محمد،  -1

 .52، ص2012، (8العدد) ،األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية بف بوعمي،حسيبة 
2
- International Migration law, Glossary on migration, (IOM) 2004, p 34-35.  

صابات المختصة في تنظيـ عمميات اليجرة غير الشرعية خاصة محمد األسعد دريز، تبادؿ المعمومات حوؿ الع -3
 .7، ص2003تونس،  ،البحريف، دراسة مقدمة لمجمس وزراء الداخمية العرب
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مميوف  25 بيف عدد المياجريف إلى دوؿ أوروبا خبلؿ السنوات العشرة الماضية المقدر بنحو
 .1منيـ وصموا إلى أوروبا بطرؽ غير مشروعة %65مياجر، 

أف اإلنساف ولد حرا دوف قيود، وعميو فبل ينبغي أف توضع أمامو العراقيؿ التي "" Sealleيرى الفقيو "
، فأي محاولة "و وانتقالو مف مكاف آلخر سواء كاف داخؿ دولتو أو خارج حدود دولتوتحوؿ دوف تحرك

عرقمة ليذه الحركة فإنو سيؤدي ال محالة إلى تزايد نشاط اليجرة غير الشرعية التي أصبحت  إلحباط أو
ا أوال وقبؿ كؿ ذات أبعاد عالمية تأتي في المرتبة الثالثة بعد المتاجرة بالمخدرات واألسمحة نظرا لتداعياتي

 .2شيء عمى الفرد مف حيث ىو إنساف ثـ عمى الدولة األصؿ والمقصد عمى السواء

بأنو الشخص الذي يفقد الوضعية  :(Irregular Migrantؼ المياجر غير الشرعي )عرِّ ي  
القانونية داخؿ بمد المقصد أو بمد المعبر، أي بمعنى كؿ فرد يدخؿ إلى إقميـ دولة معينة بدوف 

مصطمح المياجر غير الشرعي عمى األفراد الذيف يدخموف بمد المقصد قانونيا . كما ينطبؽ تصريح
 .3ثـ يستنفذوف الوضعية القانونية"

اليجرة غير الشرعية ال تعاني منيا الدوؿ المتقدمة فقط باعتبارىا دوؿ المقصد، إنما حتى  
ة الشرعية أصبحت دوؿ مصدر ، فالدوؿ المغاربية التي كانت مصدرا لميجر الدوؿ غير المتقدمة

وعبور لميجرة غير الشرعية منذ بداية التسعينيات، لتعرؼ تزايدا كبيرا في بداية القرف الجديد. وفي 
 2966جويمية  02المؤرخ في  66/022رقم وفؽ األمر  القانون الجزائريىذا اإلطار يعرفيا 

و ثائؽ مزورة بنية االستقرار أبو و "دخوؿ شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة سرية أبأنيا 
تعني التسرب مف البمد األـ إلى بمد آخر بدوف تأشيرة في سرية إما بيدؼ العمؿ إذف فيي  ،4العمؿ"

                                                           
مجمة القاىرة: مؤسسة األىراـ،  تداعياتيا وسبؿ مواجيتيا"،اليجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا، "ىشاـ بشير،  -1

 .2، ص(179)العدد ،2010، جانفي السياسة الدولية
مكافحة اليجرة  "، في:طني لميجرة غير المشروعةاألخطار الظاىرة والكامنة عمى األمف الو وآخروف، " سبلـاحمد رشاد -2

 .204ص  ،2010، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية: الرياض ،غير المشروعة
3- Jean-Paul Gourévitch, Op-Cit, p 11 - 12. 

عمى  (،2010ويوني 26أسبابيا في منطقة المغرب العربي، )و دراسة حوؿ اليجرة غير الشرعية  محمد أميف سني، -4
 (.11:23، 10/10/2012 :)تاريخ التصفح ،http://snimedamine.maktoobblog.comالموقع:

http://snimedamine.maktoobblog.com/
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كمرادؼ  hargaأو كنقطة عبور إلى بمد ثالث. ويستخدـ في العامية الجزائرية مصطمح "الحرقة" 
الشخص ببمده أو أىمو عمى أمؿ أف يجد لميجرة السرية والذي يعني قطع كافة الروابط التي تربط 

ج ليذه يرو الت تـ ، وقد haragaىوية جديدة في البمد المقصد، والقائـ بيذه العممية يسمى "الحراقة"
األجنبية، وفي  وسائؿ اإلعبلـ اليومية خاصة الصحؼ سواء الوطنية منيا أو عبر المصطمحات

حرؽ الحدود  أي bruler مف الفعؿ  bruleur الفرنسيةاألصؿ ىذه الكممات استخمصت مف المغة 
 .1القوانيفواختراؽ 

لقد اكتسبت ظاىرة اليجرة أىمية بالغة في حوض البحر المتوسط، إذ تعتبر رىاف أساسي في 
دراجيا ضمف األجندة األمنية لدوؿ الشماؿ و العبلقات بيف الضفتيف خاصة بعدما تمت أمننتيا  ا 

تعد السؤاؿ األكثر إرباكا و األوروبي واألمف في المتوسط، التي ترى في اليجرة أكبر ميدد لؤلمف 
غير حكومي بيف الضفتيف إال و لمحسابات السياسية بيف ضفتي المتوسط، فما مف لقاء حكومي أ

قوتو الرمزية و ذلؾ مؤشر مباشر عمى مدى حساسية الموضوع و تمقي اليجرة السرية بضبلليا عميو و 
 بيف الضفتيف.بناء العبلقات و والمادية في صياغة 

لكوف المياجر و إنو مف الصعب تحديد حجـ اليجرة غير الشرعية نظرا لطبيعة ىذه الظاىرة 
حتى و السري ينتمي واقعيا إلى واحد مف األنواع المعروفة لميجرة )مياجر اقتصادي، الجئ، أ

 سائح، لكنو ال يمتـز بشروط الدولة المتواجد بيا(.

انتقاؿ البشر مف مكاف إلى آخر سواء كاف في شكؿ  بشكؿ عاـ فإف اليجرة ىي عبارة عف
يمكننا التفريؽ بيف اليجرة و أمنية، و جماعي ألسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو فردي أ

تحكميا تأشيرات دخوؿ و الشرعية واليجرة غير الشرعية عمى أساس كوف األولى تنظميا قوانيف 
رة والجوازات، بينما اليجرة غير الشرعية قد تتـ بطاقات إقامة تمنحيا السمطات المختصة باليجو 

بشكؿ قانوني لكنيا تتحوؿ فيما بعد إلى غير شرعية الختراؽ شرط مف شروط اليجرة )مدة 

                                                           
1
- Hocine Labdelaoui, « Harga » ou la forme actuelle de l’émigration irrégulière des algériens, 

series/report : « CARIM-AS » consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur 

les migration internationales-note de synthèse, (RSCAS) Robert Schuman centre for advanced 

studies, n°18, 2009.  
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خروجا مف التراب الوطني و غير القانوني والسري لمحدود، دخوال أ اإلقامة(، في حيف يبقى االجتياز
 .1لمدولة المضموف العاـ لميجرة غير الشرعية

 المطمب الثاني:
 أنماط اليجرة

عرؼ العالـ بعد نياية الحرب الباردة عدة تحوالت وعمى كافة المستويات بما فيو مستوى الدولة لقد 
"تآكؿ  ":David Held"دافيد ىالد بحيث لـ تعد الفاعؿ الوحيد في العبلقات الدولية وبحسب تعبير 

بتعدد الفواعؿ إلى جانب الدولة نجد المنظمات ، يتميز 2جديد"نظاـ واستفاليا وظيور نظاـ عالمي 
 عند الفرد كمستوى مف مستويات التحميؿ. واألفراد ليذا كاف البد في دراستنا لظاىرة اليجرة الوقوؼ

 اليجرة عمى مستوى الفرد: (2

تحميؿ لقضية اليجرة ال  يعتبر الفرد طرفا مف أطراؼ العبلقات الدولية وعميو فإّف أي وصؼ أو
عرفة الدور الذي يمعبو الفرد في ىذا السياؽ، فاتجاىات األفراد تجاه القضايا واألزمات يكتمؿ دوف م

الدولية تعتبر أمرا في غاية األىمية ويشكؿ جانبا ىاما ال يمكف تجاىمو، فيناؾ عناصر تتطمب وصفا 
وتحميبل مف قبؿ الباحث عمى مستوى الفرد، حيث نبلحظ أف ىذه المكونات تصؿ إلى عشر عناصر 

 the beleife system ، نظاـ القيـ والمعتقداتEgoمختمفة منيا: األنا أو الذات 
patriotism and nationalism، المشاعر القومية والوطنيةattitudesاالتجاىاتو 

3
 .... 

ىذه النقاط تمكننا مف التعرؼ عمى الجوانب المختمفة لشخصية الفرد، وكذلؾ التعرؼ 
لة اليجرة وغيرىا مف القضايا ذات االىتماـ العالمي، ففيما عمى سموكو وتأثير ذلؾ عمى مسأ

يتعمؽ باألنا واآلخر تشير األدبيات إلى أف لكؿ مف المياجر والمواطف بالدولة أو الدولة 

                                                           
مجمة  ، البميدة: جامعة سعد دحمب،اجتماعية"، "دراسة تحميمية نفسية اليجرة غير الشرعية في الجزائر، "فتيحة كركوش -1

 .44ص، 2010جواف (، 4)عدد، الربويةتو دراسات نفسية 
 .69، ص2010يناير  ،(3العدد) ،مجمة فكر ومجتمع الجزائر: ،"اليجرة غير الشرعية: إطار نظري لمتحميؿ"عامر مصباح،  -2
 .146ص ، مرجع سابؽ، راضية بوزياف -3
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، وبغض النظر عف نوع الصورة stereotype المستقبمة صورة ذىنية أو نمطية عف اآلخر
ف في الدولة المستقبمة تجاه اآلخر، فإف مختمؼ النمطية التي يحمميا كؿ مف المياجر والمواط

األدبيات تؤكد غمبة الجانب السمبي العنصري عمى اإليجابي السيما في أوضاع التوتر والتشنج 
في العبلقات وقياـ األزمات، حيث يصؼ المواطف المياجر بأنو إرىابي يخّؿ بنظاـ وأمف 

صورة النمطية لممواطف تتسـ إلى حد كبير الدولة، ينشر الفساد، األوبئة والجريمة، وعميو فال
بالسمبية والعدائية لممياجر مثمما ىو الحاؿ مع المواطف األوروبي في نظرتو لممياجر العربي 

فيصفو  المواطنتجاه  المياجرمغربيا كاف أو مشرقيا. ىذا يولد نفس الصورة النمطية عند 
ب كذلؾ عدـ المساواة والتطرؼ بالعنصرية والتمييز وعدـ اإلنسانية والتعصب ضد األجان

 .1العرقي والديني واأليديولوجي

إف ىذه الصورة النمطية بيف المياجر والمواطف ليست سمبية دائما إّنما قد تكوف إيجابية اتجاه 
ضرورة التعاوف مف أجؿ الجميع مراعاة لئلنسانية، و اآلخر، بالنظر لحاجة كؿ منيما لآلخر 

تجسد الصورة النمطية التي يحمميا  ممي بيف الشعوب والحضارات.ألىمية التواصؿ والتعايش السو 
أحدىما تجاه اآلخر بما يعرؼ بنظاـ المعتقدات التي مف شأنيا أف  المواطن والمياجركؿ مف 

مغامرة اليجرة غير الشرعية و اليجرة و اتجاىاتو بما فييا التوجو نحو تحدد شخصية الفرد، سموكو 
 .2خاصة

 :دولةاليجرة عمى مستوى ال  (0

 يتمثؿ محور االىتماـ في إطار ىذا المستوى مف مستويات التحميؿ في الدولة ككياف قانوني
اجتماعي وثقافي باعتبارىا تبقى الطرؼ األىـ في العبلقات الدولية حفاظا عمى  اقتصادي، سياسي،

دوؿ النظاـ العالمي، إف محور التركيز في إطار مستوى الدولة سينصب عمى السياسة العامة لم

                                                           
 .146-143ص، مرجع سابؽ ،آخروفو  وفضيؿ ديمي -1

 .147راضية بوزياف، مرجع سابؽ، ص -2
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المستقبمة أو المرسمة لممياجريف، حيث نجد تعدد الجيات والتنظيمات المؤثرة عمى عممية صنع 
 .1القرار ذات العبلقة باليجرة والمياجريف

فسياسات اليجرة سواء بالنسبة لمدولة المستقبمة أو المرسمة تتسـ وفؽ وجية النظر ىذه 
يتـ اختيار أكثر البدائؿ واقعية في نظر صانع بالعقبلنية التي تنظر في كافة البدائؿ المتاحة، ف

القرار والجيات المختصة، فالسياسة العامة لميجرة قد تكوف عقبلنية عندما تركز عمى الجوىر 
وتستعرض البدائؿ المتاحة التي تحقؽ مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تكوف غير 

البد مف رفعو مف  تيديد استراتيجيأنيا  عقبلنية عند التركيز عمى الشكؿ والتعامؿ معيا عمى
قضايا السياسة العادية إلى قضايا السياسة العميا التي تعني الدولة مباشرة. ليذا تقوؿ الدوؿ 

رفاىيا و قضية اليجرة نظرا لما تشكمو مف خطر عمى أمف الدولة األوروبية أنو البد مف أمننة 
 .2االقتصادي واالجتماعي

و قد تكوف السياسة العامة لميجرة الشرعية المنظمة عقبلنية اعتبارا ومع ىذا يمكف القوؿ بأن
لمكاسبيا االقتصادية والسياسية بالنسبة لمدولة المستقبمة والمرسمة معا، في حيف قد تكوف السياسة 
العامة لميجرة غير الشرعية غير عقبلنية إذا ما أخذنا بعيف االعتبار األضرار البشرية واالقتصادية 

 يا.ية التي قد تنجـ عنوالسياس

 اليجرة عمى مستوى النظام العالمي: (3

يعتبر ىذا المستوى مف أكثر المستويات تعقيدا نظرا لشموليتو وتداخؿ عناصره بما فيو الدوؿ 
 .والمنظمات بمختمؼ أنواعيا وفواعميا مف األفراد والجماعات التي تؤثر في النظاـ الدولي

ة بأف الدوؿ المستقبمة والمرسمة لدييا سياسات عامة إذا ما سممنا في إطار مستوى الدول 
لميجرة متمثمة في إصدار تشريعات وقوانيف ولوائح ممزمة تنظـ العممية، فإف مستوى النظاـ العالمي 

                                                           

، اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، السياسة الخارجية لبلتحاد األوروبي تجاه دوؿ جنوب المتوسطىشاـ صاغور،  1-
 .91، ص 2010

 .92، صجعنفس المر  -2
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 Global، وعالمي Regional إقميمي، Sub-Regionalيجسد مدى وجود تنسيؽ وتعاوف جيوي 
 Budding ممزمة، ونظرا لعدـ وجود سمطة تجاه اليجرة الشرعية واليجرة غير الشرعية

authority  في النظاـ الدولي، تعمؿ الدوؿ المستفيدة والمتضررة مف اليجرة بالتنسيؽ والتعاوف
 .1تجاه مشاكؿ اليجرة

يعتبر التعاوف والتنسيؽ الجيوي واإلقميمي أكثر فاعمية مف العالمي نظرا ألف المستوييف 
قميمية مثؿ دوؿ األولييف يجسداف سياسات عامة مت جانسة لدوؿ أعضاء في منظمات جيوية وا 

وجود تعاوف عالمي تجاه إشكالية اليجرة، إذ ال  ( دوف أف نعني بذلؾ عدـUEاالتحاد األوروبي )
( في التعامل GCSالمجتمع المدني العالمي )و (IOالمنظمات الدولية )يمكف أف نتجاىؿ دور 

 .2عالميةمع اليجرة كقضية 

األوروبي تجاه مشكمة اليجرة بعد قياـ االتحاد األوروبي -اوف والتنسيؽ األوروبيلقد زاد التع
كتكتؿ جيوي، فقد تبنى سياسة واقعية لمتعامؿ مع إشكالية اليجرة مف دوؿ أوروبا الشرقية بعد تفكؾ 
االتحاد السوفياتي مف خبلؿ دفعيا لتبني إصبلحات اقتصادية وسياسية كخطوة أولى، ثـ قبوؿ 

 .3ه الدوؿ في عضوية االتحاد األوروبي كخطوة ثانيةمعظـ ىذ

أما فيما يخص المياجريف القادميف مف جنوب وشرؽ المتوسط فقد فرضت عمييـ الدخوؿ في 
كإطار عاـ  1995معضمة الشراكة المتعددة األطراؼ مف خبلؿ التوقيع عمى إعبلف برشمونة 

لتعاوف والتنسيؽ الحتواء اليجرة غير لمعبلقات األورومتوسطية، تنادي مف خبللو إلى ضرورة ا
المجازفة بالنفس، فعوض  إلى أوروبا دوف األخذ بعيف االعتبار األسباب الدافعة نحو الشرعية

إصبلح أسباب ودوافع اليجرة كثفت أوروبا جيودىا لجعؿ المتوسط جدارا عازال بيف جنوبو وشمالو 
 وتنادي وراء ىذا الجدار لمحوار والتعاوف.

                                                           

.92ىشاـ صاغور، مرجع سابؽ، ص - 1
  

 .93نفس المرجع، ص -2
، بيروت: مركز 1، ط( 2008-1995برشمونة إلى قمة باريس)مؤتمر أوروبا مف أجؿ المتوسط: مف  بشارة خضر، -3

 .148 –147ص دراسات الوحدة العربية،
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 ثالث:المطمب ال

 تطور اليجرة في المنطقة األورومتوسطية
حتى أواسط القرف الماضي شيئا مرغوبا و لقد كانت اليجرة عبر أقطار العالـ في ما مضى 

أيضا بناء االقتصاد مف خبلؿ تشغيؿ و ظاىرة صحية تتبادؿ بموجبيا المصالح والخبرات، و فيو، 
ف العديد مف الدوؿ حتى تمؾ التي كانت مراقبة مف لد ولـ تكف موضوع اعتراض أو اليد العاممة، 

 لدييا مقتضيات قانونية تنظـ اليد العاممة.

وانطبلقا مف النصؼ الثاني مف القرف الماضي وعمى خمفية الحرب العالمية الثانية 
با الغربية السيما المطمة منيا عمى حوض البحر األبيض المتوسط و عممت أغمب دوؿ أور 

العاممة، وذلؾ لما كانت تعانيو في ىذا المجاؿ جراء نتائج عمى استقطاب العديد مف اليد 
الحرب، وأماـ ىذا الوضع فقد تدفؽ الجيؿ األوؿ مف المياجريف مف مختمؼ الدوؿ اإلفريقية 

 فقد سجؿ تواجد أكثر مف بية،و العديد مف الدوؿ األور  مف دوؿ المغرب العربي نحوخاصة 
خيرة نظرا لما كانت تعانيو مف تباطؤ في مغاربي في فرنسا بدعوة مف ىذه األ ألؼ 500

خزاف معدالت النمو السكاني في مقابؿ ارتفاعيا في الدوؿ اإلفريقية الذي تعتبره أوروبا بمثابة 
لمعمالة الرخيصة، حيث اجتذبت ألمانيا أعداد كبيرة مف العماؿ األتراؾ بينما اجتذبت بريطانيا 

 .1ةوفرنسا أعداد كبيرة مف مستعمراتيا التقميدي

بالنسبة إلى  1962بالنسبة إلى تونس والمغرب،  1956بعد استقبلؿ الدوؿ المغاربية ) 
الجزائر( أبرمت ىذه األخيرة عدة اتفاقيات مع فرنسا لتقنيف وتنظيـ ىجرة اليد العاممة نحو 
أوروبا فرنسا عمى وجو الخصوص ىذا ما أدى إلى تضاعؼ عدد المياجريف المغاربييف في 

                                                           
1
- Bichara Khader, le grand Maghreb et l’Europe: enjeux et perspectives, France : Horizons-

Euro-Arabes, 1995, p170. 
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مميوف نسمة: تزايد عدد المياجريف المغاربة عشر مرات بينما  1.4عددىـ إلى أوروبا ليصؿ 
 .1تضاعؼ عدد التونسييف ست مرات والجزائرييف مرتيف ونصؼ خبلؿ عشرية السبعينات

با لؤلزمة الناجمة عف الطاقة )البتروؿ( في أواسط و الدوؿ الصناعية الغربية بأور  مع تعرضو 
خاصة  بعدما  تجمت في االستغناء عف العديد مف اليد العاممة،السبعينات طرأت معطيات جديدة 

، 2بمجيكا التي كانت تستوعب عددا كبيرا مف المياجريفو تـ غمؽ مناجـ الفحـ في كؿ مف فرنسا 
ما دفع بالدوؿ الغربية إلى متكاثر طمب العمؿ مف لدف مواطني تمؾ الدوؿ،   ىذا ما أدى إلىو 

لـ تعد ، و نيائيةاستيطاف اليد العاممة اإلفريقية بصفة و حدودىا مواجية تدفؽ المياجريف بإغبلؽ 
 12.400اليجرة ممكنة إال في إطار سياسة التجمع العائمي، ليصبح عدد المياجريف يقدر سنويا بػ 

  .3مياجر

 ـ، قامت الدوؿ األوروبية بإعادة النظر في سياساتيا1979بعد الصدمة النفطية الثانية سنة 
تحفيزي )سياسة المساعدة مف أجؿ و ة، وذلؾ باتجاه تقييدي )إغبلؽ الحدود(، المتعمقة باليجر 

يجابي )إجراءات دمج المياجريف المقيميفو العودة(،  بخاصة فيما يتعمؽ بجمع شمؿ العائبلت(، و  ا 
ىذا اإلجراء أدى إلى ظيور نوع جديد مف المياجريف مف فئة النساء في إطار التجمع العائمي 

( 1982–1975ذ مثمت النساء المغاربيات البلتي دخمف األراضي الفرنسية )خاصة في فرنسا، إ
 .4مف النساء %40سجمت الجالية الجزائرية النسبة األكبر بحوالي و ضعؼ عدد الرجاؿ، 

، حيث لجأت األوروبية وبعد أف أخذ ىذا الوضع منحى جديدا أثيرت أزمة داخؿ الدوؿ
أدارت ظيرىا لشغيمة  تكوف قد (، وبذلؾ1985فشنغإلى فرض تأشيرة الدخوؿ إلى أراضييا )

                                                           
عمى الدوؿ المغاربية، دراسة في سياسة الجوار  انعكاساتياو لمواجية ظاىرة اليجرة  األوروبية اإلستراتيجية" حمد كاتب،أ -1

ستراتيجية او لمخاطر ا: اليجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسطمحمد غربي، سفياف فوكة وآخروف، : "، فياألوروبي
 .460، ص2014، الجزائر: ابف النديـ لمنشر والتوزيع، 1، طالمواجية

 .23، ص2007دار المنيؿ المبناني،  بيروت: ،1ط ،قضايا دولية معاصرةخميؿ حسف،  -2
 .461سابؽ، ص  مرجع ،حمد كاتبأ -3
 و، يولي(165العدد)، 41، ـالسياسة الدولية القاىرة: مؤسسة األىراـ، ،"21ىجرة العمالة في القرف "سمير رضواف،  -4

 .47، ص2006
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األمس لتفتحو انطبلقا مف نياية الثمانينات وبداية التسعينات في وجو السوؽ الداخمية 
القادمة مف أوروبا الشرقية، وأماـ ىذا الوضع الجديد بدأت  يد العاممةاألوروبية السيما لم

دوؿ المصدرة لميجرة والمستقبمة ليا إشكالية اليجرة السرية تطرح نفسيا بحدة عمى كؿ مف ال
عمى منظور تنمية الدوؿ  مبنيةسواء، فتـ طرح جممة مقترحات لمعالجة الموضوع العمى حد 

ومساعدة الدوؿ القريبة ليا في ذلؾ معتمدة كآلية في ىذا االتجاه عمى  اإلفريقية المعنية
بية و في ذلؾ األور مساعدة ىذه الدوؿ عمى االنفتاح عمى اقتصاديات دولية أخرى بما 

 .1وتشجيعيا عمى االستثمار

لدفع التعاوف بيف الدوؿ المتوسطية خاصة في ميداف طرحت بدائؿ  ،فشؿ ىذه المعالجة وأماـ
التعاوف في (، وكذلؾ 5+5اليجرة مثؿ ميثاؽ األمف والتعاوف المتوسطي، منتدى غرب المتوسط )

، غير )إطار برشمونة( المعنيةالمتوسطية وؿ بية والدو إطار الشراكة االقتصادية بيف الدوؿ األور 
 ومستوى النمو أنيا بدورىا لـ تكف لتجد حبل لئلشكالية، فالتبايف الصارخ بيف نسبة الوالدات 

االقتصادي في الدوؿ اإلفريقية لـ يمكف مف إنجاح أي مف  وبيف نسبة النمو الديمغرافي مف جية 
 .2بيةو المقترحات األور 

بفعؿ الستار الحديدي الجديد عمى  بية بإغبلؽ حدودىاو األور تشبث الدوؿ  إنو في ظؿ
 تشيدىا ونظرا لممشاكؿ التي، طوؿ البحر األبيض المتوسط )القمعة أوروبا ونظاـ شنغف(

غياب سياسة تنموية في الدوؿ المصدرة  بسبب، في كافة المجاالت اإلفريقيةدوؿ الالعديد مف 
ستثمار وتدبير الشأف العاـ بغية خمؽ فرص عمى أسس جديدة مف اال قائمةتكوف لميجرة 

لمشغؿ، فقد أضحت وضعية اليد العاممة بيا في تراجع وتدىور مستمريف فضبل عف تدني 
أدى إلى نتيجة  مماأجور العامميف منيـ وارتفاع مستوى العيش وتكاليؼ الحياة بصفة عامة، 

مدخوؿ لييف الذيف يسعوف عكسية تماما تمثمت في تزايد مطرد ألعداد المياجريف غير الشرع

                                                           
، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سياسات االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةعمي الحاج،  -1

 .200 ص ،2005
 .201نفس المرجع، ص  -2
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إلى الفضاء األوروبي بشتى السبؿ والوسائؿ، حتى لو اضطمعوا بالوظائؼ التي يرفضيا 
 .1األوروبيوف ألنيا قذرة وخطيرة وسفيية

.(3D jobs : dirty, dangerous and dull jobs/) (Emplois sales, dangereux et abrutissants) 
الغربية تنظر إلى ىذه الظاىرة بمثابة تيديد ألمنيا الدوؿ أصبحت ونتيجة ليذا الوضع 

خبلال باقتصادىا الوطني نظرا لكوف المياجر السري يعمؿ في السوؽ السوداء، وىو ما يمس  وا 
بقواعد المنافسة، فضبل عف المس باستراتيجيتيا التي تتجو إلى تشغيؿ اليد العاممة القادمة مف 

 بي.و ضمف االتحاد األور وليا أغمب دبا الشرقية التي تندرج و دوؿ أور 

وموازاة مع الجانب االقتصادي، فإف اليجرة أصبحت بمثابة ىاجس بالنسبة لمدوؿ 
مما ، بية، ترى فييا مصدرا لمتخوؼ مف مظاىر التطرؼ وسببا في انتشار أنماط الجريمةو األور 

، سياسية، أحدث تغييرا في معالجة مسألة اليجرة مف مقاربة اقتصادية إلى مقاربة اجتماعية
ثقافية وأمنية إذ أصبح المياجروف وأبناؤىـ كقضايا سياسية أمنية نظرا لتضارب القيـ مف جية 
والحاجة إلى التكامؿ الديمغرافي مف جية أخرى، فطرحت أسئمة كثيرة تتمحور حوؿ تيديد 

في فقد تـ اعتبار اليجرة كغزو ثقا ،اليوية، المواطنة، العدؿ في الحقوؽ، أمف المجتمع ...
فرض رؤية حوؿ في وتيديد أمني لمستقبؿ أوروبا، وكاف لميميف المتطرؼ في فرنسا المبادرة 

عودة ىذه الظاىرة الذي كاف يطمؽ عمى المياجريف شعارات تمثمت أساسا في عودة اليمجييف، 
يجب منعيا بأي ثمف مروجا بذلؾ لفكرة أوروبا األمة النقية الخالية مف أي عناصر دخيمة، 

 .2لؤلوروبييف فأوروبا

مع ىذا ظمت اليجرة مستمرة فحسب دراسة أجريت مف قبؿ المنظمة الدولية لميجرات في و 
، %30عشرية التسعينات قدرت نسبة المياجريف بما فييـ غير القانونيف داخؿ الفضاء األوروبي بػ 

                                                           
1
-Adrian Favell, « Immigration, migration et libre circulation dans la construction de  

l’Europe » , In politique européenne, N°31, 2010, p38 . 
2
- Bernard Ravenel, «l’insoutenable Forteresse Europe », confluence méditerranée, m5, hiver 

92-93, p 36. 
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سبانيا األكثر استقطابا بحوالي و كانت إيطاليا و  ات اإلقامة مياجر ال يممكوف وثائؽ إثب 20000ا 
 .1القانونية

تميؿ الدوؿ األوروبية في عبلقاتيا مع الضفة الجنوبية خاصة في ممؼ اليجرة إلى اعتبار 
ىذه األخيرة كتيديد ليويتيا وأمنيا المجتمعي، ليذا تعمؿ عمى تشديد إجراءات المراقبة والحراسة 

قاربة األوروبية لمسألة االنتقاؿ والسياسات التقييدية التي أصبحت شاغبًل أمنًيا مضمرا في كامؿ الم
 .2001 سبتمبر الحر لتزداد صرامة خاصة بعد أحداث أيموؿ/

لقد اعتقدت أوروبا أف مراقبة الحدود الخارجية وعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراؼ مع 
شؿ حركة اليجرة، لكف في الواقع المراقبة أدت  دوؿ جنوب وشرؽ المتوسط سيمكنيا مف إيقاؼ أو

ف و أوروبا، لتبقى دائما موقع ىجرة حتى  وط إلى نشاط اليجرة السرية نحفق ىددت بربط ا 
المساعدات التنموية بضرورة السيطرة عمى اليجرة عند المنبع ومعاقبة الدوؿ التي ال تعتمد مثؿ ىذا 

 .2اإلجراء

خطًرا ىنا يبقى اإلشكاؿ مطروحا بيف وجيات نظر مختمفة، أوروبية ترى في اليجرة تيديًدا و 
عمى أمنيا والبد مف الحد منيا، ودوؿ جنوبية ترى في اليجرة ظاىرة صحية، تاريخية وفرصة 
ضرورية لمتنمية نظرا لعدـ توفر البدائؿ، لذا البد مف تنظيـ استمرار اليجرة الشرعية لتفادي المجوء 

 إلى اليجرة غير الشرعية.

 

 

 

 

                                                           
1
- Widgren Jonas, « les politiques de la migration illégale et du trafic migrant », homme et 

migration, N°1230, mars – avril 2001, p 20. 
 .248 ص سابؽ، مرجععمي الحاج،  -2
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 المبحث الثالث:  
 العوامـل المحددة لميجـرة

دوؿ جنوب  بلعتبارات االقتصادية واالجتماعية السيئة دور كبير في ىجرة مواطنيإف ل
و المؤرخ اإليطالي بونواتين: "إن البحر المتوسط ىوشرؽ المتوسط نحو الدوؿ األوروبية، يقوؿ 

، وىذا يعني أف اليجرة كانت ميزة المتوسط منذ 1"سكان متحركينو قارة سائمة ذات حدود جامدة 
با المتقدمة والناطقة  بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف و غالبا ما كانت الوجية أوروبا، فأور فترة بعيدة و 

 بشعوبظمت قبمة لممياجريف مف الضفة الجنوبية، إنما تطورت بشكؿ أدى إلى ظيور ما يسمى 
Boat-peopleالزوارق

 ،نظرا لقوة وتعدد األسباب)السياسية، االقتصادية، االجتماعية.......( ،2
 تدفع نحو اليجرة بأي طريقة سواء شرعية أو غير شرعية.التي 

 المطمب األول:
 العوامل الظرفيـة

 العوامل االقتصادية: (2

ىناؾ أدبيات ترجع أسبابيا بدرجة كبيرة إلى منطؽ التحميؿ االقتصادي الذي يركز عمى 
في الغالب برغبة فبل شؾ أف عممية اليجرة ترتبط  ،تحميؿ التكمفة والعائدو منطمقات الفاعؿ الرشيد، 

قرار اليجرة يأتي بعد رجحاف كفة المنافع ،  فالشخص في تحسيف وضعو االقتصادي واالجتماعي
" عف ىذا الواقع بقولو: "إذا سومافيا خوان"قد عبر المدير العاـ لمكتب العمؿ الدولي ولوالتكاليؼ، 

أصابو ىو عدـ قدرة  إخفاؽ ىيكمي إلى االقتصاد العالمي مف منظور األشخاص فإف أكبر تـنظر 
اليجرة  مما يدفع بيـ نحو ،3األشخاص"ىذا االقتصاد عمى خمؽ ما يكفي مف الوظائؼ حيث يقطف 

الحاؿ مع دوؿ جنوب وشرؽ المتوسط الذي يتميز بضعؼ وتيرة التنمية والتخمؼ نتيجة ضعؼ  كما ىو
                                                           

وب البحر نتوسيع االتحاد األوروبي شرقا وأثره عمى معدالت اليجرة مف الدوؿ العربية، ج"ي، سمصطفى عبد العزيز مر  -1
 .171-170، ص2004 ، خريؼ(119، العدد)مجمة الشؤوف العربية لعربية،مصر: األمانة العامة لجامعة الدوؿ ا ،"المتوسط

2
- Bernard Ravenel, Op-Cit, p37. 

، اإلمارات العربية المتحدة: مركز اإلمارات لمدراسات قضايا المياجريف العرب في أوروبا، مصطفى عبد العزيز مرسي -3
 .14، ص 2010والبحوث االستراتيجية، 
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الة الدافع األكبر لميجرة، االقتصادي فعمؽ الفقر والبط االستثمارات، ما أثر سمبا عمى مستوى النمو
حيث يؤدي تفاقـ مشكؿ البطالة إلى اضطراب اجتماعي ونفسي إلى درجة تجعؿ الشخص يتخذ قرارات 
غير عقبلنية كالمغامرة في حوض المتوسط، فحسب تقارير مجمس الوحدة االقتصادية التابعة لجامعة 

 15األوؿ مف القرف الواحد والعشروف بيف  الدوؿ العربية قدرت نسبة البطالة في الدوؿ العربية في العقد
%، وحسب إحصائيات برنامج األمـ المتحدة لمتنمية قدرت معدؿ البطالة في الدوؿ العربية لعاـ 20و

 –15% بيف الفئتيف العمريتيف ]40 مميوف لكنو يزداد ليصؿ إلى 17 % أي ما يعادؿ15 بنحو 2008
تعداد العالـ  مميوف نسمة وىو 317ف مف بيف مميو  66[ عاـ مما يزيد معدؿ العاطميف إلى 24

 .1العربي

تجدر اإلشارة إلى أف البطالة تمس جميع المستويات العممية والمينية وحتى الحاصميف عمى 
شيادات عميا الشيء الذي يدفع أكثر فأكثر نحو اليجرة بحثا عف العمؿ والتخمص مف شبح البطالة 

ال المتخمفة نتيجة األزمة العالمية لكف بدرجات متفاوتة، فنجد التي لـ تسمـ منيا ال الدوؿ المتقدمة و 
أف دوؿ المغرب العربي تعتبر مف أىـ الدوؿ العربية التي تعاني وبشكؿ مزمف مف البطالة نظرا 

كوف البطالة تمس بشكؿ كبير فئة الشباب  ىو لتركيبتيا االقتصادية وما يزيد األمر ضخامة
 ذلؾ.ومف خبلؿ الجدوؿ التالي يتضح لنا  ،2المتعمميف باختبلؼ مستوياتيـ

  : يوضح تطور معدل البطالة في دول المغرب العربي المركزية(2)رقم جدول   

 2001 1997 – 1996 1992 – 1989 الدولة

 ري(ض)ح 25.1 30.5 21.3 الجزائر

 ري(ض)ح 19.5 ري(ض)ح 16.9 ري(ض)ح 16.0 المغرب

 15.6 16.2 16.2 تونس

Source : M. Lahlou, Op-Cit, p03. 

                                                           
 .170سابؽ، ص ىشاـ بشير، مرجع  -1

2- Mehdi Lahlou, Les migrations irrégulières entre le Maghreb et l’Union Européenne : 

évolutions récentes, Rapports de recherche, « CARIM-RR », Florence, institut universitaire 
européen, RSCAS, 2005, p 03.  
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نظًرا الرتفاع معدؿ البطالة وانتشاره ليشمؿ كافة المجاالت والفئات، فإف ىذا يؤدي بالضرورة 
إلى انخفاض مستوى المعيشة وانتشار الفقر نتيجة انخفاض األجور والدخؿ لدى األفراد، مما يولد 

سيف األوضاع. لقد بينت الدراسة عمى الدوؿ العربية لعاـ الرغبة ال محالة في اليجرة عمى أمؿ تح
مف سكاف العالـ العربي يعيشوف تحت فقر مدقع بسب انخفاض األجور  %80أّف أكثر مف  2006

مرات المستوى  5إلى  3الذي يشكؿ حافًزا كبير لميجرة إلى الخارج أيف الحد األدنى لؤلجور يفوؽ 
وسطي، ووفقا لبيانات البنؾ الدولي  فإف نصيب نمو الفرد الموجود عمى مستوى دوؿ الجنوب المت

عاـ، وىو غير  24خبلؿ  %6.4الحقيقي مف الناتج المحمي اإلجمالي في الدوؿ العربية لـ يتجاوز 
 .1لبلرتفاعمرشح 

إف االعتبارات االقتصادية تمعب دوًرا مميًزا في استمرار تدفقات اليجرة مف الجنوب نحو 
ير المتكافئ الناجـ عف وجود منطقتيف يحصؿ المنتجوف فييا عمى أجور الشماؿ، فالتبادؿ غ

مختمفة تماما عف عمميـ يؤدي إلى جذب المياجريف إلى منطقة األجور المرتفعة )دوؿ المركز= 
شرؽ و دوؿ األطراؼ = جنوب دوؿ االتحاد األوروبي( مف المناطؽ ذات األجور المتدنية )

 .2ب النظريات االقتصادية المفسرة لميجرةىذا ما تشير إليو أغمو المتوسط(، 

وما يزيد مف نشاط اليجرة ويجعؿ إمكانية دفع أجور منخفضة لممياجريف أمرا قاببل 
لبلستمرار ىو افتقار أغمب الدوؿ اإلفريقية بصفة عامة إلى مراكز إنتاج قادرة عمى مواكبة نمو 

 السكاف في الجنوب.

الجانبيف وتستمر معيا مواسـ اليجرة إلى الشماؿ  وىكذا يستمر التبادؿ غير المتكافئ بيف
 %90بكؿ الطرؽ الشرعية وغير الشرعية، فحسب عممية سبر اآلراء لمشعب المغربي وضحت أف 

مستعدوف تماـ االستعداد لميجرة نحو الضفة الشمالية لممتوسط ميما  26و 18مف الشباب بيف سف 
 وقد عّبر عف ىذه اإلشكاليةفرص والموارد، كمؼ األمر نظرا لما يعيشونو مف حرماف وغياب لم

ما أن ترحل الثروات حيث "إفي قولو: " Alfred Sauvyألفريد صوفي العالـ الديمغرافي الفرنسي "
                                                           

، بشر واليجرة الغير الشرعية طبقا لموقائع والمواثيؽ والبروتوكوالت الدوليةمكافحة االتجار بالأمير فرج يوسؼ،  -1
 .159اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث، )ب.ت.ف(، ص 

2
- Mehdi Lahlou, Op-Cit, p 03.  
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ما أن يرحل البشر حيث توجد الثرواتو يوجد البشر   .1"ا 

 إف التخمؼ االقتصادي واالجتماعي الذي تعيشو دوؿ الضفة الجنوبية لممتوسط يعود أساسا
إلى محدودية الموارد المتاحة لبلستثمار لخمؽ فرص عمؿ جديدة وانخفاض مستويات األجور في 

اليجرة إلى الدوؿ و بشكؿ كبير نحو مواجية ارتفاع تكاليؼ المعيشة األساسية، مما يدفع بشعوبيا 
(، لذا اتخذت 01الممحؽ رقـ أنظر ) التي أصبحت تشتكي مف ضغوط ىذه التدفقات ،2المتقدمة

إجراءات لمتقميؿ مف أعداد المياجريف الوافديف سواء مف خبلؿ تعقيد اإلجراءات القانونية  عدة
واإلدارية أو تشديد الرقابة عمى الحدود، ومع ىذا لـ تتمكف الدوؿ األوروبية مف إيقاؼ أو حتى 
تنظيـ موجات اليجرة خاصة السرية منيا مما يدؿ عمى قوة االعتبارات االقتصادية في تنشيط 

 ركة اليجرة بكؿ أنواعيا.ح

بيف و ضماف فارؽ إيجابي بيف األجور الحالية في دولة األصؿ  وإف اليدؼ مف اليجرة ى
ىي فإف اليجرة ما  "G.P.Tapinos األستاذ تابينواألجور المنتظرة في الدولة المستقبمة، فحسب 

والدخؿ زادت دوافع إال رد فعؿ تجاه التخمؼ االقتصادي، وكمما زاد الفارؽ في مستويات الشغؿ 
 .3اليجرة لدى األفراد"

المياجريف، ولكنيا تجتمع لتدؿ عمى وجود  واختبلؼ تتعدد أسباب ودوافع اليجرة نظرا لتعدد
ويكوف اتجاه حركة السكاف مف البيئة الطاردة إلى البيئة الجاذبة،  بيئتين األولى طاردة والثانية جاذبة

ث لحركة عمى وجود بعض العوامؿ في البيئة الطاردة التي تحد  ليذه ا التحميل النفسي االجتماعيويدؿ 
في نفس المياجر شعورا داخميا يدفعو لمبحث عف بيئة جديدة تكوف ظروؼ الحياة فييا أفضؿ مما ىو 
عمييا في موطنو األصمي، لكف معادلة اليجرة ال تكتمؿ إال باستعداد البيئة األخرى الستقباؿ المياجر 

دية محددة واضحة األىداؼ والوسائؿ تركز عمييا البمداف المتقدمة األوروبية أي ضمف سياسة اقتصا
 .4صاحبة البيئة الجاذبة لمياجري البيئة الطاردة النامية العربية المغاربية

                                                           
 .161أمير فرج يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  -1
 .42فضيؿ دليو وآخروف، مرجع سابؽ، ص  -2
، مرجع وآخروف  التحاد األوروبي لمواجية ظاىرة اليجرة"، في: محمد غربي، سفياف فوكةعياد محمد سمير، "سياسات ا -3

 .   392صسابؽ، 
 عبد الفتاح العموص، مرجع سابؽ الذكر. -4
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ىناؾ اتفاؽ شبو كمي بيف المختصيف في مجاؿ اليجرة حوؿ اعتبار التفاوت والتبايف 
وتضيؼ بعض الدراسات منطؽ  لجنوب نحو الشماؿ،االقتصادي ىو الدافع األقوى لميجرة مف ا

في تغيير تزايد دوافع اليجرة، وفقا ليذا المنطؽ   Cumulative Causation"السببية التراكمية"
فإف ىجرة بعض أفراد منطقة معينة أو إقميـ معيف تساىـ بتحويبلتيـ المالية في خمؽ قدر مف عدـ 

فزا لميجرة لدى مجموعات أخرى مف المنطقة نفسيا وىذا يخمؽ حا المساواة بيف المقيميف فيو،
أي  ثقافة اليجرة"ويكوف قد أوجد نمطا جديدا ناجما عف اتساع نطاؽ ما يطمؽ عميو " واإلقميـ ذاتو،

يصبح الميؿ إلى اليجرة جزًءا مف النسؽ القيمي لؤلفراد، حتى مع اإلدراؾ باألوضاع السيئة التي قد 
 .1يعيشيا المياجر في بمد الميجر

ىذا الوضع يبقى بحد ذاتو ويحيد إنتاج شروط بقائو مف خبلؿ استمرارىـ في نفس الظروؼ إف 
وحتى في أوضاع اقتصادية غير مريحة، إال أف المياجريف بشكؿ أو بأخر يفضموف البقاء حيث ىـ 
ت نظرا لعجز دوؿ الجنوب عمى تنمية سوؽ العمؿ وتقميؿ نسب البطالة التي تعتبر مف أكبر التحديا

 %4يجب زيادة فرص العمؿ بمعدؿ وسطي يساوي  0202في الدوؿ العربية، ألنو مف اآلف حتى عاـ 
في مصر( مف أجؿ استيعاب الذيف يدخموف سوؽ العمؿ، ىذا يفرض  % 3.6في الجزائر،  % 5)

عمى األقؿ، واستثمارا  %7حسف اشتغاؿ سوؽ العمؿ، رأس الماؿ ومعدال مف النمو السنوي يصؿ إلى 
مف الناتج المحمي اإلجمالي، ولف يكوف سيبل أف تجتمع ىذه الظروؼ مما  %28إلى  % 25ة بنسب

 .2%15يعني تفاقـ البطالة التي باتت تتجاوز خط 

 : يوضح السكان النشيطون في بمدان المغرب المركزية(0) رقم جدول      

 المجموع المغرب تونس الجزائر الدولة
2000 8.3 3.5 10.8 22.6 
2010 12.1 4.6 14.5 31.2 

 .127ص: نقبل عف بشارة خضر، المصدر 

                                                           
 .15...، مرجع سابؽ، ص قضايا المياجريف العربمصطفى عبد العزيز مرسي،  -1
 .127بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص  -2



 دراسة إيتيمولوجية –ظاىرة اليجرة                                           الفصؿ األوؿ:
 

- 53 - 
 

الرىاف سيكوف جوىريا في المغرب  لكفالدوؿ العربية، كافة الوضع بأف يكوف مقمقا في ينذر    
ج إلى العربي بصورة خاصة نظرا لقربو الجغرافي مف أوروبا، فقد أكد الخبراء أّف الدوؿ المغاربية تحتا

 .1إيجاد حوالي مميوف فرصة عمؿ سنويا مف أجؿ الحد ولو نسبيا مف ظاىرة اليجرة

إف الدوافع االقتصادية التي تشكؿ في الواقع دوافع اليجرة ال تكفي لوحدىا لكي تكوف اإلطار 
العاـ المفسر لميجرة، فيي عمى األقؿ ال تفسر لماذا يتحمؿ الكثير مف األشخاص مخاطر اليجرة غير 

لشرعية نظرا لمتكاليؼ، وكيؼ نفسر عودة بعض المياجريف إلى أوطانيـ مع استمرار الحوافز ا
2"االقتصاديات الجديدة ليجرة العمالة"االقتصادية نفسيا، وليذا فقد تـ تطوير ما يسمى بمفيـو 

New 

Economics of Labor Migration،  مما يعني أف اليجرة ال تدفعيا حسابات اقتصادية صرفة
الذي يرى أف العوامؿ االقتصادية عمى أىميتيا إال  فيميب فرجاعؿ وحيد، ومف أصحاب ىذا الرأي لف

أنو ال يمكف أف تكوف المحدد الوحيد لميجرة عمى مستوى الواقع، فاليجرة قد تدفع إلييا عوامؿ أخرى 
 ويتوقع أف تساىـ التنمية في خمؽ بدائؿ اقتصادية لميجرة.

 اريخية:التو العوامل االجتماعية  (0

اليجرة بالتطورات وأثرىا في البنى التي تشيدىا دولة  Structural Theoriesالبنيوية تربط النظريات 
معينة، وتحدد الدوافع االجتماعية لميجرة في البحث عف العمؿ والمكانة االجتماعية، وحوؿ ىذا الدافع يشير 

ناميكية حركة اليجرة ذلؾ أف المياجر يضع يمعب دورًا ميًما في دي الوضع الطبقيإلى أف  ""روبرت مرتون
في حسبانو أنو يياجر مف أجؿ الحراؾ االجتماعي وتغيير وضعو الطبقي مثمما ىو الحاؿ مع مياجري 
الجنوب نحو الدوؿ الشمالية األوروبية، وىذا مرده أساسا ازدياد الفجوة بيف ضفاؼ المتوسط التي تجمع بيف 

 .3دوؿ اليامش )الجنوب بشرقو وغربو(دوؿ المركز )االتحاد األوروبي( و 

                                                           
 عمى الموقع: ،2010 منظمة العمؿ العربية، :ني حوؿ التشغيؿ والبطالة في العالـ العربي، تونسالتقرير العربي الثا -1

http://www.alolabor.org/naabor//index.php?option=content&task=view&id=146، 

 (.09:15، 2013/ 01/05ريخ التصفح: )تا
 .18–17، ص مرجع سابؽ، ...قضايا المياجريف العربمصطفى عبد العزيز مرسي،  -2
المكتبة المصرية لمطبع  :، مصرنماذج النظرية االجتماعية في تفسير الظواىر االجتماعيةمحمد عبد السميع عثماف،  -3

 .175 –174، ص 2003والنشر والتوزيع، 

http://www.alolabor.org/naabor/index.php?option=content&task=view&id=146
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يذىب البعض إلى اعتبار اليجرة مف سمات الدوؿ اإلفريقية، فإذا ما عدنا إلى التاريخ نجد أف ىذا 
صحيح إلى حد ما ألنو في الغالب ترتبط اليجرة اإلفريقية بالظروؼ القاىرة والحروب اإلقميمية أي ىي 

صادية واالجتماعية بسبب محدودية الموارد المتاحة ىجرة قسرية، باإلضافة إلى الصعوبات االقت
لبلستثمار لخمؽ فرص عمؿ والييكؿ اإلنتاجي المقصور عمى عدد محدود مف السمع الزراعية والمواد 

ألىـ  "الحماية المستترة"األولية، وانتياج دوؿ الشماؿ في عبلقاتيا التجارية مع دوؿ الجنوب لسياسة 
 .1لقطاع الفبلحي المشغؿ ألكبر عدد مف األيدي العاممةقطاع في الجنوب المتمثؿ في ا

لقد استغمت أوروبا عبلقاتيا التاريخية وروابطيا الثقافية في توجيو مسار اليجرة مف الدفع 
 القسري إلى تقديـ الحافز االقتصادي ثـ الردع واالنتقاء.

اعت جعؿ دوؿ الجنوب إف تمجيد أوروبا لبلستعمار ـل يأت مف العدـ إنما عف إدراؾ بأنيا استط
تحت فمكيا حفاظا عمى مكانتيا في الساحة الدولية، ليذا عممت بكؿ الطرؽ التقميدية )االستعمار عف طريؽ 
الحرب( والحديثة عف طريؽ الشراكة والتجمعات اإلقميمية )الشراكة األورومتوسطية وما يندرج تحتيا مف 

منافسة مع دوؿ الجنوب، فأوروبا تفضؿ تحمؿ تجمعات فرعية(. ىدفيا مف خبلؿ كؿ ىذا ىو تجنب أي 
أعباء اليجرة الشرعية وغير الشرعية عمى أف يتحرر الجنوب مف تبعيتو وتخمفو، فتظير اليجرة بيذا الشكؿ 
عمى أنيا رد فعؿ طبيعي عف التخمؼ، وما يصاحبو مف معاناة، وفقر نتيجة البطالة والتوزيع غير العادؿ 

 .المموؿ مف الخارج لمثروات بسبب انتشار الفساد

 العوامل السياسية واألمنية: (3

تميزت نياية القرف العشريف بحركات ىامة مف البلجئيف بصفة فردية أو جماعية مف جراء 
عدـ االستقرار الناجـ عف الحروب  الحروب والنزاعات التي عرفتيا عديد مف مناطؽ العالـ، حيث

أحد كالسياسي و الديني أو انتمائيـ العرقي أ بسبب والنزاعات وانتياكات حقوؽ اإلنسافاألىمية 

                                                           
المركز  :، الدوحةدراسة تحميمية مقارنة ،ىجرة العمالة مف المغرب العربي إلى أوروبا: ىولندا نموذجا، ضعمة فياىاشـ ن -1

 .23، ص 2011العربي لؤلبحاث والدراسات، 



 دراسة إيتيمولوجية –ظاىرة اليجرة                                           الفصؿ األوؿ:
 

- 55 - 
 

المحركات الرئيسية لموجات اليجرة التي تجبر األفراد عمى النزوح مف المناطؽ غير اآلمنة إلى 
 .1المجوء السياسيو االضطرارية أيجرة بالما يطمؽ عميو  واألخرى أكثر أمنا وى

فريقيا بصفة عامة مف  أىـ المناطؽ المصدرة تعتبر منطقة جنوب المتوسط خاصة، وا 
والمستقبمة لبلجئيف بسبب الحروب وعدـ االستقرار الداخمي الذي تعرفو دوؿ المنطقة، فحسب 

مميوف الجئ  17.8مف مجموع  %4.7 ( فإفUNHCR الالجئينمفوضية شؤون إحصائيات )
 (.02) أنظر الممحؽ رقـ 2سجموا تواجدىـ في شماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط 2002سنة 

لى  جانب ىذه األسباب نجد كذلؾ العوامؿ العسكرية المتمثمة أساسا في الحروب واليروب مف وا 
أداء الخدمة العسكرية التي تعتبر بالنسبة لمشباف بداية حياة جديدة حيث يواجيوف الحياة العممية تحت 

وف اليجرة نظاـ عسكري ال يراعي فيو إال القياـ بالواجب كما ينبغي، ليذا فضؿ ويفضؿ خاصة الجزائري
إلى أوروبا حيث يعتقد أنو سيناؿ حريتو الفردية ويبني مستقبمو بالطريقة التي تتماشى ورغبتو، وتعتبر 

 . 3كذلؾ العوامؿ العسكرية السبب الرئيسي لمجوء السياسي ىروبا مف القمع واالضطياد
سية، وفي سواء اعتبرنا اليجرة موضوعا رئيسيا أو ثانويا في العبلقات االقتصادية والسيا

)أمننة اليجرة( وبدرجة كبيرة بيف البمداف األوروبية وبمداف جنوب شرؽ  اآلونة األخيرة األمنية
المتوسط، إال أنيا تبقى ظاىرة عالمية ضرورية تفرضيا ظاىرة العولمة التي وسعت وعمقت في 

األشخاص مسار العبلقات الدولية ورفعت الحواجز أماـ تدفقات رأس الماؿ، السمع، الخدمات و 
نتيجة ثورة االتصاؿ والمواصبلت التي جعمت مف العالـ قرية صغيرة ببل حدود، كما عمقت الفجوة 

 الدوؿ المتخمفة والمتقدمة مما يجعؿ استمرار تدفقات اليجرة مف الجنوب إلىأكثر فأكثر بيف 
 .4مرشًحا أكثر لبلرتفاع الشماؿ

                                                           
 .سني محمد أميف، مرجع سابؽ -1
، )تاريخ http://www.unhcr.org.eg/default.aspموقع المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف:  -2

 .(13:05، 16/12/2012التصفح: 
الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، )ب.ت.ف(، ص  :، الجزائرالعماؿ الجزائريوف في فرنسا، دراسة تحميميةعمار بوحوش،  -3

159. 
 .97ىشاـ صاغور، مرجع سابؽ الذكر، ص  -4

http://www.unhcr.org.eg/default.asp
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القائؿ بأف الدافع الرئيسي ليذه الظاىرة  ميما تعدد شرح أسباب اليجرة فنحف نميؿ إلى الرأي
يعود إلى عوامؿ ومؤثرات اقتصادية بالدرجة األولى ثـ تمييا أسباب ودوافع أخرى ليا أىميتيا 

 :مبيف في الجدوؿ التالي الخاصة كما ىو
 (%: يوضح األسباب الرئيسية لميجرة )(3) رقم جدول

 % السبب
 64.6 االقتصادية

 29.8 البحث عف عمؿ مربح ومكسب
 21.8 البحث عف عمؿ

 13.0 تحسيف المستوى المعيشي
 12.0 العائمية
 9.0 الدراسية

 5.9 االجتماعية
 8.5 أسباب أخرى

Source  : M. Lahlou, Op-Cit, p04. 

 ليذا يتوجب عمى اإلتحاد األوروبي األخذ بعيف االعتبار إشكاليات التبايف االجتماعيو 
واالقتصادي، الفقر والبطالة التي تعتبر األسباب الرئيسية لنشاط حركة الكتؿ البشرية نحو الضفة 
الشمالية، فإف إستراتيجية االحتواء ستكوف بتأسيس شراكة اقتصادية )منطقة التبادؿ الحر ومساعدة 

شغؿ  مالية( التي تقمص مف شدة التبايف في التقدـ بيف الضفتيف والتي تسمح بخمؽ مناصب
والسيما عف طريؽ تدفؽ االستثمارات األجنبية التي ينتج عنيا تقميص مف حركة ىجرة المغاربة. 

حسب ما ىو مبيف في  ،1ألمف والسمـابلستقرار، لوبيذه الطريقة نتوصؿ إلى إنشاء فضاء مشترؾ 
 الشكؿ التالي:

 
                                                           

1
 - Omar  Baghzouz, le partenariat de sécurité dans le cadre de Barcelone : pour une zone de 

sécurité partagée en Méditerranée occidentale, acte du colloque international-mondialisation 

et sécurité, palais des nations- Alger 4-7mai 2002, tome2, 2éme édition, p297. 
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 جرةشكل بياني إلشكالية الي: (2) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Omar  Baghzouz, op-cit, p297. 

 المطمب الثاني:

 عوامل من طبيعة بنيوية

إف االىتماـ باألسباب البنيوية يعود أساسا إلى ما يشكمو مف أىمية لتعمقو بالسكاف والموارد 
يمعبو تضخـ  البشرية ودورىا األساسي في التطور والتنمية ىذا مف جية، ومف جية أخرى ما

المكوف الديمغرافي أو قصوره الكمي أو النوعي مف ضغوط في بعض المناطؽ التي تعاني أصبل 
معضمة تحقيؽ التوازف بيف سكانيا المتزايديف ومواردىا االقتصادية المحدودة بدفع موجات مف 

الحاؿ بيف  تيارات اليجرة منيا إلى الدوؿ الغنية التي تعاني نقصا في عدد سكانيا كما ىو واقع
 ضفتي المتوسط.

 التباين
 الفقر
 البطالة

 الضغوطات الترحالية
 

 نتائج ضارة
 جرائـ
 مخدرات
 التطرؼ

ستقرارمشاكل الال  
 الؤلمف

 الضغوطات

 الشراكة
 التعاوف

 التطور والتقارب
 

التقميص مف 
 الضغوطات الترحالية

 ضمان
 االستقرار
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إذا ما قارنا الوضع الديمغرافي بيف دوؿ االتحاد األوروبي ودوؿ جنوب المتوسط نجد أف 
التغير الديمغرافي لمدوؿ األوروبية والمتوسطية خاصة العربية يأخذ اتجاىيف متعاكسيف مف حيث 

مميوف نسمة أي ما  725النمو العددي واليـر العمري، فقد بمغ عدد سكاف أوروبا بصفة عامة 
(، وقد أخذ ىذا القصور ينمو 1914عاـ  %25مف عدد سكاف العالـ )مقابؿ  %12يقابؿ 

مبلييف سنويا( فمـ  8.1مبلييف( ال يعوضوف الوفيات ) 4.3ديمغرافيا، فمنذ الخمسينات المواليد )
النقص في اليد تعد أوروبا تضمف تعويض سكانيا، ليذا لجأت إلى اليد العاممة األجنبية لتغطية 

الوطنية، فكاف لمياجري دوؿ الجنوب دور كبير في إعادة إعمار أوروبا التي دمرتيا العاممة 
 .1الحرباف العالميتاف

مف اليجرات إلى أوروبا كانت ليذا اليدؼ  %60 تشير بعض اإلحصائيات إلى أف نحو
الوفيات نتيجة تحسف  ىذا العجز تعود أسبابو إلى انخفاض نسبةو )تعويض العجز الديمغرافي(، 

 78الظروؼ المعيشية والصحية ما أدى في المقابؿ إلى ارتفاع معدؿ األعمار الذي يصؿ إلى حد 
انخفاض نسب الوالدات نتيجة انخفاض و سنة، وبالتالي ارتفاع نسبة الفئة غير النشطة اقتصاديا 

 .20002ة لممرأة الواحدة( في دوؿ االتحاد األوروبي سن 1.9نسبة الخصوبة )معدؿ 

تتميز دوؿ جنوب وشرؽ المتوسط بتحوؿ ديمغرافي عميؽ وىو مرشح لبلرتفاع حسب 
سنة المقبمة مف المتوقع أف يصؿ عدد  25تقديرات المختصيف لدى ىيئة األمـ المتحدة فعمى مدى 

 300يقدر بأكثر مف  1997، بعد ما كاف في 2025مميوف نسمة سنة  500السكاف إلى حدود 
جنوبو يدخؿ البشر في ديناميكية و نتيجة االختبلؿ الديمغرافي بيف شماؿ المتوسط و ، مميوف نسمة

 . 3التنقؿ )اليجرة(

                                                           
1
- Banque Mondiale (2003), pauvreté, ajustement et croissance, Rapport NO,11918-MOR 

Volume 2, p126. 
، 2005(، يناير 159، العدد)مجمة السياسة الدوليةناصر حامد، "إشكاليات اليجرة إلى االتحاد األوروبي"، القاىرة:   -2

 .191-190ص
3
- World Migration: Costs and Benefits of international migration IOM, international 

organization for Migration, Geneva, 2005, p139–140. Disponible sur le site suivant: 

www.iom.int/.../shared/mainsite/published_docs/books/wmr_seco2.pdf. 

http://www.iom.int/.../shared/mainsite/published_docs/books/wmr_seco2.pdf
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إلى غاية سبعينيات القرف الماضي ظؿ سكاف المغرب العربي تحديدا والوطف العربي 
عموما مصنفيف ضمف الشعوب األكثر إنجابا واألكثر رفضا لتحديد النسؿ المعتمدة في 

لـ، وىذا بفعؿ تداخؿ عوامؿ مختمفة )الديف اإلسبلمي، الزواج المبكر، تدني معظـ دوؿ العا
المستوى الثقافي، ضعؼ النشاط االقتصادي...(، بيد أف األمر لـ يعد كذلؾ خبلؿ العقود 
الثبلث األخيرة التي عرفت تباطؤا ممحوظا في النمو الديمغرافي، حيث أضح متوسط تعداد 

ريجيا)االنتقاؿ مف العائمة الكبيرة الحجـ إلى العائمة الصغيرة العائمة المغاربية يتقمص تد
( 1995-1990الحجـ(. وتفيد بعض الدراسات بأف معدؿ الخصوبة الذي قدر خبلؿ الفترة )

في ليبيا  %6.39في تونس و %3.8في المغرب،  %3.83في الجزائر،  %4.3بػ 
 %2.11، %2.13 %2.11 ( عمى التوالي إلى2030-2025سيتقمص خبلؿ الفترة )

 .1، ويعوز البعض ذلؾ إلى عدة أسباب )تحديث األسرة، تأجيؿ سف الزواج.....(%2.28و

إذا كانت دوؿ المغرب العربي والدوؿ األوروبية تشترؾ في سمة تراجع النمو السكاني، 
إال أف المسألة ليست كذلؾ فيما يتعمؽ بمستوى النمو وحجـ الشرائح العمرية، حيث يبلحظ 

في المسارات: في الوقت الذي يتميز فيو الوضع الديمغرافي في الدوؿ األوروبية انقبلب 
الشباب واتجاه نحو الشيخوخة، انخفاض مستمر في فئة بتبلـز بيف انحدار العدد اإلجمالي، 

ف كاف بدرجة أقؿ عما كاف عميو  تعرؼ دوؿ المغرب العربي تزايدا في العدد اإلجمالي وا 
ف الحاؿ. فالمفارقة تكمف  في أف منحى النمو السكاني لدوؿ الضفة الجنوبية لممتوسط تسير وا 

 2بصورة بطيئة في اتجاه تصاعدي، بينما يأخذ مسارا ىبوطيا بالنسبة لدوؿ الضفة الشمالية
 األتي: المنحنىكما ىو مبيف في 

 

                                                           
وآخروف، مرجع  ، في: محمد غربي، سفياف فوكة"مغالطاتو اليجرة المغاربية إلى أوروبا...معطيات "محمد بمخيرة،  -1

 .117صسابؽ، 
 .118ص نفس المرجع،  -2
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 ن دول المغرب العربي وأوروبا الالتينيةبياني يوضح التفاوت الديمغرافي بي : منحنى(0) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Bichara Khader, op-cit, p152. 

 -عمى سبيؿ المثاؿ–ففي الوقت الذي سيرتفع فيو عدد سكاف كؿ مف الجزائر والمغرب  
بالنسبة لمجزائر  49.9إلى نحو  2001مميوف نسمة عاـ  45.2و 31البالغ عمى التوالي 

(، فإف عدد سكاف 03)أنظر الممحؽ رقـ  2030سبة لممغرب في حدود مميوف بالن 45.29و
سبانيا المقدر عمى التوالي بػ  ، سيتقمص في حدود 2001مميوف نسمة سنة  39.8و 57.8إيطاليا وا 

مميوف نسمة بالنسبة لمثانية  37.75مميوف نسمة بالنسبة لؤلولى و 53.17إلى  2030نفس الحقبة 
المغرب العربي،  عف حضور ممحوظ لعنصر الشباب بالنسبة لدوؿ (، فضبل04)أنظر الممحؽ رقـ 

بالجزائر(،  %45بالمغرب و %42فيـ يشكموف نسبة معتبرة مف التعداد السكاني العاـ لممنطقة )
 .1مما سينعكس إيجابيا عمى حجـ الفئة السكانية المغاربية النشطة

العقود القادمة، فالذيف سيظير التسارع نحو أوروبا ذات الشيخوخة بشكؿ أوضح خبلؿ 
، في الوقت الذي 2025مف إجمالي السكاف عاـ  %34سنة سيمثموف  60يبمغوف مف العمر فوؽ 

سنة يتواجدوف في منطقة جنوب المتوسط، ويتوقع سنة  15مف الفئة التي تقؿ أعمارىا عف  %45نجد 
                                                           

وآخروف، مرجع سابؽ،  فياف فوكة، في: محمد غربي، س"اليجرة المغاربية إلى أوروبا...معطيات ومغالطات"محمد بمخيرة،  -1
 .119ص
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مميوف في الجنوب،  35ؿ مميوف مقاب 5أف تنخفض الفئة النشيطة في منطقة شماؿ المتوسط إلى  2025
سنة المقبمة،  50خبلؿ  %29إلى  %16كما يرتقب ارتفاع نسبة الشيخوخة في شماؿ المتوسط مف 

وانطبلقا مف ىذا التشخيص وحتى تتمكف أوروبا مف الحفاظ عمى التوازف بيف الفئة النشيطة وغير 
سينتقؿ الذي في الشماؿ و النشيطة المقدرة حاليا بشخصيف نشيطيف جنوب المتوسط مقابؿ شخص واحد 

 .1في حالة عدـ استقباؿ المياجريف 2025إلى أربعة مقابؿ واحد سنة 

أماـ الواقع الديمغرافي المتراجع لدوؿ شماؿ المتوسط ستصبح اليجرة في المدى الزمني البعيد 
 ضرورة ممحة بؿ ضاغطة ألف ما سيشغؿ أوروبا أكثر ىو التكمفة المتزايدة لنظـ التأمينات التي
يعرض بعضيا ألزمات جدية تزداد حدة، فالحؿ إذف يكمف في التوسع في استقباؿ المياجريف مف 

منتجيف نشطيف لكؿ  3جيؿ الشباب فيـ الذيف يمكنوف النظـ االجتماعية مف استعادة توازنيا بوجود 
 مسف واحد لممحافظة عمى مستوى الطاقات اإلنتاجية ليذه الدوؿ.

 توقعات تطور عدد سكان الضفتين الشمالية والجنوبية لممتوسط )بالماليين(.: (4) رقم جدول

 الدولة 2001 2010 2030
 شماؿ المتوسط

 فرنسا 60 60.69 62.66
 إيطاليا 57.8 58.82 53.66
 إسبانيا 39.8 39.06 37.75
 اليوناف 10.9 10.75 10.44
 البرتغاؿ 10 9.86 9.79

 طجنوب المتوس
 المغرب 29.02 35.95 45.24
 الجزائر 31 38.39 49.9
 تونس 9.7 11.86 14.99
 ليبيا 5.2 8.8 14.39

 .119: نقبل عف: محمد بمخيرة، صالمصدر
                                                           

1
- Les scénarios des Nations Unies, vieillissement démographique et migration : quand les Nations 

Unies veulent remplir le tonneau des danaïdes…, population et société, N°358, juin, 2000, p03.  
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يبلحظ مما سبؽ أف ثمة تفاوت إف لـ نقؿ تناقض ممحوظ فيما يتعمؽ بالوضع الديمغرافي بيف كؿ مف   
يظير ذلؾ عمى مستوييف: األوؿ، عددي، ويبرز بشكؿ الفت لبلنتباه الدوؿ المغاربية والدوؿ األوروبية، و 

ومستعمرتيا السابقة )ليبيا( التي  1.3مف خبلؿ المقارنة بيف إيطاليا التي يقدر فييا معدؿ الخصوبة بػ 
أف عدد سكاف الثانية  -في حاؿ ثبات بعض العوامؿ–والدات، مما يعني  04يصؿ فييا إلى 

خبلؿ نفس الحقبة،  %06نة المقبمة فيما سيتقمص عدد سكاف األولى بنسبة س 25سيتضاعؼ خبلؿ الػ 
سنة، فيما يتراوح في  22والثاني، بنيوي، حيث إف متوسط العمر في بمداف المغرب العربي ال يتجاوز 

 (.05)أنظر الممحؽ رقـ 1سنة 35و 33 الدوؿ األوروبية ما بيف
يتوقع أف أوروبا  2000ي لؤلمـ المتحدة لعاـ وفي ىذا الشأف ومف خبلؿ تقرير التقسيـ السكان

مميوف مياجر حتى عاـ  700انطبلقا مف الوضع الديمغرافي فييا يجب أف تستقبؿ حوالي 
بعيدا عف و مميوف مياجر سنويا،  1.7ىذا يعني أف العدد المطموب لفرنسا وحدىا ىوو ، 20502

ي العاممة أمر معمف عمى الكافة، حتى ىذه األرقاـ التي يصعب التأكد منيا، فإف الحاجة إلى األيد
بإخبلء   1995" الذي أمر عاـ أالن جوبيومف جانب مف قاوموىا مثؿ رئيس الوزراء السابؽ "

أخذا و يعمف اآلف: "بالنظر لمتغيير في العقمية، و ىو كنيسة ساف برنار مف المياجريف "بدوف وثائؽ" 
 .3إلى أيدي عاممة أجنبية"في االعتبار الحاجات الديمغرافية، فستحتاج أوروبا 

إف التطور األكثر داللة وبمعنى األكثر قمقا لكؿ ىذه البمداف يتمثؿ في اليبوط الحاد لمستوى 
الخصوبة، محسوبة عمى قاعدة األطفاؿ لممرأة الواحدة، وفي الواقع كاف المعدؿ المتوسط في بمداف شرؽ 

فقد انحدر المعدؿ المتوسط  1999في عاـ  طفؿ لكؿ امرأة، أما 2.05يبمغ  1985أوروبا ووسطيا عاـ 
طفؿ(، في  1.5إلى ) 2020طفؿ، كما تشير التوقعات إلى انخفاض إضافي عمى مشارؼ  1.26إلى 

طفؿ لممرأة  3.3حيف نسجؿ ارتفاع معدؿ الخصوبة لدى المياجريف المغاربة واألتراؾ خاصة )بمعدؿ 
مف جنوب وشرؽ المتوسط قد يمثموف صماـ أماف  ( فالمياجريف65–15الواحدة( وارتفاع الفئة النشطة )

مف  %5 إلى 2 ألوروبا في مواجيتيا لمشكؿ العجز الديمغرافي حيث تستقطب أوروبا الغربية مف
 .4الفائض السكاني في جنوب المتوسط لسد الفراغ في فئة الشباب

                                                           
 .121، صوآخروف، مرجع سابؽ ، في: محمد غربي، سفياف فوكة"اربية إلى أوروبا...معطيات ومغالطاتاليجرة المغة، محمد بمخير  -1
 .130بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص -2
  .58 ، صمرجع سابؽ، في: سمير أميف وآخروف، "المشروع األورومتوسطي بيف الوقع والخياؿ"عمى الكنز،  -3

4
- Les scénarios des Nations Unies, Op-Cit, p 03. 
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ف بيف سكاف يطرح التبايف في البناء السكاني في جنوب المتوسط وشمالو إمكانية إحداث تواز 
أوروبا المسنيف وسكاف جنوب المتوسط المتميزيف بجيؿ الشباب الناشطيف الذيف تواجييـ اآلفاؽ 

" فإف المنطقة العربية أي ليسمي ليبشيتزالمغمقة، ووفقا لتقديرات مدير معيد صندوؽ النقد الدولي "
يد عاممة شابة مف المقدر أف )الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا( تواجو تحديا ديمغرافيا استثنائيا يمثؿ ب

، كما أف 2000عمى عاـ  %80أي بزيادة  2020مميوف مواطف بحموؿ عاـ  185يصؿ عددىا 
 100معدالت البطالة لدوؿ المنطقة ىي مف بيف النسب األعمى عالميا، وىناؾ حاجة إلى توفير 

مرشحيف لميجرة الو العاطميف عف العمؿ حاليا بيدؼ استيعاب  2020مميوف وظيفة جديدة بحموؿ 
 .1واليد العاممة المستقبمية باعتبار فئة الشباب في تزايد مستمر

في المغرب  سنة 05يوضح التباين الديمغرافي والوضع المتوسط لمشباب  :(5) رقم جدول  
 .0222لعام  العربي وجنوب أوروبا

سط المعدؿ المتو  التنافس بيف األجياؿ الدولة دليؿ
 لؤلشخاص المسنيف

المعدؿ المتوسط 
 المتوقع لؤلطفاؿ

  المغرب العربي 
 2.26 0.27 6.12 الجزائر
 2.27 0.26 6.15 ليبيا

 2.33 0.32 4.91 المغرب
 2.81 0.30 4.71 موريتانيا
 2.12 0.34 4.90 تونس

 جنوب أوروبا
 1.13 1.73 2.54 إسبانيا
 1.75 1.11 1.79 فرنسا
 1.22 1.60 1.85 إيطاليا
 1.32 1.48 2.28 برتغاؿ

Source : Philippe Fargues, les politiques Migratoires en Méditerranée Occidentale : Contestes, 

contenu, perspectives, série :« CARIM-RR », institut universitaire européen, RSCAS, 2002, p02.  

 

                                                           

   .44صمرجع سابؽ،  ، قضايا المياجريف العرب ...،مصطفى عبد العزيز مرسي 1-
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حقائؽ عمى ضفتي المتوسط يصبح العمؿ مف أجؿ التوصؿ إذا ما تأممنا ىذه المعطيات وال
إلى معادلة مقبولة لمتعامؿ مع ظاىرة العجز والفائض الديمغرافي بيف ضفتيو إجراء واقعي، 
فانخفاض معدؿ المواليد في أغمب دوؿ االتحاد األوروبي وتزايد نسب أفراد العمر الثالث 

Troisième âge  الذي يتزايد فيو معدالت النمو في جميع دوؿ (، في الوقت 80سنة و 60)ما بيف
جنوب المتوسط يخمقاف حاجة متبادلة بيف الجانبيف إلحداث توازف في االختبلؿ الديمغرافي في 

، وىذا األمر يتوقؼ عمى مدى إتباع االتحاد األوروبي لسياسة ليبرالية 1شكؿ تيارات ىجرة نظامية
مف أيموؿ/سبتمبر  11ناؽ خاصة بعد أحداث حقيقية لميجرة وعدـ العمؿ بسياسة تضييؽ الخ

، أيف تصاعدت القيود عمى اليجرة القانونية القادمة مف الجنوب، ونظرا لثقؿ التوازف 2001
السكاف، فإنو في مثؿ ىذا الديمغرافي في ىذا األخير الذي يعرؼ فجوة كبيرة بيف سوؽ العمؿ وعدد 

 غير الشرعية اليجرة.و سواء الشرعية أ اليجرة والوضع السبيؿ الوحيد لتخفيؼ ىذا الضغط ى

 المطمب الثالث:

 أىمية حقيقة اليجرة في المنطقة األورومتوسطية 

تشكؿ حركات اليجرة ظاىرة عالمية تعود إلى أسباب ذات أبعاد اجتماعية اقتصادية تظير عناصر 
ذ ـل تكف اليجرات ظاىرة جديدة فإنيا تشاىد تحوالت ميمة ىي خصائصيا، عولمتيا وتنوعيا  مشتركة، وا 

بالنسبة إلى البمداف المصدر، العبور والوصوؿ، وبالنسبة إلى أسباب "الطرد" أو "الجذب" المختمفة فيي 
 عوامؿ يترتب عمييا تناقص تدريجي ألىمية الروابط التقميدية والتاريخية بيف بمداف المنشأ وبمداف اإلقامة.

المية لميجرات فإف عدد المياجريف في أنحاء حسب قسـ السكاف لدى األمـ المتحدة والييئة الع
مف  %2.9مميوف نسمة، وىذا مف غير عدد المياجريف غير القانونييف ما يعني  175العالـ بمغ حوالي 

سنة األخيرة، ففي مجموعة االتحاد األوروبي فقد  15سكاف العالـ، ارتفع ىذا العدد باستمرار خبلؿ 
 .2ف شخص في السنوات القميمة األخيرةقارب الرصيد اليجري السنوي المميوني
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ذا نظرنا إلى المستقبؿ القريب سيشكؿ استمرار حروب خطيرة و  الفجوات االقتصادية القائمة و ا 
بيف الدوؿ، وكذلؾ أنشطة الشبكات السرية لممتاجرة باألشخاص التي تزداد تعقيدا، كميا عوامؿ تنبؤ 

 بتفاقـ التدفقات اليجرية خبلؿ السنوات المقبمة.

وفي ىذا السياؽ مف اليجرات المعولمة تتميز المنطقة األورومتوسطية كإحدى أىـ المناطؽ 
الجغرافية فيما يخص أىمية وكثافة الحركات اليجرية، ففييا تتجسد أيضا الخصائص الجديدة لميجرات 
د عمى مستوى عالمي، لكف في نفس الوقت ال تزاؿ تحتفظ بوزف كبير تمؾ العوامؿ التي حددتيا عقو 

نسانية عميقة بيف بمداف الضفتيف.  مف التاريخ المشترؾ بروابط ثقافية وا 

يبرز حجـ عدد المواطنيف الوافديف مف بمداف حوض المتوسط عامؿ بالغ األىمية ضمف 
مجموع الوافديف اآلتيف إلى دوؿ أعضاء االتحاد األوروبي، فبالرغـ مف محدودية المعطيات المتوفرة 

 مميوف نسمة. 4.8يفوؽ  ما 2001بمغ العدد عاـ 

وداخؿ ىذه الدورة اليجرية الحديثة العيد تعتبر دوؿ أوروبا الجنوبية)إسبانيا، إيطاليا، فرنسا( أكبر 
البمداف استقباال لممياجريف القادميف مف بمداف الشراكة المتوسطية التي تعتبر مف أىـ  البمداف المصدرة 

 .1تونسفي  %5، و%11، الجزائر %24، المغرب %58لممياجريف عمى التوالي: تركيا 

نظرا لعدد مواطني البمداف الشريكة المتوسطية المقيميف في دوؿ االتحاد األوروبي في عاـ 
عدد يماثؿ حاالت  وىو ( مف مجموع المياجريف المقيميف فييا، %19نجد في إسبانيا) 2002
 بمغ ىذا العددو  (،%15.9) الدانمارؾ (،%19.2) (، النمسا%18) بمجيكاو ( %22.3) إيطاليا

 .2( في ألمانيا%29.8(، ىولندا و)%30.6)و( في فرنسا 42%)

يعكس ىذا التعداد حجـ وأىمية حركات اليجرة في المنطقة المتوسطية، وال ينبغي لشدة دورة 
اليجرة أف تخفي النظرة والخمفية التاريخية لميجرة في المجاؿ األورومتوسطي الذي يستحيؿ فيو رسـ 

 خي مشترؾ بيف البمداف التي سجمت خبرات مختمفة جدا عف اليجرات.تطور تاري

شرؽ المتوسط إلى أوروبا معطى تاريخي بالغ األىمية، إذ كاف و تشكؿ اليجرة  مف جنوب 
                                                           

 .05ص مرجع سابؽ، ،يمبير اتمع اشبيمة  توازفتقرير عف اليجرة والتعاوف بيف المنطقة األوروبية المتوسطية إعادة  -1
2
- Philippe Fargues, Op-Cit, p01– 02. 
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، فقد ساىـ المياجروف في إعادة إعمار أوروبا  ازدىار و ليا دور فيما ىي أوروبا عميو اليـو
أثير السياسي، االقتصادي واالجتماعي لميجرات عمى اقتصادىا، ليذا ال يمكف الشؾ في الت

بشكؿ عاـ تمت اإلشارة إلى أىمية اليجرة بالنسبة إلى بمداف االستقباؿ كأحد العناصر و المنطقة، 
التي مف شأنيا أف تساىـ في التخفيؼ مف تأثير الشيخوخة الديمغرافية التدريجية بالنسبة إلى 

 .1مستقبؿ أنظمة الضماف االجتماعيو القتصادي ا واحتياجات األسواؽ العالمية والنم

تمثؿ اليجرة في المنطقة األورومتوسطية فرصة مستقبؿ وتحسيف التوقعات الحيوية آلالؼ 
مف األشخاص الذيف عف طريؽ التنقؿ يتطمعوف إلى الحصوؿ عمى أفضؿ أحواؿ حياتية وعمالية، 

قتصادية لمعديد مف األسر في وكذلؾ فإف عمؿ المياجريف يحمؿ ضمانا أدنى لبلستدامة اال
 مجتمعات البمداف األصمية.

 شيدت دورة اليجرة في المنطقة األورومتوسطية خاصية بارزة وىي التزايد الكبير الذي شيدتو
اليجرة الخفية خبلؿ السنوات األخيرة، كذلؾ الجرائـ المتصمة بالمتاجرة باألشخاص التي أخذت 

ؿ مؤثر عمى النساء واألطفاؿ مما يخؿ بحقوؽ اإلنساف اتجاىا متصاعدا في بعض البمداف وبشك
األساسية، فتفاقـ ظاىرة اليجرة السرية تعود أساسا إلى حاالت عدـ التوازف االقتصادي بيف شماؿ 

 .2الضفتيفوجنوب البحر المتوسط وترمي إلى مجمؿ العبلقات االقتصادية والتجارية بيف 

بجمع شمؿ  وسواء كانت متصمة بأسباب عمالية أ لميجرة الدائمة في المنطقة األورومتوسطية
في و االقتصادي المسجؿ في عدد ال يستياف بو مف البمداف المستقبمة،  والعائبلت أىمية في النم

المرحمة األخيرة زاد وزف التدفقات اليجرية الدائمة مف أجؿ العمؿ كما أصبح كذلؾ الدخوؿ بغرض 
 مصادر اليجرة كما في حالة إسبانيا.االستقرار بسبب لـ شمؿ العائمة مف أكبر 

                                                           
مجمة مقاربات، مركز دمشؽ لمدراسات النظرية  ، إشكاليات اليجرة في إطار الشراكة األورومتوسطية،يعبد اهلل تركمان -1

 ، /htms.1442http://www.mokaraba.com.، عمى الموقع: 2006والحقوؽ المدنية، 
 (.15:23، 20/05/2011)تاريخ التصفح: 

مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  :ظبيو ، أب"حقوؽ اإلنساف في الشراكة األورومتوسطية"عبد العالي حور،  -2
 .52–51، ص2009(، 143العدد) ،ستراتيجيةادراسات  ،اإلستراتيجية

http://www.mokaraba.com/s.1442.htm
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نمتمس األىمية الحقيقية لميجرة في حوض المتوسط في ثبات مجموعات واسعة مف إحدى الدوؿ 
الشريكة األورومتوسطية في فضاء االتحاد األوروبي كما ىي حالة المواطنيف الجزائرييف في فرنسا، 

لة األتراؾ في ألمانيا وغالبا ما تمثؿ ىذه مف الجزائرييف المقيميف خارج وطنيـ، وحا %85حيث يوجد 
 .1المجموعات التي حصؿ توطنيا عمى مدار سنيف خميط بيف أجياؿ عدة

إذ سواء في الماضي أوفي الحاضر ال يمكف أف نتجاىؿ مساىمة ىذه المجموعات في النمو 
بمعيار أمني، االقتصادي ألوطانيـ األصمية وفي بمداف االستقباؿ التي أصبحت تقيس حركات اليجرة 

ومف جية أخرى تؤكد عمى أىمية حضور المواطنيف الكفاءات مف البمداف الشريكة إلى االتحاد 
 األوروبي الذي يبمغ عددىـ المعدؿ المتوسط عند المواطنيف األصمييف في بمداف اإلقامة.

انيـ تؤدي بنا ىذه الحقيقة إلى األىمية التي قد يكتسبيا خروج الخّرجيف والكفاءات مف أوط
يظير  يذال ""بيروب األدمغةما يسمى  األصمية بحثا عف أفضؿ إمكانيات العمؿ في أوروبا، وىو

وجيا أكمؿ لمساىمة اليجرة في التنمية والرفاىية في بمداف اإلقامة، إف ىذه الظاىرة تشكؿ معضمة 
دوؿ تؤثر بشكؿ خاص عمى البمداف النامية مف المنطقة األورومتوسطية وتؤثر أيضا عمى ال

 .2المتقدمةاألوروبية 

لى جانب اليجرة الدائمة تحصؿ أيضا في المنطقة حركات ىجرية مؤقتة ميمة جدا و  ف لـ و ا  ا 
قد ترجع أىمية ىذا النوع األخير في السنوات القميمة و تظير ىذه األخيرة اتجاىات واضحة، 

أف العمؿ المؤقت و الماضية إلى التنقبلت المتصمة بأسباب مختمفة عف األسباب العمالية خاصة 
الموسمي عنصر ميـ في حركة اليجرة المؤقتة، ألف النطاقات الطالبة بدأت تمجأ إلى ىذا النوع و 

المنحدريف مف و مف اليد العاممة مف المياجريف المتواجديف في البمد والمفتقديف إلى شغؿ ثابت أ
ىي حقيقة عبور و ميمة  في شكؿ أعـ ىناؾ في المنطقة حقيقةو غير القانونية، و اليجرة الخفية 

مختمفة، فعمى سبيؿ المثاؿ يكفي القوؿ و األشخاص الذيف ينتقموف بصورة مؤقتة ألسباب مشروعة 
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غير ذلؾ و بأف تنقبلت األشخاص المتصميف بالمجاالت الجامعي، العممي والثقافي، تنقبلت الطبلب 
 .1لتبادؿ بيف ضفتي المتوسطأقوى طاقة لتطوير العبلقات واو أف تمثؿ إحدى الحقائؽ األكثر لزوما 

إف التدفقات اليجرية في المنطقة األورومتوسطية مع أنيا تيدؼ غالب إلى الفضاء األوروبي 
إال أنيا تشكؿ ظاىرة أكثر تعقيدا يمكف فييا تحديد حقائؽ بمداف ىي في نفس الوقت دوؿ مصدرة 

ى دفع سياسات تعاوف نوعية دوؿ عبور، مما يطرح إشكالية خاصة في الحاجة إلو مستقبمة لميجرة و 
ليس في و في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تحريؾ األدوات البلزمة إلدراؾ ىذه الحقيقة في كافة أبعادىا 

 .2بعدىا األمني فقط
حاليا يعارض االتجاه السائد لمتدفقات اليجرية إلى دوؿ أوروبا األىمية الضئيمة التي تكتسبيا 

نفسيا، ولكف قد يزيد ىذا المشيد تعقيدا بسبب احتماؿ التنقبلت بيف الدوؿ الشريكة المتوسطية 
جنوب قد تدفعيا عمميات تكامؿ إقميمي تخمؽ توقعات قدر  –ظيور تيارات ىجرية جديدة جنوب

 أكبر مف التنمية االقتصادية وفرص عمؿ في المنطقة.
تعكس  والمنطقة األورومتوسطية في دورة اليجرة عمى مستوى العالـنظرا لتزايد دور النساء 

أىمية ىجرة النساء إلى جانب الوزف التقميدي في جمع شمؿ العائبلت كوسيمة لمدخوؿ في بمداف 
اإلقامة، حيث تشير التقارير والدراسات عمى مستوى العالـ إلى المساىمة الكبيرة مف قبؿ النساء 

غؿ النساء المياجرات في اقتصاد أوطانيـ األصمية عف طريؽ التحويبلت النقدية، فكثيرا ما تشت
تستوجب األىمية و جزء المدة، و المياجرات بقدر أكبر مف الرجاؿ المياجريف أشغاال مؤقتة أ

المتزايدة لدور المرأة في حقيقة اليجرة في المنطقة تحسيف سياسات االندماج االجتماعي والعمالي 
 .3مياجراتو التي ترمي إلى وضع حد لحاالت التمييز المزدوج بكونيف نساء 

نب ىذا تجدر اإلشارة في حقيقة أىمية اليجرة إلى الجانب المتصؿ بطالبي المجوء إلى جا
حاالت التدىور في ظروؼ الحياة التي يقع فييا الذيف يرفض طمبيـ لمجوء، خاصة خبلؿ و 

                                                           
 .44، مرجع سابؽ، صوآخروف وفضيؿ دلي -1
  .248ع سابؽ، صعمي الحاج، مرج -2
، ص (2008/2011، )البحر المتوسط واالتحاد األوروبي ؿاليجرة النسائية بيف دو : 2جوف لوي فيؿ، يوروميد لميجرة-3
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أمننة القضايا المتعمقة باليجرة والمياجريف التي أدت إلى و السنوات األخيرة مع توسع مفيـو األمف 
 .1مقيدة لتدفقات اليجرة بكؿ أنواعياتبني سياسات 

ال يمكف االنتياء مف رسـ األىمية الحقيقية لميجرة في المنطقة األورومتوسطية دوف اإلشارة 
ذ اعتمدنا  إلى محدودية المعطيات، إذ ىناؾ نقصاف في اإلحصائيات المتوفرة عف تيارات اليجرة، وا 

ريف قادميف مف دوؿ الشريكة حوؿ مياج EUROSTATعمى المعطيات التي أعطتيا ىيئة 
يبلحظ أف المعطيات األخيرة عف القدـو إلى فرنسا  2001و 1997المتوسطية خبلؿ الفترة ما بيف 

وال ببمجيكا عاـ  2001، وأنيا ال تحوي عمى المعطيات المتعمقة بإيطاليا عاـ 1999تعود إلى عاـ 
لى جانب 1997متحدة عاـ والمممكة ال 2000لمانيا عاـ كذلؾ بالنسبة أل، و 2000و 1998 ، وا 

معمومات عف خروج المواطنيف األوروبييف إلى الدوؿ الشريكة  EUROSTATذلؾ ال توفر ىيئة 
" عف اتجاىات OCDEالمتوسطية، كما أف مصادر أخرى مثؿ التقرير الحديث الصادر عف ىيئة "

تيف الشمالية ال تعكس معطيات نوعية حوؿ التيارات بيف الضف 2003اليجرات الدولية لعاـ 
 .2والشرقية لمبحر المتوسطالجنوبية 

يبقى اإلشكاؿ مطروحا بيف وجية نظر الضفتيف حوؿ أىمية اليجرة ألنو ميما كاف لميجرة 
مف سمبيات عمى الدوؿ األوروبية إال أنيا تساىـ في ترسيخ التنمية االقتصادية بأوروبا بالنظر إلى 

الكفاءات ريف خاصة الغير الشرعييف دوف نسياف طبيعة األعماؿ التي تكوف مف نصيب المياج
العممية، كذلؾ األمر بالنسبة لبمداف جنوب وشرؽ المتوسط فاليجرة تمعب دورا أساسيا في التوازنات 
االقتصادية، االجتماعية والمالية في ىذه البمداف، إذ أصبحت تحويبلت المياجريف تمثؿ موردا أساسيا 

 (.06)أنظر الممحؽ رقـ 3ة مف حيث الكـ والنوعيساىـ في تحسيف القدرة الشرائي
والشراكة األورومتوسطية التي تضـ  أفادت دراسة جديدة، أجرتيا ىيئة تسييؿ االستثمارفقد 

أنشطة البنؾ األوروبي لبلستثمار في دوؿ منطقة المتوسط، أّف بإمكاف مياجري الشرؽ األوسط 
                                                           

 .102بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص  -1
)تاريخ التصفح  ،http://www.delmar.cec.en.imt، عمى الموقع:تونسو بعثة المفوضية األوروبية في المغرب  -2

01/05/2013 ،11:17،) 
عبل الخواجة، الدور االقتصادي لتحويبلت المياجريف، "بالتطبيؽ عمى دوؿ شماؿ إفريقيا"، ورقة مقدمة لندوة "المغتربوف  -3

 .19 ، ص2007العرب مف شماؿ إفريقيا في الميجر األوروبي"، القاىرة : جامعة الدوؿ العربية، 

http://www.delmar.cec.en.imt/
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 وىموا أكثر في تنمية بمدانيـ األصمية لاأف يس أفريقيا الشمالية المقيميف في االتحاد األوروبيو 
مرت مميارات اليوروات التي يحولونيا سنويا عبر النظاـ المصرفي. إذ أّف معظـ المياجريف 

والجزائر الخمسة مبلييف المقيميف في دوؿ االتحاد األوروبي المنحدريف مف ثماني دوؿ )المغرب 
إلى ىذه  ومميار يور  7.1يرسموف كؿ سنة حوالي  وتونس ومصر ولبناف وسورية واألردف وتركيا(،

مميار سنويا إذا ما أضيفت إلييا  13.6مميار و 12.4تصؿ ىذه المبالغ إلي ما بيف و  .1الدوؿ
%( مف ىذه المبالغ مخصص 9.7األمواؿ المنقولة بصورة غير رسمية. لكف قسما ضئيبل فقط )

% 1أّف ىذه األمواؿ التي تمثؿ  ىتي أشارت إللبلستثمارات المنتجة، طبقا لما ورد في الدراسة، ال
مف أجؿ ميما  مف إجمالي الناتج المحمي في كؿ دولة معنية يمكف أف تكوف مصدرا -عمى األقؿ-

 .2البمدافتنمية ىذه 

( لمبنؾ الدولي إلى أّف اليجرة قد 2006ومف جية أخرى، فقد لفت تقرير حديث )مارس/آذار 
المحمييف، وتعمؿ عمى تقميص الفقر، وزيادة وتيرة التنمية في الدوؿ  تساىـ في تحسيف مستويات السكاف

 شكؿ جيد وخفضت كمفة التحويبلت.بالنامية المصدرة لميجرة إذا أ ديرت األمواؿ المحولة 

مميار دوالر في  4.5 مميار دوالر، منيا 11 شماؿ أفريقيا بنحو التقرير التحويبلت نحو اذى ريقد  
ى تمؾ التحويبلت في سد عجز الميزاف التجاري الذي تجاوز العاـ الماضي تسعة المغرب، الذي يعتمد عم
% عمى األقؿ مف األسر المغربية عمى تحويبلت مياجرييا في أوروبا المقدر 10مميارات دوالر. ويعيش 

مميوف شخص. واألمر نفسو ينطبؽ عمى تونس التي تعتمد عمى التحويبلت وعائدات  2.5 عددىـ بنحو
جالية قوية في  وجود شكؿ كبير، عمى رغـبالدولية، بينما ال تعتمد الجزائر عمى تمؾ المصادر السياحة 

 .3أوروبا، خصوصا في فرنسا، حيث تزيد عمى مميوف شخص

عمى الرغـ مف أىمية تحويبلت المغتربيف العرب إلى بمدانيـ األصمية، إال أف مساىمتيـ في 
ييا ال تزاؿ متواضعة مقارنة بمساىمة المغتربيف الصينييف عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية ف

ليس المقصود بيذه المساىمة حجـ التحويبلت و غيرىـ في تنمية بمدانيـ األصمية، و الينود و أ
                                                           

 عبد اهلل تركمانى، مرجع سابؽ. -1
 .نفس المرجع -2

.26عبل الخواجة، مرجع سابؽ، ص  - 3 
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توظيفيا، فمعظـ ىذه التحويبلت تذىب لبلستيبلؾ و مقصود كيفية استثمارىا و المالية بقدر ما ى
وعمى الجانب وى جزء متواضع ألغراض االستثمار والتنمية، ال يبقى سو العائمي بمختمؼ أشكالو 

استنفاد القوى اآلخر فإّف اليجرة قد يكوف ليا آثار سمبية عمى المجتمعات في دوؿ الجنوب، مثؿ 
ما يعرؼ بػ "ىجرة العقوؿ"  العاممة برحيؿ األشخاص المنتجيف واألكفاء وذوي الخبرات العالية، وىو

  . 1إلى دوؿ الشماؿ

اتفاؽ عمى أف العبلقة بيف اليجرة والتنمية االقتصادية واالجتماعية ليست عبلقة ىناؾ 
بسيطة أو تسير في اتجاه واحد، فالعبلقة بيف اليجرة والتنمية عبلقة في اتجاىيف حيث يمكف 
اعتبار اليجرة جانبا مف آليات التنمية فضبل عف كونيا متغيرا مستقبل يؤثر في عممية التنمية في 

 .2والمستقبمة لميجرةلدوؿ المرسمة كؿ مف ا

يشكؿ تطور حقيقة اليجرة في المنطقة األورومتوسطية جزء مف مركب العبلقات التاريخية، 
اإلنسانية، االقتصادية والتجارية، فيي التي تقوي العبلقات بيف أطراؼ الشراكة، لذا البد مف النظر 

لبلرتفاع في  مني، خاصة وأنيا مرشحةفي كؿ أبعاد ظاىرة اليجرة وعدـ النظر إلييا كتيديد أ
السنوات المقبمة نتيجة لمضغط الديمغرافي المتوقع في دوؿ الجنوب في عشرة أعواـ المقبمة، ليذا 

 فالحاجة إلى التنمية في الجنوب البد منيا في المدى القريب.
 

 

 

 

                                                           

عبد اهلل تركمانى، مرجع سابؽ. - 1 
شكالية التنمية في دوؿ المغرب العربيو اليجرة " بف داودية وىيبة، ،بارؾ نعيمة -2 "، في: محمد غربي، سفياف فوكة ا 

 .343، ص وآخروف، مرجع سابؽ
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 :خالصة الفصل األول
األمـ المتحدة ومف قبميا تعد اليجرة بصفة عامة حقا مف حقوؽ اإلنساف أقرتيا مواثيؽ 

الشريعة اإلسبلمية، وفي إطار مشروعية اليجرة فيي حؽ مكفوؿ لكؿ إنساف، كما أنيا تعتبر جزءا 
ميما في مسار العولمة، لذا يجب أف يمارس ىذا الحؽ مف خبلؿ األطر القانونية التي تحددىا كؿ 

تحوؿ اليجرة مف حؽ إلى عمؿ دولة لدخوؿ أجنبي إلى أراضييا، وفي حالة مخالفة ىذا اإلطار ت
غير مشروع تحدده كؿ دولة وفقا لقانونيا واإلجراءات التي تتخذىا لمواجية المياجريف غير 

 الشرعييف.

ميما تعدد شرح أسباب اليجرة فنحف نميؿ إلى الرأي القائؿ بأف الدافع الرئيسي ليذه الظاىرة 
فجوة التنموية التي تحرص الدوؿ الغنية فال يعود إلى عوامؿ ومؤثرات اقتصادية بالدرجة األولى،

تمعب دوًرا مميًزا في استمرار تدفقات اليجرة مف الجنوب نحو  عمى وجودىا بينيا وبيف الدوؿ الفقيرة
في ظؿ تزايد االختبلفات والتباينات في مستوى المعيشة والنمو االقتصادي والضغوط الشماؿ، و 

ماـ السياسات واإلجراءات األمنية المتشددة حوؿ اليجرة الديمغرافية في الضفة الجنوبية لممتوسط، وأ
عمى مستوى االتحاد األوروبي، فإف انتقاؿ األشخاص عبر الحدود سًرا رًدا بدييًيا في عالـ آخذ في 

 العولمة.

سواء في الماضي أوفي الحاضر ال يمكف أف نتجاىؿ أىمية اليجرة، ألنو ميما كاف لميجرة 
روبية إال أنيا تساىـ في ترسيخ التنمية االقتصادية بأوروبا بالنظر إلى مف سمبيات عمى الدوؿ األو 

طبيعة األعماؿ التي تكوف مف نصيب المياجريف خاصة الغير الشرعييف دوف نسياف الكفاءات 
العممية، كذلؾ األمر بالنسبة لبمداف جنوب وشرؽ المتوسط، فاليجرة تمعب دورا أساسيا في 

جتماعية والمالية في ىذه البمداف، إذ أصبحت تحويبلت المياجريف تمثؿ التوازنات االقتصادية، اال
موردا أساسيا لمدوؿ األصؿ، وىذا ما يؤدي إلى تحسيف القدرة الشرائية ليس فقط مف حيث الكـ 

جزء مف مركب العبلقات التاريخية، اإلنسانية، ولكف كذلؾ مف حيث النوع، كما أنيا تعتبر 
 .ي التي تقّوي وتعّزز العبلقات بيف أطراؼ الشراكة األورومتوسطيةاالقتصادية والتجارية، وى
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اتساع مفيـو األمف تحولت اليجرة خاصة في جانبيا غير الشرعي إلى أكبر القضايا  مع 
التي تثير مخاوؼ الدوؿ خاصة دوؿ االستقباؿ، ىذا الوضع أدى إلى تكريس منطؽ أمننة الظاىرة، 

الظواىر األمنية التي أصبحت تأخذ أكبر مساحة في االجتماعات والمؤتمرات إذ تحولت إلى أحد 
ىكذا أصبحت الدراسات تركز عمى االرتباط و الدولية المتعمقة باألمف خاصة لدى الدوؿ األوروبية، 

التعسفي الموجود بيف اليجرة واألبعاد األخرى غير العسكرية لؤلمف كالتيريب، المتاجرة بالسبلح 
 . 2001 سبتمبر 11اصة بعد أحداث واإلرىاب خ
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 المبحث األول:

 ارتباطيا بالمفيوم الحديث لألمنو اليجرة 
شيدت العبلقات الدولية تغيرات جذرية متسارعة سواء مف الناحية االقتصادية، السياسية، أو 

مى الرؤية االجتماعية، وحتى مف ناحية المفاىيـ والقيـ، فمـ يعد مثبل مفيـو األمف مقتصرا ع
الواقعية ذات البعد العسكري لؤلمف بؿ تعداه ليشمؿ أبعاًدا جديدة بما فييا البعد االجتماعي مؤثرا 
بذلؾ عمى دالالت مفاىيـ أخرى كمفيـو اليجرة مثبل التي تمت أمننتيا منذ بداية الثمانينات 

 اعي اقتصادي.وأصبحت رىاف أمني سياسي في المنطقة األورومتوسطية بعدما كانت رىاف اجتم

 المطمب األول:

 توسع مفيوم األمـن

تحوؿ في أجندة السياسة الدولية، حيث  ثمع سقوط جدار برليف ونياية الحرب الباردة حد
شيدت ىذه األخيرة ظيور عدة مسائؿ ومواضيع جديدة، لـ يستثف ىذا التفسير أجندة السياسة 

ة الحرب الباردة والمتمثمة في الخوؼ مف األمنية إذ تغيرت التيديدات األمنية السائدة في مرحم
الغزو واالختراؽ السوفيتي ما يعني تراجع التيديدات التقميدية في مقابؿ تصاعد التيديدات الجديدة 

أستاذ العمـو السياسية  1"دومينيك دافيد" "Dominique Davidالعابرة لمحدود، ىذا ما أشار إليو "
زائر مؤكدا بأنو مف المنتظر أف يأخذ األمف أبعاد جديدة في جامعة باريس في محاضرة ألقاىا بالج

 اليجرةمف خبلؿ ظيور عناصر جديدة مف شأنيا أف تؤثر عمى مفيـو األمف كمشكمة الديمغرافيا، 
أيف تصبح المعبة غير صفرية نظرا لوجود طرؽ لحؿ المشكمة مع إمكانية أف يستفيد كثيروف،  ،...

كة الجميع في حميا: كالفقر، التخمؼ، اليجرة، اإلرىاب، خاصة وأف ىذه المشاكؿ تتطمب مشار 

                                                           
 ، مارس(452)، العددمجمة الجيش ،"األمف في البحر األبيض المتوسط مف أجؿ نظرة أمنية موحدة" بوسالـ،. ر -1

 .27، ص2001
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كؿ ىذه أمثمة حية ونشطة عمى التيديدات الجديدة التي تستدعي تضافر جيود كؿ  ،الجريمة...
 .أطراؼ العبلقة لحميا واحتوائيا

مف ىذا المنطمؽ أصبحت المقاربة التقميدية لؤلمف التي تعتمد في تفسيرىا عمى األمف 
جاه بالتركيز عمى األمف العسكري الذي بتوفره يمكف لمدولة الحفاظ عمى سبلمة األحادي االت

حدودىا وأراضييا وتحقيؽ االستقرار الداخمي والتصدي لمتيديدات الخارجية ما يضمف لمدولة بقاءىا 
وتفوقيا عمى باقي الوحدات، وىذا ما يميز الدراسات األمنية حتى وقت قريب لما كانت العبلقات 

 .1العسكريةوؿ تخضع لممنطؽ الواقعي القائـ عمى القوة بيف الد

لـ تعد المقاربة التقميدية لؤلمف مبلئمة لمقاربة القضايا والرىانات األمنية المستجدة، فحقؿ 
الدراسات األمنية المعتمدة قد تـ إعداده بشكؿ ال يسمح بالتعامؿ مع عالـ ما بعد الحرب الباردة، 

ـ اعتماده خبلؿ الفترة السابقة كاف جد ضيؽ بتغميبو الشؽ العسكري ذلؾ ألف مفيـو األمف الذي ت
عميو كاف البد مف تغيير التوجو والنظر إلى األمف و لؤلمف عمى األىداؼ األخرى لمسياسة العامة، 

تحميؿ طبيعة القضايا األمنية المطروحة التي أصبحت تتخذ تدريجيا الطابع غير و بالتعامؿ 
المنظور االستراتيجي التقميدي في مقاربة األمف يطرح مجموعة مف العسكري، فاالعتماد عمى 

التسمح و الصعوبات، ألنو لـ يعد باإلمكاف االعتماد عمى المأزؽ األمني الناتج عف السباؽ نح
طبيعة القضايا و لتفسير التحديات الراىنة لؤلمف، فكاف البد مف توسيع مفيـو األمف ليتبلءـ 

 .2والتيديدات الراىنة

كاف األمف مرتبط بغياب التيديد العسكري بالنسبة ألوروبا، لكف أوروبا لـ تستطع أف  لوحتى 
عسكرية  غير تضمف أمنيا رغـ غياب التيديد العسكري السوفياتي، وىذا بسبب ظيور تيديدات

طرحت مفاىيـ جديدة لمخطر والتيديد وفرص التقارب الجغرافي مع دوؿ الحوض المتوسطي، 
جنوب  أىميا اعتبار لؤلمف حصرتيا في مجموعة مف المصادر ىيـ جديدةأوروبا مفا فحددت

                                                           
 .95، ص1996، جويمية السياسة الدوليةالقاىرة:  ،"األمف األوروبي المتوسطي مف وجو نظر مصرية"طو المجذوب،  -1
 عمى الموقع: البحث في األمف المجتمعي،، برامج إعادة صياغة مفيـو األمف، غعادؿ زقا -2

http://www.geocities.com/adelzeggah/recon1.html ،( :12:24 ،02/06/2011تاريخ التصفح). 

http://www.geocities.com/adelzeggah/recon1.html
http://www.geocities.com/adelzeggah/recon1.html
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المتوسط كمصدر أساسي لمتيديد والبلأمف باحتوائو عمى عوامؿ ال استقرار تيدد أمف المتوسط ككؿ 
وأوروبا عمى وجو الخصوص، فيذه التيديدات عابرة لمحدود وتحمؿ إمكانية االنتشار إلى أوروبا 

ية وغير الشرعية الناتجة أساسا عف الفجوة االقتصادية، االجتماعية تتصدرىا اليجرة الشرع
 والبلتكافئ الديمغرافي  بيف الدوؿ المتوسطية.

إف النظرة الغالبة عمى المنظور األمني األوروبي ىي أف التيديد يأتي أساسا مف جنوب 
منية األوروبية في " في دراستو لمرؤية األادوارد مورتيميرالمتوسط، وىوما أشار إليو الباحث "

التيديدات القادمة من الجنوب ليا جذورىا عبلقاتيا مع دوؿ جنوب المتوسط فيقوؿ بأف"
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولذلك ال تكفي القوة العسكرية وحدىا لضمان األمن 

ىذا يعكس التحول و  ،من ثم يجب وضع سياسة شاممة تتضمن كل ىذه الجوانبو  ،األوروبي
 .1ي يطرأ عمى مفيوم األمن بعد الحرب الباردة"الذ

إحدى القضايا األساسية في المسائؿ األمنية الجديدة، وقد تزامف ذلؾ  ظاىرة اليجرةأصبحت 
مع تطور وتوسع االستخداـ لمفيـو األمف الذي أصبح يشمؿ قضايا ذات أولوية بعد الدولة التي لـ 

منية بؿ امتدت لتشمؿ الفرد والمجتمع، ويعود الفضؿ تعد الفاعؿ الرئيسي الوحيد في الدراسات األ
"أول و" Barry Buzan"باري بوزان" مع كؿ مف مدرسة كوبنياجنفي ذلؾ إلسيامات "

لتحميؿ األبعاد  نموذجا بنائيا" الذيف وضعوا J.De Wildeفيمد و"جاب دي"  Ole Waeverوايفر
ير العسكرية ليا مف األىمية ما يفوؽ العسكرية وغير العسكرية لؤلمف، حيث يروف أف الرىانات غ

التيديدات التقميدية العسكرية وفي ذلؾ إشارة لمقضايا االقتصادية وأزمة اليوية وكؿ ما يدخؿ في 
 .2األمف اإلنسانيدائرة 

" فإف الرؤية األمنية األوروبية تغيرت مع نياية "مدرسة كوبنياجناعتمادا عمى مقاربة 
" حوؿ مدرسة كوبنياجناألمف شامبل، فكاف الحوار الفكري في " الحرب الباردة أيف أصبح موضوع

                                                           
 .9، ص2008في المتوسط، ممتقى قسنطينة، مصطفى بخوش، التحوؿ في مفيـو األمف وانعكاساتو عمى الترتيبات األمنية  -1

2
-Charles-Philippe David, La guerre et la paix, approches contemporaines de la stratégie, 

presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2000, p 44 – 45. 
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أمن و أمن الدولة ذات السيادة التي تتكوف مف  ثنائية األمنإلدراؾ  األمنية الدراسات حاجة
التفكير إلى المخاطر التي ليا خصائص معينة  ليذا نادت بتوجيو ،1باليويةالمرتبط  المجتمع

وحرماف المواطنيف مف الحقوؽ والحريات الشخصية، كما أكدت  كاستعماؿ القوة واستغبلؿ السمطات
 ع.عمى مواجية التيديدات التي تستيدؼ الدولة والمجتم

الذي يتضمف اليجرة وحماية اليوية  "القطاع االجتماعي" مدرسة كوبنياجنأضافت 
 :2وىي" نظرية األمف باري بوزانوالمعتقدات إلى القطاعات األمنية األخرى التي وسع وفقيا "

واإليديولوجيات التي  يتعمؽ باالستقرار السياسي التنظيمي لمدوؿ والحكومات :القطاع السياسي -
 تستمد منيا شرعيتيا.

تحقيؽ مستويات و األسواؽ الضرورية ، يعني الحفاظ عمى الموارد المالية :القطاع االقتصادي -
 مقبولة مف الرفاىية.

 ى المحيط كأساس تتوقؼ عميو كؿ األنشطة اإلنسانية.يتعمؽ بالمحافظة عمو  :القطاع البيئي -
" مقاربتيف نظريتيف Ole Waeverأول وايفر" و"Barry Buzan "باري بوزانطور كؿ مف 

 األمن المجتمعي Buzzanلمفيـو األمف، شممت المقاربة األولى التي كانت تحت إشراؼ باري 
روبا ما بعد الحرب الباردة،  ينطمؽ فييا كمدخؿ نظري لفيـ السياسة األمنية خاصة التي تبنتيا أو 

وما الدولة إال وسيمة لتحقيؽ وتوفير ىذا األخير، ىذا مرده  الفرد كإطار مرجعي لألمنمف اعتبار 
أساسا تراجع قدرة الدولة عمى مواجية التحديات الراىنة لمسارات العولمة المتسارعة التي تمس أمف 

الشماؿ يمكف أف تكوف مصدر تيديد  جرة مف الجنوب نحوالمجتمعات أكثر مف الدوؿ، فتدفقات الي
وفؽ المنظور األوروبي عمى أساس أنيا تخمؽ فئة اجتماعية تسعى لمحفاظ عمى ىويتيا، حقوقيا 
ومصالحيا المختمفة ما قد يؤدي إلى خمؽ توتر وصراع داخؿ المجتمع، وفي ىذا الغرض يقوؿ 

إلى اليوية السياسية لالتحاد األوروبي من خالل اليجرة كانت أمرا مركزيا بالنسبة : "ىايسمنز

                                                           
1
-Chena Salim, l’orientalisme latent de l’école de Copenhague : « la sécurité sociétale 

appliquée au cas français», Master Gouvernance des Institutions et Organisations Politiques, 

mention « Affaires internationales, sous la direction de Dario Battistella, Université  Sciences 

Po, Bordeaux, 2006-2007, p 20 .  
2

- Charles-Philippe David, Op-Cit, p 102 -110.  
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بينما كانت منذ عقود تخضع  ،قائم عمى الخوف من اآلخر أمني التعامل معيا من منظار
 .1"لمعالجة سياسة اقتصادية والحاجة إلى القوة العاممة

الثقافي، اليوية،  األمف " مرتبط بأمف المياجريف،"بوزانحسب األمن المجتمعي 
 يعرفو بأنو "االستمرارية ضمف الشروط المقبولة لمتطور لؤلنماط التقميدية لمغة،و يات...، اإليديولوج

الطرؼ المعرض لمتيديد واليوية أصبحت و الثقافة، اليوية الدينية والقومية والعادات"، فالمجتمع ى
ي شروط األوضاع حيث تدرؾ المجتمعات التيديد فو " ىاألمن المجتمعيعميو "و القيمة "الميدَّدة" 

 .  2بيف مصالحياو اليوية والعبلقة بينيا 

إف الطرح التقميدي الذي استطاع مسايرة مرحمة ما بعد الحرب وفرض نفسو خبلؿ حقبة 
القطبيف يواجو منذ السبعينات مظاىر العولمة ونتائجيا، الشيء الذي أفرز قراءة جديدة لمعالـ 

إمكانية تواصؿ تصور األمف كمسألة دفاع وضعت الطرح التقميدي محؿ تساؤؿ خاصة فيما يتعمؽ ب
واستراتيجيات مشكبل بذلؾ منعرجا ميما في تعميؽ وتوسيع المفاىيـ بداية مف الثمانينات، فكاف  

" المبادرة في إثارة أولى التساؤالت حوؿ العبلقة التي تربط األمف بالدفاع ومحاولة بناء لباري بوزان"
 people, states, fearالخوف"  الدول، الشعوب،لمعنونة "مفيـو جديد لؤلمف، مؤكدا في دراستو ا

أمف الدولة بؿ يحتاج  (، أف األمف ال يجب أف يقتصر عمى األمف الوطني أو1983الصادرة سنة )
إلى التوسع ليشمؿ قطاعات وأطرافا أخرى، عسكرية، سياسية، اقتصادية وبيئية، باإلضافة إلى 

تي ادوؿ االتحاد األوروبي خاصة بعد تفكؾ االتحاد السوفياليوية التي أصبحت تعرؼ انكشافا لدى 
 .3والتشرذـويوغوسبلفيا وما أفرزتو مف مشكبلت جديدة تتعمؽ بالحدود واألقميات، اليجرة، االندماج 

" أف العالـ حسب تقديره ليس آمنا عمى رؤيتو لمدفاع واألمن" عبر "ىرفي مورانليضيؼ "
ولد و ثار الحدود فتح الباب أماـ التيديدات والمخاطر المتنقمة الذي يتبادر لؤلذىاف، فاند والنح

                                                           
1
- B. Buzan, O.Waever & Jaap. D Wilde, Security: A New framework for Analysis, Boulder, 

Co : Lynne Rienner, 1998, p 29.  
2
- Chena Salim, Op-Cit, p 37. 

، 2004 مركز الخميج لؤلبحاث،متحدة: مارات العربية ال، اإل1، طعولمة السياسة العالميةستيؼ سميث، و جوف بيمبس  -3
 .413 – 412ص
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االنفجار اىتماما بتحسيف القدرات الفتا النظر إلى تداعيات و احتياجا متزايدا لبلستراتيجيات 
مشاكؿ تخص مبلييف و ما رافقيا مف مآسي و تزايد عدد الفقراء و  ليجرةا تطور نسقو  الديمغرافي

سكاني مرتفع في و جميا في حوض البحر المتوسط الذي يتميز بنمىذا المشيد يبرز و األشخاص، 
و الجنوب بشكؿ ال تستطيع الدولة احتواءه، األمر الذي يطرح بدوره مشكمة األمف واليوية كما ى

 :1موضح في الشكؿ التالي

شكاليات اليوية: (3) رقم الشكل  رسم بياني لمقطاعات األمنية وا 

 

 اليوية: المضمون                             
 سياسي/عسكري    اليجرة                                      

  

         اقتصادي            األقميات                                

   

 الحقوؽ المدنية                                   

 

                االعتراؼ السياسي     

 
 .39نقبل عف: محسف بف العجمي بف عيس، صالمصدر: 

 
 
 

                                                           

 .39-38ص، 2011 ،1، طاألمف والتنميةاألمنية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو  :الرياض، محسف بف العجمي بف عيس1- 
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 لمطمب الثاني:ا
 نظرية األمننة

مع التحوالت التي عرفتيا الدراسات األمنية فترة ما بعد الحرب الباردة برزت إسيامات 
رسة بناء اجتماعي يتشكل بالممابؿ ىو  اثابتً  ااألمن ليس مفيومً التي تعتبر  مدرسة كوبنياجن

   ،يتسع ليشمؿ بذلؾ أبعاد غير عسكرية كاإلرىاب، الجريمة، اليجرة تفاعميو ديناميكي  بشكلو 
المقاربة دعائميا الفكرية مف المقاربات النظرية في مفيـو األمف حيث شممت تستمد يذه المدرسة ف

ار أصبح كإط الذي 1"المجتمعياألمن " حوؿ ""باري بوزانالتي كانت كمحصمة لجيود  األولى
 .مرجعي في الدراسات األمنية الحديثة

في  لمدرسة كوبنياجنالتي تعد مف أكثر اإلسيامات الفكرية أىمية  أما المقاربة الثانية
" يفسر فييا كيفية Ole Waever"أول ويفر التي طرحيا  2"نظرية األمننةالدراسات األمنية ىي "

تحديد المشكمة األمنية مف طرؼ الدولة تأثير البنية الخطابية عمى تشكيؿ الفعؿ األمني بمجرد 
 عمى أنيا موضوع األمننة.

" أي مشكمة أو قضية عادية يمكف أف تصبح تيديدا عند إضفاء الطابع "ويفربالنسبة لػ 
األمني عمييا مف طرؼ الدولة وأصحاب السمطة ويزيد مف حّدتيا وخطورتيا استعماؿ وتوظيؼ 

 ئؿ اإلعبلـ خاصة.مفردات ذات دالالت قوية وبميغة عبر وسا

بالرغـ مف الدور المحوري الذي تمعبو النخبة أومف ىـ في السمطة في صياغة ": ويفريقوؿ "
تعريؼ وتصور لممشكمة األمنية التي تتـ أمننتيا، إال أف ىذه األخيرة ال تتـ بدوف تدخؿ أو مشاركة 

 اراف اثناف.المجتمع،  وىذا الدور المحوري الذي يعطيو "وايفر" لممجتمع مرده اعتب

 .تبنيو األمف المجتمعي كإطار بديؿ لؤلمف القومي )مرجعية المجتمع بدؿ الدولة( :أوال -

                                                           
1
-Chena Salim, Op-Cit , p20.  

2-Barbara Delcourt, théories de la sécurité, poli401-(4ECTS)obligatoire en 2
ème

 Cycle en 

sciences politiques, orientation relations internationales, 2006-2007, p59.disponible sur le site 

suivant: www.ulb.ac.be/students/bespo/documents/cours.pdf  
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" لمفعؿ فيو ينظر إلى األمف مف البنية الخطابية" تبنيو مفيـو لغوي لؤلمف يقـو عمى :ثانيا -
فعؿ خطابي، فيصبح األمف كما لو أنو "القدرة عمى إضفاء الطابع األمني عمى  حيث ىو

ية لـ تكف تعتبر كإشكالية أمنية قبؿ توظيفيا عبر الخطاب ألغراض مختمفة، فيو نتاج قض
 .1األمنيةسياسة القوة المغوية والتعبيرية لمفواعؿ 

" تصبح مسألة اجتماعية رىانا أمنيا بالممارسة االستداللية، فبفضؿ قوة صيغة ويفرحسب "
صراحة باألمف، و و عمى أنو يتعمؽ ضمنا أتقديمو مضموف الكبلـ يتـ أمننة رىاف اجتماعي بوصفو 

مما يؤدي إلى اعتماد معالجة غير معتادة مقارنة بالرىانات االجتماعية التي لـ تكف موضوع عممية 
تبقى خاضعة لمعالجة سياسية روتينية، فوصؼ قضية ما مف قبؿ الحكومة بأنيا مشكمة و أمننة 

 .2مدا عميياأمنية يسمح باستخداـ وسائؿ استئناثية لـ يكف معت

" ما الذي يجعؿ شيئا ما يبدو مشكمة أمنية، فيرى بأف اختبلؼ القراءة والزاوية "ويفريتساءؿ 
ىو الذي يجعؿ األمور تبدو مختمفة، فالدولة ليا حسب قوتيا القدرة عمى أمننة القضايا التي تشغميا 

، وعميو فإنو ليس وتيددىا وفي ذلؾ دور كبير لقوى الضغط في تغيير النخب الحاكمة ألرائيا
بالضرورة أف تكوف ىناؾ مشكمة أمنية لكف يمكف خمقيا مف خبلؿ افتعاليا واالدعاء بأنيا مشكمة 
أمنية، ولمدولة السمطة العميا باالدعاء بذلؾ أو أنيا كذلؾ )أي مشكمة أمنية(، ففي ىذا الصدد يقوؿ 

ىو تقريبا كذلؾ وىذه األمننة التي " بأنو إذا ادعت الدولة أنيا مشكمة أمنية فإنو بالضرورة ويفر"
 :3عنيا أمريف" ينتج ويفرجاء بيا "

يحؽ لمدولة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتغطية واحتواء المشكمة أو التيديد أيا كاف مثؿ  :أوال
عف المواطنيف باسـ األمف القومي، ليذا تميؿ إلى عسكرة القضايا  حجب المعمومات األمنية
 مثؿ الحرب عمى اليجرة وما رافقيا مف التيديدات غير العسكرية. فتجعميا تبدو كأي حرب

 

                                                           
1
- Barbara Delcourt, op.cit, p 60.   

 .31 ، مرجع سابؽ، صبف عنترعبد النور  -2
3
- David Mutimer, Op-Cit. 
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يقتضي الخروج بمفيـو واسع لؤلمف في ىدفو  األمننة"" " حوؿ"لويفر :األثر الثاني أما
وضع حمواًل  ثـ فإمعاف النظر في مفيـو األمف يشكؿ مدخبل لمعرفة التيديدات ،مرجعيتوو 

ذا كاف، و لمعالجتيا حمو و ت اإلستراتيجية ينحصر في التيديد الخارجي لمدوؿ في الدراسا األمف ا 
مرجعيات جديدة، يبقى و فإف األمر قد توسع في الوقت الراىف إلى مواضيع  ،باالستعداد العسكري

جراءات استثنائية ما يعني نقؿ و أساليب  تشريع استعماؿ و" ىويفراليدؼ األساسي لؤلمننة حسب " ا 
 . 1الطوارئ"اسة "المشكمة مف سياسة "عادية" إلى سي

: بأف "االستخداـ المفرط لمبررات األمف يحوؿ عممية باري بوزان"في ىذا الصدد يقوؿ "و 
في حقيقة األمر أساليب تسمطية"، ألف اعتبار قضية و ما ىو الحكـ مف الممارسات الدستورية نح

مر تنتمي إلى اجتماعية مثؿ اليجرة ضمف قضايا السياسة العميا لمدولة بينما ىي في حقيقة األ
تدخؿ في نطاؽ األمف الميف ال األمف الصمب ييدد الفرد والمجتمع في آف و قضايا السياسة الدنيا 

 .2حقوؽ اإلنساف مف مصداقيتياو يجرد الديمقراطية و واحد 

لقد أصبحت اليجرة مف قبيؿ الرىاف األمني منذ أف تمت أمننتيا خبلؿ فترة الثمانينات بعدما 
الرىاف االقتصادي، فأصبح ينظر إلييا كمصدر تيديد ليوية المجتمع وذلؾ  كانت سابقا مف قبيؿ

 مف خبلؿ بناء صورة ذاتية اجتماعية لمواقع.

العالقة إف مسألة الربط بيف األمف واليجرة تقودنا ىنا إلى أحد أبرز إشكاليات الدراسات األمنية: 
رجح أف يصبح األمف االجتماعي يرى مف األ واألمن، فبوزان –والتصادم الحضاري –بين اليجرة 

الحاؿ خبلؿ الحرب الباردة في العبلقة بيف المركز والمحيط، وذلؾ  مسألة أكثر أىمية مما كاف عميو
عبر مسألتي اليجرة والتصادـ بيف اليويات الحضارية المتنافسة، فيو يعتبر اليجرة اآلتية مف المحيط 

اعي لممركز )الدوؿ األوروبية( لتيديدىا اليوية )الجنوب( مف أىـ المخاطر الميددة لؤلمف االجتم
الحضارية وثقافة المجتمعات، وىو جوىر أطروحة صداـ الحضارات الذي روج لو "صامويؿ ىنتنغتوف" 

 .3واعتمدتو الدوؿ الغربية بما فييا األوروبية إنجيبل ثانيا ليا

                                                           
1
- David Mutimer, Op-Cit.     

 .31مرجع سابؽ، ص  عبد النور بف عنتر، -2
 .32، ص نفس المرجع -3
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إذ تعتبر مف الدوؿ إف توسع مفيـو األمف تزامف مع توسع األطماع األوروبية في محيطيا، 
السباقة إلى أمننة قضية اليجرة، فكانت بداية الربط بيف اليجرة واألمف عبر خطاب اجتماعي 

اليجرة مشكمة أمن كبرى ىذه القضية بطريقة جيدة حيف يقوؿ: " "ديدي بيغو"سياسي، يحمؿ و 
 جتماعيفقط مجرد مبلحظة بؿ قوة صيغة مضموف الكبلـ التي تغير المدلوؿ اال ليسألوروبا 

تحؿ بوسائؿ خاصة، فمفيـو األمف إلى مسألة أمن  بقوة المفردات التي تحولياو  لمفيـو اليجرة،
 .1صورة ذاتية لواقع ميدد بحد ذاتو"و ليس موضوعيا بؿ ى

إف اعتماد ىذا المنظور يؤدي إلى ردود أفعاؿ قد تكوف غير قابمة لمردع واالحتواء داخؿ 
بمثابة الثمرة السامة و اجتماعية، فأمننة قضية اليجرة ىو  قد تخمؽ معضبلت أمنيةو المجتمع 

أصحاب السمطة التي تميؿ إلى استخداـ قضية اليجرة وفؽ ميوؿ يتميز و الستراتيجيات الدوؿ 
أنيا تجعؿ المياجريف تحت ضغط السياسة االضطرارية و باإلقصاء واالنكفاء عمى الذات، خاصة 
 غير معتاد عمييا. التي تحكميا أحكاـ الطوارئ واإلجراءات

في كوف البنية الخطابية ألي فعؿ أمف يحتاج إلى بناء  مدرسة كوبنياجنىذا ما تؤكده 
التيديدات الوجودية لبقاء نوع الموضوع المرجعي )تيديد اليجرة(، )ب( )أ( ثبلث متغيرات أساسية: 

األوروبية(،)ج( الذي التي تتطمب تدابير استثنائية لحماية الموضوع المرجع الميدَّد )أمف الدوؿ 
 .2تعبئة المجتمع وفقا إلجراءات الديمقراطية الطبيعيةو يصبح أداة قوية إلضفاء الشرعية 

نما ىو بناء اجتماعي"،  مدرسة كوبنياجنإذف فحسب رواد  "األمف ليس واقعا موضوعيا وا 
أكبر إسيامات  الذي يعد ثالث 3بالبعد التوظيفي لألمن"ووفقا ليذا المفيـو يصبح ىناؾ ما يعرؼ "

مدرسة كوبنياجف لمدراسات النقدية لؤلمف، طبعا ىذا البعد قد تبنتو الدوؿ األوروبية بطريقة 
 براغماتية تحت شعار حماية األمف القومي مف التيديدات غير العسكرية.

                                                           
 .31، ص مرجع سابؽ عبد النور بف عنتر، -1
الحقوؽ والعمـو "، جامعة وىراف، كمية البناء اإليبستيمولوجي لؤلمف: مقدمة إلى الدراسات األمنية سيد أحمد قوجيمي، -2

 .13، ص2010السياسية، قسـ العمـو السياسية، 
 .31عبد النور بف عنتر، مرجع سابؽ، ص -3
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تعتبر سنوات الثمانينات منعرجًا حاسًما في تاريخ اليجرة التي أصبحت تتصدر األجندة 
با، فتغيرت النظرة والتعامؿ مع المياجر عمى أنو تيديد كامف قد ينفجر في أي األمنية ألورو 

، عامؿ يخمؽ اضطرابا -لحظة، فيي تعتبر المياجر مرادًفا لئلرىاب ييدد األمف و المجـر
 االجتماعي، اليوياتي واالقتصادي األوروبي.

جراءات صار و إف منطؽ أمننة اليجرة فرض توجو الدوؿ إلى إتباع أساليب  مة لمراقبة ا 
خطر البد مف تشديد الرقابة لمحفاظ عمى و حولت المياجر غير القانوني إلى فاعؿ إجراـ و حدودىا، 

 تتجاوز في ذلؾ  كؿ معايير البعد اإلنساني لؤلمف.و خصوصياتو و ىوية المجتمع 

حاليا تمثؿ اليجرة أحد أكبر التحديات التي تشغؿ مساحة النقاشات السياسية واألمنية في 
أحد الرىانات الكبرى لؤلحزاب المتطرفة في دوؿ المقصد األوروبية التي تربط أمنيا بأمف و وسط المت

وليذا ، 1المتوسط، مما يعني ضرورة حماية الحدود كأىـ العناصر التي يعتمد عمييا األمف القومي
كثفت جيودىا مف أجؿ تطوير وتطبيؽ خطوات وسياسات أمنية صارمة عمى حركة انتقاؿ البشر 

بر حدودىا، وقد انعكس ىذا الياجس األمني في كؿ مشاريع الشراكة مع الجنوب خاصة بعدما ع
تـ إقصاء حركة األشخاص مف منطقة التبادؿ الحر األورومتوسطية التي تـ االتفاؽ عمييا في 

 اإلطار العاـ لمشراكة "إعبلف برشمونة". 

ا فييا خدمة لمسوؽ األوروبية لسد بعد أف كانت اليجرة رىاًنا اجتماعًيا واقتصادًيا مرغوبً 
النقص في األيدي العاممة، اليـو تشكؿ أحد الرىانات األمنية الكبرى، وأصبحت تدخؿ في نطاؽ 

 السياسة العميا لمدوؿ بعدما كانت تقع في نطاؽ السياسة الدنيا.

ية إف المشكمة الحقيقية ال تكمف في موضوع اليجرة ذاتيا بؿ في طريقة نظر الدوؿ األوروب
ىذا و والتشنج األمني تجاه األجنبي يصطدـ بواقع أف اليجرة مستمرة، إلييا، فالفيـ األمني لميجرة 

 . 2يعتبر غرض مف أغراض إضاعة المعالـ

                                                           
1
-Buzan, O.Waever & J. D Wilde, Op-Cit, p 29. 

  .14صمرجع سابؽ، بشارة خضر،  -2
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" إلى انتقاد وبشدة صياغة القضايا مف الناحية أ. ويفرنظرا لعدـ فعالية معالجة اليجرة أمنيا دفع "
األمننة يجب أن ينظر إلييا عمى أنيا شيء سمبي ا أمنيا فيقوؿ: "األمنية أو الكبلـ عنيا عبر تأطيرى

 نزع األمننة. وليذا فقد دعا إلى تبني إستراتيجية كفشل في التعامل مع قضايا السياسة العادية"
"Desecuritization"  أو تدمير األمف"unmaking security حيث تخرج القضايا التي تمت ،"

نزع األمننة سيكون أكثر فعالية ": أف "ويفرئية إلى السياسة العادية فيقوؿ أمننتيا مف الحالة االستثنا
 ، ولقد وضع ثبلثة خيارات ممكنة حوؿ كيفية نزع األمننة وىي كالتالي:1"من أمننة المشاكل

 عدـ الخوض في القضايا بطريقة أمنية. :األول -

اؿ الذي ال يولد معضبلت أمنية بمجرد أمننة القضية، األفضؿ إبقاء الردود في اإلشك :الثاني -
 السياسة العادية. وأخيرا تحريؾ القضايا األمنية إلى الوراء نحو الموالب السرية األخرى، و 

ىذا باسـ و تطمب ضرورة الحفاظ عمى اليوية دائما ي فنزع األمننة ،في سياؽ أمف المجتمع :ثالثا -
 مقابؿأي ىويتنا  نحن/ىمة بتعريؼ (، فاألمننة داخؿ القطاع المجتمعي معنيالجمعنةالجماعة )

ىويتيـ، فنزع األمننة في ىذا القطاع يتطمب لغة الحفاظ عمى اليوية بشكؿ إصدار أفعاؿ ألوامر 
 .2خالية مف االستثنائية"

األفراد والمجتمعات يعتبر مف أبرز التحوالت التي طرأت في  إف نقؿ االىتماـ مف الدولة إلى
مرده أساسا ظيور ما يعرؼ بالتيديدات الجديدة العابرة لمحدود مجاؿ الدراسات األمنية، وىذا 

كتدفقات اليجرة بكؿ أشكاليا، فأصبح المجتمع األكثر تيديدا واستيدافا مف الدولة لكوف األمر 
 يتوقؼ عمى السموكات التي قد تصدر عف المياجر.

وقع كبير في في توسيع نطاؽ األمف، فقد أتت بأفكار جديدة ليا  مدرسة كوبنياجنساىمت 
تحوؿ مفيـو األمف مف التقميدي الضيؽ إلى المفيـو المعاصر والشامؿ، مف بينيا فكرة األمف 
المجتمعي الذي يركز عمى اليوية واليجرة والقيـ ...، حيث أصبحت اليوية كأىـ متغير في العبلقة 

عمى  بوزان"ى أعماؿ "" باالستناد عم"ويفربيف المجتمعات المختمفة والتيديدات المرتبطة بيا. عمؿ 
                                                           

1
 - Barbara Delcourt, Op-Cit, p64. 

 .14، صسابؽ مرجعسيد أحمد قوجيمي،  -2
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ما يعني ضرورة العمؿ عمى تأميف ىوية الجماعة  األمف المجتمعي ضمف 1"اليويةنظرية تطوير "
 مف مخاطر التنوع  واالحتكاؾ بالغير.

اليجرة تشكؿ تيديًدا حقيقًيا ألمف الدوؿ انطبلقا مف فرضية أف  مدرسة كوبنياجن حسب
اليوية ووحدة ثقافية، ففي ىذه الحالة فإف  بانسجاـالدولة تتكوف مف مواطنيف أصمييف يتمتعوف 

المياجر أيا كاف شرعًيا أو غير شرعي يصطدـ بثقافة المواطف األصمي في الدولة التي ىاجر 
إلييا، وىو المنظار الذي تنظر مف خبللو الدوؿ األوروبية لتدفقات اليجرة الجنوبية نحو الشماؿ 

األمف بشكؿ تحاوؿ أف تبيف مف خبللو أنيا تحاوؿ مواكبة األوروبي، ليذا تعمؿ عمى ربط اليجرة ب
تعتمد عمى الخطاب األمني لممؼ اليجرة التحوالت الدولية بما فييا التحوؿ في مفيـو األمف، حيث 

 .2عسكرتيا لظاىرة اليجرة الجنوبيةو إلضفاء الشرعية عمى تجريميا 

 المطمب الثالث:
 مدرسـة باريـس

وبا مف أكثر المواضيع تداوال في األجندة البحثية المستندة عمى تعتبر أمننة اليجرة في أور 
أفكار عمـ االجتماع السياسي والنظرية السياسية، وذلؾ بالتركيز عمى األمف، العقبلنية األمنية 

معظميـ  Huysmansالحكومية وتأثيرات التنظيـ السياسي لمتقنية والمعرفة األمنية. فباستثناء 
 صراعات"و "ثقافات ، ينشروف أفكارىـ في مجمة "Didier Bigoبجانب " كانوا يعمموف في باريس

 .3""بمدرسة باريسليا  "ويفر"ومف ىنا كاف مصدر دعوة 

 تقـو مقاربة مدرسة باريس بتعديؿ المنظور السائد لؤلمف عبر ثبلث طرؽ: 

                                                           
 .40جمي بف عيس، مرجع سابؽ، صمحسف بف الع -1

2
- Chena Salim, Op-Cit, p23. 

مذكرة تخرج لنيؿ  (،2010–1995البعد األمني لميجرة غير الشرعية في إطار العبلقات األورومغاربية )فايزة،  وتخ -3
، 3زائرواألمنية، جامعة الج اإلستراتيجيةفي السياسية والعبلقات الدولية، تخصص الدراسات  شيادة الماجستير

 .58ص ،2010/2011
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)حسب  عوض تحميؿ األمف عمى أنو مفيـو حتمي، تقترح مدرسة باريس معالجتو فوكوليا: أوال -
 .Technique of gouvernement الحكومة تقنيةمقاربة ميشاؿ فوكو( لؤلمف باعتباره 

بدال مف التحقيؽ في النوايا الكامنة وراء استخداـ القوة، تركز ىذه المقاربة عمى تأثيرات  :ثانيا -
 .Power games" "ألعاب القوة

الممارسات،  عمى باريس بالتركيزتقوؿ مدرسة  "أفعال الكالم"عمى  بدؿ مف التركيز :ثالثا -
 .1مف الحكوميةتعيؽ إنتاج أشكاؿ محددة و الجماىير والسياقات التي تمكف 

إف الطبيعة المتغيرة لمتيديدات الجديدة فرضت وجود نوع مف الترابط بيف القضايا والميف 
 ة، الشرطةبالشرطة الحضاريفي الميمات األمنية مثمما يتعمؽ  فعاالً  االمختمفة التي تمعب دور 

تكنولوجيا المعمومات مكافحة التجسس و الجنائية، شرطة مكافحة اإلرىاب، ما تعمؽ باالستخبارات 
" ىذه المياـ "د.بيغوفكما يقوؿ  ،عف بعد مراقبة اليجرة باستخداـ نظـ مراقبة المسافاتو الجمارؾ 

ف اختمفت في المفردات و الخبرة والممارسة ذاتيا و تتقاسـ المنطؽ أ لممارسة إال أنو ليا طرؽ او ا 
 ،تعتبر وظيفة أمنية في األساس و، أي أنيا كميا ليا عبلقة باألمف أ"األمن"و ىو قاسـ مشترؾ 

موظفي و فبعض األجيزة األمنية تـ استحداث أىميتيا حديثا مثؿ الدرؾ، الجمارؾ، حرس الحدود 
تي تتناسب مع تحقيؽ اليجرة الذيف أصبحوا محور الميداف األمني نظرا لقدراتيـ اإلنتاجية ال

 التحديات والتيديدات المعاصرة.

يختزؿ في نشاطات الشرطة مف خبلؿ  نمط لمحكوميةو ى مدرسة باريساألمف وفؽ إف 
التي تتـ عبر شبكات تربط بيف مختمؼ المؤسسات واألجيزة األمنية الوظيفية التي تتجاوز  المراقبة

ؽ أجيزة الشرطة بما فييا تمؾ المعنية بمراقبة الحدود الوطنية، ففي ظؿ عوامؿ العولمة توسع نطا
 .2الحدودالحدود والحماية العامة تتجاوز ما كانت عميو سابقا أي إلى ما وراء 

تجسيدا معاصرا لفكرة  "دافيد ليون" "العين االلكترونية"تعتبر المراقبة أو كما يسمييا 
يجب أف تكوف منظورة وغير  "، الفكرة األساسية ىنا أف السمطةميشال فوكوعند " البانوتية

                                                           

-
 .59ص مرجع سابؽ، فايزة، وتخ 1
 .23سيد أحمد قوجيمي، مرجع سابؽ، ص -2
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ممموسة، بحيث تتخذ ىذه البانوتية أشكااًل عديدة: استخبارات االتصاالت، االستخبارات 
االلكترونية، استخبارات الرادار، استخبارات الصور كميا تندرج في "االستخبارات التقنية" التي تشكؿ 

 نظاًما جديًدا لمقوة في العبلقات الدولية.
تمتمؾ ميزة إضافية عمى المراقبة اإلنسانية في قدرتيا الظاىرة عمى توفير  ةفالمراقبة التقني

 .1"الصورة ال تكذبالمعمومات المفصمة الخالية مف القيمة حوؿ موضوع المراقبة "
 تقنية حكومية تقـو عمى)أ(  عف تفاعؿىو عبارة  مدرسة باريسوفؽ "األمن" بشكؿ عاـ 

 المعرفة)سمطة احتكار)د( تقنيات المراقبة و)ج(  دـفعالية ممارسة الشرطة التي تستخ)ب( 
 .2شكؿ الحقيقة األمنيةو طبيعة التيديد )ىـ(  اإلحصائيات( لتحديد

وكمحاولة إلسقاط أفكار ىذه المدرسة عمى واقع إجراءات اليجرة الجنوبية نحو الشماؿ 
كمة أكثر فأكثر، نجد أف الدوؿ األوروبية باتت تعتمد عمى منظومة رقابة لمحدود الخارجية مح

تبني المجمس األوروبي إلجراء ينص عمى إلزاـ السمطات الوطنية  2004فقد تـ في ديسمبر 
لكؿ وثائؽ السفر عند الدخوؿ في حدود شنغف، كما تـ وضع نظاـ  المنيجي" بالتخريمالقياـ "

بة استعبلمات بشأف التأشيرات بيدؼ تحسيف الرقابة عمى الحدود الخارجية، فكانت المراق
تمارس في كؿ نقاط العبور المسموحة في محيط االتحاد األوروبي، فقد أنشأت وكالة خاصة 

 .2005باشرت عمميا في  فرونتكس"اسميا " 2004ليذا الغرض في أكتوبر 
فرق تدخل كما قامت بمداف االتحاد بخطوة إضافية لجعؿ الرقابة أكثر إحكاما فخمقت "

مف أجؿ  RABIT( "Rapid Border interventions teams)"سميتحدودية سريعة" 
مكافحة عبور الحدود غير الشرعي، إضافة إلى اعتمادىا عمى وحدتي التدخؿ السريع في المتوسط 

" تقـو بالمراقبة الشاممة بتقنيات متطورة "األوروفور واألورومافوروىما  1995التي أنشأتيا في 
طي الذي تعتبره كأكبر ميدد الستقرار وأمف لمتحكـ في تدفقات اليجرة اآلتية مف الجنوب المتوس
 .3المتوسط بصفة عامة واألمف األوروبي بصفة خاصة

                                                           
 .60ختو فايزة، مرجع سابؽ، ص  -1
 . 64نفس المرجع، ص -2
 .102 -101بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص -3
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إن ظاىرة اليجرة غير الشرعية الوافدة إلى أوروبا : "Juf Husmansالشأف يقوؿ ىذا وفي 
أي أف انعداـ األمف في المتوسط وفي  .1ثقافيا"و أقل أمنا سياسيا، اجتماعيا و تجعل الحياة ميددة 

أوروبا ىو ذو منشأ سياسي واجتماعي، وقد تضخـ وتصاعد الوضع أكثر فأكثر بعد أحداث 
، التي أحدثت تحوال كبيرا في أجندة األمف العالمي ليس بوضعو لئلرىاب في قائمة 2001سبتمبر 

ىـر التيديدات إنما في جعمو لحركة األفراد مسألة حساسة وحيوية تتطمب إجراءات أمنية صارمة 
عبر تنسيؽ الجيود وتبني إستراتيجية استباقية تقـو عمى تكثيؼ المراقبة المجتمعية عمى  ومتطورة

 األشخاص العادييف والمشتبو فييـ عمى حد السواء.

إف الممفت لمنظر في التصور األوروبي لؤلمف ىو اعتماده لفكرة خدمة األمف عف بعد بمعنى 
لخارج( لضماف أمف أوروبا )بناء المعسكرات العمؿ بعيدا عف أوروبا)سياسة تصدير الحدود إلى ا

والمحاجز الصحية عمى حدود دوؿ الجنوب إلبعاد أنظار الرأي العاـ عف دوؿ اإلتحاد( لكوف التيديد يقع 
التي اقترحيا  اإلستراتيجية األوروبية لألمن"خارج القارة األوروبية، وفي ىذا الخصوص نجد وثيقة "

، توضح 2003" وتبناىا المجمس األوروبي في ديسمبر خافير سوالناية "الممثؿ األوروبي لمسياسة الخارج
ىذه الوثيقة العقيدة األمنية ألوروبا فيما يخص التيديدات الجديدة المتمثمة في اإلرىاب، انتشار أسمحة 
الدمار الشامؿ، الصراعات اإلقميمية، الجريمة المنظمة واليجرة السرية، فنظرا لطبيعتيا غير العسكرية 

القانونية والشرطة  فرض اعتماد جممة مف الوسائؿ المختمطة بما فييا االعتماد عمى المخابرات والوسائؿي
 .2وحتى العسكرية إذا استمـز األمر ذلؾ

ىذا ليس باألمر المستبعد عف الدوؿ األوروبية في اعتماده وتطبيقو، فتصورىا لؤلمف في 
وغير العسكرية حتى في التعاطي مع قضية مثؿ المتوسط يقـو عمى المزج بيف الوسائؿ العسكرية 

اليجرة والمياجريف، فيي تفضؿ في خطابيا األمني استخداـ مفيـو التيديد االستراتيجي خدمة 
 .لمصالح وأغراض خاصة باألمف األوروبي بكؿ أبعاده عمى حساب أمف اآلخريف

 

                                                           
1
 - Chana Salim, Op-Cit, p37. 

 .136-135د النور بف عنتر، مرجع سابؽ، صعب -2
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 المبحث الثاني:

 اليجرة لظاىرة اإلطار المؤسساتي
عمى و وبية أىمية بالغة لحركة انتقاؿ األفراد سواء عمى المستوى األوروبي أتولي الدوؿ األور 

عمؿ تنجد أنيا ، فمستوى عبلقاتيا مع دوؿ الضفة الجنوبية لممتوسط خاصة دوؿ المغرب العربي
تعمؿ في و  ،رفع الحدود الداخمية لمواطني دوؿ االتحاد األوروبيو زالة إلعمى توحيد جيودىا 
مشتركة حوؿ غمؽ الحدود الخارجية لبلتحاد أماـ  و سياسة توافقية تكوف عامة  المقابؿ عمى صياغة

عمدت إلى انتياج سياسة اقتصادية يحكميا المنطؽ األمني مترجـ ، كما حركة األشخاص األجانب
 في أغمب اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية.  

 المطمب األول:

 "إطار مرجعيالسياسة األوروبية تجاه اليجرة "اتفاقية شنغن ك

بعد التدفؽ الكبير لموجات اليجرة مف الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية لممتوسط سنوات 
الستينات والسبعينات لجأت دوؿ أوروبا الغربية إلى انتياج سياسة تمكنيا مف تقميص حجـ اليجرة 

ع الثمانينات وذلؾ الوافدة إلييا، فظيرت العبلمات األولى لػ "السياسة األوروبية لميجرة" في مطم
بأشكاؿ و ، حيث تواصمت اليجرة 1974بسبب فشؿ سياسات غمؽ الحدود التي تـ تبنييا بعد 

السرية(، كما كاف إلدراؾ  غير الشرعية )اليجرةو  ،مختمفة الشرعية منيا )التجمع األسري(
دد األوروبييف عدـ إمكانية تحكـ كؿ دولة عضو بتدفقات اليجرة لوحدىا خاصة مع ارتفاع ع

 .1طالبي المجوء السياسي دور في ظيور ىذه السياسة

تناغـ قوانيف الدوؿ األعضاء في المفوضية األوروبية فيما يتعمؽ  معاىدة رومالـ تشمؿ 
قامة مواطني دوؿ  بمواطني دوؿ العالـ الثالث، إال أنو لـ يكف ىناؾ سياسة مشتركة حوؿ دخوؿ وا 

                                                           
1
- Bachir Hamadouche, la Migration dans le partenariat Euro-Maghrébin et dans le partenariat 

Euro-méditerranéen vue du Sud, Paris : l’Harmattan, 2001, p143. 
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تحكـ باليجرة يندرج ضمف اختصاص كؿ دولة عمى حدة، العالـ الثالث إلى المجتمع األوروبي، فال
إال أف تشكيؿ مجاؿ مجتمع داخمي بدوف حدود قد أدى إلى تعبير بعض الدوؿ األعضاء عف 

باإلضافة إلى إلغاء التحكـ بالحدود بيف دوؿ المفوضية ضرورة وضع سياسة أوروبية لميجرة 
 .1الثاألوروبية يشمؿ حرية الحركة لمواطني دوؿ العالـ الث

( اتفاقية شنغف التي تـ توقيعيا في  1مشمولة في نصيف أساسييف ) معاىدة شنغنتـ توقيع 
االقتصادي وجميورية ألمانيا االتحادية والجميورية  Beneluxبيف اتحاد  1985جواف  14

تي ال *اتفاقية شنغف ميثاؽ تطبيؽ (2) الفرنسية فيما يتعمؽ باإللغاء التدريجي لمسيطرة عمى الحدود،
والتي تكمؿ االتفاقية وتحدد الشروط وتضمف تطبيؽ حرية الحركة   1990تـ توقيعيا في جواف 

، وقد تـ ضـ االتفاقيات والقواعد التي تـ تأسيسيا ضمف ىذه 1995التي لـ يتـ تطبيقيا حتى عاـ 
ثالث التي جعمت في شقيا ال 2990اتفاقية ماستريخت االتفاقية إلى االتحاد األوروبي بما فييا 

مف حرية الحركة، العمؿ واإلقامة أحد السمات األساسية لممواطنة  "لداخميةا العدالة والشؤون"
 1999مع التمييز بيف األوروبييف مف الجماعة األوروبية وغيرىـ، وفي عاـ ( A8األوروبية )

لثالث ونصت عمى تقديـ المجوء واليجرة مف الركف ا "شينغن"اكتساب الػ  معاىدة امستردامأدرجت 
تـ ضـ تسوية شنغف وبعض التدابير  معاىدة لشبونةالحكومي إلى الركف األوؿ المشترؾ، وفي 

 .2(19االحتياطية اإلضافية في البروتوكوؿ )

                                                           
1

- Jean-François Jamet, l’Union européenne et l’immigration, séries/report, n°42, RSCAS, 

octobre 2006, p02. 

وقد انضـ إليو بعد ذلؾ إيطاليا في نفس العاـ، إسبانيا والبرتغاؿ  1990تـ توقيع ميثاؽ تطبيؽ اتفاقية شنغف في * 
يسمندا )و (، النرويج 1996(، الدانمارؾ السويد )1995(، النمسا )1992(، اليوناف )1991) (، استونيا وجميورية 1996ا 

تمت عممية التوسيع بإلغاء التحكـ بحدود  2008( وفي 2007وبولندا وسموفينيا )مالطا و التيفيا و ليتوانيا وىنغاريا و التشيؾ 
والمممكة المتحدة أف  أليرلنداتحتؿ الدانمارؾ مكانة خاصة بينما يمكف و دولة كانت في نظاـ شنغف  12مطارات ىذه الدوؿ و
ؿ لمجمس الدوؿ التي تشارؾ في في جزء مف التدابير االحتياطية لتسوية شنغف بعد تصويت مجيو  وتسيما في جميع أ

 ممثمي الحكومات الذيف يمثموف الدوؿ األعضاء.و االتفاقيات 

عبد النور خميفي، الشراكة األورومتوسطية مف إعبلف برشمونة إلى االتحاد مف أجؿ المتوسط )الحصيمة واآلفاؽ(،  -2
-2010، (3)سياسي واإلداري، جامعة الجزائرأطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو السياسية، فرع التنظيـ ال

 .148، ص 2011
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قامت الدوؿ التي بحيث تـ ضماف حرية الحركة في مناطؽ شنغف، وىكذا وبصفة تدريجية 
 إجراءات تطبيؽ تـي أيفخارجية موحدة  االتفاؽ بإلغاء الحدود الداخمية وتشكيؿ حدودعمى  وقعت

تطبيقات المجوء والتحكـ بالحدود ضمف  تركة تتعمؽ بالدخوؿ، اإلقامة، الفيزا،وقواعد رسمية مش
 .مناطؽ شنغف

لغاء التحكـ بالحدود الداخمية قامت الدوؿ األعضاء بتقوية التعاوف  ولموازنة حرية الحركة وا 
غير الشرعية، وقد تـ قضاء عمى الجريمة المنظمة واليجرة بيف قوى الشرطة والسمطات القضائية لم

تصؿ إلييا، قاعدة بيانات لؤلشخاص والبضائع يمكف لمسمطات الوطنية المختصة أف  إنشاء
فباإلضافة إلى النظاـ الرئيسي يوجد نظاـ وطني في كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء يتصؿ بالنظاـ 

 Système"مات اإلضافية "نظاـ شنغف لممعموماتالمركزي، كما تـ تأسيس مكاتب لطمب المعمو 

d’information Schengen, SIS" "  لتبادؿ المعمومات فيما بيف الدوؿ األعضاء لمحد مف
دخوؿ المياجريف غير الشرعييف الذيف يتحايموف بالدخوؿ مف دوؿ أخرى غير دولة المقصد، وىذا 

( في ممارسة نشاطيا في مجاؿ Europolما اعتمدت عميو منظمة الشرطة األوروبية )اليوروبوؿ 
1مكافحة اليجرة السرية

.
  

أكثر اإلشكاالت التي واجيت الدوؿ األوروبية في إعدادىا لمسياسة األوروبية لميجرة ىو 
الحاجة لمموازنة بيف حرية الحركة واألمف، فيي ترى في ضرورة عدـ تقييد حركة دخوؿ األشخاص 

لمكافحة الجريمة المنظمة واليجرة غير الشرعية، وقد ساعد والبضائع وكذلؾ ضرورة تعزيز األمف 
باإلضافة  عمى تطبيؽ األمف، 2001سبتمبر  11تغيير السياسة الدولية بعد اليجمات اإلرىابية 

( ووكالة EUROSURإلى تطوير نظاـ شنغف تـ إنشاء ودعـ نظاـ مراقبة الحدود األوروبية )
(FRONTEX)الحدود الخارجية 

2. 

                                                           
"المعاىدات والصكوؾ والمواثؽ الدولية في مجاؿ مكافحة اليجرة غير المشروعة"،  ،وآخروف المواء عزت حمد الشيشني -1

 .151ص، مرجع سابؽ، مكافحة اليجرة غير المشروعةفي: 
2
- Yves Bertoncici, Schengen et l’immigration, comité européen d’orientation, décembre, 

2011, p10. 
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مكافحة اليجرة  نقاط التي تركز عمييا الدوؿ األوروبية في سياستيا تجاه اليجرة ىومف أىـ ال
غير الشرعية والتحكـ بالتقييـ، إذ عبرت المفوضية األوروبية عف قمقيا فيما يتعمؽ بإيجاد نظاـ 
متكامؿ لمتحكـ بالحدود يجمع أدوات وآليات المراقبة باالعتماد عمى التكيؼ مع تدفؽ اليجرة إلى 

اإلحصائي والمنظمة الدولية لميجرة  (EUROSTAT)دليؿالتحاد األوروبي، ووفقا لبيانات ا
(OIM)  مف المياجريف غير الموثقيف يعيشوف في مناطؽ  %80والدوؿ األعضاء فإف حوالي

شنغف يتوقع أف نصفيـ قد دخموا إلى االتحاد األوروبي بشكؿ قانوني لكنيـ فقدوا وضعيـ القانوني 
 .1الفيزاصبلحية بعد انتياء 

لكي يتـ إدراج جزء مف المسائؿ السياسية المتعمقة  "أمستردام"لقد توجب انتظار معاىدة 
باليجرة لممجموعة األوروبية، فقد تـ إدراج ميدانيف في ىذه المعاىدة: األوؿ يخص سياسة عبور 

 الحدود الخارجية لئلتحاد األوروبي، والثاني يخص سياسة المجوء واليجرة.

"، بالتالي تـ تبني la Communautarisationجاء مفيـو " "أمستردام"معاىدة ففي 
"تأشيرات السفر، المجوء، اليجرة وسياسات أخرى  ػخص المسائؿ المتعمقة بيإجراءات مشتركة 

 العمؿ بما جاء في اتفاقية شنغف. متعمقة بالتنقؿ الحر لؤلشخاص"، جاء فيو االندماج أو

شتركة لميجرة في طريؽ البمورة، وذات أولوية محددة، ينتظر منيا كانت ىذه بدايات سياسة م
أف تكوف أكثر فعالية مف السياسات الوطنية لمدوؿ، ومنسجمة مع الحاجيات االقتصادية لممجموعة 

التي تشيد عنيا اجتماعات المفوضية األوروبية منذ و األوروبية، فقد شكمت عبر مراحؿ متتابعة، 
19982. 

رؤساء دوؿ االتحاد األوروبي  فييا قرر"  Tamperمبيرات"قمة عقدت  1999في أكتوبر 
تبني سياسة مشتركة لمتعامؿ مع اليجرة مف أجؿ التحكـ بتدفؽ اليجرة القائـ عمى الحاجات 

                                                           
  عمى الموقع: ،09، ص 2011 عف اليجرة والتعاوف في المنطقة األورومتوسطية،قمة األوروميد  تقرير -1
   11 tcd ar.d20-www.eesceuropa.eu/.../f ces9237oc،  :(55:21، 52/30/2013)تاريخ التصفح. 
في : ، "مف قبؿ دوؿ غرب أوروبا لمكافحة ظاىرة اليجرة غير الشرعية ةالسياسات الوطنية والجيوية المتبنا"رقية العاقؿ،  -2

 .447-446 ، صمرجع سابؽمحمد غربي، سفياف فوكة وآخروف، 

http://www.eesceuropa.eu/.../f%20ces9237-2011%20tcd%20ar.d
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االقتصادية والتركيز عمى سياسات المراقبة لمستوى التدفقات وسياسات اإلدماج في الداخؿ مع 
اليجرة والمجوء السياسي ومحاربة اليجرة غير الشرعية والجريمة إصدار تشريعات لتقييد وتقنيف 

المنظمة ضمف إستراتيجية األمف األوروبية الجديدة التي أصدرتيا المفوضية األوروبية، حيث سيتـ 
وثائؽ السفر األمنية إلدراكيـ أف ظاىرة اليجرة و المشتركة إضافة ىذه التشريعات لدعـ سياسة الفيزا 

 .1أمف دوؿ األعضاءو المشترؾ  تؤثر في التعايش

عقد قمة  2000ودائما في مجاؿ السعي نحو إقامة سياسة أوروبية لميجرة تـ في ديسمبر 
بيف الدوؿ األعضاء في االتحاد، كما تـ االتفاؽ كذلؾ فيما بينيا عمى ضرورة إزالة  (Nice)نيس

جؿ تخفيؼ مف ضغوطات الحدود الداخمية وتكثيؼ الرقابة عمى الحدود الخارجية لبلتحاد مف أ
" الذي وصؼ بأنو غير اليجرة صفراليجرة الوافدة مف دوؿ العالـ الثالث، بحيث تـ اقتراح خيار "

تقـو فيو كؿ دولة عضو  التي (Politique de quotas)سياسة الحصص واقعي، فاقترحوا تبني 
أساس واقعي، بتحديد حجـ المياجريف حسب حاجاتيا مف أجؿ التحكـ في تدفقات اليجرة عمى 

في  (Sevilleسيفيل )وفي ظؿ اإللحاح األوروبي عمى إقامة سياسة مشتركة لميجرة تـ عقد قمة 
، أيف ظير تعارض بيف مواقؼ بعض الحكومات األوروبية فيناؾ مف يصر عمى 2002جواف 

ضرورة غمؽ الحدود تجاه كيانات اليجرة عمى رأسيا إسبانيا مع وضع سياسات جديدة مع الدوؿ 
المقابؿ ىناؾ مف الدوؿ األوروبية مف يقوؿ بتكثيؼ الرقابة مرسمة في إطار سياسة الشراكة، في ال

 .2عمى الحدود الخارجية والعمؿ بسياسة الكوتا

السنوات، والذي يضع  متعدد 3"الىايبرنامج " 2004لقد تبنى مجمس االتحاد األوروبي 
، كانت 2010و 2005خبلؿ الفترة ما بيف أىدافا لتقوية الحرية واألمف ضمف االتحاد األوروبي 

أىدافو الرئيسية تقوية الحقوؽ األساسية، المواطنة، تحديد نيج لمتعامؿ مع اليجرة، تطوير إدارة 
متكاممة لمحدود الخارجية لبلتحاد األوروبي، فرض إجراءات لجوء مشتركة وضماف إجراءات وقائية 

                                                           
1
-Jean-Marie Bockel, « rapport d’information sur la lutte contre l’immigration clandestine 

dans l’union européenne », mars 2002, p17. 
2
- Gérard Claude, Migrations en Méditerranée, Paris : Ellipses édition, Marketing, 2002, p 

117. 
3
 - Serge Dufoulon & Maria Rostekova,  migrations, mobilités, frontières & voisinages, Paris : 

l’Harmattan, 2011, p228. 
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، وقد تـ 2014و 2009لمفترة بيف عاـ  "توكيولمبرنامج س"فعالة، وبعد برنامج الىاي تـ إطبلؽ 
فيو وضع إطار جديد لبلتحاد األوروبي مف خبلؿ ىذا البرنامج لمتعاوف حوؿ الجمارؾ، القضاء 

 .1والفيزاوالشرطة بيف الدوؿ األعضاء باإلضافة إلى سياسة المجوء واليجرة 

 2005جانفي  11 في" الصادر عف المجمس األوروبي الكتاب األخضر حول اليجرةيعتبر "
مف أخطر السياسات المعتمدة في مجاؿ اليجرة الدولية عامة وىجرة جنوب وشرؽ المتوسط بصفة 

تفتح األبواب أماـ الميارات وذوي العقوؿ  آلية انتقائيةخاصة لكونيا تيدؼ في أساسيا إلى تبني 
محاولتيا بية لميجرة في ستراتيجية السياسة األورو اوتغمقيا عمى غيرىـ، مما يدؿ عمى براغماتية و 

غراقو في التخمؼ والتبعية بحجة الحفاظ عمى األمفو الستنزاؼ الجنوب مف كؿ موارده البشرية   .2ا 

أمننة الخطاب األوروبي حوؿ اليجرة صاحبتو إجراءات متتالية أدت إلى بناء فضاء أمني 
ثـ في  (CEE) ةأوروبي داخمي يتكوف مف الدوؿ األعضاء في الجماعة االقتصادية األوروبي

إلى تنسيؽ إلزامي  1985إنشاء فضاء شنغف بحيث أدى . 1993( بعد UEاالتحاد األوروبي )
بيف الدوؿ األعضاء فيما يخص الدخوؿ واإلقامة والوصوؿ إلى سوؽ العمؿ، ومكافحة اليجرة 

إلى ية السرية والتعاوف مع بمداف المصدر. مف جية أخرى، زاد تعقيد األنظمة القانونية واإلجرائ
المعموماتية وأنظمة الشرطة مما أدى إلى تحوؿ الحدود و النفقات في التكنولوجية زيادة جانب 

 . 3حديدي جديدالخارجية لمفضاء األوروبي/ فضاء شنغف إلى "قمعة" خمؼ ستار 
رغـ تعدد مبادرات مؤسسات االتحاد األوروبي الموجية لتدعيـ البعد األمني لسياسة اليجرة، 

أوجدت الدوؿ  1998ليذه السياسة، بحيث أنو في  اإلطار المرجعي يبقىم شنغن نظاإال أف 
األعضاء في اتفاقية شنغف لجنة دائمة تقـو عمى تأكيد االلتزاـ بجميع الشروط إللغاء التحكـ 
بالحدود مف قبؿ الدوؿ األعضاء التي ترغب في االنضماـ إلى فضاء شنغف، إضافة إلى التأكيد 

التفاقية شنغف مف قبؿ دوؿ األعضاء الذيف وقعوا عمى االتفاقية، لكف أثيرت  مف التطبيؽ الجيد
                                                           

1
- Carlo Mosca, « l’immigration clandestine et l’Union Européenne », Bulletin européen 

(Edition Française), N° 710-711, Juillet – Août 2009, pp4–5.  
مركز األرض القاىرة: ، "مة في مصر بيف المسؤولية والواجبأوروبا واليجرة غير المنظأسامة بدير، "سامي محمود،  -2

 .13، ص2009 ، يونيو(68)العدد ،اجتماعيةو سمسمة حقوؽ اقتصادية  ،لحقوؽ اإلنساف
.105 صسابؽ،  بشارة خضر، مرجع - 3 
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قامت المفوضية األوروبية بتسميـ  2010 بعض األسئمة حوؿ مدى فعالية ىذه اآللية، ففي نوفمبر
لتسييؿ حماية اقتراح جديد ييدؼ إلى تعزيز الثقة المتبادلة بيف الدوؿ األعضاء لتطبيؽ اإلجراءات 

 .1تشديد الرقابة عمى الحدود الخارجيةو س ليا أي حدود داخمية مع تركيز منطقة لي
يرى االتحاد األوروبي أنو بحاجة لسياسة متكاممة وشاممة ستسمح لو بإزالة الضغط عف 
الحدود الخارجية لبلتحاد األوروبي وضماف القوى العاممة الضرورية ألوروبا، لكف مع تدىور 

زاد تدفؽ اليجرة إلى أوروبا، مما شكؿ ضغطا ليس عمى دوؿ  األوضاع في دوؿ جنوب المتوسط
نما حتى عمى الدوؿ التي تربطيا روابط تقميدية مع مواطني الدوؿ األصؿ كفرنسا،  الدخوؿ فقط وا 

فيزا مؤقتة لمتونسييف تبعيا قرار فرنسا بزيادة  2000ففي الوقت الذي قررت فيو إيطاليا إصدار 
ود الداخمية بشكؿ مؤقت، وكاد ىذا التعارض أف يؤدي إلى أزمة في التحكـ في الحدلتقوية الضغط 

العبلقات بيف الدولتيف، كما قامت الدانمارؾ إلدراكيا بأنيا الوجية األخيرة لمعديد مف الذيف يودوف 
بأنيا ستقـو بتقوية التحكـ بحدودىا مما يتعارض مع معاىدة شنغف دخوؿ أوروبا بإعبلـ المفوضية 

 .2جنةوفقا لرئيس الم
آيار/مايو  12وتعيد وزراء الداخمية في االتحاد األوروبي في اجتماع المجمس االستثنائي في 

لقضاء عمى التدفؽ الجماعي لمواطني جنوب ابحماية تسوية شنغف واالستجابة لحاجة  2011
 .3المتوسط

قدمت المفوضية في جيودىا لعبلج حالة الطوارئ رسالة خاصة عف اليجرة وأكدت 
اقتراحاتيا لتقوية الحدود الخارجية وحوكمة أكثر  ياميقدمع تية االلتزاـ باتفاقية شنغف المفوض

توضيحا لشنغف، كما وافقت عمى وضع آلية سيتـ تطبيقيا في حاالت األزمة الحقيقية تسمح باتخاذ 
قرارات عمى المستوى األوروبي الذي يمكف فيو لمدوؿ األعضاء إعادة التحكـ بالحدود ألي مدة، 

                                                           
لمتأكد مف تطبيؽ  مجمس االتحاد األوروبي فيما يتعمؽ بتأسيس آلية تقييـو مسودة تقرير عف اقتراحات البرلماف األوروبي  -1

 .13/04/2011في  12/03/2010( COD)تسوية شنغف 
في: محمد غربي، سفياف فوكة  ،"تأثير اليجرة غير الشرعية في سياسات التعاوف األوروبي المتوسطي"رباحي أمينة،  -2

 .  323، ص وآخروف، مرجع سابؽ
 .10ص  ،، مرجع سابؽسطيةعف اليجرة والتعاوف في المنطقة األورومتو  قمة األوروميد تقرير -3
 



 البعد األمني لميجرة في الشراكة األورومتوسطية                            الفصؿ الثاني:  
 

- 98 - 
 

وركز المجمس عمى ثبلث ركائز منيا تقوية حوكمة شنغف، الشراكة الجيدة مع جنوب البحر 
ضماف  المتوسط وسياسة المجوء، وقد تـ التركيز كذلؾ عمى ضرورة معالجة اليجرة غير الشرعية،

بناء الثقة بفعالية إدارة اليجرة مف قبؿ و الفعاؿ بالحدود الخارجية لجميع الدوؿ األعضاء التحكـ 
 .1التحاد األوروبيا

لقد تـ تبني ىذه المبادرات باإلضافة إلى إجراءات قصيرة المدى مف قبؿ المفوضية 
لمساعدة التقنية والمالية لمدوؿ األعضاء خاصة مف تونس ومصر لدعـ الناس الذيف ىربوا مف كا

كما قامت  والمنظمات األخرى،ليبيا بالتعاوف مع المفوض السامي لبلجئيف التابع لؤلمـ المتحدة 
 .2بتطبيؽ برامج إعادة التوطيف لتخفيؼ ضغوط اليجرة
 " ثبلث أوراؽ ىامة حوؿ:سيسميا مالمستروموبمقتضى ىذه االستشارات قدمت المفوضية "

 حوؿ الفيزا. 539/2001تراح تعديؿ النظاـ اق -

 االنتقاؿ واألمف.، حوار مع دوؿ الجنوب البحر المتوسط حوؿ اليجرة -

 (.2010ي عف اليجرة والمجوء )التقرير السنو -

يقـو اقتراح المفوضية لتعديؿ إجراءات الفيزا عمى إدخاؿ مادة وقائية تسمح في بعض 
الظروؼ االستثنائية باإلدخاؿ المؤقت لمتطمبات الفيزا لمواطني دوؿ العالـ الثالث خاصة جنوب 

جريف غير الشرعييف المتوسط، وذلؾ بيدؼ تخفيؼ العواقب السمبية لوصوؿ عدد كبير مف الميا
إلى االتحاد األوروبي، وىذا مف شأنو أف يرفع الثقة بيف الدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ بالحوكمة في 

أف ىناؾ طريقة متساىمة ستسمح في و بالتالي يبدقطاع الفيزا والتحرر المستقبمي مف نظاـ الفيزا، و 
 .3مياوقت األزمة برفع مستويات التدفؽ دوف مراجعة تسوية شنغف بكام

لقد بالغت الدوؿ األوروبية في المعايير التي اعتمدتيا لصياغة سياسة أوروبية حوؿ اليجرة 
والمجوء بتشديدىا إلجراءات الدخوؿ إلى البيت األوروبي حتى بصفة الجئ، فاتخذت أساليب وقائية 

سة المجوء إستراتيجية بعيدة عف المعايير اإلنسانية لمتخفيؼ مف حركة البلجئيف لتصبح بذلؾ سيا
                                                           

1
 - Yves Bertoncini, Op-Cit, p8-9. 

2
 - Commission Européenne, troisième rapport annuel sur l’immigration et l’asile, Bruxelles, 

COM (2012) 250 Final, le 30-05-2012, p10.  
 .11ص  ،، مرجع سابؽوسطيةعف اليجرة والتعاوف في المنطقة األورومت قمة األوروميد تقرير -3
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وفي الواقع لقد تراجع عدد طالبي المجوء إلى النصؼ  ،منظومة حمايةأكثر مما ىي  منظومة ردع
بسبب  2006إلى  2001بيف عامي  173.030إلى  375.495( وذلؾ مف 15في أوروبا )

الفحص القبمي لطمبات المجوء )عمى سبيؿ المثاؿ: انتقاؿ ضباط االرتباط األوروبييف لفحص 
والتأشيرات في المطارات اإلفريقية والتعاوف مف الباطف مف قبؿ موظفي بمداف اليجرة  الجوازات

األمني لمسياسة األوروبية لميجرة عمى حساب البعد والترانزيت(، وىذا ما يؤكد االىتماـ والتركيز 
 .1االجتماعي واإلنساني

رؾ لمتأشيرة ألوروبا توافقت الدوؿ األوروبية األعضاء في االتحاد األوروبي عمى نموذج مشت
جنوب شرؽ المتوسط موجودة اليـو عمى  أو لمبمداف األخرى التي يحتاج رعاياىا إلى تأشيرة، وبمداف

ىذه البلئحة، بينما بمداف أوروبا الوسطى ومعظـ بمداف أمريكا الجنوبية لـ تعد عمى ىذه البلئحة، 
ألف فرض التأشيرة مف أجؿ  األمفانعداـ و قوس لؤلزمات ىذا تمييز واضح يكرس واقع المتوسط كػ

ف كانت تحد مف الحركية المؤقتة و التحقيؽ ألنيا حماية أمف المواطنيف وىويتيـ أبعد ما يكوف عف  ا 
 .2والشرعية لكنيا تشجع عمى اليجرة السرية واإلقامة الدائمة

قصاء اآلخر ىو جوىر الفكر األوروبي خاصة تجاه كؿ ما يتعمؽ باإلسبلـ  إف التمييز وا 
المسمميف، فكانت جؿ سياستيا تجاه جنوب المتوسط بما فييا الشراكة المتوسطية يغمب عمييا و 

الياجس األمني الذي ال طالما كاف المحرؾ لسياسات أوروبا لكنو تضاعؼ خبلؿ التسعينات 
وأحداث لندف ومدريد، حيث استطاعت الدوؿ  2001سبتمبر  11وبصورة خاصة بعد أحداث 

شرعية عمى سياساتيا األمنية والقمعية تجاه اليجرة والمياجريف بحجة مكافحة األوروبية إضفاء ال
اإلرىاب والتضامف الدولي حياؿ ىذه الظاىرة العابرة لحدود الدوؿ، والتي لـ يتـ التوصؿ إلى نظاـ 

أىمية و موحد بشأنيا رغـ تكثيؼ دوؿ اإلتحاد لجيودىا في ىذا المجاؿ مما يدؿ عمى حساسية 
 .3ظاىرة اليجرة

                                                           
  .105بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص -1
 .157نفس المرجع، ص  -2
، (163العدد)، لسياسة الدوليةاالقاىرة: "، المياجروف في أوروبا بيف مكافحة اإلرىاب ومشكبلت االندماج، "ناصر حامد -3

 .195 ، ص2006يناير 
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 المطمب الثاني:

  اليجرة في إطار الشراكة األورومتوسطية:

 ""إعالن برشمونة

يعتبر الرىاف األمني مف أىـ الرىانات التي تقـو عمييا السياسة الخارجية لدوؿ االتحاد 
، بأف أمف 2975كينىمساألوروبي تجاه الضفة الجنوبية لممتوسط خاصة بعدما قررت في مؤتمر 

بأمف المتوسط الذي يعتبر فضاء ألىـ التيديدات العابرة لمحدود بما فييا أوروبا مرىوف أساسا 
 اإلرىاب، الجريمة المنظمة، التيريب، اليجرة السرية ...

ينطمؽ االتحاد األوروبي في سياستو المتوسطية مف منطمؽ الجنوب مصدر تيديد لؤلمف 
، فازداد االىتماـ والتوجو األوروبي نحو األوروبي باعتباره منبع لمتيديدات الجديدة خاصة اليجرة السرية

منطقة جنوب المتوسط مف أجؿ تكثيؼ الجيود والتعاوف في مجاؿ اليجرة التي أصبحت تتصدر قائمة 
الرىانات األمنية في المتوسط. ليذا كاف البد مف تبني سياسات تعاوف مع دوؿ الجنوب مف أجؿ تنمية 

 .تحقؽ األمف في المتوسطاقتصادية واجتماعية تكفؿ الحد مف اليجرة و 

كانت العبلقات االقتصادية والتجارية بيف االتحاد  2995إعالن برشمونة قبؿ التوقيع عمى 
 :1فاألوروبي ودوؿ جنوب وشرؽ المتوسط منظمة وفقا لمجموعتيف مف اتفاقيات التعاو 

وسط جنوب المتو دوؿ شرؽ و اتفاقيات سنوات الستينات: بيف المجموعة األوروبية آنذاؾ  -
كانت في أغمبيا اتفاقيات تجارية تخّوؿ تفضيبلت متبادلة لؤلطراؼ المتعاقدة  ،بصفة منفردة

 المغرب والجزائر. ،تونس خاصة

حقوؽ و اتفاقيات سنوات السبعينات: تنص عمى عمؿ األطراؼ عمى التعاوف التجاري والمالي  -
 العماؿ المياجريف.

                                                           
1
-Bachir Hamadouche, Op-Cit, p 133.  
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إذ كانت اليجرة منظمة وفقا التفاقيات ثنائية بيف دوؿ  ىذه االتفاقيات لـ تعالج اليجرة في عمقيا،
يقاؼ تدفقات  1976االتحاد ودوؿ األصؿ مف جية أخرى، وقد وقعت اتفاقيات  بعد قرار غمؽ الحدود وا 

 مما أثر عمى فعاليتيا. 1974مف  االيجرة الذي اتخذتو الدوؿ األوروبية بصفة منفردة ابتداءً 

النص عمى مبدأ عدـ التمييز بيف العماؿ األتراؾ والمغاربة فيما لـ تتجاوز ىذه االتفاقيات إال 
يخص ظروؼ العمؿ، األجر والتعويضات االجتماعية، في حيف اليجرة ال تتوقؼ عمى حقوؽ 

 .1المياجريف فقط بؿ تمتد لتشمؿ إجراءات دخوؿ وخروج األجانب، الفيزا، المجوء وغيرىا

ت بيف الضفة الشمالية لممتوسط والضفة الجنوبية وانطبلقا مف فترة التسعينات عرفت العبلقا
 مسارا آخر ترجـ في "إطار برشمونة" المتعدد األطراؼ واألىداؼ.

 مشروع الشراكة األورومتوسطيةمف خبلؿ سياسة االنفتاح األوروبي عمى الخارج طرح 
ى لمساعدة دوؿ جنوب وشرؽ المتوسط عم 2995نوفمبر 08–07برشمونة اإلسبانية في بمدينة 

تحقيؽ التطور والتنمية بيدؼ مواجية مختمؼ التيديدات التي أصبحت تواجو ىذه الدوؿ، لكف 
حقيقة الشراكة األورومتوسطية تعكس تغيير مفيـو األمف بعد نياية الحرب الباردة في الفكر 
االستراتيجي، فمـ يعد األمف مقتصرا عمى الجانب العسكري والحرب إنما أصبح يعني التعاوف 

 .2االستقرارتماد المتبادؿ لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لضماف الحد األدنى مف واالع

دولة متوسطية مف بينيا  27يعتبر إعبلف برشمونة بمثابة ميثاؽ أورومتوسطي شاركت فيو 
أقطار عربية )تونس، المغرب، الجزائر، مصر،  8دولة التي يتكوف منيا االتحاد األوروبي، و 15

دوؿ متوسطية  4األردف، لبناف والدولة الفمسطينية الممثمة آنذاؾ بالسمطة الفمسطينية(، و سوريا،
تركيا، قبرص، مالطا(، في حيف لـ تتـ دعوة ليبيا بسبب العقوبات الدولية غير عربية )إسرائيؿ، 

 .3المفروضة عمييا بعد أحداث لوكربي

                                                           
1
- Bachir Hamadouche, Op-Cit, p134. 

 ،43جمد مال، السياسة الدولية، "التحوؿ في مفيـو األمف والترتيبات األمنية في المتوسط"مصطفى بخوش،  -2
 .145، ص2008، أكتوبر (174العدد)

 .202عمي الحاج، مرجع سابؽ، ص -3
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شامؿ لقضايا منطقة البحر األبيض تمثؿ اقتراب  1995إف الفمسفة العامة إلعبلف برشمونة 
المتوسط بأبعاده المختمفة، وقد صنؼ اإلعبلف ىذه األبعاد وفؽ منظور وأولويات الطرؼ المبادر 

االقتصادي ، المحور لسياسياألمني ا)االتحاد األوروبي( إلى ثبلث محاور، يتصدرىا المحور 
السابقيف حمؿ عنواف: "الشراكة في  كمكمؿ لممحوريف االجتماعي والثقافيوأخيرا المحور  الماليو 

والتشجيع عمى التفاىـ بيف الثقافات المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية، تنمية الموارد البشرية 
توصية منيا إقامة شراكة  14والتبادالت بيف المجتمعات المدنية"، كما احتوى ىذا المحور عمى 

 .1ـ االختبلفات الدينية، الثقافية المجتمعيةاحتراو بيف الشعوب أساسيا تداخؿ الثقافات 

مف بيف النقاط الواردة في الفقرة التمييدية ليذا المحور ىو تنظيـ حركات اليجرة التي 
أصبحت تشكؿ تيديدا أمنيا ألوروبا، إذ ميز الموقعوف السبعة والعشروف بيف اليجرات الشرعية 

التسعينات القادمة مف بمداف الشراكة وغير الشرعية، وقد مثمت اليجرة الشرعية في سنوات 
فقط مف إجمالي اليجرة المتجية إلى بمداف االتحاد، في حيف مثمت  %22و %8المتوسطية ما بيف 

اليجرة غير النظامية غالبية التدفؽ الجديد، وبالرغـ مف اعتراؼ األعضاء في بياف برشمونة بالدور 
أضافوا أنو مف الضروري التعاوف مف أجؿ تخفيؼ  الميـ الذي تؤديو اليجرة في عبلقاتيـ، إال أنيـ

كأىـ  برامج ميداضغوط اليجرة مف خبلؿ برامج التكويف الميني والمساعدات المالية خاصة عبر 
( خصص ليذا البرنامج 1995/1999ففي الفترة ) ،2برامج لمدعـ المالي األوروبي لدوؿ الجنوب

( قدر الغبلؼ المالي المخصص 2000/2006)، وفي الفترة مميار أورو4.685 غبلؼ مالي قدره 
، وىذا مف أجؿ خمؽ فرص العمؿ لتخفيؼ مف حّدة البطالة الدافعة مميار أورو5.350 لو بػ 
 .3لميجرة

في ىذا الصدد، عالجت برشمونة ظاىرة اليجرة ضمف إطار مكافحة اآلفات االجتماعية 
وسط ومنيا الدوؿ المغاربية والفائض مركزة في البداية عمى النمو الديمغرافي في دوؿ جنوب المت

                                                           
، 2008 ، أكتوبر(174العدد) ،السياسة الدولية ،"االتحاد مف أجؿ المتوسط ومصير برشمونة"مصطفى صايج،  -1

 .139ص
 .16ص ، مرجع سابؽ،المتوسطية األوروبيةالتعاوف بيف المنطقة و اليجرة  قمة األوروميد عف تقرير 2 -

3
-Rapport de la commission au conseil et au parlement Européen : Rapport annuel du 

programme MEDA 2000, Bruxelles, le COM(2001) final, p15.  
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البشري الذي يمكف أف ينتقؿ بطريقة غير شرعية نحو الضفة الشمالية مف المتوسط، وكأنما ىي 
 موجة ستكتسح القارة األوروبية عمى حد تعبير الديمغرافي الفرنسي "ألفريد سوفي".

بأف التطور السكاني  "يعترفوف بأف المشاركوف بيان برشمونة الختاميمف  02البند  فيجاء 
الحالي يشكؿ تحديا رئيسيا تتـ مواجيتو بواسطة السياسات اإلسكانية المناسبة مف أجؿ تسريع 

 .1االقتصادي"اإلقبلع 

أما فيما يخص حماية حقوؽ المياجريف المقيميف "يتـ التذكير بيا كمما تعمؽ األمر بػ "اليجرة 
في اتفاقيات الشراكة: شروط عودة األشخاص ذوي السرية" ويتـ اقتراح إجراءات دقيقة بؿ تّدوف 

، إعادة إدماج االتفاق بين المغرب واالتحاد األوروبيمف  (09)المادة الوضع غير النظامي 
مع أف  اتفاق تونس مع االتحاد األوروبي، وىذا ال يظير في (82)المادة المرحميف إلى بمدانيـ 

تبدو الترتيبات ، في حيف ر الشرعييف باتجاه إيطالياىذا البمد يصّدر الجزء األىـ مف المياجريف غي
الذي وافؽ عميو المجمس األوروبي المنعقد  في االتفاق بين مصر واالتحاد األوروبيأكثر دقة كما 

، يمتـز الطرفاف بػ "اتقاء 2001مف ىذا االتفاؽ الموقع في مارس  08المادة بموجب  1999عاـ 
 .2اليجرة غير الشرعية"ومراقبة 

ما يخص تنقؿ األشخاص فقد تـ التأكيد عمى ضرورة تسييؿ تنقؿ األشخاص، فيو 
عمى أف   0222اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي لسنة ( مف 83تنص)المادة 

"األطراؼ منشغموف بتسييؿ تنقؿ األشخاص فيما بينيـ وفقا لمتشريعات االتحادية والوطنية السارية 
 .3راءات منح التأشيرات"سرعة إجو مف أجؿ سيولة 

ألوروبا يسيطر عمى مشروع الشراكة األورومتوسطية، بحيث أنو حتى  الياجس األمنيإف 
ف تـ االعتراؼ بدور اليجرة في التنمية والتبادؿ الثقافي عمى مستوى المتوسط إال أنيا في الواقع و  ا 

                                                           
 .462ص  أحمد كاتب، مرجع سابؽ، -1
 .112بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص -2
مجمة ، جامعة بسكرة: ، الجزائر"والتنمية المستقمة االقتصادي االنفتاحجزائرية بيف متطمبات و الشراكة األور "سمينة عزيزة،  -3

 154-152ص ،2011 ،(9)، العددالباحث
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مجتمعي األوروبي، لذا البد مف اعتبارىا كأىـ ميدد لؤلمف الو تميؿ إلى الفيـ األمني لقضية اليجرة 
وضع حد لمتدفؽ المستمر لممياجريف الذيف يزداد أعدادىـ بصورة سريعة في المجتمعات األوروبية، 
ما يعني تيديد اليوية األوروبية إضافة إلى خمؽ مشاكؿ اقتصادية كالبطالة عمى اعتبار أف اليد 

 .1لعمؿالعاممة الوافدة تنافس اليد العاممة األصمية في سوؽ ا

وليذا كاف مشروعا أف نرى موضوع اليجرة مثبت في الشؽ االجتماعي والثقافي لمشراكة 
عابرة لمحدود  األورومتوسطية إلى جانب تيريب المخدرات، اإلرىاب والجريمة المنظمة كأخطار

 القومية تحتاج إلى معالجة أمنية.

شرعية باتت أكثر تعقيدا عمى في إطار مسار برشمونة نجد أف ترتيبات مكافحة اليجرة غير ال
، أثار الوزراء 2000الذي عقد في مرسيميا عاـ  المؤتمر األورومتوسطيمدار السنوات، فمع نياية 

وقرروا تنظيـ عممية رائدة لمرقابة  في مجال العدالة والشؤون الخارجية"، اإقميميً  ابرنامجً ألوؿ مرة "
ناء منظومة رقابة قوية عمى حدود أوروبا، ، ييدؼ إلى تشجيع ب2001المشتركة في البحار عاـ 

 0220في قمة فالنسيا إقامة فضاء جديد لؤلمف األوروبي، ويستشؼ ىذا مف قراءة خطة العمؿ 
تجسدت في التي  0223قمة نابولي ديسمبروكذلؾ توصيات  ،0223قمة كريت وتوصيات 

 .20082في  ووف أور ممي 70بميزانية وصمت إلى  2005تشكيؿ وكالة دخمت في الخدمة في ماي 

التكامؿ و تـ تقديـ فصؿ رابع مف التعاوف فيما يتعمؽ باليجرة  0225قمة برشمونة لعام في و 
االجتماعي والعدالة واألمف، تـ عقد ىذه القمة لبلحتفاؿ بالذكرى السنوية العاشرة إلعبلف برشمونة 

 ج التعاوف حوؿ اليجرة.برامو اىتمت بشكؿ خاص بتطوير برامج التعاوف االقتصادي واالجتماعي و 

في  اجتماع وزاري أورومتوسطي عن اليجرةأوؿ  2007نوفمبر 19و 18في عقد كذلؾ 
ضرورة إحداث سوؽ عمؿ في البداية و اليجرة الشرعية عمى بمغراؼ في البرتغاؿ، تـ التركيز فيو 

                                                           
 .195ص مرجع سابؽ، ناصر حامد، -1
 .112بشارة خضرة، مرجع سابؽ، ص  -2
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شارة إلى فيما يتعمؽ باليجرة غير الشرعية تمت اإلو لمقضاء عمى أسباب اليجرة في دوؿ األصؿ، 
 .1إجراءات توثيؽ اليجرة لتعزيز معايير أفضؿ لمعودة الطوعية لممياجريف إلى دوليـ

بناءا عمى ما سبؽ يتضح أف الياجس األمني األوروبي ىو الذي يقود مشروع برشمونة، 
خاصة لما يتـ اعتبار اليجرة كتيديد أمني كباقي التيديدات: اإلرىاب، الجريمة المنظمة، كما أف 

ليجرة وضرورة احتوائيا وتقميصيا إلى أقصى حد ممكف يتناقض تماما مع ىدؼ إقامة جعؿ ا
منطقة تبادؿ حر أيف يسمح بحرية حركة السمع، الخدمات ورؤوس األمواؿ، في حيف يتـ إقصاء 
حرية انتقاؿ األشخاص كأىـ فاعؿ في عممية التنمية التي أصبحت المساعدات المقدمة بشأنيا 

تحكـ الدوؿ الشريكة المتوسطية في اليجرة نحو أوروبا وفؽ ما جاء في  مرىونة أساسا بمدى
 .Seville 20022سفيل مجمس 

إف منطؽ أوروبا لؤلوروبييف والجنوب كمصدر تيديد لؤلمف األوروبي يتغمب عمى البعد 
االجتماعي والتنموي لمقاربة برشمونة، وفي الواقع المشكمة التي تطرحيا اليجرة عمى االتحاد 

وروبي ال تدخؿ في مجاؿ الجغرافيا المادية وال عبلقة ليا بالمنافسة في سوؽ العمؿ، ذلؾ أف األ
غالبية المياجريف يقوموف باألعماؿ التي يترفع عنيا ويرفضيا المواطنيف األوروبييف، لذا يمكف أف 

بالعرب  نقوؿ بأف اليجرة تدخؿ في مجاؿ الجغرافيا الذىنية لؤلوروبييف خاصة عندما يتعمؽ األمر
 .3والمسمميف

اعتبار ظاىرة اليجرة غير الشرعية ضمف المخاطر العابرة لمحدود إلى جانب اإلرىاب، 
الجريمة المنظمة وتيريب المخدرات، يصبح مف األجدر معالجتيا ضمف المحور األوؿ السياسي 

لحاح األمني واألمني وليس في المحور الثالث واألخير االجتماعي، الثقافي واإلنساني. كما أف اإل
األوروبي عمى تجريـ ىذه الظاىرة يجعؿ مف الفمسفة العامة لمسار برشمونة يظير وكأنو مسار 

 ."بناء شراكة"وعمى األخص  "بناء ثقة"أكثر مف كونو  من"األبناء ل"

                                                           
 . 12، المرجع السابؽ، ص عف اليجرة والتعاوف في المنطقة األورومتوسطيةر قمة األوروميد تقري -1

 .149عبد النور خميفي، مرجع سابؽ، ص -2
 .53، صمرجع سابؽعبد العالي حور،  -3
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ضمف ىذا المنظور فإف مستقبؿ مسار برشمونة مرىوف بإجراءات التعديؿ التي تسمح لدوؿ و 
الشراكة مع حفاظ كؿ منيا المتمثؿ في تمفة بالمشاركة في ىذا المشروع الكبير جنوب المتوسط المخ

عمى ىويتيا الخاصة. كما يجب إدراج إجراءات إلضفاء الثقة في العبلقات بيف الضفتيف وذلؾ 
 أو مكاف التصورات المتعمقة بالتنمية المشتركة فييا تجسدتإلقامة شراكة سياسية وأمنية حقيقية 

 . 1"منطقة األمف المشترؾ"سابقا ب ىسمي

 :مشروع االتحاد من أجل المتوسط -

إّف إخفاؽ الشراكة األورومتوسطية في تجسيد ما قامت ألجمو في خمؽ فضاء مزدىر لؤلمف 
  Unionاالتحاد من أجل المتوسط والتعاوف في المتوسط سمح بظيور مشاريع أخرى كمشروع 

For the Mediterranean ومف 1995ية برشمونة التي بدأت في عاـ كانطبلقة جديدة لعمم ،
ثـ العمؿ عمى تطويرىا لتصبح شراكة حقيقية بيف الشماؿ والجنوب، فبعدما كاف ىذا المشروع 

، وبإدماج ىذا 2008في نداء روما ديسمبر  "Mediterranean Unionالتحاد المتوسطي "ا
 14و 13وروبي المنعقد في المشروع في إطار الشراكة األورومتوسطية بعد اجتماع المجمس األ

، ليظير كأنو مكمؿ وجزء  مسار برشمونة: االتحاد من أجل المتوسطأصبح يسمى  2008مارس 
 في قمة باريسمف عممية برشمونة وليس بديبل ليا، وقد تـ إطبلؽ ىذا المشروع بشكؿ رسمي 

 .2دولة 43بحضور قادة وممثمي  2008جويمية  13المنعقدة في 

 نيكوالمشروع االتحاد مف أجؿ المتوسطي إلى الرئيس الفرنسي ألمنتو واليتو  تعود فكرة إنشاء
، طرح ىذا المشروع في سياؽ جيوسياسي يتميز 2007 خبلؿ حممتو االنتخابية لعاـ ساركوزي

نظرا الفتقارىا إلستراتيجية و خصوصا فرنسا لنفوذىا االستراتيجي عمى عدة واجيات، و بفقداف أوروبا 
تزايد الخوؼ و األوروبية في السياسة الدولية،  موحدة أدى إلى ضعؼ الدبموماسيةأمنية و عسكرية 

                                                           
1
  - Omar  Baghzouz, Op.cit, p306. 

مجمة الجزائر: مركز الشعب لمدراسات اإلستراتيجية،  ،"سطي، خمفيات وسيناريوىاتاالتحاد المتو "مصطفى صايج،  -2
 .9– 8، ص ص2008 ، أفريؿ(2)، العددالعالـ االستراتيجي
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األوروبي والفرنسي خاصة في أف يؤثر ىذا عمى دورىا االستراتيجي والحيوي في جنوب المتوسط 
 . 1لصالح الواليات المتحدة األمريكية التي بادرت بدورىا في خمؽ مشاريع مع دوؿ جنوب المتوسط

فيا والتاريخ يعتبر مشروع االتحاد مف أجؿ المتوسط محاولة إلعادة االعتبار بحكـ الجغرا
لفرنسا واالتحاد األوروبي في العبلقات الدولية عف طريؽ البحث عف عمؽ استراتيجي تعاوني مع 

 جنوب المتوسط.

حرية تنقل و قيمتو المضافة خاصة حول ممف اليجرة أيمنا في ىذا المشروع ىو يأكثر ما 
 التي تـ إقصاءىا في منطقة التبادؿ الحر كيدؼ أساسي إلعبلف برشمونة. صاألشخا

ف كاف طرح وفمسفة جديدة لكنو يستند عمى منجز برشمونة  االتحاد من أجل المتوسطإف  وا 
خاصة في موضوع اليجرة، فالحد مف ىذه الظاىرة يعتبر مف بيف األسباب الكامنة وراء مشروع 

عارات حممتو االنتخابية، فبمجرد وصولو إلى كرسي الجميورية الذي شكؿ أحد أبرز ش ساركوزي
، االندماج، اليوية الوطنية والتنمية التضامنية مستندا لخطة 2لشؤوف اليجرةاستحدث وزارة جديدة 

حسب  سياسة انتقائية لميجرةتبني و عمؿ تقـو عمى دعـ التنمية في الدوؿ المصدرة لميد العاممة، 
بمعنى أكثر دقة البمد األوروبي يحدد مسبقا قائمة و عمؿ الفرنسي، سوؽ الو حاجات االقتصاد 

يجرد جنوب المتوسط مف كفاءاتو و مؤىبلتيـ العممية والمينية بشكؿ يفقر و احتياجاتو مف المياجريف 
كثيرا ما تمت في إطار ىذا المشروع عمميات ترحيؿ المياجريف غير الشرعييف الذيف و المحمية، 

 .3أوروبااستقرار و ييددوف أمف 
ف اختمفت مفرداتو و إف مشروع الشراكة األورومتوسطية  جوىره واحد، و تعابيره لكف داللتو و ا 

مشروع االتحاد مف و فالياجس األمني طالما كاف وراء المبادرات األوروبية تجاه جنوب المتوسط 
ية في يعتبر أداة لتكريس السياسات األوروبية خاصة الفرنسو أجؿ المتوسط ليس استثناءا، في

                                                           
محمد سعدي، االتحاد مف أجؿ المتوسط أية آفاؽ لمتعاوف األورومتوسطي؟ عمى الرابط:  -1

p://isamallah.maktooblog.comhtt ،( :10:17، 04/04/3201تاريخ التصفح). 
بيروت: مركز دراسات الوحدة  ،"مشروع االتحاد مف أجؿ المتوسطو أوروبا والمتوسط: تاريخ العبلقات "ي، ىاني الشميطمّ  -2

 .159، ص2008، (19العدد)، المجمة العربية لمعمـو السياسية العربية،
 .69، ص2009ديواف المطبوعات الجامعية،  :، الجزائراالتحاد مف أجؿ المتوسط األبعاد واآلفاؽيؽ المخادمي، عبد القادر رز  -3

http://isamallah.maktooblog.com/
http://isamallah.maktooblog.com/
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مف ثـ محاولة جعؿ ىذه األخيرة كحزاـ أمني لمنع وصوؿ و مجاؿ األمف واليجرة الجنوبية، 
التيديدات القادمة مف الجنوب خاصة تدفقات اليجرة غير الشرعية، والحركات اإلرىابية المتطرفة 

إحدى  ، الذي جعمتو فرنسا2008ىذا ما يتجسد في الميثاؽ األوروبي لميجرة في عاـ و إلى أوروبا، 
أولوياتيا في فترة رئاستيا لبلتحاد األوروبي، حيث ييدؼ الميثاؽ إلى توحيد السياسات األوروبية 

تقييد تدفؽ المياجريف ألوروبا مع تكريس مبدأ اليجرة االنتقائية التي و في مجاؿ اليجرة بيدؼ الحد 
 .1بآخر التمييز والعنصرية األوروبيةو تترجـ بشكؿ أ

شاريع الشراكة األورومتوسطية أف تقع فيو ىو خطر الفصؿ بيف لعؿ أخطر ما يمكف لم
الفضاء االقتصادي والفضاء اإلنساني وأكثر ما يجسد ىذا الخطر ىو موضوع مراقبة اليجرة، ليذا 
فإف اإللحاح عمى الدوؿ المتوسطية ألداء دور الشرطي المساعد يجعؿ مف مشروع االتحاد مف 

متجاىميف بذلؾ  اني وأكثر مف ذلؾ يحولو إلى مشكمة تناقضأجؿ المتوسط مجردا مف بعده اإلنس
الحاجة األولى التي تتمثل في إدارة المتوسط كفضاء إنساني " (Bensaad)بن سعديسميو ما 

ليذا البد في موضوع كاليجرة النظر بمنظاريف ليس فقط وفؽ المنظور األمني  .2"مشترك
 ،مداف الجنوب خاصة في عبلقة اليجرة بالتنميةاألوروبي، إنما اعتبار ىذا الموضوع جوىري في ب

فنجد أف سياسة اليجرة المنتقاة التي تبناىا مشروع االتحاد مف أجؿ المتوسط لـ تعزز فقط النزعة 
األمنية لمبمداف األوروبية في إدارة ظاىرة اليجرة، إنما تسعى إلى استنزاؼ الجنوب مف كؿ مؤىبلتو 

 جع األساسي لتحقيؽ التنمية.وموارده البشرية الذي يعتبر المر 
 لمطمب الثالث:ا

 السياسة األوروبية لمجوار

إف المشروع الجاري تجسيده في السياسة األوروبية لمجوار ينسجـ إلى حد كبير مع ما أفرزتو 
نياية الحرب الباردة مف ظواىر انتياء الربط بيف التيديدات وأقاليـ معينة )المعسكر الشيوعي(، 

 في دالالت الحدود وما رافقيا مف تحوالت في مفيـو األمف األوروبي. وكذا إعادة النظر

                                                           
1
- Carlo Mosca, Op-Cit, p 04. 

 .274–273، صسابؽبشارة خضر، مرجع  -2
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أف  فقد أصبحت الدوؿ ترسـ حدودىا وفقا لمدركاتيا وممارستيا األمنية الخاصة بيا، وال يبدو
المستجدة العابرة لمحدود  التيديدات األمنية االتحاد األوروبي استثناًءا ليذه القاعدة، ولكف طبيعة

متزايدة في المضاميف التقميدية لمفيـو الحدود الداخمية والخارجية، ىذه التغيرات أحدثت تغيرات 
أدت بدورىا إلى بروز خطابات وممارسات جديدة لـ تعد تميز بيف األمف الداخمي واألمف الخارجي 
باإلضافة إلى اعتمادىا رؤية واسعة لمفيـو األمف تشمؿ قضايا: اليجرة، اإلرىاب، حقوؽ اإلنساف 

 .1المنظمة والطاقةيمة الجر 

تطور طبيعة األمف األوروبي في ىذه االتجاىات يظير بشكؿ جمي في جوىر السياسة 
األوروبية لمجوار الناتجة عف المشروع األوروبي لمسياسة الخارجية واألمنية المشتركة، التي يعود 

بػ "أوروبا الموسعة  نةالوثيقة الرسمية المعنو  2003رس تاريخيا إلى نشر المفوضية األوروبية في ما
سميت فيما بعد )سنة و دوؿ الجنوب و المجاورة في الشرؽ والجوار: إطار جديد لمعبلقات مع الدوؿ 

 .2( بسياسة الجوار األوروبي الجديد2004

أكدت المفوضية األوروبية في الوثيقة التي نشرتيا عمى أف سياسة الجوار ىي البديؿ األفضؿ في 
ؿ مع شركاء يمثموف مجموعة غير متجانسة إلى حد كبير، وألف االتحاد ال يمكف المرحمة الراىنة لمتعام

أف يتوسع إلى ما ال نياية أشارت ىذه الوثيقة إلى أف سياسة الجوار ىي الفضاء المفضؿ لتجسيد شكؿ 
 .3أكثر دقة وأكثر مرونة في اآلف ذاتو إلدارة الحدود الخارجية لبلتحاد األوروبي

تي جاءت سياسة الجوار لمحاولة التعامؿ معيا نجد في مقدمتيا تحدي مف أىـ التحديات ال
 institutionnalisation des)مؤسسة الحدود وضرورة  األمن الداخميالربط بيف مقتضيات 

Frontières)،  دارتيا بكيفية تقحـ وتشرؾ اآلخريف وذلؾ مف خبلؿ إعادة صياغة ىذه األخيرة وا 

                                                           
عنابة:  ،"ف األوروبيالسياسة األوروبية لمجوار، دراسة في مكوف ضبط اآلثار السمبية لمجوار عمى األم"زىير بوعمامة،  -1

 .242 ص ،2005يناير  ،(5)، العددمجمة المفكر جامعة باجي مختار،
2
- Rapport de la Commission européenne : travailler ensemble, la politique européenne de 

voisinage, 2007, p 05.  
3

-  Abdennour Benantar, « Politique européenne de voisinage et le Maghreb ».In Abdenour 

Benantar  (dir),  Europe et Maghreb : voisinage immédiat, distanciation stratégique,  Alger : 

CREAD, 2010, p93-94.  
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درجة عالية لؾ تحدي إقحاـ الدوؿ المجاورة في إدارة قضايا عمى وفقا لمعايير تمييزية خاصة، وكذ
مف الحساسية واألىمية بالنسبة ألمف االتحاد األوروبي )ىجرة غير شرعية، جريمة منظمة، إرىاب، 

 .1طاقة( مف دوف أف يصنؼ ذلؾ في خانة التدخؿ

إذا ما أخذنا بعيف إف التعامؿ مع ىذه التحديات مف منطمؽ سياسة الجوار يصبح أكثر تعقيًدا 
االعتبار أف عممية توسيع االتحاد أنشأت بالفعؿ خطوط تقسيـ جديدة غير معمنة وحركت الحدود 

فضاءات أبعد أصبح معيا الكياف األوروبي في تماس مباشر مع مجموعة مف  الخارجية لبلتحاد نحو
 .2افية والسياسيةالجيراف يمثموف حمقات مختمفة مف الناحية االقتصادية، االجتماعية، الثق

ضبط التيديدات والمشاكل السمبية لمجوار عمى و ىجوىر السياسة األوروبية لمجوار إف 
ىذا مؤشر عمى أّف اإلدراؾ األوروبي لـ يعد ينظر إلى العبلقة مع فضائو و  األوروبي، األمن

 .مركب األمن متعدد المقاسات بؿ بمنظار فكرة األمن الجوىريالمجاور بمنظار 

تصوراتيا و "مجموعة من الدول تكون ىواجسيا  :عمى أنو مركب األمن "باري بوزان" ؼعر  ي  
تحل و الرئيسية لألمن مترابطة إلى درجة أن مشاكل أمنيا الوطني ال يمكن أن تحمل عقالنيا أ

مف ىذا المنطمؽ تعتبر سياسة الجوار األوروبية تطبيقا لئلستراتيجية األمنية و . 3"بطريقة منفصمة
جيرانو مجتمعا أمنيا و ية عمى المستوى اإلقميمي، حيث يمكف اعتبار االتحاد األوروبي األوروب

متشابكا أي مجموعة مف الدوؿ ترتبط مخاوفيا األمنية األساسية لدرجة أنو ال يمكف إدراؾ األمف 
 القومي ألي منيا بمعزؿ عف األخرى.

 " يتميز مركب األمف بعناصر إضافية أىميا:باري بوزانحسب "

 ،الطبيعة البلمتجانسة ليذا المركب بنيويا بحيث أنو ال يقتصر عمى الدوؿ كوحدات فاعمة -
                                                           

1
- Patten  C., Solana  J., Wider Europe, Bruxelles, 7 août 2003, Disponible sur  le site suivant: 

http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/_0130163334_001en.pdf. 
، افريؿ (5)، العددمجمة المفكر بسكرة: جامعة محمد خيضر، ،"سياسة الجوار األوروبيو اليجرة "سياـ حروري،  -2

 . 348، ص 2013
، يناير (162)، العددمجمة السياسة الدوليةالقاىرة:  ،"أوروبا والمتوسط مف برشمونة إلى سياسة الجوار"محمد مطاوع،  -3

 .40، ص2006

http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/_0130163334_001en.pdf
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كذا تعدد النشاطات والرىانات األمنية عمى عكس نظاـ األمف الجيوي الذي يقتصر عمى و 
 العسكري.و  المجاؿ السياسي

 الوحدات الفاعمة. حركية مركب األمف تتحدد أساسا بكثافة العبلقات الودية أو غير الودية بيف -

إف تحديد وجود مركب األمف يتطمب تحديد جممة مف التفاعبلت السمبية واإليجابية التي تولد  -
الذي قد يكوف إيجابيا أو  (l’effet de voisinage) الجوارأثر بدورىا ما يمكف تسميتو 

 .1سمبيا

يرات التي تـ مف خبلؿ مقارنة بسيطة نجد أف ىناؾ توافؽ كبير بيف ىذه العناصر والمتغ
يمكف أف تعمؿ وتترؾ آثارا باعتبارىا مركبا  اعتمادىا في صياغة السياسة األوروبية لمجوار، بحيث

 لؤلمف.
إف الميداف الرئيسي لمسياسة األوروبية لمجوار ىو "الحدود" باعتبارىا النقطة التي تتركز عندىا 

باآلثار السمبية لمجوار ( l’externalisation)معظـ التوترات الناتجة عف عممية الدفع نحو الخارج 
 الحوددة الجنوبي المتوسطي عمى األمف األوروبي، وعممية التصدير ىذه تعتبر الركيزة الثانية لثالوث

(Frontiérisation)، الخارجي التصدير (externalization)، والتمايز (différenciation)  حسب
تطرقو إلى مركب األمف األوروبي ذو اليندسة المتغيرة  عند" Balzacq تيري بالزاك"التقسيـ الذي وضعو 

 .2التي تحاوؿ سياسة الجوار األوروبي التصدي لمتحديات التي يواجييا اإلتحاد األوروبي
يرى االتحاد األوروبي أف التجاور الجغرافي يقتضي إعادة التوزيع لممسؤوليات األمنية خاصة 

الدوؿ المجاورة(، وقد أشارت لجنة الجماعات عمى طرفي خطوط الفصؿ )االتحاد األوروبي و 
في ىذا الشأف بشكؿ واضح إلى ذلؾ، إذ جاء فييا: "إّف  2003األوروبية في وثيقة أصدرتيا عاـ 

تجاوزا مشتركا يقتضي بطبيعة األمر تقاسـ العبء ومسؤولية مشتركة لمرد عمى تحديات النزاعات 
 .3رار"والتيديدات األمنية الجديدة التي تيدد االستق

                                                           
 .244زىير بوعمامة، مرجع سابؽ، ص -1
 .469 حمد كاتب، مرجع سابؽ، صأ -2

3
-Commission des Communautés Européennes, L’Europe élargie-voisinage : un nouveau 

cadre pour les relations avec nos voisins de l’est et du sud, Bruxelles, le 13.3.2003, COM 

(2003)104 final,  p 12. 
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" الناتج عف التجاور الجغرافي إلى فكرة اآلثار السمبية لمجوار عمى تقاسم العبءتشير عبارة "
ال يمكف أف تخرج عف  " لمرد عمى تيديداتالمسؤولية المشتركةاألمف األوروبي، كما أف عبارة "

تعمؽ بقضايا فيما ي خاصة -الدوؿ المجاورة-نطاؽ ما يرسمو ويحدده األوروبيوف مف أدوار لآلخريف
 .1اليجرة

إف الرؤية األمنية لسياسة الجوار تظير في الواقع أف ما تـّ اعتباره مشروعا مشتركا ىو في حقيقة 
2رؤية ممركزة أوروبًيااألمر 

(vision euro-centrée) ف تـ طرح المشاكؿ عمى  ،ليذا المشروع حتى وا 
األوروبي الطرؼ  اليجرة، يعتبر االتحادأنيا جماعية تستدعي حموال جماعية خاصة فيما يخص الحد مف 

المعني بأكبر المصالح والرىانات مف خبلؿ ىذا المشروع، لذا يتـ وضع أولوياتو الرئيسية بما فييا بناء 
حدود جديدة ترفؽ ببناء ىوية جديدة كمتغير أساسي في عبلقاتو مع الجوار في أجندة المشروع وعمى 

 جنوب المتوسط. حساب أولويات وىوية دوؿ الجوار خاصة
" حوؿ أوروبا التي تتبنيا سياسة الجوار تفترض أف اليدؼ بعيد "حمقة من األصدقاءإف فكرة إقامة 

نظام عف كونو بناء نظاـ أفقي يتفاعؿ فيو كؿ طرؼ عمى مستوى متساٍو، إنما المقصود ىو إقامة 
 .3رة أطرافو المحيطة( تقع أوروبا في مركزه وتشكؿ الدوؿ المجاو concentrique) حمقات ممركزة

يعمؿ االتحاد األوروبي وبشكؿ متصاعد في كؿ مشاريعو مع دوؿ جنوب المتوسط بما فيو مشروع 
سياسة الجوار عمى ربط منح المساعدات بمدى االستعداد والقدرة التي يبدييا كؿ طرؼ عمى تبني 

االتحاد األوروبي ضد مجموعة واالنخراط في تنفيذ جممة مف السياسات واإلجراءات التي تيدؼ إلى حماية 
مف التيديدات األمنية: كاإلرىاب، اليجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وىذا يدخؿ في نطاؽ الشرطية 

(conditionnalitéالتي أشارت إلييا المجنة األوروبية في الوثيقة السالفة الذكر )4. 
بالضغط  المجاورة الجنوبيةىذه اإلجراءات تصؿ إلى حد مطالبة االتحاد األوروبي لمدوؿ 

عمييا لتعزيز وتقوية سياسات الرقابة والضبط بشكؿ استباقي عمى أراضييا وعند حدودىا لمنع ىذه 

                                                           
 .245 زىير بوعمامة، مرجع سابؽ، ص -1

2
- Ruben Zaiotti, )la propagation de la sécurité, l’Europe et la Schengenisation de la politique 

de voisinage(, cultures et conflits, N° 66, été 2007, p65.  
3
- Ruben Zaiotti, Op.cit., p65. 

 .349سياـ حروري، مرجع سابؽ، ص -4
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يترجـ ىذا خاصة في موضوع مواجية ظاىرة و الوصوؿ إلى داخؿ القمعة األوروبية، التيديدات مف 
 .1اليجرة غير الشرعية

رعية القادمة مف جنوب المتوسط باعتبارىا تيديدا جديدا ففي إطار التصدي لظاىرة اليجرة غير الش
" حزام واقيلؤلمف األوروبي، وفي مجاؿ إدارة الحدود الخارجية يتبنى االتحاد األوروبي فكرة إقامة "

(cordon sanitaire عمى أراضي الدوؿ المجاورة يتـ تجسيده فعميا في أف تقـو ىذه الدوؿ بمعب دور )
( تتـ فييا تصفية الوافديف إلى أوروبا بمنع دخوؿ العناصر التي zones tamponsمناطق العزل )

 .2تعتبرىا دوؿ االتحاد غير مرغوب فييا وغير قابمة لبلستيعاب

إف التصدي لظاىرة اليجرة غير الشرعية بيذه الطريقة وبيذا المضموف ال يمكف مف 
-sousلجة األمنية المحولة )وجية نظر األوروبييف أف يتحقؽ بفعالية إال بالمجوء إلى المعا

traitance sécuritaire)  إلى أطراؼ خارجية، وىذا يتفؽ تماما مع آلية الدفع نحو
 الخارج آلثار الجوار السمبية عمى أمف االتحاد األوروبي.

أصبحت مؤسسات االتحاد األوروبي منذ إطبلؽ سياسة الجوار تدفع دوؿ المغرب العربي 
 فأصبح عب دور "حارس حدود االتحاد األوروبي" أماـ تدفقات اليجرة، وبدرجة أقؿ دوؿ البمقاف لم

الحؿ األنسب لتفادي كذلؾ ارتفاع حدة االنتقادات حياؿ  يبدو الخارجية الوساطة األمنية تفعيؿ
تزايد المجوء إلى وسائؿ الضبط العنيؼ تجاه العناصر المتسممة إلى حدود أوروبا، فخيار الدفع 

يمكِّف دوؿ االتحاد مف تحميؿ دوؿ الضفة الجنوبية لممتوسط جاه المياجريف بالعنؼ نحو الخارج ت
 .3ألعباء االنزالقات المحتممة في عممية الضبط والرقابة

عبلقة االتحاد األوروبي بجواره  (sécurisation)نحو أمننة إف مف أىـ تداعيات التوجو 
أنو أف يرفع الستار عف الحقيقة الكامنة الجنوبي خاصة فيما يتعمؽ بقضية إدارة تدفقات اليجرة مف ش

 ىي ليست سياسة مبنية مع الجيران إنماوراء إطبلؽ مشروع السياسة األوروبية لمجوار في كونيا 

                                                           
1
- Rapport de la Commission de la Communauté Européenne, Op-Cit. 

 .247زىير بوعمامة، مرجع سابؽ، ص  -2

 .248ص، نفس المرجع -3
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فيي تحاوؿ جعؿ الجيراف بمثابة الدرع الذي يقي أوروبا مف  ،1واتجاىاتيم إستراتيجية محكمة لمجيران
أمننة العبلقات والشراكة مع الجيراف سيؤدي مع  نحوأي تيديد خارجي، كما أف التوجو المتصاعد 

مرور الوقت إلى إفراغ الخطاب السياسي الذي يصر عمى األىداؼ المعمنة لسياسة الجوار مف كؿ 
مصداقية خاصة فيما يتعمؽ بالحوار السياسي بيف أوروبا وجنوب المتوسط، كما أف ربط التنمية بمدى 

يؤدي المحالة إلى مضاعفة فرص البلإستقرار وتزايد حّدة تحكـ دوؿ الجنوب في حركية اليجرة س
وليام التيديدات األمنية عمى مستوى البحر المتوسط، ولقد عبر عف ىذا وبصورة جيدة 

إن الخيار بالنسبة إلى االتحاد األوروبي كان أن يعرف إذا كان بقولو: " (William Wallace)والس
 .2يستورد عدم استقرارىم"يصدر أمنو واستقراره إلى جيرانو أم أنو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Abdennour Benantar, Op-Cit,p99 

 .205بشارة خضر، مرجع سابؽ الذكر، ص  -2
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 لمبحث الثالث:ا
 في عالقة اليجرة بالتيديدات األمنية الجديدة

مف بيف اآلفات التي تنسب إلى التدفؽ البشري السيما لميجرة "غير الشرعية" ىي اإلرىاب، 
وىكذا اإلجراـ المنظـ والتيريب التي أصبحت تحتؿ الصدارة في سجؿ انشغاالت االتحاد األوروبي، 

أصبح الخمط بيف اليجرة "غير الشرعية" وىذه التيديدات قائما باستمرار ضمف الرأي العاـ األوروبي  
المدعـ مف قبؿ الحمبلت اإلعبلمية ولكف يبقى أف السياسة األوروبية ىي التي تغذي ىذه النظرة 

 السمبية تجاه مياجري  دوؿ الضفة الجنوبية لممتوسط.  

 المطمب األول:
 اليجرة باإلرىابعالقة 

مف بيف المبررات التي تعتمدىا أوروبا لتجريـ اليجرة غير الشرعية ىي ربطيا بمسألة 
التطرؼ الذي قد يمارسو المياجروف داخؿ ىذه المجتمعات األوروبية فمع توسع مفيـو األمف بعد 

مف واالستقرار الحرب الباردة أصبحت أوروبا بدورىا ترى أف األمف في القارة األوروبية مرتبط باأل
بدوؿ الجنوب، فأخذت تعتبر مف المشاكؿ التي يعيشيا ىذا األخير بمثابة تيديد لؤلمف األوروبي 

"الدول األوروبية تميل إلى تقدير أن : Roberto Aliboni اليبوني روبيرتووفي ىذا الصدد يقوؿ 
سياسية و السوسي العوامل العسكرية لدول الضفة الجنوبية ال تشكل تيديدا ... لكن العوامل

 .1"خطار يمكن أن تتحول إلى تيديد في المستقبلأووالثقافية تشكل اليوم توترات 

ليذا نجد أف أوروبا كثيرة التخوؼ مف أخطار ذات طابع غير عسكري خاصة ما تعتبره 
 ىوية المجتمع األوروبي.و ما يمكف أف يشكمو مف تيديد ألمف و فيضاًنا بشرًيا قادًما مف الجنوب 

الرتفاع حجـ اليجرة غير الشرعية في دوؿ االتحاد األوروبي أصبح ينظر إلييا كياجس  نظرا
أغمب الشبيات تنصب عمى المسمميف و أمني بسبب العبلقة المحتممة بيف اإلرىابييف والمياجريف، 

                                                           
 :، مصر1، طحوض البحر األبيض المتوسط بعد نياية الحرب الباردة، دراسة في الرىانات واألىداؼ، شمصطفى بخو  -1

 .22، ص2006دار الفجر لمنشر والتوزيع، 
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ال يحمموف ىويات إثبات الشخصية فقد يرتكبوف و مف إفريقيا ألف أولئؾ المياجريف غير مسجميف 
 .1ونيـ ينتموف إلى جماعات مسمحة تؤمف بالعمؿ المسمح ضد أوروباجرائـ ك

تطرؼ دوف األخذ بعيف و إال مصدر تيديد  وبالنسبة ألوروبا المياجر غير الشرعي ما ى
بدوف و ال مراقب و االعتبار التطرؼ والعنصرية األوروبية التي تمارس ضد المياجريف بدوف محاسب 

الحؽ في التنقؿ والحركة، كما أف سياسة اليجرة االنتقائية ما ىي احتراـ حقوقو األساسية كإنساف لو 
 إال شكؿ جديد مف أشكاؿ التطرؼ ضد مياجري الجنوب.

تسييسيا عمى مستوى و دوؿ االتحاد األوروبي إلى أمننتيا و لقد أدت حركة اليجرة المتزايدة نح
اىضة لؤلجانب، فيناؾ العديد مف الرأي العاـ األوروبي، فقد تنامت النزعات اليمينية المتطرفة المن

التيارات السياسية واألحزاب المتطرفة التي تيتـ بقضايا اليجرة كأولوية في أجندتيا السياسية كتيار 
التي يتزعميا  والجبية الوطنية الفرنسيةالبريطاني  والحزب القومي" في بمجيكا "فالميش بموك

ذه التيارات تقـو بحمبلت لمحد مف اليجرة أغمب ى حزب رابطة الشمال في إيطاليا،"و"لوباف"، 
 .2تغذي شعور الحقد والعداء لؤلجانبو 

وما تبلىا مف أحداث في عواصـ أوروبية )لندف  2001أيموؿ/سبتمبر  11لقد أضفت تداعيات 
( إلى تعقيدات جديدة في مقدمتيا: االلتباس والتشابؾ غير الموضوعيف المذاف حدثا 2005ومدريد 

ي بيف اليجرة واإلرىاب والبحث عما يمكف عممو في إدارة عمميات اليجرة لزيادة في الربط التعسف
درجة األمف، والسعي لبناء منظومة جديدة لميجرة تشمؿ جميع النواحي األمنية والسياسية والقانونية 

 .3واإلجرائية إضافة إلى ما يتـ الترويج لو حاليا لمربط بيف اإلسبلـ واإلرىاب

واضح، لكف و تعد مف أبرز التيديدات األمنية التي ال تتمتع بتعريؼ محدد إف ظاىرة اإلرىاب 
ىناؾ عدة مفاىيـ أطمقت عمييا نتيجة اختبلؼ رؤى الدوؿ خاصة بيف القوى الكبرى والعالـ 

                                                           
 النور ناجي، مرجع سابؽ. عبد-1
 ف المتطرؼ يخيـ عمى االنتخابات الرئاسية في فرنسا، عمى الموقع:المعطى قباؿ، شبح اليمي -2

www.almassae.press.ma/mode/45608 ، ( 11:20 ،23/06/2120:تارٌخ التصفح) . 
 .110مصطفى عبد العزيز مرسي، مرجع سابؽ، ص -3

http://www.almassae.press.ma/mode/45608
http://www.almassae.press.ma/mode/45608
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في ظؿ ىذا التبايف نجد أف ىناؾ توافؽ و ىذا بسبب تضارب مصالح الفواعؿ الدولية، و اإلسبلمي، 
استراتيجيا و ي واإلقميمي عمى أف ظاىرة اإلرىاب تشكؿ تيديدا أمنيا كمي عمى المستوى العالم

باعتبارىا ظاىرة عابرة لمحدود تعتمد عمى العنؼ، القوة والسرية ما يصعب مف عممية التحكـ في 
 .1ىذه الظاىرة

لقد واجيت األمـ المتحدة صعوبات كبيرة إليجاد تعريؼ تتفؽ عميو كؿ الدوؿ لعؿ أبرزىا 
جماعة بقصد تيديد و لي: "اإلرىاب يضـ أعماؿ العنؼ الخطيرة التي تصدر عف فرد أالتعريؼ التا
باالشتراؾ مع أفراد آخريف و موتيـ سواء كاف العمؿ فرديا أو التسبب في إصابتيـ أو أشخاص أ

ضد أفراد دوف و دبموماسية، و حكومية أو مواقع سكنية أو منظمات أو موجيا ضد أشخاص أو 
مواصبلت بيدؼ المساس بعبلقات الصداقة بيف الدوؿ و تدمير وسائؿ نقؿ و ممتمكات أو تمييز أ

التحريض عمى و االشتراؾ أو محاولة ارتكاب أو بيف مواطنييا لذلؾ فإف التآمر عمى ارتكاب أ وأ
 .2ارتكاب الجرائـ يشكؿ وجيا مف أوجو اإلرىاب الدولي

ط بديف معيف أو أفراد معينيف أو ومف ىذا المنطمؽ فإف ظاىرة اإلرىاب ظاىرة عالمية ال ترتب
حتى مكاف معيف مما يجعمنا نتساءؿ لماذا تصر الدوؿ األوروبية عمى ربط اليجرة بظاىرة 

 اإلرىاب؟.
إف التقدير األوروبي لظاىرة اإلرىاب نابع أساسا مف التعارض الموجود بيف القيـ الغربية 

يؿ ىنتنغتوف( في مقالو المعروؼ عف المسيحية والقيـ العربية اإلسبلمية التي روج ليا )صامو 
 ني فيو بالتحديد التصادـ بيف الغرب واإلسبلـ.يعصداـ الحضارات الذي 

وفي ظؿ التحديات الديمغرافية التي تشيدىا أوروبا مقابؿ تضاعؼ عدد سكاف العالـ 
سنة القادمة سيزيد مف احتماالت اليجرة )ىجرة المسمميف( إلى الدوؿ  25اإلسبلمي خبلؿ 

 .3وروبية ما يزيد مف احتماالت العنؼ والمواجية وتيّديد األمف واالستقرار األوروبياأل

                                                           
 :، اإلسكندريةتعريؼ اإلرىاب الدولي بيف االعتبارات السياسية واالعتبارات الموضوعيةي، محمد عبد المطمب الحسن -1

 .24، ص2007دار الجامعة الجديدة، 
 .84محسف بف العجمي بف عيسي، مرجع سابؽ، ص -2
 .158ىشاـ صاغور، مرجع سابؽ، ص -3
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مف وجية النظر األوروبية مف  واليجرةاألصولية اإلسبلمية( ) ثنائية اإلرىابيمكف توضيح 
خبلؿ اعتبار أف ىجرة أعداد كبيرة مف البشر ينتموف لثقافات مختمفة )عربية/إسبلمية( ستثير 

بالتالي تراجع قيميا و تطرح قضية تنامي القوة البشرية الدخيمة عمى األصمية، و صمييف السكاف األ
الحضارية مقابؿ تنامي القيـ اإلسبلمية، كما أف مشكمة عدـ االندماج في المجتمعات األوروبية 
ستولد شعورا باالغتراب لدى المياجريف مما قد يدفع البعض إلى االنضماـ إلى حركات اإلسبلـ 

سي المتطرؼ بيدؼ ممئ الفراغ الثقافي واالجتماعي لمتخمص مف الشعور باالغتراب، األمر السيا
الذي يزيد مف احتماؿ تزايد عمميات اإلرىاب والتطرؼ، كما أف اليجرة عموما ال تعني فقط ىجرة 

معتقدات مشبعة بالتطرؼ والتعصب مف قبؿ أفراد و لكف ىجرة ما يحممونو مف أفكار و األفراد 
 .1ة اإلسبلميةاألصولي

في تصاعد مستمر، السيما بعد قياـ الجماعات اليمينية  الربط التعسفي لميجرة باإلرىابإف 
المتطرفة بإعطاء موضوع اليجرة بعدا وطنيا وعنصريا يثير مشاعر العداء لممياجريف مف الجنوب 

اًءا عمى باعتبارىـ يميموف إلى العنؼ والفوضى، كما أنيـ يعتبروف مف أكثر الفئات استعص
واقع األمر إلى أف مرجعا ذلؾ في  "فرانسيس فوكويامااالندماج حسب تعبير الكاتب األمريكي "

المسمـ يظؿ مطالبا أكثر مف غيره بأف يقدـ تنازالت كثيرة إذا ما أراد أف يندمج في المجتمعات 
 .2الغربية ويذوب فييا

ف شأنيا تطويؽ مخاطر ما وليذا نشطت الدعوة إلى وضع إستراتيجية أوروبية دفاعية م
يسمونو "اإلرىاب اإلسبلمي" وتقييد حركة اليجرة مف الدوؿ اإلسبلمية والعربية مف دوف أخذ 

والنظر في األسباب التي أالتشريعات الدولية لحقوؽ اإلنساف ذات العبلقة بالمياجريف في الحسباف 
عمى ىذا األساس بداًل مف التعامؿ  قد تدفع إلى اليجرة، وىكذا فإف ربط اليجرة باإلرىاب ومعالجتيا

 معيا عمى أنيا قضية متعددة األبعاد يزيد مف األمر سوًءا وتعقيًدا.

                                                           
 .159، صىشاـ صاغور، مرجع سابؽ -1

2
- Francis Fucuyama, « Identity, Immigration and democracy», journal of democracy, volume 

17, April 2006, p 9-12. Disponible sur le site suivant:  

www.journalofdemocracy.org/articles/grats/fucuyama-17-2.pdf 

 

http://www.journalofdemocracy.org/articles/grats/fucuyama-17-2.pdf
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 المطمب الثاني:

 في عالقة اليجرة بالجريمة المنظمة

إف مصادر التيديد في المنطقة األورومتوسطية والعالـ برمتو ال تتوقؼ فقط عند ظاىرة 
مؿ ظواىر أخرى عرفت نشاطا كبيرا بفعؿ العولمة وأصبحت اإلرىاب، إنما تمتد لتش اليجرة أو

تشكؿ تيديد أمنيا، وىي التي تعرؼ بالجريمة المنظمة، فالعالـ المعاصر أصبح يواجو تحديات 
 جديدة في المجاؿ األمني بسبب ظيور ميددات جديدة ليا عبلقة بإجراـ منظـ دائـ التوسع.

يور أسواؽ مالية جديدة أدى إلى كسر الحواجز إف عولمة االقتصاد وتطور وسائؿ االتصاؿ وظ
وتوسع نطاؽ الجريمة مف ظاىرة محمية إلى ظاىرة عابرة لمحدود، حيث ظيرت جماعات إجرامية 
خطيرة ال تعترؼ بالحدود السياسية لمدوؿ وال بقانونيا ما أدى إلى إضعاؼ اقتصاديات الدوؿ وتيديد 

 .1الترىيب والرعب لتحقيؽ الربح استقرارىا وأمف أفرادىا واستعماؿ كؿ أساليب

لقد تطورت الجريمة المنظمة لتصبح ظاىرة عابرة لمحدود تيدد أمف المجتمع الدولي، حيث 
شيدت استحداث أنماط جديدة مف اإلجراـ الدولي المنظـ كالنفوذ إلى النظـ المصرفية، تيريب 

التقميدية المتمثمة أساسا في باإلضافة إلى األنماط المياجريف، األسمحة والقرصنة اإللكترونية 
 .2غيرىاو تيريب المخدرات واآلثار، تبيض األمواؿ والتزوير 

" أف العولمة تسببت في انتشار الظواىر العابرة لمحدود كالجريمة "ويفرفي ىذا الصدد يرى و 
ت التيريب ...، لذلؾ فإف المجتمع يصبح شبكاو المنظمة، ظيور عرقيات قومية، تدفقات اليجرة، 

عرضة لمتيديد مف الدولة التي ترى وظائفيا تتغير دوف مراجعة لسيادتيا، بينما المجتمعات  أكثر
ترى ىويتيا معرضة لمتيديد مف طرؼ ىذه الظواىر المتقاطعة التي تؤدي في بعض األحياف إلى 

 . 3ضياع القيـ الرمزية والثقافية لممجتمع

                                                           
1
- François Falletti, Fréderic Debove, planète criminelle, le crime phénomène social du 

siècle ?, Paris : PUF, 1998, p56. 
 .122، ص2000، ، القاىرة: دار النيضة العربيةالجماعات اإلجرامية المنظمةطارؽ سرور،  -2
 .26عبد النور بف عنتر، مرجع سابؽ، ص -3
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ماعة مشكمة مف أكثر مف شخصيف بأنيا: "ج الجريمة المنظمةؼ االتحاد األوروبي عر  ي  
يكوف لكؿ و غير محددة  وتمارس مشروعا إجراميا ينطوي عمى ارتكاب جرائـ جسدية عدة طويمة أ

تحقيؽ األرباح و ذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى السطوة و ميمة محددة في إطار التنظيـ اإلجرامي  وعض
 .1غيره مف وسائؿ التأثير والتخويؼ"و باستخداـ العنؼ 

 ( فتعرؼ الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالعالمية لمشرطة الجنائية)االنتربولالمنظمة أما 
"مجموعة مف األشخاص ليا تركيب مؤسسي تمارس أنشطة غير مشروعة ليدؼ الحصوؿ  بأنيا

 .2عمى األمواؿ تستخدـ عادة التخويؼ والفساد"

 تستثني في منتشرة في مختمؼ المجتمعات وفي كؿ أنحاء العالـ وال الجريمة المنظمةإف 
فضاء، بحيث تشكؿ تجارة المخدرات، األسمحة، النساء واألطفاؿ أبرز  نشاطيا أي إقميـ أو

 تخصصات المنظمات اإلجرامية.

وعميو فإف اليجرة غير المشروعة نظرا لمتطورات التي عرفتيا في اآلونة األخيرة جعمتيا تدخؿ 
بالبشر، ففي ىذا النوع مف النشاط ضمف عمميات الجريمة المنظمة خصوصا في ميداف االتجار 

اإلجرامي ال يشكؿ المياجروف قناة لترويج الجريمة المنظمة بقدر ما يمثموف أداة المتاجرة بيا 
 فيصبح المياجروف ينبوف عف المخدرات واألسمحة ... 

لقد أصبحت الجريمة المنظمة ىي الصناعة األولى عمى مستوى العالـ، كما تبلحظ ذلؾ 
لمجمس األوروبي وصندوؽ النقد الدولي، وحسب ىذا األخير فإف تدفؽ األرباح مؤسسات مثؿ ا

مف إجمالي الناتج العالمي،  %2ما يعادؿ  1998المتأتية مف األعماؿ غير المشروعة بمغت سنة 
 300ورقـ األعماؿ المحرزة في تجارة المخدرات المحظورة يقدر عمى العمـو بمبالغ تتراوح بيف 

في السنة، واإلرىاب يستمد جزًءا ىاما مف عائداتو مف ىذه  األعماؿ واألنشطة  مميار دوالر 500و
تماما مثؿ بعض األحزاب السياسية ذات االرتباط بمنظمات اإلجراـ العابر لؤلوطاف والحدود التي 

                                                           
 .308، ص2007المكتبة الوطنية،  :، المممكة األردنية الياشميةقضايا أمنية معاصرةي، محمد صدق -1
 .44، ص2001القاىرة: دار النيضة،  ،الجريمة المنظمة في القانوف المقارفشريؼ سيد كامؿ،  -2
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غراقيا، و تيدؼ أساسا إلى التوسع ألنشطة أخرى كالتوسع في أسواؽ الدوؿ   واألىـ مف ىذا ىو ا 
التحكـ في البيئة المحيطة بالمجرميف لرصد األخطار والوقاية مف أي مخطط الوصوؿ إلى 

يستيدفيـ، ىكذا تبقى الجريمة المنظمة أكبر بكثير مف حيث تيديد أمف الدوؿ بالمقارنة مع اليجرة 
 .1غير الشرعية

ينجـ  وأصبحت اليجرة تشكؿ تيديدا لؤلمف اإلنساني في دوؿ غرب المتوسط لما يرفقيا أ
، 2002ف جرائـ عابرة لمحدود، فحسب إحصائيات قسـ السكاف لمنظمة األمـ المتحدة لعاـ عنيا م

قد اتبعتيا الدوؿ النامية و مف الدوؿ المتقدمة قد بمورت سياسات متشددة بشأف اليجرة،  44%فإف
ىذه السياسات قد ساىمت في تفشي ظاىرة المتاجرة باألشخاص، األسمحة  ،39%ة بنسب

تـ تقدير ما يفوؽ عف نصؼ مميوف مياجر غير شرعي في العالـ، ىـ والمخدرات، بحيث 
 .2مضطريف لمتنقؿ بمساعدة المتاجريف غير الشرعييف

وألف ىذه التجارات غير المشروعة ال تمقى دخبل وفيرا ليا في الدوؿ اإلفريقية الفقيرة، توجب 
السرية متبلزمة مع بعض نشرىا في دوؿ الضفة الشمالية لممتوسط الغنية. وعميو أصبحت اليجرة 

 ى مثؿ التيريب، تجارة المخدرات..الجرائـ األخر 
إّف العبلقة ما بيف اليجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة لمحدود ىي عبلقة جدلية، فكما 
تكوف الجريمة بحاجة لممياجريف السرييف لبلنتشار عبر الحدود، فإف المياجريف السرييف كذلؾ  

إلجرامية العابرة لمحدود ىـ في مأمف مف متابعات السمطات القضائية لدولة ضمف ىذه الشبكات ا
معينة، كما أف اليجرة السرية تمثؿ العمؿ القاعدي الذي تعتمده الجماعات اإلجرامية، فاإلجراـ 

مف المياجريف بقميؿ مف األخطار منبع تمويؿ ىاـ يسمح ليـ بنسج شبكات لجرائـ أكثر خطورة ؤ  ي  
 وأكثر ربحا.

 
 

                                                           
 .98، ص1999، الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، اإلجراـ المعاصرمحمد فتحي عيد،  -1
انعكاساتيا عمى التعارؼ الحضاري و لخصائص السوسيوثقافية لممياجر غير الشرعي "امرسي مشري، ركاش جييدة،  -2

 .161، صمرجع سابؽ في محمد غربي، سفياف فوكة وآخروف، ،"بيف ضفتي المتوسط
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 المطمب الثالث:

 بيم واإلتجارفي عالقة اليجرة بتيريب البشر  

عرفت ظاىرة التيريب البشري نشاطا كبيرا عقب الحرب العالمية الثانية خاصة في الدوؿ 
الفقيرة ذات األعداد السكانية المرتفعة والتي يرتفع بيا معدالت الفقر كغالبية الدوؿ اإلفريقية وبعض 

 يكا الجنوبية.الدوؿ األسيوية ودوؿ أمر 

األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة حوؿ اليجرة الدولية والتنمية  كوفي عنانفي تقرير أعده 
والتيريب ىما مف الجرائـ التي تعرض لمخطر  اإلتجار( منو أف "3أوضح في المادة ) 2006لعاـ 

ح لمفرؽ بيف أرواح األشخاص الذيف يتعرضوف ألي منيما، كما أنو مف الضروري توفير فيـ واض
 .1والتيريب" اإلتجار

استقباليـ بواسطة التيديد  إيوائيـ أو نقميـ أو باألشخاص يعني "تجنيد أشخاص أو فاإلتجار
غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر واالحتياؿ والخطؼ بيدؼ استغبلليـ بأشكاؿ  استعماليا أو بالقوة أو
 .2مختمفة"

لى صفقة رضائية يتفؽ فييا الميرب يشير إ وفي لئلتجارفي حيف التيريب مغاير تماما 
يعني بشكؿ عاـ: "تدبير الدخوؿ غير و المياجر عمى مراوغة قوانيف اليجرة لفوائد مشتركة بينيما و 

مف المقيميف الدائميف و المشروع ألحد األشخاص إلى دولة طرؼ ليس ذلؾ الشخص مف رعاياىا، أ
 .3منفعة مادية أخرى" وفعة مالية أغير مباشرة عمى من وفييا مف أجؿ الحصوؿ بصورة مباشرة أ

مجموعة  ومنظًما، ففي التيريب الفردي يستخدـ شخص أ وتيريب البشر قد يكوف فردًيا أو 
الصعود واالختفاء في السفف  وأشخاص قوارب التيريب )قوارب الموت( مقابؿ مبالغ مالية معينة، أ

الصعود إلييا بعد السباحة  وة حرس السفف أمبلحييا سواء بمغافم والبحرية والتجارية دوف عمـ إدارتيا أ
                                                           

.147مرجع سابؽ، ص مصطفى عبد العزيز مرسي، - 1  
 .147، صنفس المرجع -2
 .148، صالمرجع نفس  -3
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المستودعات، و المخازف  ومف ثـ يختفوف داخؿ قوارب النجاة أو التفريغ،  ونحوىا أثناء عممية الشحف أ
 .1مراكز المراقبة مف قبؿ حرس الحدودو يتسمموف مف خبلؿ النقاط البرية التي تقؿ فييا نقاط  وأ

عصابات منظمة مقابؿ مبالغ مالية عبر شبكات أما تيريب البشر المنظـ فيتـ مف خبلؿ 
التيريب العالمية التي يعمؿ فييا مف ليـ خبرة في قوانيف اليجرة والجنسية واإلقامة، وممف عمموا 
في وكاالت السفر والسياحة وشركات النقؿ البري والبحري، حيث تستخدـ عصابات التيريب 

والرقابة مف قبؿ رجاؿ الحدود مقابؿ مبالغ مالية الممرات البرية والبحرية التي ال تخضع لمتفتيش 
دوف تقديـ ضمانات أمنية وصحية خبلؿ عممية التيريب مما يعرض المياجريف غير الشرعييف إلى 
اليبلؾ، فكما قدرت إحدى الدراسات عدد ضحايا "قوارب الموت" بالبحر المتوسط وحده خبلؿ الفترة 

ف حتفيـ سنويا وكؿ ىذا نتيجة إفرازات شخص يبلقو  10000و 8000بحوالي  2002–1989
 .2بيف الشماؿ والجنوبالفجوة التنموية 

بيـ، فغالبية  واإلتجارتيريب البشر و ىناؾ عبلقة وطيدة بيف اليجرة غير المشروعة 
المياجريف غير الشرعييف يمجئوف إلى عصابات تيريب البشر لتنظيـ تسمميـ إلى الدوؿ التي 

لكف كثيرا ما يتـ استغبلؿ ىؤالء المياجريف سواًءا و مقابؿ مبالغ مالية، يرغبوف في االنتقاؿ إلييا 
قسرا في تجارة األعضاء، المخدرات، الدعارة واالستغبلؿ الجنسي لمنساء واألطفاؿ، حيث  وطوعا أ

 .3مميارات دوالر سنويا 5 وتبمغ تجارة تيريب البشر إلى دوؿ االتحاد األوروبي وحدىا نح

بمالي  Gao في إرساؿ المتاجريف إلى أوروبا يتخذ محطة أولى ليـ بجاوإف المسار المعروؼ 
ليواصموا مسارىـ إلى الجزائر ثـ المغرب األقصى ثـ يقوموف بعبور مضيؽ جبؿ طارؽ لموصوؿ إلى 

فيما بعد بمالطا تونس مف أجؿ االلتحاؽ  إسبانيا، وطريؽ آخر ينطمؽ مف عبور الصحراء إلى ليبيا أو
يطاليا و   .4طريؽ آخر ينطمؽ مف ساحؿ السنغاؿ المؤدي إلى جزر الكناري اإلسبانية ثـ األوروبيةىناؾ و ا 

                                                           
مكافحة  في: ،"بيـ واإلتجارجريمة تيريب البشر و العبلقة بيف اليجرة غير المشروعة "، وآخروف عبد اهلل سعود السراني -1

 .114، ص، مرجع سابؽاليجرة غير المشروعة
 .5، ص2006ية، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العرب :(، القاىرة2006التقرير اإلقميمي ليجرة العمؿ العربية ) -2
 .114ص سابؽ، ، مرجعوآخروف عبد اهلل سعود السراني -3

4
- Anne Ouallet « la question migratoire et les dynamiques transsahariennes à travers 

l’exemple Malien », Revue : annales de géographie, N°663, 2008/5, p 85. 
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بالبشر دخبل ىاما لجماعات اإلجراـ والتيريب، خاصة في الدوؿ التي  اإلتجاريشكؿ 
ليبيا ...، فقد قدرت و أصبحت محطة عبور لممياجريف غير الشرعييف كإيطاليا، المغرب األقصى 

 ومميار يور  12 ودات اليجرة غير المشروعة عمى المستوى العالي تبمغ نحبعض المصادر أف عائ
 .1بتيريب البشر اإلتجارسنويا تذىب إلى عصابات 

بالبشر وتيريبيـ بسبب طبيعتو السرية يشكؿ أحد المصادر الرئيسية لمدخوؿ  اإلتجارإف 
ـ لمنظمة اليجرة المدير العا برونسون ماكيمي"بطريقة غير شرعية إلى دولة ما، وقد وصؼ "

 .2بالبشر بػ "الوجو القبيح لميجرة" اإلتجارالدولية 

نشاط تيريب البشر، اليجرة غير الشرعية ازدادت و ىناؾ عبلقة طردية بيف حركة اليجرة 
حدتيا بتأثير تزايد نشاط تيريب البشر، فمقد تزايدت عصابات الجريمة المنظمة التي تكسب مف 

ذ قدرت الزيادة في عدد المياجريف األفارقة غير الشرعييف الذيف بيـ، إ واإلتجارتيريب البشر 
تنقميـ تمؾ العصابات بواسطة قوارب الصيد المتيالكة إلى جزر الكناري ستة أضعاؼ خبلؿ 

مف المياجريف غير الشرعييف في االتحاد األوروبي وصموا إلى ىناؾ  %90، فحوالي 2007
 .3لمساعدة عصابات الجريمة المنظمة

تجريـ اليجرة إال أنو في كثير مف األحياف المياجروف  وـ مف توجو الدوؿ األوروبية نحبالرغ
ما ىـ إال ضحايا لجممة مف األسباب تجعميـ فريسة سيمة الصيد مف قبؿ المنظمات اإلجرامية التي 

منيا االتحاد األوروبي، فمنظمات الجريمة المنظمة المنتشرة في أوروبا تستغؿ وضعيـ  وال يخم
ف أفمت المياجر مف و تورطيـ في الجرائـ، و ر القانوني الستغبلليـ في مختمؼ األنشطة القذرة غي ا 

فؾ شبكات الجريمة فإنو يجد نفسو في فؾ أصحاب المشاريع والمنشآت الكبرى التي تستغميـ 
 ال يستفيدوف مف خدمات الضماف االجتماعي.و تستفيد مف كونيـ غير موثقيف و ألقصى حد ممكف 

                                                           
 .185 ، صمرجع سابؽناصر حامد،  -1
 .148 ص مرجع سابؽ، قضايا المياجريف العرب...، مصطفى عبد العزيز مرسي، -2
 .373، ص2008، مركز البحوث اإلفريقية، 2007/2008العينيف، التقرير االستراتيجي اإلفريقي  ومحمود أب -3
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فاعؿ يشكؿ المصدر األساسي لترويج الجريمة  مياجر السري سواء باعتباره ضحية أويبقى ال
المنظمة بمختمؼ أشكاليا، ىذه األخيرة تعتبر ظاىرة خطيرة تمس المجتمع الدولي ككؿ وليس فقط 

 الدوؿ الواقعة عمى ضفاؼ حوض المتوسط.

وبية مع الضفة الجنوبية التيديدات األمنية الجديدة التي تتصدر أجندة العبلقات األور  إف
إنما حتى عمى  ،لممتوسط ال يمكف إنكار ما تشكمو مف تيديد أمني ليس فقط عمى الدوؿ األوروبية

معبر لميجرة غير الشرعية اآلتية مف إفريقيا جنوب الصحراء، و دوؿ الجنوب التي تعتبر كمصدر 
الفقر والفجوة التنموية التي  وىو لكف البد مف األخذ بعيف االعتبار السبب الرئيسي في نشاطيا أال 

تتحوؿ اليجرة إلى مشروع استثماري يقتضي  وبيذاىي في تزايد مستمر بيف الشماؿ والجنوب، 
ىذا المشروع يجعؿ مف يفكر فيو ينتقؿ مف وضعية و  ،إيجاد مصادر لمتمويؿ مف أجؿ تحقيقيا

في خدمة طمبات بعض  والمواطف إلى المياجر غير الشرعي ثـ إلى وضعية المرشح لبلنتحار أ
االجتماعية لتجعؿ منيا منطمقات  غالبا ما تستثمر في الحاالت التنظيمات اإلجرامية التي

 . لمشروعاتيا اإلجرامية
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 :خالصة الفصل الثاني

لمدرسة كوبنياجف تيديًدا حقيقًيا ألمف الدوؿ انطبلقا مف فرضية أف الدولة  وفقاتشكؿ اليجرة 
ف يتمتعوف بانسجاـ اليوية ووحدة ثقافية، ففي ىذه الحالة فإف المياجر أيا تتكوف مف مواطنيف أصميي

حيث  غير شرعي يصطدـ بثقافة المواطف األصمي في الدولة التي ىاجر إلييا، كاف شرعًيا أو
أصبحت اليوية كأىـ متغير في العبلقة بيف المجتمعات المختمفة والتيديدات المرتبطة بيا، ليذا عمؿ 

األمف المجتمعي" ما يعني "ضمف " أعماؿ "بوزاف" عمى تطوير "نظرية اليوية ىلإ تناد ويفر" باالس"
 .ضرورة العمؿ عمى تأميف ىوية الجماعة مف مخاطر التنوع  واالحتكاؾ بالغير

أدى إلى تنسيؽ إلزامي بيف الدوؿ األعضاء فيما يخص  1985إف إنشاء فضاء شنغف 
ؿ، و مكافحة اليجرة السرية والتعاوف مع بمداف المصدر، الدخوؿ واإلقامة والوصوؿ إلى سوؽ العم

تعقيد األنظمة القانونية واإلجرائية إلى جانب زيادة وتيرة النفقات  في ومف جية أخرى، زاد
الحدود الخارجية لمفضاء األوروبي/ فضاء بشكؿ جعؿ التكنولوجية والمعموماتية وأنظمة الشرطة 
رغـ تعدد ألنو  نادي مف ورائو إلى الحوار والتعاوف،ت شنغف "قمعة" خمؼ ستار حديدي جديد

نظام مبادرات مؤسسات االتحاد األوروبي الموجية لتدعيـ البعد األمني لسياسة اليجرة، إال أف 
 ليذه السياسة. اإلطار المرجعي يبقىشنغن 

األوروبي إلى الخارج مف خبلؿ  االتحادتصدير حدود  إف جوىر سياسة الجوار األوروبي ىو
دارتيا بكيفية تقحـ وتشرؾ س عادة صياغتيا وا  ياسة الجوار التي  تركز عمى مأسسة الحدود وا 

اآلخريف وفقا لمعاير تمييزية، خاصة في إطار التصدي لظاىرة اليجرة غير الشرعية القادمة مف 
ليست سياسة مبنية مع الجيراف إنما ىي إستراتيجية  جنوب المتوسط، فسياسة الجوار األوروبي

 .اتجاىاتيـو ة لمجيراف محكم

إّف الياجس األمني يسيطر عمى جؿ السياسات األوروبية خاصة ما تعّمؽ منيا باليجرة سواء 
مشروع عمى المستوى الخارجي، وتعمؿ عمى ترجمة ىذه اليواجس عبر  عمى المستوى الداخمي أو

األمف في المتوّسط الشراكة األورومتوسطية "إطار برشمونة" إلى درجة توحي بوجود عممّية لبناء 
 .حقيقية تعاوف وشراكة وليس بناء ثقة أو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل  
 المجال في الشرعية غير اليجرة

 مغاربيو األور 
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ظاىرة اليجرة التي طغى عمييا في ىذه السنوات األخيرة الطابع غير الشرعي قاـ لمعالجة 
بيندسة وصياغة استراتيجيات وسياسات تيدؼ إلى تنسيؽ التعاوف البيني اإلتحاد األوروبي 

وؿ المنطقة المعنية بيذه الظاىرة. ولما كانت الدوؿ المغاربية دوال تعنييا األوروبي والتعاوف مع د
ىذه الظاىرة بشقييا الشرعي وغير الشرعي كونيا دوؿ المصدر )اليجرة الشرعية( تحولت إلى دوؿ 

أرسى اإلتحاد األوروبي دعائـ تعاوف ثنائي  المصدر والعبور في آف واحد )اليجرة غير الشرعية(،
 .راؼ يغمب عمييا الياجس األمني لمكافحة ىذه الظاىرةومتعدد األط
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 المبحث األول:
 لميجرة غير الشرعية ةالقانونيالمقاربة 

األمني يعتبر مف أبرز  ستقرارواالشماؿ والجنوب في مستوى التنمية الفارؽ الكبير بيف ال إفّ 
 أخرىعّدة عوامؿ  الوحيد لذلؾ بؿ توجدنو السبب أيعني  لكف ىذا ال، الدوافع لتنامي اليجرة السرية

شخاص الحر لؤل نتقاؿاالتساىـ في تزايد حدة ىذه الظاىرة بما فييا وجود تشريعات قانونية تعيؽ 
في سبيؿ و ، أوروبا وفي نشاط اليجرة غير القانونية نحبأخر  بشكؿ أو ساىـيمما  ،بشكؿ عاـ

عمى التجريـ  األوروبيةؿ دو يا عممت التيقاؼ نشاط ىذه الظاىرة والتقميؿ مف حدّ إالعمؿ عمى 
 اإلجراءتبنى ىذا لالقانوني ليذه الظاىرة مع الضغط عمى دوؿ العبور والمصدر)الدوؿ المغاربية( 

 . الوطنية في تشريعاتيا القانونية التعسفي

 المطمب األول:
 أوروبا والمغرب العربي نح عبرو  منواقع اليجرة الشرعية 

إلى الفترة الممتدة مف الثبلثينيات وحتى  أوروبا لشرعية نحويعود تاريخ اليجرة غير ا
الستينات مف القرف الماضي، حيث كانت أوروبا بحاجة إلى األيدي العاممة إلعادة بنائيا مف جديد 
بعدما دمرتيا الحرب العالمية الثانية، لكف سرعاف ما شعرت الدوؿ األوروبية باالكتفاء نسبيا مف 

ربية التي وجد بديؿ عنيا في اليد العاممة القادمة مف أوروبا الشرقية، ليذا األيدي العاممة المغا
عممت منذ أوائؿ السبعينات عمى تبني إجراءات قانونية لمحد مف تدفقات اليجرة المغاربية التي 

 أصبحت تتصدر القضايا األمنية األوروبية.

القانون الجديد اليجرة عبر تنفيذ مقررات "بتبني الدوؿ األوروبية لممقاربة األمنية في معالجتيا لظاىرة 
تفاقمت مشكمة اليجرة غير الشرعية خاصة في العقد األخير مف القرف العشريف مف الشماؿ  لميجرة"،

ىذا فقد قدر ومع  ،اإلفريقي بوابة الجنوب الفقير إلى أوروبا غير الراغبة في استقباؿ المزيد مف المياجريف
منيـ وصموا  %65مميوف مياجر و 25 ا خبلؿ السنوات العشرة الماضية بنحوعدد المياجريف إلى دوؿ أوروب

 .1ألؼ مياجر 500إلى األراضي األوروبية بطرؽ غير مشروعة بتوافد سنوي يصؿ إلى 

                                                           
 .39، ص2009ي، ، اإلسكندرية: دار الفكر الجامعاليجرة غير الشرعية: رؤيا مستقبميةطارؽ عبد الحميد الشياوي،  -1
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أصبحت الدوؿ المغاربية مف جانبيا تجد نفسيا أكثر فأكثر معنية باليجرة غير القانونية، 
الطريؽ  وأوروبا نظرا لكوف إقميميا ىو فريقيا جنوب الصحراء فيي مف جية تمثؿ بوابة العبور بيف إ

تونس و عبر الجزائر و إسبانيا  والرئيسي الذي  ينفذ مف خبلليا المياجروف، خاصة عبر المغرب نح
مف جية أخرى فيي تعتبر و جزر الكناري اإلسبانية،  ومؤخرا عبر موريتانيا نحو إيطاليا،  وليبيا نحو 

كذا فإف اليجرة غير القانونية ال تمس فقط الطرؼ األوروبي باعتباره دوؿ مصدرة لممياجريف، ى
بدرجة كبيرة الدوؿ و الوجية األساسية الستقرار المياجريف، إنما ىذه المشكمة تمس كذلؾ 

 .1المغاربية

مف عدد المياجريف في  %15إلى  10تقدر منظمة العمؿ الدولية حجـ اليجرة السرية ما بيف 
وفقا لتقديرات منظمة اليجرة الدولية فإف حجـ و مميوف شخص،  180ـ حوالي العالـ البالغ عددى

مف  %80وأف  مميوف مياجر، 15 واليجرة غير الشرعية إلى االتحاد األوروبي قد وصؿ لنح
فيما تقدر  المياجريف في فضاء شنغف دخموا بطريقة شرعية فتجاوزوا مدة صبلحيات تأشيراتيـ،

األوروبي بحوالي نصؼ دد المياجريف السرييف في دوؿ االتحاد ع Europolالشرطة األوروبية 
مميوف مياجر سنويا، في حيف تشير إحصائيات األمـ المتحدة إلى أف أعداد المياجريف غير 

 .2مميوف مياجر 155الشرعييف إلى العالـ المتقدـ خبلؿ السنوات األخيرة وصؿ إلى 

رة غير الشرعية خاصة مع األزمة االقتصادية تتوقع منظمة اليجرة الدولية تصاعد تدفقات اليج
 التي يشيدىا العالـ إضافة إلى تدىور األوضاع في المنطقة العربية ودوؿ الساحؿ اإلفريقي.

إف التحوؿ الخطير في سياسات الدوؿ األوروبية في تعامميا مع قضية اليجرة عامة واليجرة غير 
حيث أنو وحتى في ظؿ عدـ  أوروبا موقع ىجرة"،وف "الشرعية بالتحديد لـ يغير مف الوضع القائـ في ك

وجود إحصائيات دقيقة بشأف أعداد المياجريف السرييف الذيف يصموف إلى أوروبا سواء كانوا مف أبناء 
الدوؿ المغاربية أومف إفريقيا جنوب الصحراء عبر الدوؿ المغاربية تمييدا لموصوؿ إلى أوروبا، إال أنو تـ 

مياجر سنويا،  80000و 65000ة تسجيؿ استقباؿ بمداف المغرب العربي لحوالي خبلؿ السنوات األخير 
                                                           

 سني محمد أميف، مرجع سابؽ. -1
 .3ىشاـ بشير، مرجع سابؽ، ص -2
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إلى  منيـ يمروف عبر ليبيا كمرحمة أولى ثـ ينتقموف بعدىا مباشرة إلى سواحؿ إيطاليا أو %80حوالي 
تونس والجزائر لكي يدخموا فيما بعد إلى إسبانيا، ىذا ما يجعؿ الدوؿ المغاربية أكثر المغرب عبر 

ارا لمتعامؿ مع الدوؿ األوروبية في مجاؿ اليجرة عمى الرغـ مف اختبلؼ جنسيات المياجريف غير اضطر 
 .1الشرعييف وظروؼ ىجرتيـ

مبلييف  5أما بالنسبة لممياجريف المغاربة )المغرب، الجزائر، تونس( فيبمغ عددىـ ما يزيد عف 
روبا بصفة غير نظامية، ألؼ مياجر مغاربي في أو  500إلى  300مياجر يضاؼ إلييـ ما بيف 

%( وتتوزع الجالية 41وبيذا تكوف الجالية المغاربية ثاني أكبر جالية بعد الجالية التركية بنسبة )
 .2% مف التونسييف5.8مف الجزائرييف و %13مف المغرب األقصى،  %22المغاربية بيف 

ما سجمتو  حسب 2002لقد عرؼ معدؿ اليجرة غير الشرعية ارتفاعا ممحوظا في حدود سنة 
الذيف تـ إيقافيـ  ، منيـالعابريف لممغرب العربي وعداد المياجريف المغاربة أأاإلحصائيات حوؿ 

 : مبيف في الجدوؿ اآلتي والذيف نجحوا في العبور إلى أوروبا كما ىومنيـ 

 )0222-2996  (انيا بين عامتطور عدد المياجرين الذين تم إيقافيم في إسب يوضح  :(6)رقم جدول

 الموقوفيف حسب الجنسية

 أخرى جنوب الصحراء الجزائر المغرب السنة

1996 6.701 86.5% 815 10.5% 142 1.8% 83 1.0% 
1997 5.911 80.4% 1.050 14.2% 113 1.5% 274 3.7% 
1998 5.724 81.4% 1.002 14.2% 76 1.0% 229 3.0% 
1999 5.819 81.0% 661 9.2% 148 2.0% 550 7.6% 
2000 12.858 76.1% 253 1.5% 3.431 20.3% 343 2.0% 

Source : Mehdi Lahlou, Op-Cit, p06. 
                                                           

، مجمة السياسة الدولية القاىرة: مؤسسة األىراـ،،"أوروبا وقضايا اليجرة، معضمة األمف واالندماج"وليد الشيخ،  -1
 .70، ص2006، جويمية (165)العدد

لبناف: مركز الدراسات اإلستراتيجية لمبحوث  ،(شكمة االندماجالمسمموف في فرنسا وم)محمد نور الديف وآخروف،  -2
 .25، ص2006، شتاء (121دد)عال، وسطمجمة شؤوف األ والتوثيؽ،
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تشير المعطيات التي قدمتيا كؿ مف السمطات اإلسبانية والمغاربية حوؿ المياجريف غير 
األطمنطي عبر ،و الشرعييف العابريف لممتوسط سواء عبر)المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا(

ف عدد المياجريف الذيف تـ إيقافيـ قد تراجع إلى أ بالمرور عبر جنوب المغرب باتجاه جزر الكناري
ىذا نظرا لتشديد الرقابة األمنية عمى نقاط العبور خاصة و  ،2003بالمقارنة مع  2004نوعا ما في 

 .1عمى مستوى الحدود المغربية

لميامو  Système Intégral Surveillance Extérieure(SIVE)نظاـمع مباشرة و 
إف ف ،2008بشكؿ كامؿ في حدود  ، والذي انتيى2002ه في ءالميدانية والعممية الذي تـ إنشا

تشير إلى تراجع عدد المياجريف غير الشرعييف  2004اإلحصائيات التي تـ تسجيميا في عاـ 
جزر الكناري إلى و جبؿ طارؽ الذيف تـ إيقافيـ عند وصوليـ إلى حدود شبو الجزيرة األيبيرية عبر 

 2004دد الغرقى فقد ارتفع في أما ع، 2003عاـ مياجر  19.176في مقابؿ  مياجر 15.675
تـ العثور  يلكف عدد الجثث الت، 2003أكثر مرتيف بالمقارنة مع  وىو بصفة إجمالية % 14ىإل

مف الخطر  الناجوفو  ،%21انخفضت بنسبة  وىي قد ،جثة( 81كانت بنسبة ) عمييا في البحر
إلى كما انخفض عدد المفقوديف  ،(ناجي 339، بعدما كاف في حدود)%17كذلؾ انخفض بنسبة 

 .20032نخفض مرتيف بالمقارنة مع مفقود( فيكوف بذلؾ م 60)

إف المياجريف غير الشرعييف الذيف تـ إيقافيـ عمى مستوى المياه اإلقميمية اإلسبانية بيف 
مف أصؿ مغربي،  5.864التالي:  األصؿ موزع عمى النحو حسب الدولة 2004جانفي وسبتمبر 

، غانا 226مف غينيا والباقي مف كودي فوار  332مف زامبيا، و 1.094مف مالي،  1.860و
آخروف مف جنسيات  34و 163جيريا ي، ن171وموريتانيا  173، ليبيريا 202 ، السوداف220

، فإف عدد المياجريف مف 2005ية في عاـ مختمفة، أما عف األرقاـ التي أدلت بيا الصحافة المغرب
مف الجزائر في مقابؿ  2.008في المغرب مف بينيـ  18.319اإلقميـ المغربي قد تراجع إلى 

 .20033مف الجزائر في  1.513مف بينيـ  20.479

                                                           
1
 - Mehdi Lahlou, Op-Cit, p07 

2
- Ibid,p.07. 

3
- Ibid,p07. 
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البد مف اإلشارة إلى أف المياجريف غير الشرعييف المرشحيف لمعبور إلى إسبانيا عف طريؽ 
ر جبؿ طارؽ وجزر الكناري( ليسوا قادميف فقط مف إفريقيا، إنما حتى مف البحر)سواء عب

شخص مف أصؿ باكستاني  20عف  2004البنغبلدش واليند وباكستاف، إذ تـّ االستعبلـ في 
مياجر بيف الحدود  125تائييف في الصحراء الغربية عمى أمؿ العبور إلى أوروبا، كما تـ توقيؼ 

 (.07 الممحؽ رقـأنظر منيـ مف أصوؿ ىندية ) 70المغربية والموريتانية 

وعمى العمـو فمقد بمغ عدد المياجريف غير الشرعييف إلى أوروبا سواء عبر المغرب باتجاه 
التي عرفت موجة مف   Lampedusaإيطاليا خاصة جزيرة عبر ليبيا وتونس نحو إسبانيا أو

جزائر، تونس، وحتى مف مصر وجنوب اليجرة غير الشرعية قادمة مف الدوؿ المغاربية: المغرب، ال
مياجر غير شرعي في  9000بأكثر مف  2004الصحراء، وقد بمغ إجمالي المياجريف في نياية 

 .20031 في 6000و 2002في  6500مقابؿ 

بالرغـ مف البرامج المكثفة لمراقبة الحدود ونقاط العبور إال أّف ىذا لـ يمنع اليجرة إلى أوروبا ألف 
 841ألؼ و 19أف تمنعيا برامج المراقبة، فاإلحصائيات تشير إلى إبعاد فرنسا حوالي  الظروؼ أقوى مف

يقاؼ الجزائر  2005أجنبي غير شرعي سنة  بمد( 19مياجر غير شرعي مف جنسيات مختمفة ) 8000وا 
يستعممونيا كمنطقة عبور إلى أوروبا إضافة إلى تسجيؿ عدد مف الجثث والمعتقميف  %90، 2007سنة 

 .2(2007–2006 –2005) صاءات البحرية الجزائرية لؤلعواـ حسب إح

 ني: يوضح عدد الجثث والمعتقمين من المياجرين غير الشرعي(7)رقم جدول

 عدد المعتقميف عدد الجثث السنة
2005 29 335 
2006 73 1016 
2007 83 1485 

 .186، ص مرجع سابؽ ،خروفوآ: نقبل عف محمد محمود السرياني المصدر 

                                                           
1
- Mehdi Lahlou, Op-Cit, p13.  

مكافحة اليجرة في: ، "والشماؿ الجنوبوسط بيف ىجرة قوارب الموت عبر البحر المت"، وآخروف السرياني محمود  محمد -2
 .186، ص مرجع سابؽ ،غير المشروعة
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مف خبلؿ الجدوؿ يتضح لنا بأف ظاىرة اليجرة غير الشرعية في تصاعد مستمر، وبحسب 
، وبمغ عدد المياجريف 2007 ألؼ وصموا إلى السواحؿ عاـ 121وزارة الداخمية اإليطالية فإف قرابة 

 رعيـ في البحر.مياجر مص 500مياجر ولقي  1419اإلجمالي الذيف اعتقموا في نفس العاـ بػ 

، لكنو سجؿ ارتفاع %23بنسبة  2007وعمى الرغـ مف انخفاض عدد الضحايا بالمقارنة مع 
 642إلى  2007في  555في عدد الموتى مف المياجريف في قناة صقيمية )جنوب إيطاليا( مف 

مية( وذلؾ نتيجة ارتفاع عدد الذيف وصموا إلى جزيرة "المبيدوزا" اإليطالية )جنوب صقي 2008في 
 .1%80بنسبة 

، فقد قدر عددىـ 2008أما عف عدد الذيف وصموا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عاـ 
تقدر و مياجر،  500الذيف وصموا إلى جزر الكناري وحدىا أكثر مف و شخص،  7300بحوالي 

 .2007–1990ضحية ما بيف عاـ  10000–800إسبانيا عدد ضحايا اليجرة غير الشرعية بيف 

تذىب تقديرات المفوضية و ألؼ مياجر غير شرعي،  56قرابة  2007إسبانيا عاـ  لقد طردت
مبلييف مياجر بصورة غير شرعية في دوؿ االتحاد األوروبي  8 اإلدارية إلى أنو يوجد نحو

 .2ألؼ مياجر 90طردت ما يقارب و  2007ألؼ عاـ  200اعتقمت سمطات ىذه الدوؿ أكثر مف و 

المقابؿ تـ تسجيؿ وصوؿ ما يقارب  ألؼ مياجر، لكف في 42كما نجحت إيطاليا في ترحيؿ 
قارب لميجرة غير شرعية إلى إيطاليا آتية مف الدوؿ المغاربية وعمى رأسيا الجزائر بنسبة  700
 .3شرعيألؼ جزائري يقيموف في إسبانيا بشكؿ غير  55، مع وجود حوالي 2009سنة  40%

بعد موجة االضطرابات السياسية  إف اليجرة غير الشرعية في تصاعد مستمر خاصة
واالجتماعية التي اجتاحت بعض الدوؿ اإلفريقية المجاورة وبوجو الخصوص تونس، ليبيا ومالي، 

                                                           
، عف: 2541محمد نبيؿ: كيؼ تتعامؿ أوروبا مع اليجرة السرية؟ الحوار المتمدف، العدد  -1

sp?aid=144198www.ahewar.org/debat/show.art/a  ، :(10:45 ،15/04/2013 )تاريخ التصفح. 
 .187ص مرجع سابؽ،، وآخروف محمد محمود السرياني -2
 .153ص مرجع سابؽ،ي، مّ ىاني الشميط-3

http://www.ahewar.org/debat/show.art/asp?aid=144198
http://www.ahewar.org/debat/show.art/asp?aid=144198
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دوؿ  ما أّثر بصفة كبيرة عمى تزايد حركة اليجرة في كؿ االتجاىات، فالكثير منيـ اتجو نحو
 تمييدا لمعبور إلى أوروبا. الحدود سواء لبلستقرار أو

مميوف  قدير منظمة اليجرة الدولية يبمغ عدد المياجريف غير الشرعييف في ليبيا بنحوفحسب ت
ونصؼ مميوف مياجر أغمبيـ مف إفريقيا، ونتيجة لؤلوضاع التي شيدتيا ليبيا في اآلونة األخيرة 

دوؿ الجوار خاصة الجزائر وتونس ومصر  أخذ ىؤالء المياجروف في النزوح بصفة جماعية نحو
غمبيـ يريد اليجرة إلى أوروبا عبر السواحؿ الجزائرية والبعض ييدؼ إلى االستقرار في والتشاد، أ

أوقفت مصالح الدرؾ  2011مارس  6فيفري إلى  22الجزائر، فنجد أنو خبلؿ أسبوعيف مف 
نازح مف ليبيا مف جنسيات إفريقيا أغمبيـ ال يممكوف وثائؽ  820الوطني وحرس الحدود حوالي 

بعد تأـز الوضع فاؽ عدد المياجريف غير الشرعييف الذيف دخموا التراب الوطني إثبات اليوية، و 
 .1المجاورةمياجر وشرد أكثر مف نصؼ مميوف شخص إلى باقي الدوؿ  1300

شخص  27465ما يمثؿ حوالي  %4في حيف الذيف توجيوا إلى أوروبا مباشرة كانوا بنسبة 
 .2شخص 706000مف مجموع 

ي ليبيا أعمنت وكالة األمـ المتحدة لحماية البلجئيف عف خطورة بعد التدخؿ العسكري فو 
نتيجة ىروب ما يقارب مميوف شخص بحثا عف مكاف  ،مصر، سوريا... الوضع اإلنساني في ليبيا،

شخص إلى الدوؿ  3000 إلى 2000آمف بعيدا عف النزاع والسبلح، فيوميا يتـ خروج حوالي 
 المجاورة عمى أمؿ الولوج إلى أوروبا.

نفس الشيء بالنسبة لحالة تونس فتدىور األوضاع أدى إلى تدفؽ غير مسبوؽ لممياجريف و 
شير و مياجر تونسي إلى إيطاليا بيف شير جانفي  25800باتجاه أوروبا، إذ سجؿ وصوؿ حوالي 

 مياجر إلى جزيرة المبيدوزا، ففي ظرؼ 5000فيفري وصؿ حوالي  12و 9بيف و  2011جواف 
 شخص. 977فيفري( تـ وصوؿ حوالي  12ليمة واحدة )السبت 

                                                           
 عمى الموقع: 08/03/2011 محمد بف أحمد، الدرؾ الوطني وحرس الحدود بالجنوب في حالة تأىب قصوى، الخبر، -1

http://www.elkhabar.com/ar/autres/hadath/246775.html ،:(.15:09، 15/04/2013)تاريخ التصفح 
2
-Troisième rapport annuel sur l’immigration et l’asile (2011), Bruxelles, le 30.5.2012, 

COM(2012)250 final, p9. 

http://www.elkhabar.com/ar/autres/hadath/246775.html
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مياجر سري إلى  55000أشارت اإلحصائيات كذلؾ إلى وصوؿ حوالي  2011خبلؿ سنة 
 .2010بالمقارنة مع عاـ  %17اليونانية، وىذا الرقـ مرتفع بنسبة  –الحدود التركية 

 14ففي  ،ةإال أف اليجرة بقيت مستمر ىا رقابة عمى حدودفي ال األوروبية السمطاتتشديد رغـ 
قدر عدد الغرقى  2011جواف  2مياجر إلى جزيرة المبيدوزا، وفي  40تـ دخوؿ  2011مارس 
شخص في بحر المتوسط، وسجؿ حرس الحدود التونسية موت حوالي  270إلى  200بحوالي 

 .1المتوسطشخص غرقا في  570

ية لما يتعمؽ األمر إنو كثيرا ما تتجاىؿ السمطات األوروبية معيار حقوؽ اإلنساف والديمقراط
ما تسميو باألمف المجتمعي، إذ أنو حتى في ظؿ االضطرابات العنيفة التي غرقت فييا تونس و بمصالحيا 

 .2تونسي بعد محاولتيـ دخوؿ فرنسا عبر إيطاليا 270أقدمت الشرطة الفرنسية عمى إعادة حوالي  2011

ربية عنصًرا فاعبًل في مركب وؿ المغاالعابرة لمد وىكذا تبقى اليجرة غير الشرعية المغاربية أو 
اليجرة باتجاه الدوؿ األوروبية المشاطئة لممتوسط، وحتى في ظؿ غياب اإلحصائيات الدقيقة حوؿ 

 4.5مميوف إلى  2حجـ اليجرة السرية نظرا لطبيعتيا غير الشرعية إال أنو تـ تقدير وجود حوالي 
شخص مف الدخوؿ  34000لحوالي   2011مميوف شخص في الدوؿ األوروبية مع استبعادىا عاـ 

، وسجؿ وجود أغمبية المياجريف 2010بالمقارنة مع  %13مجدًدا إلييا، ويعتبر ىذا العدد أكبر بػ 
 خاصة عمى مستوى الحدود. %70في إسبانيا بنسبة 

شخص، والذي قد انخفض  468500تـ كذلؾ إلقاء القبض عمى ما يقارب  2011خبلؿ نفس العاـ 
، واألمر نفسو كذلؾ مع الذيف ـت إعادة ترحيميـ إذ قدروا 505.500الذي كاف في حدود  2010مع بالمقارنة 

، وىذا ما يدؿ عمى مدى 20103بالمقارنة مع  %15منخفض بنسبة  شخص وىو 190000بػ  2011في 
ـ والتيريب التطور الذي بمغتو اليجرة غير الشرعية والتنسيؽ الواسع والمحكـ بيف المياجريف وشبكات اإلجرا

 الذي يفوؽ مستوى التنسيؽ األوروبي في مجاؿ مراقبة حدودىا الخارجية.

                                                           
1
- Shouhayma Ben Achour et Mounia Ben Jemia, Révolution Tunisienne et Migration clandestine vers 

l’Europe, Réaction Européennes et tunisiennes,  série : «CARIM-AS », n°65, RSCAS,    2011, p2.  
2
 - Ibid, p 8. 

3
 - Troisième rapport annuel sur l’immigration et l’asile (2011), Op-Cit, p 4. 
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جثة نتيجة غرؽ زورؽ يقؿ مياجريف أفارقة قبالة  17 انتشاؿ 2013 لقد تـ في أواخر أكتوبر
جزيرة المبيدوزا اإليطالية، وعمى إثرىا مباشرة تـ إقرار عقد اجتماع وزاري أوروبي في لوكسمبورغ 

  . 1االجتماعيجرة في صدارة جدوؿ أعماؿ ىذا تكوف ال

أمننة ظاىرة اليجرة غير الشرعية في عبلقاتيا مع الدوؿ المغاربية  وإف النزع األوروبي نح
محطة عبور و استقباؿ و التي كثيرا ما تعاني كذلؾ مف تداعيات ىذه المشكمة باعتبارىا دولة مصدر 

واقعًيا إليقاؼ تدفقات و النزع األمني إجراًءا فعااًل لممياجريف السرييف إلى أوروبا، لف يكوف ىذا 
تحاوؿ أف تجعؿ منيا و أوروبا التي تنصمت مف دورىا التنموي تجاه الدوؿ المغاربية،  واليجرة نح

بمثابة حارس لشواطئ المتوسط مف أي عممية تسمؿ إلى أوروبا التي ستظؿ مع غياب التنمية في 
 قع اليجرة غير الشرعية المستمر عمى المدى البعيد.تيديد واو الدوؿ المغاربية تحت ضغط 

إف كؿ المؤشرات عمى مستوى الدوؿ المغاربية تشير إلى حتمية تزايد تدفؽ اليجرة غير 
غيرىـ مف األطفاؿ و الشرعية إلى أوروبا، حيث تؤكد الدراسة المغربية أف نسبة عالية مف الشباب 

إلى أوروبا لمتخمص مف البطالة واالنتظار القاتؿ، حتى النساء مستعدوف لميجرة السرية و والكبار 
( مف الذيف شممتيـ الدراسة حوؿ ىذه الظاىرة 96)وففي منطقة "بني مبلؿ" وسط المغرب أكد نح

 .2حسب تعبيرىـ إلى الحراقة بأي ثمف وإلى اليجرة السرية أ سيمجؤوفأّنيـ 

حوؿ نفس الموضوع، فتـ في نفس الصدد أجرت جريدة الحرية الجزائرية استطبلعا موسعا 
ممف شمميـ ىذا االستطبلع مستعدوف لتسديد مبالغ مالية مف أجؿ  %81كشؼ النقاب عمى أف 

 .3أوروبااليجرة إلى 

ىذا الواقع جعؿ أوروبا تواجو رىانات جديدة في إطار تعامميا مع ىذه الظاىرة التي يصعب 
اإلسباني أنو مف الصعوبة  ابط في الدرؾ" ض"الفريد ألونسوتقديرىا نظرا لطبيعتيا، وىذا ما أكده 

( ىـ %50لكف بصورة عامة يمكف القوؿ أف )و قياس ما يحدد بموجبو بمد المياجر األصمي، 
                                                           

) ،، نشرة األخبار24عف قناة فرونس -1  (19:11، عمى الساعة: 07/10/2013يـو
، )تاريخ التصفح:  http://www.aljazeera.net:نبيؿ دريوش، الفرار مف قير الفقر إلى وىـ الغنى، موقع الجزيرة -2

12/08/2012 ،14 :20.) 
 محمد نبيؿ، مرجع سابؽ. -3

http://www.aljazeera.net/
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في الغالب مف )دوؿ إفريقيا، اليند، و مغاربيوف، أما النسبة المتبقية فيـ مف شتى دوؿ العالـ 
 .1(%50باكستاف، بنغبلدش ...( بنسبة )

 المطمب الثاني:

 يجرة غير القانونية في تشريعات الدول األوروبيةال

إف الدوؿ األوروبية التي تتبنى شعار حقوؽ اإلنساف وضرورة تجسيدىا واقعيا وعالميا ىي 
نفس الدوؿ التي تجيض الحؽ في التنقؿ الذي تنادي بو المواثيؽ والعيود الدولية، وىي التي تنتيؾ 

والسياسية لممياجريف السرييف المتواجديف فوؽ أراضييا، االقتصادية  الحقوؽ المدنية واالجتماعية،
وتجعؿ منيـ مواطنيف مف الدرجة الثانية بامتياف كرامتيـ ومعاممتيـ وفؽ سياسات التمييز 

" مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ينص عمى حؽ أي شخص 13العنصري بالرغـ أف البند "
بمد يشاء، كما يؤكد عمى أف "لكؿ شخص الحؽ في  في اختيار مكاف إقامتو وحرية التنقؿ داخؿ أي

 .2بمده األصمي"مغادرة أي بمد والعودة إلى 

قامة األجانب تعتبر في غير صالح المياجريف  إف التشريعات األوروبية المتعمقة باليجرة وا 
خاصة الغير القانونييف منيـ، إذ أنو سابقا لـ تكف ىناؾ قوانيف خاصة تعالج مشكمة اليجرة غير 

 الشرعية التي ظيرت في النصؼ األخير مف عقد التسعينات مف القرف الماضي.

مف أولى الدوؿ األوروبية وأكثرىا تضررا مف ىذه الظاىرة التي أصبحت  اإيطاليتعتبر 
سواحميا الجنوبية قبمة ألعداد ىائمة مف المياجريف غير الشرعييف، ىذا ما أدى إلى ظيور أوؿ 

، الذي وضع ألوؿ مرة أنظمة قانونية تخص اليجرة غير 1998 قانوف خاص لميجرة في مارس

                                                           
مكافحة اليجرة غير  "، في:اليجرة غير المشروعة االنتشار واإلشكاؿ واألساليب"، وآخروف أحمد عبد العزيز األصفر -1

 .20، ص، مرجع سابؽالمشروعة
 : عمى الموقع  إلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف،مف ا 13المادة  -2

www.un.org/ar/documents /udhr/  ،:(.22:03، 03/02/2013 )تاريخ التصفح 
 

http://www.un.org/ar/documents%20/udhr/
http://www.un.org/ar/documents%20/udhr/
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الشرعية مف خبلؿ معالجة إجراءات الدخوؿ لئلقميـ اإليطالي وتجديد إقامات األجانب وتجسد ىذا 
 القانوف في أربع نقاط رئيسية:

 إعادة برمجة سياسات اليجرة مف جديد. -

 ة بيا.سبؿ اإلقامو النظر في شروط دخوؿ األجانب إليطاليا  -

 اإلعادة القسرية لممياجريف غير الشرعييف.تفعيؿ و تعقيد إجراءات منح اإلقامة  -

 .1الحفاظ عمى دعـ حقوؽ المياجريف القانونييف -

يواء المياجريف غير الشرعييف ألوؿ مرةو قامت إيطاليا كذلؾ بتفعيؿ مراكز حجز  ، وحدد ا 
، يتـ بعدىا تحديد مصيرىـ بعدة طرؽ  30القانوف المدة القانونية لحبس ىؤالء المياجريف بػ  يـو

 ترحيميـ إلى بمدانيـ األصمية أو بالسماح ليـ باإلقامة والعمؿ في األراضي اإليطالية أوإما
 .2بإيطاليامحاكمتيـ إذا قاموا بأفعاؿ يعاقب عمييا القانوف في فترة تواجدىـ 

رة غير القانونية في إيطاليا رغـ جميع ىذه اإلجراءات التي تعتبر سابقة جديدة لمكافحة اليج
وأوروبا إال أف أطراؼ عديدة رأت أنيا غير كافية لردع ىذه الظاىرة الخطيرة التي تيدد إيطاليا 
خاصة وأنيا في نشاط مستمر مع مرور الوقت، األمر الذي ميد لظيور قانوف جديد لميجرة سنة 

ا القانوف مجحفا وصارما "، جاء ىذبقانون "بوسي فيني أو 289بالقانون رقم يعرؼ  2002
             خاصة في حالة المياجر غير الشرعي مف خبلؿ تفعيؿ إجراءات الحبس والطرد، حيث 

" بحبس األجنبي مف سنة إلى أربع سنوات الذي صدر بوسي فينيمف قانوف " "23المادة "نصت 
رضو لممحاكمة في لو أمر بالطرد ولكنو مازاؿ موجودا عمى أراضي الدولة بعد القبض عميو وع

 .3قضية عاجمة

                                                           
ورقمة: جامعة قاصدي  ،"اليجرة غير القانونية مف خبلؿ التشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية"محمد رضا التمييمي،  -1

 .260، ص2011، جانفي (4)، العددمجمة دفاتر السياسة والقانوف مرباح،
"انتقادات ساخنة مف األمـ المتحدة واالتحاد  يطاليا قانوف اليجرة غير الشرعيةإعبد الحميـ إسماعيؿ، "اليـو تطبؽ 2-

 ،  hp?t=102366http://www.sohbanat.com/vb/showthread.pعمى الموقع : يطاليااألوروبي إل

 (.12:19، 10/01/2013: تاريخ التصفح)

 .260، ص سابؽ مرجع، محمد رضا التمييمي -3

http://www.sohbanat.com/vb/showthread.php?t=102366
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 المادةأما فيما يخص إجراءات طرد المياجريف غير الشرعييف فقد نظميا القانوف طبقا لنص 
عف طريؽ المرافقة إلى الحدود ألنو يجب عمى السمطات  289رقم " مف القانوف المعدؿ 22"

ف الحصوؿ عمى جنسيتو، كما انو البد م وتنفيذ تحقيقات أخرى عف شخصيتو أ ومساعدتو أ
 مستندات السفر الخاصة بالمياجر.

في حالة عدـ وجود أي وسيمة نقؿ مناسبة التي تسمح بتنفيذ المرافقة إلى حدود البمد و 
عند انتياء ىذه المدة التي و األصمي لممياجر فإنو يتـ حبسو لدى مراكز اإليواء والحجز المؤقت، 

عند عدـ إمكانية تنفيذ و "، 14المادة " يـو حسب نص 60إلى  30مف  بوسي فينيمدىا قانوف 
حكـ الترحيؿ يحكـ رئيس الشرطة لممياجر غير الشرعي بترؾ األراضي اإليطالية خبلؿ خمسة 

 .1يستقبؿ المياجر الحكـ عف طريؽ مستند مكتوب فيو النتائج الجنائية في مخالفة القانوفو أياـ، 

عمقة بالمياجريف الذيف كانت إقامتيـ بعقوبة جديدة مت 289رقم إضافة إلى ذلؾ جاء القانوف 
ف كاف دخوليـ إليطاليا قانونيا ويعتبرىـ القانوف في وضع غير  في إيطاليا دوف تأشيرة إقامة حتى وا 

 "."بوسي فيني قانوفمف  "25المادة "قانوني وينطبؽ عمييـ حكـ الطرد طبقا لنص 

الصعوبات والتعقيدات، " ضاعؼ "بوسي فيني قانوفأما فيما يخص إجراءات اإلقامة فإف 
فعمى المياجر االنتظار طويبل في سبيؿ الحصوؿ عمى تصريح اإلقامة المرتبط أساسا بعقد العمؿ 

" مف قانوف اإلقامة الجديد، ىناؾ إمكانية واحدة 5الفقرة "حسب ما ورد في المادة األولى مف 
باالنضباط القانوني، كما ما يعرؼ  ضرورة االستمرارية في العمؿ وىو لتجديد تصريح اإلقامة ىو

" 32المادة "التعسفية حيث اشترط في  "بوسي فينيأّنو لـ يسمـ مسكف المياجر مف قواعد قانوف "
 .2عمى تصريح اإلقامةضرورة اإلقامة في سكف مجيز وفؽ معايير معينة مف أجؿ الحصوؿ 

 مئةلقد مددت إيطاليا فترة البقاء في مراكز التوقيؼ المؤقت لممياجريف غير الشرعييف حتى 
، وقامت بتشديد العقوبات، ووقع التنصيص عمى عقوبة السجف لمف يقيـ بشكؿ غير قانوني وثمانين يوما

                                                           
 .50-49عثماف الحسف محمد نور، مرجع سابؽ، ص  -1

.261محمد رضا التميمي، مرجع سابؽ، ص - 2 
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انوني في بشكؿ غير ق خمسة أالف وعشرة أالف أوروفي إيطاليا، باإلضافة إلى غرامة تتراوح ما بيف 
 . 1إيطاليا مع فتح المجاؿ لمتبميغ عف أي مياجر وفد إلى الببلد بصورة غير قانونية

منصب وزير  نيكوال ساركوزيفقد ارتبط سف أسوء قانوف لميجرة في تاريخيا بتولي  فرنساأما 
تماعيا تيديدا اجو الداخمية، ىذا األخير تشبع بقناعة مفادىا أف اليجرة في وضعيا القائـ تمثؿ عبئا 

أمنيا عمى فرنسا لكونيا ال تؤدي إال إلى ضـ بائسيف جدد إلى المياجريف الموجوديف في البمد و 
يعانوف مف أوضاع بائسة في األساس، فعرض مشروع قانوف جديد لميجرة عمى مجمس الشيوخ 

-922 رقـالقانوف  وىو عرؼ فيما بعد بقانوف ساركوزي لميجرة،  17/06/2006الفرنسي في
02262. 

ف كاف  كانت القوانيف الفرنسية السابقة تمنح المياجر غير الشرعي نوًعا مف الحقوؽ حتى وا 
بشكؿ نظري فقط، كما أنيا كانت تدعـ فكرة الحفاظ عمى وحدة األسرة فمف حؽ المياجر الذي 
يعمؿ بعقد عمؿ ثابت أف يستدعي أفراد أسرتو مف البمد األصمي، وىنا يقع اإلشكاؿ إذا كاف ىذا 

 .3الزواج المختمطتجنب اندماج المياجريف عبر  ليدؼ أـ أف اليدؼ الحقيقي ىوا ىو

كانوا  الجديد لميجرة حقوؽ المياجريف غير الشرعييف الذيف قانون ساركوزيلقد ألغى 
متواجديف عمى األراضي الفرنسية منذ أكثر مف عشر سنوات وعقد إجراءات لـ الشمؿ العائمي الذي 

ة الذي أصبح مرتبطا بالمصادر المالية والسكف بشرط أف يكوف دخؿ المياجر دعمتو القوانيف السابق
، مع ضرورة إقامتو في سكف مبلئـ، أورو 2052 المقيـ يعادؿ الحد األدنى الشيري لؤلجور وىو

ويشترط لحضور األسرة إجادة المغة الفرنسية مسبقا ومعرفة قيـ الجميورية الفرنسية وااللتزاـ 
الخبير في المعيد الفرنسي لمعبلقات  كريستوفر بيرتولي"السياؽ يقوؿ السيد " باحتراميا، في ىذا

                                                           
 ، مرجع سابؽ.إسماعيؿعبد الحميـ  -1

2
- Nadia Ben Othman, le plan Sarkozy : l’arbre des impossibles de l’immigration choisie 

Avril 2006, sur le site : http://www.saphirnews.com/le-plan-sarkozy-l-arbre-des-impossibles-

de-l-immigration-choisie_a2761.html.( consulté le : 08/05/2011) - 
 .262ص بؽ،امرجع س محمد رضا التميمي،-3

http://www.saphirnews.com/le-plan-sarkozy-l-arbre-des-impossibles-de-l-immigration-choisie_a2761.html
http://www.saphirnews.com/le-plan-sarkozy-l-arbre-des-impossibles-de-l-immigration-choisie_a2761.html
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( :"ىناؾ اتجاه سائد في السياسة الفرنسية لوقؼ اليجرة العائمية السيما بعد تكييؼ IFRI)ية الدول
 .1اختبارىاعف طريؽ الحد األدنى مف المغة الفرنسية و  2006قانوف 

إجراء الطرد القسري لممياجريف غير الشرعييف  زي ىولعؿ أكثر ما ركز عميو قانوف ساركو 
 حجزىـ أو الذي يأمر بترحيميـ مباشرة بعد القبض عمييـ مف قبؿ سمطات األمف دوف إيوائيـ أو
" 222المادة "محاكمتيـ إال إذا أثبت تورطيـ في جرائـ يعاقب عمييا القانوف الفرنسي طبقا لنص 

 .20062-911في قانوف 

بدال مف  بعشر سنواتمدة الحصوؿ عمى تصريح اإلقامة  922/0226حدد في القانوف 
المتزوجة مف فرنسي، ورغـ طوؿ المدة التي حددىا  لممتزوج مف فرنسية أو ثالث سنوات أو سنتين

 إال أنو يبقى الجانب الوحيد الذي يحمؿ نوع مف اإليجابية لممياجر.

رية وتشددا تجاه قضية اليجرة يعتبر ساركوزي مف أكثر رؤساء الجميورية الفرنسية عنص
والمياجريف مما يدؿ عمى أف اليجرة بالنسبة لؤلوروبييف مسألة ليا عبلقة مباشرة باليوية والديف 

إلى الرئاسة قاـ باستحداث وزارة  2007 بعيدة كميا عف واقع سوؽ العمؿ، فبمجرد وصوؿ ساركوزي
"، ة اليجرة واالندماج واليوية الوطنيةوزار لـ تعيدىا فرنسا عمى مدى تاريخيا أطمؽ عمييا اسـ "

مشحوف  " الذي تربطو بساركوزي عبلقة قوية جديدة في جوىورنغو بريستولى ىذه الوزارة "
عبلمية عمى رأسيا المنظمات المعنية باليجرة التي ذىب  باالستياء والمعارضة مف أوساط سياسية وا 

"، وىذا ما تجسده إستراتيجية ساركوزي رقيالتطيير العالبعض منيا إلى اتياـ الوزير بأنو وزير "
 .3االنتقائيةباليجرة المعروفة 

أما فيما يتعمؽ بإصبلح نظاـ احتجاز المياجريف غير الشرعييف تمييدا لترحيميـ، فقد تـ في 
النياية إقرار القانوف بالصيغة التي توافقت عمييا الحكومة والجمعية الوطنية، التي تنص عمى أف 

                                                           
1
- Loi N° 2066-911 de 14 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, journal 

officiel de la république Française du 20-07-2006. Disponible sur le site suivant : 

http://www.legifrance.gov.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495.  
2

- Nadia Ben Othman, Op-Cit.  
3
- Ibid. 

http://www.legifrance.gov.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495
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ال يمكنو التدخؿ في القضية لتقرير ما إذا كاف يجب تمديد فترة  واالحتجازقاضي الحريات 
إطبلؽ صراح المقيـ غير الشرعي إاّل بعد مضي خمسة أياـ عمى اعتقالو )مقابؿ  االحتجاز أو

يوميف حاليا(، وىذا اإلجراء الذي اعتبر جوىر اإلصبلح المتعمؽ باليجرة ييدؼ إلى تحسيف فعالية 
مف المياجريف  %30وقت الراىف فقط ميف غير الشرعييف السيما وأنو في اليلمقإجراءات ترحيؿ ا

 .1المحتجزيف يتـ ترحيميـ في نياية األمر إلى الخارج

تدّؿ ىذه و  ،2000وقع تنقيح القانوف المتعمؽ باليجرة أربع مّرات منذ سنة  إسبانياي فو 
 حساسية الوضع.و الوتيرة وحدىا عمى دّقة 
وف الجديد حوؿ اليجرة الذي صادقت عميو الحكومة اإلسبانية برئاسة يعتبر مشروع القان

تحريـ و " قانوف مجحؼ في حؽ المياجريف خاصة ما تعمؽ بمنع خوسيمويس رودريفيت تاباتيرو"
تمديد فترة توقيؼ المياجريف في وضعية غير و  ،المقدمة لممياجريف غير الشرعييف المساعدات

األصمية بعد التّأكد مف قبؿ ترحيميـ إلى بمدانيـ  يوما 60إلى  40مف  االحتجازقانونية بمراكز 
مما جعمو عرضة النتقادات الذعة مف قبؿ العديد مف منظمات الدفاع عف حقوؽ ، جنسياتيـ

جممة  2010أقّر المشروع اإلسباني عبر قانوف  ،جمعيات المياجريف المقيميف بإسبانياو المياجريف 
عؿ اآلالؼ مف مما ج فاقدي الّشرعيةو عمى المياجريف الّشرعييف  ضييؽالتمف الّتدابير الّرامية إلى 

غير  والمياجريف المغاربة الذيف التحقوا بإسبانيا في السنوات األخيرة عف طريؽ اليجرة الشرعية أ
الذي ينّص  ،2010 قسرا بسبب ما يتضمنو قانوف ومغادرة إسبانيا طوعا ألالشرعية يضطروف 

حّؽ الّشركات والمقاوالت والمؤّسسات الّتي تمنح عقود عمؿ لممياجريف عمى عقوبات مشّددة في 
 .2اإلقامة بإسبانياالذيف ال يممكوف وثائؽ 

كما تضمف القانوف الجديد إجراءات تعجيزية في مجاؿ توظيؼ اليد العاممة األجنبية في 
فقدوا عمميـ إلى إذا المقيميف بصفة شرعية ترحيؿ المياجريف و  ينص كذلؾ عمى ضرورة ، واسبانيا

جوع الطوعي إلى البطالة إذا وافقوا عمى الرّ  حبمدانيـ األصمية بصفة مؤقتة مقابؿ استفادتيـ مف من
                                                           

، المستقبؿ العربيتونس:  ،"التشريع األوروبي إزاء اليجرة السرية المغاربية: آليات الردع والتحفيز"اله، ماىر عبد مو  1-
 .46ص ،2012 ريؿف، ا(398)العدد

 .47ص  مرجع سابؽ، ماىر عبد مواله، -2
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 regroupement) كما يشّدد المشروع عمى شروط حّؽ الّتجمع العائمي ،بمدانيـ األصمّية

familial)،  سنة  65 رىـتتجاوز أعماالحّؽ الذي ال يمكف أف يستفيد منو سوى الذيف  وىو
 .1المالكيف لبطاقة اإلقامة الّدائمة مف دوف االستفادة مف العمؿو 

مساس بكرامة اإلنساف وحقو في  إف ىذا التشريع الجديد لميجرة في الحقيقة ال ينظـ اليجرة إنما ىو
تفتح  اليـو في المشيد االجتماعي األوروبي، بينما التنقؿ، فالمياجر الجنوبي خاصة المغاربي ال مكانة لو

الباب عمى مصراعيو أماـ ميارات وكفاءات دوؿ الجنوب، فمثؿ ىذا النوع مف اليجرة ال يترؾ عوامؿ 
الجذب والطرد بتفاعبلتيا التمقائية والطبيعية لتحدد محصمتيا مدى التدفقات اليجرية مف الجنوب إلى 

 ليجرة .تمييزية بفعؿ أمننة وتسييس قضايا ا الشماؿ، بؿ تتدخؿ عوامؿ انتقائية أو

 المطمب الثالث:
 اليجرة غير القانونية في تشريعات دول المغرب العربي

الخطوات واإلجراءات المستحدثة عمى مستوى دوؿ اإلتحاد األوروبي رافقتيا أيضا مبادرات 
عمى مستوى الدوؿ المغاربية، فرغـ اختبلؼ جنسيات المياجريف غير الشرعييف الوافديف إلى 

المغاربية تجد نفسيا مجبرة أكثر مف غيرىا لمتعامؿ مع الدوؿ األوروبية في  أوروبا، إال أف الدوؿ
 اقتصادية. تاريخية أو ىذا المجاؿ سواء العتبارات جغرافية أو

ليذا نجد أف ىناؾ ضغط متواصؿ مف طرؼ الدوؿ األوروبية عمى دوؿ المغرب العربي لوقؼ 
العمؿ عمى إيجاد حموؿ سريعة وفعالة لوضع حد اليجرة غير القانونية التي تتـ منيا وعبر أراضييا و 

ليذه الظاىرة التي تعتبرىا أوروبا قنبمة موقوتة تيدد أمنيا اليوياتي واالقتصادي، وكاف لنتيجة ىذا 
الضغط سف دوؿ المغرب العربي لتشريعات قانونية تعالج اليجرة السرية التي ال تقتصر فقط عمى 

مياجريف غير شرعييف قادميف مف مناطؽ أخرى أغمبيـ مف  مواطنييا المحمييف، إنما تمتد لتشمؿ
إفريقيا جنوب الصحراء ومؤخرا مف آسيا الوسطى يتخذوف مف المغرب العربي كمحطة لمولوج إلى 

ف لـ ينجحوا في ذلؾ يستقروف في دوؿ المغرب العربي  .2أوروبا وا 

                                                           
 .47ص  مرجع سابؽ، ماىر عبد مواله، -1
تاريخ ) ،http://mostakbaliat.blogspot.com: الموقع عصاـ بف الشيخ، محاربة اليجرة غير الشرعية، عف -2

 (.20:05، 14/04/2013التصفح: 

http://mostakbaliat.blogspot.com/
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فنجدىا سابقة لدوؿ المغرب انقيادا لرغبات الدوؿ األوروبية،  األكثر المممكة المغربية تعتبر
 23/20القانون العربي في تبني قانوف تجريـ اليجرة، ونتاج ذلؾ عمى الصعيد التشريعي دخؿ 
قامة األجانب بالمغرب واليجرة غير الشرعية حيز التنفيذ في  ، 2003 نوفمبر 11المتعمؽ بدخوؿ وا 

ماف االنسجاـ بيف المقتضيات وكاف اليدؼ مف ذلؾ توحيد القوانيف السابقة المتعمقة باليجرة وض
باألخص تقنيف المخالفات و تحديد معايير إقامة األجانب في المغرب و الجنائي الجديدة والقانوف 

 .1المرتبطة باليجرة السرية
ىذه األعماؿ معرضيف  حيث أصبح مرتكبو تيريب المياجرين تجريموفي ىذا السياؽ تـ 

كما يحمي ىذا القانوف حقوؽ األجانب ما  ات والمؤبد،سنو  22 لعقوبات السجف الذي تتراوح مدتو بيف
 :بقسميف 23/20رقم دامت طرؽ المجوء إلى القضاء معروفة بشكؿ واضح، جاء ىذا القانوف 

قامتيـ بيا. (1  متعمؽ بدخوؿ األجانب إلى المغرب وا 

( 57إلى المادة  50مواد )مف المادة  7متعمؽ بأحكاـ عقابية لميجرة غير الشرعية ضمف (2
عاقب ىذه األحكاـ كؿ األشخاص الذيف يغادروف التراب المغربي بصفة سرية بغرامة مالية حيث ت

بإحدى ىاتيف العقوبتيف  أو أشير 6الحبس من شير إلى بو درىم 22222و 3222تتراوح بيف 
 .23/222مف القانوف رقـ  52المادة معا طبقا لنص 

مذكور سابقا، بؿ  را كما ىولـ يقتصر ىذا القانوف عمى معاقبة األشخاص المياجريف س
أجانب بصفة  ساعد دخوؿ أشخاص مغاربة كانوا أو سيؿ أو وشدد العقوبة عمى كؿ مف نظـ أو

، وض عؼ درىم 522222 إلى 52222 وبالغرامة مف تاثالث سنوإلى  بالحبس ستة أشيرسرية 
إذا  درىم 2222222و 522222وبغرامة يتراوح قدرىا بيف  سنة 25إلى  22بالسجن من العقوبة 

 .3الجريمة بصفة اعتياديةارتكبت ىذه 

                                                           
1
-Serge Dufoulon.&Maria Rostekova, Op-Cit,p225. 

قامة األجانب بالمممكة المغربية وباليجرة غير المشروعة، الصادر بتاريخ  02-03قانوف رقـ  -2  11المتعمؽ بدخوؿ وا 
   .5160، الجريدة الرسمية، عدد 2003مبر نوف

المممكة المغربية، وزارة العدؿ، "دعـ إنفاذ القانوف والتعاوف القضائي بيف دوؿ المصدر والمقصد والعبور استجابة   -3
 لتيريب المياجريف"، عمى الموقع:

 حول%20الهجرة20%السريتwww.Carjj.org/.../%2020% ، )تاريخ التصفح: 2013/10/08، 11:42(. 

http://www.carjj.org/.../%2020%25السرية%20الهجرة20%25حول
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أشار القانوف كذلؾ لضرورة معاقبة أي شخص قدـ مساعدة أوعونا الرتكاب األفعاؿ السابؽ 
إذا كاف مكمؼ بميمة  كاف ينتمي إلييا، أو ذكرىا حتى إذا كاف يضطمع بميمة قيادة قوة عمومية أو

المستخدميف العامميف في النقؿ  األعواف أو ف أوإذا كاف ىذا الشخص مف المسئولي لممراقبة، أو
خمس إلى  سنتينمف لحبس باالجوي أوفي أي وسيمة أخرى مف وسائؿ النقؿ  البري، البحري أو

 .1درىم 522222و 52222وبغرامة تتراوح بيف  سنوات

 22222ولـ يسمـ الشخص المعنوي مف عاقبة ىذا القانوف حيث يعاقب بغرامة يتراوح قدرىا بيف 
إذا ثبت ارتكابو ألحد الجرائـ السابؽ ذكرىا، عبلوة عف المصادرة التي خوؿ ىذا درىم  2222222و

القانوف لممحكمة مصادرة وسائؿ النقؿ المستعممة في ارتكاب الجريمة في حالة اإلدانة بجريمة تيريب 
أف تكوف ممكية لمكراء شريطة  العاـ أو المياجريف سواء كانت ىذه الوسائؿ تستعمؿ لمنقؿ الخاص أو

 .2مرتكبي الجريمة أوفي ممكية شركائيـ أوفي ممكية أعضاء العصابة اإلجرامية

تـّ و الذي تـ اإلجماع عميو مف قبؿ جميع فئات البرلماف المغربي  23/20رقم إف ىذا القانوف 
دخالو حيزو نشره في الجريدة الرسمية  ، يدخؿ في نطاؽ المشروطية 2003 نوفمبر 20 التنفيذ في ا 

تفعيؿ و توحيد و إلى تجديد  23/20رقم األوروبية عمى الدوؿ المغاربية، بحيث ييدؼ القانوف 
يعمؿ عمى  واتخاذ موقؼ في ظؿ االلتزامات الدولية والضغوط الخارجية، فيو النصوص القديمة 

ّف أقممة تعريؼ الجرائـ والجنايات إضافة إلى العقوبات واإلجازات المتعمقة باليجرة غير الشرعية، إ
سبعة فصوؿ يحدد شروط و مادة مقسمة إلى ثبلث عناويف  58ىذا القانوف الذي يحتوي عمى 

الدخوؿ إلى اإلقميـ المغربي كما يخوؿ لئلدارة الحؽ في إمكانية رفض دخوؿ كؿ أجنبي بإمكانو أف 
 .3يشكؿ خطر عمى األمف الداخمي والخارجي لمبمد

                                                           
المممكة المغربية، وزارة العدؿ، "دعـ إنفاذ القانوف والتعاوف القضائي بيف دوؿ المصدر والمقصد والعبور استجابة   -1

 .لتيريب المياجريف"، مرجع سابؽ
 .164، ص سابؽ مرجع، محمد رضا التميمي -2
المممكة المغربية، وزارة العدؿ، "دعـ إنفاذ القانوف والتعاوف القضائي بيف دوؿ المصدر والمقصد والعبور استجابة   -3

 .لتيريب المياجريف"، مرجع سابؽ
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يحتوي كما رأينا سابقا عمى عدد كبير  23/20رقم عمى خبلؼ الخطاب الرسمي فإف القانوف 
مف اإلجراءات القمعية، فيوال يضمف حقوؽ المياجريف، وال يحدد اإلجراءات التي مف شأنيا أف تحمي 
ىؤالء المياجريف، كما أف بعض المواد تعمؿ عمى تجريـ المياجريف والتأسيس لمعاقبة المياجريف غير 

 ف غير الشرعييف يعامموف كمجرميف حقيقييف تماما كما ىوالشرعييف األمر الذي يؤكد بأف المياجري
ما جاء في  . وما يؤكد عمى ىذا التوجو ىو1الحاؿ مع اإلرىابييف وتجار المخدرات وشبكات اإلجراـ

دراكا منا لخطورة ىذه الظاىرة المنافية لكرامة اإلنسان : محمد السادس(خطاب الممؾ المغربي ) "وا 
التعاون وحسن الجوار، فقد اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة والمؤثرة سمبا عمى عالقات 

لتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة باليجرة السرية مجندا لذلك كل السمطات العامة في ظل سيادة 
 .2القانون وفيا اللتزاماتو الثنائية واإلقميمية والدولية"

دفاع عف  وة الشرعية ىيرى المغرب أف تنسيقو مع االتحاد األوروبي في مجاؿ اليجر 
في اجتماع  الطيب الفاسي القيريمصالحو بالدرجة األولى حسب ما أكده وزير الخارجية والتعاوف 

 .3لمجنة الخارجية والدفاع الوطني

واضحة بشكؿ خاص  وإف العدوى األمنية التي انتقمت إلى ىذا القانوف الخاص باألجانب تبد
" عمى وضع األجانب تحت طارئ "خاص" 22المادة "نص في بعض النقاط المشتركة مثؿ إمكانية 
 .4ال الدوافع وراء ذلؾو بدوف الحاجة إلى تحديد ال األىداؼ 

إف المقاربة التي تمغي الحدود بيف "الداخؿ والخارج" تشكؿ عامبل بنيويا في سياسة االتحاد 
" بما تحويو securitizationفعممية األمننة "األوروبي تجاه البمداف الشريكة والمغاربية خاصة، 

" ىي اآلف تظير في المغرب ودوف أي اعتبار لؤلسباب criminalizationتجريم "مف 
                                                           

1
- Laura Feliu Martinez, « les migrations en transit au Maroc : attitudes et comportement de la 

société civile face au phénomène », l’année du Maghreb, Paris, CNRS édition, 2009, p348. 
 19( األمريكية بتاريخ Timesمغربية لمجمة تايمز )-حديث صحفي لمممؾ المغربي محمد السادس حوؿ الشراكة األورو -2

 : عمى الموقع المغربي في المجاؿ األمني"،-"التعاوف الثنائي األوروبي ، أنظر: جواد الفرخ،2000جواف 

 .jaoudelfark.maktoobblog.com/categorywww.http:// ،(11:30، 28/08/1220: تاريخ التصفح.) 
 نفس المرجع. -3

4
- Laura Faliu Martinez, Op-Cit, p 348. 

http://www.jaoudelfark.maktoobblog.com/category
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المفيـو األوروبي لمقضايا األمنية في المتوسط عمى رأسيا التنمية اإلنسانية، فيتبنى  االقتصادية أو
 .1قضية اليجرة غير الشرعية بتطبيقو لقانوف تجريـ اليجرة

التشريعي، أما عمى الصعيد المؤسساتي فقد اتخذ المغرب إجراءيف قوييف ىذا عمى الصعيد 
مراقبة لتعزيز ىذه الترسانة مف القوانيف ويتعمؽ األمر أساسا بإنشاء مديرية لشؤوف اليجرة، والثاني 
 .2الحدود عمى مستوى وزارة الداخمية ومرصد اليجرة، كؿ ىذا في سبيؿ نيؿ رضا الدوؿ األوروبية

 نون الجديد الذي سنتو "تونس":مشروع القا -

المغرب فيما يتعمؽ بتبني  وحذ وكدولة مغاربية كثيرا ما تحذ تونسإلى جانب المغرب نجد 
سياسات الدوؿ األوروبية، إذ سرعاف ما قامت بسف تشريعات جديدة لمواجية اليجرة السرية التي 

 ية في التصدي لمظاىرة.تنامت بشكؿ كبير في الفترة األخيرة، بعدما فشمت األساليب األمن

بيف الدوؿ المغاربية والدوؿ األوروبية التي عقدت في تونس  "5+5قمة "الكثيروف أف  يعتبر
ليا دور كبير في ظيور ىذه القوانيف الجديدة بعدما تمقت دوؿ المغرب العربي  15/12/2003

في سياستيا المتعمقة انتقادا حادا مف طرؼ نظيرتيا األوروبية مف أجؿ إعادة النظر و ضغطا كبيرا 
 .3باليجرة غير الشرعية

الذي سنتو تونس يعتبر مجاممة لدوؿ االتحاد  مشروع القانون الجديدبؿ ىناؾ مف يعتبر أف 
األوروبي لممحافظة عمى العبلقات والروابط الثنائية معيا التي توصؼ بالمتينة والفعالة خاصة مع 

يطاليا، وأضافت ىذه الطائفة التي عم ى رأسيا منظمات حقوقية تونسية ونواب معارضة فرنسا وا 
 بالبرلماف أف ىذا القانوف جاء لضرب الحريات الفردية وحرية التنقؿ أساسا. 

                                                           
 .32عبد النور بف عنتر، مرجع سابؽ، ص -1
 رشيد بداوي، اليجرة، العولمة، والتنمية: أية مقاربة؟، عمى الموقع: -2
 article=7134&Lang=ar-php3?id-ma/article-http://www.tanmia،  :(.14:30، 11/01/2013)تاريخ التصفح 
 عمى الموقع:  ،دفع جيوي لمسار إقميمي : 5زائد  5 الحوار، زقيلرّ االمنذر  -3

2003/rezgui.html-http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov ،:(15:11، 12/03/2013 )تاريخ التصفح. 

http://www.tanmia-ma/article-php3?id-article=7134&Lang=ar
http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov-2003/rezgui.html
http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov-2003/rezgui.html
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لكف ىذا لـ يقؼ في وجو مجمس النواب التونسي )البرلماف( لممصادقة عمى مشروع القانوف 
الثغرات الموجودة في ، والذي جاء في محاولة لسد 2003الخاص بجوازات السفر في نياية عاـ 

 .19751النصوص القانونية السابقة التي ترجع إلى عاـ 

تضمف مشروع القانوف الجديد تعديبل لبعض فصوؿ القانوف القائـ بغرض مبلءمتو مع تطور 
توسع المش ر ع التونسي في  مع بقية التشريعات ذات العبلقة،و التقنيات المعتمدة في إعداد الجوازات 

مف و منظومة اليجرة غير الشرعية مثؿ األشخاص الميربيف أنفسيـ أ تجريـ كؿ عناصر
تنظيمات  وعّدىـ نص القانوف فيمف كونوا عصابات أو مالكي األماكف التي تؤوييـ، و يساعدونيـ، 

األشخاص المتيميف بالمساعدة في تنظيـ ىذه العمميات،  وبغرض تنظيـ عمميات ىجرة سرية أ
إيواء  وتسييؿ عبورىـ لمدوؿ التي يرغبوف في اليجرة إلييا أ ورة أسواء بإرشاد مف يرغبوف في اليج

القياـ بعممية  وتوفير وسائؿ النقؿ ليـ أو إعداد األماكف إلخفائيـ  وتيريبيـ أ واألشخاص الميربيف أ
األشخاص الذيف تخمفوا عمدا عف إعبلـ السمطات المختصة بما لدييـ مف  والنقؿ في حد ذاتيا أ
 .2ات تنظيـ ىجرة غير قانونيةمعمومات عف عممي

 يحدد مشروع القانوف فئتيف مف األشخاص المتورطيف في جرائـ اليجرة السرية:

طائفة األشخاص الفاعموف األصميوف لمجرائـ المقصودة وحجـ األشخاص الذيف يقوموف  (2
 باألفعاؿ األساسية التي تشكؿ جريمة اليجرة غير الشرعية أي الذيف يقوموف بالتيريب.

فئة المشاركيف وىـ األشخاص الذيف يساىموف في وقوع الجريمة بمساعدة قد تكوف تخص  (0
 التخطيط أو التحضير أو الحقة ليا سواء بالفكرة أو متزامنة معيا أو سابقة لمجريمة األصمية أو

اإلعداد المادي في مختمؼ مراحؿ التنفيذ، وال يستثنى مف االتياـ أي شخص لو عبلقة بجريمة 
المشروع اإلجرامي، ويقترح المشروع معاقبة  ية حتى في حالة عدوؿ الشخص عف إتماـاليجرة السر 

أشير  3األشخاص الذيف انخرطوا في جريمة اليجرة غير القانونية بالسجف لمدة تتراوح ما بيف 

                                                           
 وع قانوف لمواجية اليجرة السرية، قدس برس، تونس، عمى الموقع: محمد فورابي، مشر  -1
twww.islamonline.ne :(.10:33، 02/05/2013، )تاريخ التصفح 
 .نفس المرجع -2

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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ألؼ دوالر  83)أي ما يقارب  ألف دينار تونسي 222وبغرامات مالية تصؿ إلى نحو ،عاما 02و
منعيـ مف اإلقامة  القانوف لممحكمة حؽ وضع المجرميف قيد المراقبة اإلدارية أو أمريكي(، وأعطى

في أماكف محددة إذا كاف ذلؾ يساعدىـ في مباشرة ىذه الجريمة التي أطمؽ عمييا المش ر ع التونسي 
 .1"الحرقاف"االسـ الدارج في الميجة المحمية التونسية 

طوا في تنظيـ عمميات ىجرة غير شرعية مف أعفى ىذا القانوف بعض األشخاص الذيف انخر 
 وأي شكؿ مف العقاب بشرط قياـ ىؤالء األشخاص بإعبلـ السمطات بوجود "المخطط اإلجرامي" أ

القبض عمى منفذيو، ىذه القوانيف سارت جنبا إلى و مدىا بمعمومات تساىـ في إحباط المخطط 
جراءات رسوىا في الموانئ و ب سفف الركاو جنب مع إعادة تنظيـ عمميات تممؾ مراكب الصيد  ا 

 .2التونسية لتعمقيا بصورة مباشرة بجريمة اليجرة غير القانونية

ف المدلوؿ التشريعي ليذه الجريمة بدت معالمو تتجمى أكثر مف خبلؿ التنقيح األخير لمقانوف إ
، والذي عرؼ جريمة اليجرة غير الشرعية )اإلبحار خمسة( 03/02/2004( المؤرخ في 6رقـ )

نيا عمميات الدخوؿ والخروج مف التراب التونسي عبر البحر خفية دوف احتراـ اإلجراءات بأ
والتراتيب اإلدارية المنصوص عمييا بالقوانيف وينتج عنيا ضرر عاـ وخاص، وكذلؾ كؿ امتناع 

 .3العقابعف عمؿ مف شأنو أف يؤدي إلى إفبلت الفاعميف مف 

لمقضايا  جرة قد تشبع بمبادئ األمننة األوروبيةىكذا يكوف القانوف التونسي المتعمؽ بالي
االجتماعية عمى حساب البعد اإلنساني لقضية اليجرة باعتبار أبطاليا مف البشر ودوافعيـ لميجرة 

 واقعية وشرعية "الفقر، البطالة، الفساد، الحرماف ...".

 

 
                                                           

 .266محمد رضا التميمي، مرجع سابؽ، ص -1
.266، صنفس المرجع - 2 

، المعيد األعمى لمقضاء، ، دورة دراسية حوؿ اإلبحار خمسةانوني لجريمة اإلبحار خمسةالمفيـو القمنير الرياحي،  -3
 .  22 ، ص2004تونس، 
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 :اليجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري -

التي تنامت فييا بشكؿ  ألوروبية المجرمة لميجرة غير القانونية،لقد تبنت الجزائر المقاربة ا
مصدرة لممياجريف  كبير مؤخرا، خاصة مع تدىور أوضاع دوؿ الجوار، فأصبحت دولة مستقبمة و

 دولة عبور في آف واحد. غير الشرعييف و

اخؿ تسرب بعض المياجريف د في البداية عمى ظاىرة اليجرة غير المشروعة بالجزائراقتصرت 
ع لذلؾ بتجريـ الفعؿ بموجب السفف التجارية الراسية بالموانئ لمسفر خفية عمى متنيا، فتصدى المشر  

فيما اتجو البعض اآلخر مف المياجريف إلى سموؾ  ،المعدؿ والمتمـ لمتقنيف البحري 05/98القانون 
ي تيريب المياجريف الطرؽ البرية باتجاه األراضي المغربية، ومف ىناؾ وبتدبير مف شبكات مختصة ف

كمـ عف السواحؿ  14إلى السواحؿ اإلسبانية التي ال تبعد سوى بحوالي   مقابؿ مبالغ مالية معتبرة
 .1المغربية، أو شرقا عبر السواحؿ التونسية نحو إيطاليا

إال أنو وبعد تشديد الرقابة عمى معبر جبؿ طارؽ وغمؽ الحدود مع المغرب، أخذت الظاىرة 
بتنظيـ رحبلت بحرية بواسطة قوارب الصيد انطبلقا مف السواحؿ الجزائرية نحو  منحى آخر، وذلؾ

السواحؿ األوروبية، حيث وجدت شبكات التيريب مجاال خصبا لممارسة نشاطيا بالجزائر، وذلؾ 
في ظؿ تنامي الرغبة في اليجرة بيف أوساط جؿ فئات المجتمع الجزائري وحتى األجانب مف 

الجزائر كبمد عبور، أضؼ إلى ذلؾ غياب تشريع جزائي يتصدى لمثؿ ىذه  األفارقة الذيف اتخذوا
 08/11رقـ  بحيث نجد أف قانوفجميع األصعدة،  النشاطات التي أخذت أبعادا جد خطيرة عمى

قامتيـ بيا وتنقميـ  2008جواف  25المؤرخ في  المتعمؽ بشروط دخوؿ األجانب إلى الجزائر وا 
انوف العقوبات الجزائري لـ يعرؼ الجريمة تعريفا دقيقا ولـ يتبناىا وحتى بالنظر إلى تفحص ق ،فييا

بشكؿ مباشر وصريح، إال بالرجوع إلى القوانيف الخاصة التي تعاقب عمى كؿ مف سيؿ بطريؽ 
مباشر أو غير مباشر عمى تيريب األشخاص أو حاوؿ تسييؿ دخوؿ أجنبي أو تجوالو أو إقامتو 

                                                           
محمد زغو، "المعالجة القانونية لظاىرة اليجرة غير القانونية في الجزائر"، مداخمة ألقيت في الممتقى الوطني بعنواف  -1

  ، منشور عمى الموقع التالي:2011 مي الشمؼ،جامعة حسيبة بف بوع"ظاىرة اليجرة القانونية"، 
http://elfeth.4alg.com/2011/10/29/ ، :(21:35، 10/02/2014)تاريخ التصفح 

 

http://elfeth.4alg.com/2011/10/29/
http://elfeth.4alg.com/2011/10/29/
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طني، كما امتد ذلؾ إلى متابعة كؿ مف شغؿ أجنبيا بدوف ترخيص بصفة غير قانونية باإلقميـ الو 
  . 1خوؿ الجزائر واإلقامة بيا عمى شروط عامة وأخرى خاصةداشترط عمى األجنبي لو 

ونظرا لآلثار المترتبة عف اليجرة غير الشرعية مف كافة الجوانب، تـ استحداث نصوص عقابية     
 2009فبراير  25المؤرخ في  09/01وبات الجزائري رقـ التعديؿ األخير في قانوف العق ىبمقتض
، وذلؾ ظاىرة مغادرة اإلقميـ الوطني بصفة غير شرعية وأخرى لمواجية تيريب المياجريف ةلمواجي

 .2ةيانسجاما مع االلتزامات الدولية في مكافحة ظاىرة اليجرة غير الشرع

بؿ راع حماية مصالح معينة  ،تماعيةع لـ يراع عند تجريمو لمفعؿ القيـ االجوبالتالي فالمشر  
تتعمؽ بحفظ النظاـ العاـ لممجتمع، ولعمو اعتمد في ذلؾ عمى معيار العتبة اإلجرامية، بعد الخرؽ 

 : 3المادة بصيغتيا التالية إقراروفي األخير تـ ، السافر الذي طاؿ قواعد مغادرة التراب الوطني
 ما يمي: عمى كونة مف فقرتيفمف قانوف العقوبات الم 01مكرر 175لمادة ا تنص

 إلى 02شيرين دوف اإلخبلؿ باألحكاـ التشريعية األخرى السارية المفعوؿ يعاقب بالحبس مف "   
بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ  أو دج 60.000إلى  دج 20.000مف  مالية وبغرامة 06أشير ستة

اجتيازه أحد مراكز الحدود  جزائري أو أجنبي مقيـ يغادر اإلقميـ الوطني بصفة غير شرعية أثناء
أي وسيمة احتيالية  باستعمالو وثائؽ مزورة أو البرية أو البحرية أو الجوية، وذلؾ بانتحالو ىوية أو
مف القياـ باإلجراءات التي توجبيا القوانيف  أخرى لمتممص مف تقديـ الوثائؽ الرسمية البلزمة أو

ى كؿ شخص يغادر اإلقميـ الوطني عبر منافذ وتطبؽ نفس العقوبة عم .واألنظمة السارية المفعوؿ
 ."أو أماكف غير مراكز الحدود

ونجد كذلؾ قانوف العقوبات في تعديمو األخير قد قاـ بالنص عمى فعؿ متابعة كؿ مف قاـ 
الدولة الجزائرية سواء كاف الفاعؿ أصميا ومباشرا لفعؿ التيريب  ـبتيريب المياجريف إلى خارج إقمي

وىذا ما أشار إليو في نص  ،أو قدـ العوف والمساعدة لمفاعؿ األصمي لمجريمةلؤلشخاص األجانب 
، ىذا التعديؿ األخير عاقب عمى األفعاؿ اإلجرامية 09/01مف قانوف  30مكرر 303المادة 

                                                           
وتنقميـ فييا،  يابلى الجزائر واقامتيـ إجانب يتعمؽ بشروط دخوؿ األ 2008جواف 25المؤرخ في  11-08قانوف رقـ   1

 .2008جويمية  02الصادر في ، 36 عددال، لمجميورية الجزائرية الجريدة الرسمية
اليجرة غير الشرعية وآليات مكافحتيا في النصوص التشريعية الجزائرية"، في: محمد غربي،  جريمةحاج بف عمي محمد،  -

  2 . 201سفياف فوكة وآخروف، مرجع سابؽ، ص 
  3 .33-32جع سابؽ، ص رشيد بف فرحة، مر  -
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سنوات  3لتيريب األشخاص ونقميـ إلى خارج الحدود بعقوبات ردعية تتراوح مف عقوبة الحبس مف 
طبيعة الفعؿ اإلجرامي وظروؼ ارتكابو، مف حيث األشخاص سنة سجنا بحسب  20إلى 

المباشريف لمفعؿ أو مف حيث صفتيـ الوظيفية، أو تقديميـ لمعوف والمساعدة حسب نص المادة 
 .    1مف نفس القانوف 32مكرر  303

في السابؽ كاف يجـر الفعؿ استنادا لمقانوف البحري   ونذكر في األخير أف القاضي الجزائري
 06تنص عمى أنو يعاقب بالحبس مف  مف نفس القانوف التي  545لمادة ا ئري انطبلقا مفالجزا

كؿ شخص يتسرب دج  50.000إلى دج  10.000سنوات وبغرامة مالية مف  05أشير إلى 
 .2خمسة إلى سفينة بنية القياـ برحمة

كافحة اليجرة غير بشأف م 2010لسنة  19فقد أصدر مؤتمر الشعب حديثا القانوف رقـ  ليبيا أما في
 سنة إلى خمس سنواتمف  بالسجن، وينص عمى العقاب 15/6/2010المشروعة ـت نشر ىذا القانوف في 

الؼ دوالر( لكؿ مف يتورط في جريمة التيريب، مشيرا إلى  25) ثالثين ألف ديناروغرامات مالية تصؿ إلى 
 .3ذيف يـت تيريبيـوصوؿ الحكـ عمى الميرِّب إلى المؤبد في حالة وفاة األشخاص ال

لعؿ أكبر اإلنجازات التي تصب في خدمة األمف األوروبي فيما يخص إمكانية بمورة سياسة 
ما يمكننا التعبير عنو "بالمناولة األمنية األوروبية  عامة أمنية متعمقة باليجرة في المتوسط أو

إلى  2008في أواخر لمقضايا المتعمقة باليجرة في المنطقة" ىي التوصؿ إلى تبني دوؿ الجنوب 
الذي يعكس بوضوح مدى المخاوؼ التي تسببيا اليجرة في سياسة  "تجريم اليجرة"سف قانوف 

 العبلقات الخارجية األوروبية. 
يبدو أف األحكاـ المتعمقة باليجرة غير المشروعة في مجمميا غير متناغمة، وال تستند إلى 

السعي و ة ممحة عمى القضاء إلعادة النظر فييا، معيار ثابت في التجريـ والعقاب، لذا فإف الضرور 
 بالنفع إلى استبداؿ العقوبة بالعمؿ لمنفع العاـ، عمى أف يكوف في مشاريع تنموية ذات مردود يعود

 عمى البمد واألفراد.

                                                           

  1 .204، ص مرجع سابؽ ،حاج به علي محمد-

  2- محمد زغو، مرجع سابؽ.
 .48ماىر عبد مواله، مرجع سابؽ، ص  -3
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 المطمب الرابع:

 اليجرة غير القانونية في المواثيق الدولية

اليجرة أىميا االتفاقية الدولية لحماية تعرضت بعض المواثيؽ الدولية لممسائؿ المتعمقة ب
، ىذه 1990حقوؽ العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ التي تبنتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 

األخيرة رغـ معالجتيا بإسياب لكافة حقوؽ العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ، لكف بالمقابؿ لـ تعالج 
قانوني مف العماؿ المياجريف مع ضماف حد أدنى بوضوح حقوؽ الفئة التي ىي في وضع غير 

بسبب طابعيا المعقد  مف الحماية لحقوقيـ األساسية، وىذا قد يكوف بسبب حداثة الظاىرة أو
 المرتبط أساسا باإلنساف وحقو الطبيعي في االنتقاؿ والحركة.

مى تيريب لكف ونتيجة لنشاط ظاىرة اليجرة غير الشرعية تـ إلحاؽ بروتوكوؿ خاص بالقضاء ع
باتفاقية األمـ المتحدة لمقضاء عمى اإلجرـا المنظـ العابر لمحدود  المياجريف عف طريؽ البر والبحر والجو

 ، والذي تعرض لمسؤولية المياجريف الجنائية وجـر أعماؿ تيريب المياجريف.2000سنة 
 :2992رىم لـعام االتفاقية الدولية لألمم المتحدة حول حقوق العمال المياجرين وأفراد أس -

عاـ مف اعتمادىا مف قبؿ األمـ  13( بعد 2003جويمية  1دخمت ىذه المعاىدة حيز التنفيذ )
(، وىي المعاىدة الدولية األكثر شمولية فيما يتعمؽ بحقوؽ المياجريف 1990ديسمبر  18المتحدة )

مميف أيا كاف وضعيـ وأسرىـ، تحدد معايير دولية بشأف معاممتيـ وظروؼ معيشتيـ وحقوؽ ىؤالء العا
 .1غير شرعي كما تضع التزامات ومسؤوليات دوؿ االستقباؿ شرعي أو

احتراـ حقوؽ اإلنساف بالنسبة لممياجريف، وىي ال تمنح  اليدؼ األساسي ليذه المعاىدة ىو
مف وذلؾ حقوؽ جديدة لكنيا تستيدؼ ضماف المساواة في المعاممة بيف المياجريف والمواطنيف، 

ف حماية متعددة لو وألسرتو، جاءت اضممع ا لممفيـو الواسع لمعامؿ المياجر خبلؿ تحديدى
االتفاقية في مادتيا األولى بتكويف مفيـو لفكرة العماؿ المياجريف، فيذا التعبير يعني "األشخاص 

 .2ليس مف رعاياىا"مارسوا نشاطا مأجورا في دولة  الذيف سيمارسوف أوىـ يمارسوف أو

                                                           
 .7مرجع سابؽ، ص أسامة بدير، سامي محمود، -1
 .267محمد رضا التميمي، مرجع سابؽ، ص -2
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ضد و العامميف المياجريف الحؽ في التفاوض الرسمي ضد صاحب العمؿ  تمنح ىذه االتفاقية
بطاقات ىوية المياجريف بمثابة جريمة جنائية، و تعتبر المصادرة التعسفية لجوازات السفر و الدولة، 

أولئؾ الذيف ىـ في وضع غير و قانوني  وكما أنيا تميز بيف العماؿ المياجريف في وضع رسمي أ
تنظيـ اليجرات و اوف اكبر بيف الدوؿ بشأف إعادة المياجريف غير الشرعييف إلى تع وتدعو قانوني، 
 العائدة.

إلى االعتراؼ بالمعنى  وتدعو " إلى الدوؿ األطراؼ 22فيما يتعمؽ باألسرة تتوجو المادة "و 
يتعيف عمى الدوؿ اتخاذ التدابير و حقيا في الحماية مف قبؿ المجتمع والدولة، و االجتماعي لؤلسرة 

 .1بة لضماف حماية وحدة أسر العامميف المياجريفالمناس

حالة العماؿ المياجريف الذيف ىـ في وضع  ولـ تعالج ىذه االتفاقية اليجرة غير القانونية أ
في وضع قانوني عف اآلخر  وغير قانوني، فقد اكتفت بالتمييز كما ذكرنا سابقا بيف العامؿ الذي ى

اية حقوقيـ األساسية، لكنيا تمنح لمعماؿ المياجريف في وضع غير قانوني في مسألة حم والذي ى
ىذا ما تجسده و في حدود اإلنسانية ال أكثر،  وغير القانونييف حًدا أدنى مف ىذه الحقوؽ أي ما ى

الحرص عمى حماية العامؿ المياجر  وواإللزاـ مف أجؿ السير أ االتفاقية التي تقترح آليات لممراقبة
أفراد عائمتيـ"، و تأسست "لجنة حماية حقوؽ كؿ العماؿ المياجريف  بالتالي فقدو أفراد أسرتو، و 
يكمف دور ىذه المجنة المؤلفة مف خبراء في فحص التقارير الوطنية التي توجييا الدوؿ األعضاء و 
بعد و تقـو المجنة بإسداء المبلحظات والتعميقات إلى الدولة المعنية و المتعمقة بتطبيؽ المعاىدة، و 

 .2سنويا إلى الجمعية العامة باألمـ المتحدة ذلؾ تقدـ تقريرا

لـ يتـ التصديؽ عمييا حتى اآلف إال مف قبؿ  1990البد أف نشير إلى أف اتفاقية عاـ 
أربعيف دولة تقريبا ليس منيـ أي دولة مف الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي، ما يفسح ليا 

أمننة اليجرة غير الشرعية دوف مراعاة و  تجريـو العنصري ضد المياجريف المجاؿ لتقنيف التمييز 
 .3ال المواثيؽ الدوليةو لبلعتبارات اإلنسانية 

                                                           
 .112، صالمرجع سابؽ يؿ،فجوف لوي  -1
 .217مرسي،  قضايا المياجريف العرب...، مرجع سابؽ، ص  مصطفى عبد العزيز -2
 .114جوف لوي فيؿ، مرجع سابؽ، ص  -3
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والجزائر عاـ  ،1993المغرب عاـ  أما بالنسبة لمدوؿ المغاربية فقد صدقت عمييا كؿ مف
، ورغـ االلتزامات المترتبة عمى ىذه الدوؿ نتيجة التصديؽ عمييا إال أف التأثير والضغط 2005

عمى الدوؿ المغاربية كاف لو صدى كبير، بحيث تبنت ىي األخرى مقاربة أمننة وتجريـ  األوروبي
 اليجرة غير الشرعية.

البر والبحر والجو)المكمل التفاقية األمم  تيريب المياجرين عن طريق بروتوكول مكافحة -
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(:

وؿ مكافحة تيريب المياجريف بموجب قرار الجمعية العامة تـ التوقيع والتصديؽ عمى بروتوك
، وييدؼ القانوف إلى تعزيز التعاوف 2000 نوفمبر 10بتاريخ  55في الدورة  25لؤلمـ المتحدة رقـ 

الدولي في مجاؿ اليجرة الدولية والتنمية مف أجؿ معالجة األسباب الجذرية لميجرة وبخاصة ما 
 .1يتصؿ بالفقر

وكوؿ إلى تحقيؽ أقصى حد مف فوائد اليجرة الدولية بمف يعنييـ األمر ويركز كما ييدؼ البروت
القانوف عمى ضرورة معاممة المياجريف معاممة إنسانية وحماية حقوقيـ اإلنسانية حماية تامة ومحاربة 
أنشطة الجماعات اإلجرامية المنظمة في مجاؿ تيريب المياجريف وسائر األنشطة اإلجرامية ذات 

مف  "5المادة "موضحة في البروتوكوؿ، وأما عف مسؤولية المياجريف الجنائية تعرضت ليا الصمة ال
البروتوكوؿ: "ال يصبح المياجروف عرضة لممبلحقة الجنائية بمقتضى ىذا البروتوكوؿ مف جراء كونيـ 

 .2" مف ىذا البروتوكوؿ6المادة "ىدفا لمسموؾ المبيف في 
تدابير أخرى و ولة طرؼ ما قد يمـز مف تدابير تشريعية ": تعتمد كؿ د6المادة "التجريـ في 

غير مباشرة  ومف أجؿ الحصوؿ بصورة مباشرة أو لتجريـ األفعاؿ التالية في حالة ارتكابيا عمدا 
 ، أو في الحاالت التالية:منفعة مادية أخرى وعمى منفعة مالية أ

 تيريب المياجريف. (1

تدبير الحصوؿ عمى  وقة سفر مزورة أالقياـ بفرض تسييؿ عمى المياجريف كإعداد وثي (2
 حيازتيا. وتوفيرىا أ ووثيقة مف ىذا القبيؿ أ

                                                           
 .147ص ،مصطفى عبد العزيز مرسي،  قضايا المياجريف العرب...، مرجع سابؽ -1
 .148، مرجع سابؽ، صوآخروف عزت حمد الشيشني -2
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مقيما دائما في الدولة المعنية مف البقاء فييا دوف التقيد  وتمكيف شخص ليس مواطنا، أ (3
 بالشروط البلزمة لمبقاء المشروع في تمؾ الدولة.

يشمؿ ىذا اإلجراء  ريف الميربيف،مف البروتوكوؿ فقد ركزت عمى إعادة المياج 28المادة أما 
يجوز لمدوؿ األطراؼ و السابؽ ذكرىا،  "6المادة "األشخاص الذيف يكونوف ىدفا لمسموؾ المبيف في 

 .1أف تتعاوف مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ إعادة المياجريف الميربيف

المؤرخ في  23/228رقم لقد صادقت الجزائر عمى ىذا البروتوكوؿ بموجب المرسـو الرئاسي 
 .09/11/20032الموافؽ لػ  1424رمضاف  14

رغـ وجود قوانيف دولية تعنى بشؤوف المياجريف الشرعييف وبدرجة أقؿ غير الشرعييف، إال أنو 
 يمكف القوؿ أنيا مجرد قوانيف نظرية غير ممزمة يمكف تجاوزىا والتعدي عمييا دوف أي عقاب، وىو

وؿ األوروبية التي ال تعترؼ ال بالقانوف الدولي وال اإلنساني عندما األمر الذي نجده قائما في الد
 يتعمؽ األمر بمياجري الجنوب مما يؤثر سمبا عمى مصداقية ىذه القوانيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .149، ص، مرجع سابؽوآخروف عزت حمد الشيشني -1
، المتضمف تصديؽ عمى بروتوكوؿ مكافحة المياجريف عف طريؽ 09/11/2003ي ، المؤرخ ف418-03مرسـو رئاسي رقـ  -2

 نوفمبر 12الصادر في  69البحر، البر والجو )المكمؿ إلتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(، الجريدة الرسمية، عدد 
2003. 
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 المبحث الثاني:

 المعالجة األمنية لظاىرة اليجرة

ومات أىـ التيديدات األمنية الجديدة ازداد اىتماـ حك مفلما أصبحت اليجرة غير الشرعية 
ذلؾ بالتعاوف و  ،دفاعية بشأنياو ستراتيجية وقائية إالدوؿ األوروبية بيذه الظاىرة في محاولة لوضع 

غير أف ىذا  –خاصة الحكومات المغاربية–واالشتراؾ مع الحكومات المحمية لدوؿ جنوب المتوسط 
إلى أوروبا االىتماـ مف قبميا قد ركز بشكؿ أساسي عمى ضرورة وقؼ تدفؽ اليجرة غير الشرعية 

في ىذا الصدد تـ تبني جممة مف السياسات واإلجراءات و دوف البحث في مسبباتيا الحقيقية، 
األمنية لمتصدي لمظاىرة تندرج تحت إطار أمننة المشكبلت االجتماعية حسب ما عبر عنو "ويفر" 

 .و"بوزاف"

 المطمب األول:

 عمى المستوى األوروبي

لحركات اليجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا رافقتيا  ادمتزاي اشيدت اآلونة األخيرة تصاعد
أمنية عمى صعيد بمداف االتحاد األوروبي في صيغ لقاءات مرنة تشارؾ فييا الدوائر و تعبئة سياسية 
ىي إسبانيا، إيطاليا و األوروبية، خاصة التي تقصدىا غالبية تيارات اليجرة السرية، األمنية لمبمداف 

 .1ألمانياو  كذلؾ بريطانياو فرنسا و 

موضوع طمبات و انطمؽ النقاش في الدوؿ األوروبية حوؿ قضية اليجرة غير الشرعية إلييا 
يجاد سياسة أوروبية موحدة بيف كافة بمداف االتحاد لـ تتضح إللكف السعي  ،1999المجوء في عاـ 

لتطورات جاء انعقاد ىذه القمة في ضوء ا ،2003 ويوني 19التي عقدت في  قمة سالونيكيإال في 
ىياكؿ و السياسية واالندماجية التي دخؿ فييا االتحاد األوروبي، بعد التصديؽ عمى الدستور الموحد 

ة وضع حاولت ىذه القمف ،استحقاقات التوسع المستقبمي شرؽ القارة األوروبيةو االتحاد الجديدة 
                                                           

 ، عمى الموقع : 2003نور الديف الفريضي، اليجرة ىاجس أوروبي، سويس انفو،  -1
3609388-http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid:(  14:31، 02/05/2013، )تاريخ التصفح 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid-3609388
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid-3609388
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ؿ إلى أوروبا إال تضييؽ فرص الدخو و مف أجؿ التصدي لميجرة السرية معايير موحدة لدوؿ االتحاد 
قد فشمت القمة في ذلؾ بسبب االختبلؼ بيف األوروبييف في تقييـ موضوع و  ،وفؽ شروط محددة

 .1لبلقتصاد األوروبيأىميتيا بالنسبة و اليجرة 

، الذي جاء بعد 2008في نوفمبر  مؤتمر باريسفي ىذا اإلطار وعمى المستوى األوروبي تـ عقد 
" باقتراح مف فرنسا لتنظيـ تدفؽ موجات اليجرة اتفاقية اليجرة والمجوءي "شير مف اعتماد االتحاد األوروب

وفدا مف  80 عمى ضوء الحاجة إلى األيدي العاممة في االتحاد األوروبي، شارؾ في مؤتمر باريس نحو
األعضاء في  15دولة إفريقية وىي الدوؿ  27األعضاء في االتحاد األوروبي، و 27بينيا وفود الدوؿ 

األعضاء في الرابطة االقتصادية والنقدية في وسط إفريقيا  6االقتصادية لغرب إفريقيا، والدوؿ  الرابطة
دوؿ مف أعضاء اتحاد المغرب العربي وىي ليبيا، موريتانيا، تونس وبدوف مشاركة الجزائر، باإلضافة  4و

ي مجاؿ مكافحة اليجرة الديمقراطية، اعتمد مؤتمر باريس برنامجا لمتعاوف ف إلى مصر وجميورية الكونغو
 .2(2009/2011غير الشرعية فترة )

ركزت معظـ المشروعات المشتركة بيف دوؿ االتحاد األوروبي حوؿ التصدي لميجرة غير 
اتبعت في ذلؾ مجموعة مف اإلجراءات بما فييا التشديد في قوانيف المجوء والرقابة عمى و الشرعية 

 ترحيؿ المياجريف غير النظاميف.الحدود الخارجية، كما اعتمدت عمى أساليب 

 أساليب ترحيل المياجرين غير النظاميين: -

فقاـ المجمس  ،االقتراح تبنتو الجماعات اليمينية المتطرفة في دوؿ االتحاد األوروبي ىذا
حجر أساس سياسة  وىو ، 3"الخاص باليجرةاالتفاق األوروبي بتبني " 2008األوروبي في أكتوبر 

                                                           
، 2011يناير  ،يةمجمة السياسة الدول ،"البعد األمني في مكافحة اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا"نادية ليتيـ،  و فتيحة -1

 ، http://www.digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=409039&archid=12الموقع: عمى

 (.12:25، 12/2012/ 20 :)تاريخ التصفح 
، عف: 2008جريدة الشرؽ األوسط،  ،لمكافحة اليجرة السريةإفريقي -خالد محمود، مؤتمر أوروبي -2

10955-496317αissueno-http://www.dawsat.com/details.asp?section.4αarticle، التصفح:  )تاريخ
20/12/2012 ،11:10) 

 .157، صمصطفى عبد العزيز مرسي،  قضايا المياجريف العرب...، مرجع سابؽ -3

http://www.digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=409039&archid=12
http://www.dawsat.com/details.asp?section.4αarticle-496317αissueno-10955،(تاريخ
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، يفرض 2008ئاسة الفرنسية لبلتحاد األوروبي في النصؼ الثاني مف عاـ اليجرة أثناء فترة الر 
دوؿ االتحاد األوروبي إلى  ويدعو االتفاؽ غير الممـز رقابة أشد عمى لـ شمؿ أسر المياجريف 
 السعي لتبني الطرد والترحيؿ القسري لممياجريف غير الشرعييف.

ـّ إبراـ أستاذ بمعيد الدراسا مارتيناز" لويسأشار الدكتور " ت السياسية بباريس إلى أنو قد ت
يقّدر عدد ضحايا الظاىرة بأكثر مف و اتفاقية في ىذا المجاؿ لطرد المياجريف غير الشرعييف،  40

ألؼ مياجر حتفيـ أثناء محاولتيـ العبور إلى أوروبا،  30آالؼ إلى  10ضحايا اإلرىاب إذ لقي 
تكشؼ أنو كمما استمر تدفؽ اليجرة غير  استنادا إلى إحصائيات المنظمات غير الحكوميةو 

مثاؿ عف ىذه األخيرة عمميات و المشروعة إلى السواحؿ األوروبية ازدادت عمميات الترحيؿ، 
ألؼ مياجر، السمطات اإليطالية  56قرابة  2007الترحيؿ التي قامت بيا السمطات اإلسبانية عاـ 

قامت السمطات و  2008صمية في عاـ مياجر إلى بمدانيـ األ 234 ألؼ و 24التي شممت ترحيؿ 
 .20091ألؼ مياجر سري خبلؿ عاـ  28 والفرنسية بترحيؿ نح

إنشاء  2005في إطار سياسة الترحيؿ األوروبية لممياجريف اقترحت المفوضية في سنة و 
-2007 عمى مدى الفترة وعمميات اإلرجاع والترحيؿ لمحدود الخارجية يف مخصصافصندوق
  وتبني الذي تـّ تنظيـ تدفقات اليجرة" و ا في إطار البرنامج الشامؿ "تضامف متـ تبنييفقد  ،2013

-2007الخاص بالحدود الخارجية لمفترة الممتدة مف موؿ الصندوؽ  ، حيث2005ماي  2 في
، في حيف تـ تمويؿ الصندوؽ األوروبي لئلرجاع عمى مدى الفترة مميار أورو 2.192بػ  2013

 .2مميار أورو 759ػ ب 2013إلى  2008الممتدة مف 

شأت وكاالت أنو ز والردع، جاحتة االباتساع نطاؽ اليجرة غير القانونية بدأت تنتشر ثقافو 
 احتجز DETECTضبطباإلنجميزية  "D" تمثؿ بأربعة أفعاؿ تبدأ بحرؼلمقياـ بيذه الميمات 

DETAIN ردع وأDETER ورحل DEPORT لـ يكف مف بينيا ما يشير إلى توفير الحماية ، و
 .3لبلعتقاؿمساحات المخصصة ال تضاعؼمع 

                                                           
 مرجع سابؽ.، إسماعيؿعبد الحميـ  -1

2
- Troisième rapport annuel sur l’immigration et l’asile (2011),  Op-Cit, p 10. 

 .159، صمصطفى عبد العزيز مرسي،  قضايا المياجريف العرب...، مرجع سابؽ -3



 جرة غير الشرعية في المجاؿ األورومغاربيالي     الفصؿ الثالث:                      
 

- 161 - 
 

 إنشاء مراكز اعتقال: -

قامت دوؿ االتحاد األوروبي بإنشاء مراكز اعتقاؿ خاصة بالمياجريف غير الشرعييف الذيف 
يتـ إلقاء القبض عمييـ عمى السواحؿ األوروبية التي يحتجزوف بيا حتى ترحيميـ إلى بمدانيـ، إذ ال 

ى المعايير المطموبة في االعتقاؿ، وقد سمح القانوف الجديد الصادر عف تتوفر في ىذه المراكز أدن
، باحتجاز المياجريف غير الموثقيف، وممتمسي المجوء الذيف لـ 2008البرلماف األوروبي في عاـ 

مع السماح  شير 18يوافؽ عمى طمباتيـ ومنيـ األطفاؿ غير المصحوبيف بالكبار لمدة أقصاىا 
ت عمى الدخوؿ إلى االتحاد األوروبي، انتقد مفوض األمـ المتحدة السامي بالحظر لمدة خمس سنوا
فترات االحتجاز الواردة في القرار ورأى بأنيا تعسفية تخؿ بالحؽ  2008 لحقوؽ اإلنساف في أكتوبر

فيما في حرية المياجريف، كما تعرضت مراكز االحتجاز النتقادات المنظمات الحقوقية السيما 
مفوضية شؤوف و غير اإلنسانية بحؽ المحتجزيف بشيادة الصميب األحمر و السيئة  يتعمؽ بالمعاممة

 .1البلجئيف

بقاء التيديد في دوؿ المنبع و تقـو اإلستراتيجية األوروبية في تصدير حدودىا إلى الخارج  ا 
االتحاد األوروبي إلى دوؿ الشماؿ اإلفريقي عمى أف تتولى  عمى فكرة نقؿ معسكرات االحتجاز مف

فوضية األوروبية لشؤوف البلجئيف عمميات فحص طمبات ممتمسي المجوء وتحديد إذا ما كاف الم
المحتجزوف الراغبوف في اليجرة يستحقوف وضع البلجئ أـ أنيـ يتحايموف بصفة البلجئ، وىي 

ضرورة قياـ ، إذ تمت الدعوة إلى 0223قمة االتحاد األوروبي الفكرة التي طرحت أثناء عقد 
وروبية خبلؿ عاـ بإعداد إجراءات لنظاـ أكثر يسرا وسيولة في اإلدارة لتنظيـ دخوؿ المفوضية األ

األفراد إلى االتحاد األوروبي ممف ىـ بحاجة إلى الحماية الدولية، والذيف ارتفع عددىـ بنسبة 
، إال أنو رفضت المفوضية إعداد إجراءات لبلتحاد 2010بالمقارنة مع  2011في عاـ  16.8%

لفكرة برنامج إعادة توطيف البلجئيف في لتنظيـ دخوؿ ممتمسي المجوء، لكنيا روجت األوروبي 
 .2االتحاد األوروبي في إطار التعاوف مع المفوضية السامية لشؤوف البلجئيف

                                                           
 .مرجع سابؽ فتيحة، نادية ليتيـ، -1
 .نفس المرجع -2
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خبلؿ العقديف الماضييف في إطار سياسة الردع األوروبية لعمميات التسمؿ في المتوسط تـ 
قبة الحدود بيدؼ مراقبة حركة التنقؿ عبر الحدود ومنع التيديدات اعتماد مبادرات لرقمنة نظاـ مرا

األمنية الخارجية، وتـ دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف ق بؿ االتحاد األوروبي في مجاؿ 
مراقبة الحدود عمى مستوييف اثنيف عمى األقؿ، ففي المستوى األوؿ است عممت ىذه التقنيات لتعزيز 

 مى الحدود الخارجية لبلتحاد األوروبي.األمف وتحصينو ع
( والنظاـ المتكامؿ Schengen Information System-SISي عدُّ نظاـ شنغف لممعمومات )

( التي تتكوف مف الحروؼ األوؿ السـ النظاـ بالمغة اإلسبانية مثاليف SIVEلممراقبة الخارجية )
ف نشر أنواع أخرى مف تكنولوجيا واضحيف ليذه اإلستراتيجية، أما المستوى الثاني، فقد تضم

( مراقبة الحدود خارج محيط االتحاد األوروبي. externalizationالمعمومات واالتصاالت لػ "إخراج")
نظاـ معمومات  2004وفي إطار اإلستراتيجية الثانية اعتمد مجمس االتحاد األوروبي في عاـ 

ؼ إلى تسجيؿ المعمومات البيومترية نظاـ ييد (، وىوVisa Information System-VISالتأشيرة )
لطالبي التأشيرة لتسييؿ تبادؿ البيانات بيف الدوؿ األعضاء بما ي مكِّف السمطات الوطنية المختصة مف 

 .1الدخوؿ وتحديث بيانات التأشيرة والتشاور إلكترونيا حوؿ ىذه البيانات
جزءا أساسيا مف جدوؿ  وبيأصبحت المراقبة الرقمية لميجرة غير الشرعية لدوؿ االتحاد األور 

اليـو مف أكبر  (SIVEأعماؿ كؿ الحكومات المتعاقبة، وي عدُّ النظاـ المتكامؿ لممراقبة الخارجية )
أنظمة المراقبة في أوروبا التي تيدؼ إلى مسح المناطؽ اإلسبانية المستيدفة مف ق بؿ المياجريف 

حوؿ مضيؽ جبؿ طارؽ، حيث  1999 غير الشرعييف، تـ تطبيؽ ىذا النظاـ المتكامؿ في عاـ
كاف أغمب المياجريف غير الشرعييف في ذلؾ الوقت يصموف إلى التراب اإلسباني، وفي وقت الحؽ 
وسَّعت الحكومة اإلسبانية تطبيؽ ىذا النظاـ إلى الشرؽ والغرب ليغطي عمى التوالي إقميـ قادس 

را جزر الكناري، وتـ تطبيؽ وأخي 2005 وساحؿ األندلس بأكممو في عاـ 2004بأكممو في عاـ 
"النظاـ المتكامؿ لممراقبة الخارجية" تدريجيا مف خبلؿ استخداـ التقنيات المتقدمة في مراقبة الحدود 

                                                           
، "تشديد الرقابة عمى الحدود وبناء األسوار لمحاربة اليجرة: مقارنة بيف السياستيف األمريكية واإلسبانية"سعيد الصدقي،  -1

( 3المجمد األوؿ، العدد) ،دورية روئ إستراتيجيةاإلمارات العربية المتحدة: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
 .106، ص2013 يوينو
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دارتيا بما في ذلؾ أنظمة الرادار لمسافات طويمة وأجيزة استشعار متطورة يمكنيا كشؼ دقات  وا 
ي، وكاميرات مزودة باألشعة ما تحت القمب عف بعد، وكاميرات حرارية، وأجيزة الكشؼ الميم

 .1زوارؽ الحرسالحمراء، وطائرات ىميكوبتر و 
لت جزئيا مف االتحاد األوروبي وخ صِّص  تطمب السياج االفتراضي اإلسباني ميزانية كبيرة موِّ

ما  2004إلى  1999خبلؿ الفترة الممتدة مف  مميوف يورو 150لمنظاـ المتكامؿ لممراقبة الخارجية 
مقابؿ كؿ مياجر تـ اعتراضو خبلؿ ىذه السنوات الخمس، وقد تـ تبرير  يورو 1800 فاؽ نحويعني إن

ىذه التكمفة العالية بضرورة التكيؼ مع المعايير التي طمبيا االتحاد األوروبي، ورغـ ىذه التكمفة المالية 
مة في منع المياجريف والموجستية المرتفعة، إال أف نظاـ السياج االفتراضي اإلسباني لـ يحقؽ نتائج مي

المحيط األطمسي  غير الشرعييف الذيف يخاطروف بحياتيـ باإلبحار عبر البحر األبيض المتوسط أو
عمى قوارب متيالكة منطمقيف حتى مف الشواطئ النائية لغرب إفريقيا في السنغاؿ وموريتانيا ناىيؾ عف 

 .2الشواطئ المغاربية بسبب قربيا مف أوروبا
 م2008و 2004بين  siveتطور وسائل نظام  يوضح :(8) رقم جدول

 2008نياية  2005نياية  2004 
 25 25 18 د ثابتةعقوا

 2006في  13 02 وحدات متحركة عالية الحذر
 03 ـ30دوريات في أعالي البحار +

 44 33 09 زوارؽ عالية السرعة

 11 11 05 دوريات سريعة

Source : Mahdi Lahlou, Op-Cit, p15.  

ىذه الحالة في " "انتونيوغاال" يصؼ الكاتب المسرحي اإلسباني تطيير عرقيوتحت عنواف "
مقاؿ لو بصحيفة "إلموندو" اإلسبانية بقولو: "إّنو نظاـ متكامؿ لممراقبة الخارجية كي ال يحمـ أكثر 

رات حرارية وأجيزة مراقبة ليمية الناس حاجة بالوصوؿ إلى الفردوس، رادارات بعيدة المدى وكامي
                                                           

.106، مرجع سابؽ، صسعيد الصدقي - 1 
نفس المرجع. - 2
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وأشعة تحت الحمراء وطائرات مروحية ودوريات، كؿ ىذا مف أجؿ ثني الساعيف إلى دخوؿ سمائنا، 
( تصرؼ كي يحـر المحتاجيف حتى مف peseta بزيتابيسيتا) 25وألجؿ بناء حصف منيع لئلسباف 

فما عادت القارة العجوز في الحصوؿ عمى بيسيتا واحدة، وتبلفيا أيضا لتدفؽ مياجريف آخريف 
 .1أعبائيـ االجتماعية"حاجة إلى عضبلتيـ و 

تكميؼ  أنو تـ 2004 إضافة إلى ىذه الوسائؿ أعمنت الشرطة اإلسبانية في بداية نوفمبر
 شرطي احتياطي لمراقبة الحدود وطرد المياجريف غير الشرعييف. 300حوالي 

قات اليجرة تـ تبني مشروع إطبلؽ قمر دائما في إطار تعزيز المراقبة األمنية عمى تدف
لمراقبة اليجرة غير الشرعية ببوغاز جبؿ طارؽ بيف شبكة الحصان البحري صناعي أطمؽ عميو 

مميوف أورو، مف شأف ىذا اإلنجاز مساعدة الدوريات  3إفريقيا وأوروبا بتكمفة تقدر بأكثر مف 
في إطار  2003شكؿ مشترؾ منذ سنة المتاف تستغبلف ب واإلسبانيةالعسكرية البحرية المغربية 

التعاوف األمني األورومتوسطي لمحاربة الشبكات المختصة في تيريب البشر التي تعتمد عمى 
 .2متطورةتجييزات ومعدات لوجيستية جد 

برنامج إجراءات مكافحة اليجرة غير  2003 تبنى المجمس األوروبي المنعقد في نوفمبر
قامة أمانة تنسيقية مشتركة إلدارة الحدود و مدوؿ األعضاء النظامية عبر الشواطئ البحرية ل ا 

في " )مقرىا في بروكسؿ ببمجيكا( أقرىا المجمس الوزاري فرونتكسالخارجية، أطمؽ عمييا وكالة "
، وليذه الوكالة فروع في الدوؿ التالية لكؿ فرع مياـ 2005، باشرت العمؿ في ماي 2004 أكتوبر

 : 3خاصة كاآلتي

 يتصدى لميجرة السرية التي تتخذ الحدود البرية كوسيمة لمعبور. فرع برليف :  -

                                                           
مجمة قراءات "، المنتدى اإلسبلمي،  الغرب إفريقيا إلىقراءة في ظاىرة اليجرة غير الشرعية مف إسماعيؿ، "احمد  -1

 .71ص ،2012مارس  (،11)العدد ،افريقية
 ؽ.جواد الفرخ، مرجع ساب -2
التجارب العربية في مكافحة اليجرة الغير مشروعة: دراسة حوؿ اليجرة  ندوة عممية حوؿ ،األخضر عمر الدىيمي -3

 .24ص ، 2010، جامعة نايؼ لمعمـو العربية لمعمـو األمنيةالرياض:   ،السرية في الجزائر
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 فرع ايطاليا: مختص باليجرة التي تصؿ عبر الحدود الجوية. -

 فرع  اليوناف: يختص بالحدود البحرية الشرقية. -

 فرع اسبانيا: يختص بالحدود البحرية الغربية.  -

يف والتعاوف مع دوؿ المصدر كما أف ىذه الوكالة تموؿ العمميات المشتركة لطرد المياجر 
 دوؿ العبور. و 

طائرات و قطع بحرية  ،معدات لوجستيةو تجييزات قد تزودت ىذه الدوؿ بالمعدات التالية: ل
جعؿ في سبيؿ  قامت بمداف االتحاد بخطوة إضافيةو ، داراتامراقبة بحرية، معدات الكترونية، ر 

 Rapid)أو RABIT ػسميت ب" فرق تدخل حدودية سريعةالرقابة أكثر إحكاما، فخمقت "

Border Interventions Teams)  1غير الشرعيمف أجؿ مكافحة عبور الحدود. 

" مخولة أساسا بحراسة الحدود السيما عمى امتداد ساحؿ البحر المتوسط فرونتكسوكالة "
 وتطوير نظاـ الحراسة عمى الحدود الخارجية لبلتحاد األوروبي، إذ تعمؿ بنشاط مف أجؿ وقؼ تدفؽ
قوارب المياجريف غير الشرعييف مف إفريقيا إلى االتحاد األوروبي عبر تنسيؽ عمميات مشتركة لمدوؿ 

" نجاحا أقؿ مف حمؿ الدوؿ األوروبية عمى التعاوف مع "فرونتكسصادفت  2008األعضاء، في عاـ 
لمياجريف عمى تدفؽ ا -عممية نوتيموس-بعضيا البعض، إذ ركزت العممية التي تولتيا ىذه الوكالة 

يطاليا ومالطا، لكنيا لـ تبعد أي أحد إلى شماؿ إفريقيا، ويرد إخفاؽ ىذه العممية إلى  بيف شماؿ إفريقيا وا 
 ىيرا"االختبلؼ في الرأي حوؿ المسؤولية عف المياجريف الذيف تـ إنقاذىـ مف البحر، كما أدت عممية "

مياجر غير موثقيف مف  373ؼ وآال 4إلى ردع وتشتيت نحو 2008" في عاـ فرونتكسالخاصة بػ "
 .2غرب إفريقيا كانوا متجييف إلى جزر الكناري

عف اعتراض  2009جواف  18" في "لفرونتكسلممرة األولى في تاريخيا أسفرت عممية و 
عادة مياجريف مف وسط البحر المتوسط إلى ليبيا، و  األلمانية في عممية  بوما"بمشاركة طوافة "و ا 

                                                           
 .102-101بشارة خضر، مرجع سابؽ، ص -1
 .فتيحة، نادية ليتيـ، مرجع سابؽ -2



 جرة غير الشرعية في المجاؿ األورومغاربيالي     الفصؿ الثالث:                      
 

- 166 - 
 

مياجر  75قة مف قبؿ حراس الحدود اإليطالية تـ اعتراض قارب يحمؿ " الرابعة المنسنوتيموس"
حسب ما تناقمتو التقارير فإف حرس الحدود اإليطالية قد و  المبيدوزا،ميبل جنوب  29عمى مسافة 

قاـ بتسميـ ىؤالء المياجريف إلى قارب دورية ليبية الذي قاـ بنقميـ إلى طرابمس أيف سمموا إلى وحدة 
 .1عسكرية ليبية

في السداسي  %20فإف عدد المياجريف غير الشرعييف وصؿ إلى  فرونتكسحسب وكالة و 
كذلؾ إلى و تكثيؼ الرقابة عمى الحدود، و ىذا راجع أساسا إلى تعزيز و ، 2009األوؿ مف عاـ 

ارتفاع نسبة البطالة في و ( وما خمفتو مف طرد لمعماؿ 2009-2008األزمة االقتصادية العالمية )
 .2يةالدوؿ األوروب

إف التركيز المستمر ضمف سياسة االتحاد األوروبي الخاصة باليجرة عمى البعد األمني قد 
قامة مشاريع بميزانيات ضخمة كما ىو الحاؿ مع وكالة  انعكس عمى تعزيز الرقابة عمى الحدود وا 

، بدؿ مف ضمانات 2008عاـ  مميون أورو 72إلى  مميون 6فرونتكس التي قفزت ميزانيتيا مف 
ؽ اإلنساف والتنمية، ىنا يتجمى التصور الواقعي البراغماتي األوروبي المتمثؿ في التضحية حقو 

 بالمعايير األخبلقية واإلنسانية مف أجؿ المعايير اإلستراتيجية.

 المطمب الثاني:

 االتفاقيات األمنية: )تصدير حدود االتحاد األوروبي إلى الخارج(   
)التصدي لميجرة غير الشرعية( عمدت دوؿ االتحاد في نفس السياؽ ومف أجؿ نفس الغرض 

األوروبي إلى تبني سياسة تصدير الحدود األوروبية إلى الجنوب عبر االتفاقات الموقعة بينيا وبيف 
الدوؿ المجاورة ليا بيدؼ الحد مف تدفقات اليجرة، وفي ىذا الصدد وقعت بعض دوؿ االتحاد 

 إلعادة المياجريف إلى دوؿ المصدر، أو وؿ إلى أوروبا أواألوروبي اتفاقات سواء لضبط عمميات الدخ

                                                           
 .فتيحة، نادية ليتيـ، مرجع سابؽ -1

2
 - Frontex face aux immigrants africains illégaux, rubrique les étrangers, l’Europe et ses 

étrangers, sur le site : http://www.Idh-toulon-net/spip?article2253. (Consulté le: 06/01/2013, 

16:42) 

http://www.idh-toulon-net/spip?article2253
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بشأف نقؿ مراكز االعتقاؿ إلى حدود الدوؿ المغاربية باعتبارىا دوؿ مصدر ومحطة عبور لممياجريف 
 :التالي باتجاه أوروبا، ليذا تـ إبراـ اتفاقات ثنائية وأخرى جماعية عمى النحو

 ر:االتفاقية المبرمة بين إيطاليا والجزائ -
 06/67، صدؽ عمييا بموجب المرسـو الرئاسي 2000فيفري  24تـ توقيعيا في روما في 

وبموجب ىذه االتفاقية تـ ترحيؿ المياجريف الجزائرييف غير الشرعييف  ،2006فيفري  11المؤرخ في 
كما قدمت الحكومة  وقد تـ بالفعؿ ترحيؿ أكثر مف نصؼ مميوف شخص، بعد التحقؽ مف جنسياتيـ،

 .20091ومثميا عاـ  2008الية ألؼ تأشيرة عمؿ لمياجريف جزائرييف عاـ اإليط

 االتفاقية المبرمة بين إسبانيا والمغرب: -
بالتوقيع عمى اتفاقية تعاوف مع المغرب يمتـز بموجبيا المغرب  1992 سنة إسبانيا قامت

سمطات المغربية ال وافقت ،1995باستعادة جميع المياجريف الماريف عبر إقميمو إلى غاية سنة 
تعيدت و عمى الفرد الواحد،  وأور  300 قدموا مف إفريقيا السوداء مقابؿ مياجر 65عمى استعادة 

التعاوف اتفؽ وزيرا داخمية تنفيذا ليذا و  ،تخفيض ديونوو إسبانيا بتحسيف وضعية مياجري المغرب 
ؿ ليا ميمة اتخاذ عمى إحداث ىيئة مشتركة دائمة تجتمع سنويا توك 2003 البمديف شير نوفمبر

مياجر سري  142اإلجراءات الكفيمة بمكافحة اليجرة السرية، في نفس الشير أوقفت الشرطة المغربية 
 .2في محاولة لعبور مضيؽ جبؿ طارؽ باتجاه إسبانيا

قد طمبت إسبانيا مف االتحاد األوروبي تزويد المغرب برادارات لمراقبة مرور حركات و ىذا 
 اـ الرقابة المعتمد في إسبانيا.نفس نظ وىو المياجريف 

يطاليا:و االتفاقية المبرمة بين تونس -  ا 

مع أكبر دولة مستقبمة لممياجريف غير الشرعييف  إعادة التوطين"لقد تـ توقيع مذكرة تفاىـ "
ىي إيطاليا، بموجب ىذه االتفاقية بات عمى إيطاليا منح تأشيرات و التونسييف )والعابريف منيا( 

مف التونسييف ممف يرغبوف في اليجرة إلييا سنويا بعد إلحاقيـ بدورات تدريبية عمى اليجرة أللفيف 
 الميف التي سوؼ يمارسونيا في الشركات والمصانع اإليطالية.

                                                           
 .154عزت محمد الشيشني، مرجع سابؽ، ص  -1
 .154، صنفس المرجع -2
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أما فيما يخص األساليب األمنية لمكافحة اليجرة غير الشرعية فقد تـ االتفاؽ عمى أف تزود 
عقد دورات تدريبية ألفراد الشرطة و يزة والزوارؽ السريعة إيطاليا السمطات التونسية بالمعدات واألج

المتخصصيف في مكافحة اليجرة غير الشرعية مع وضع نظاـ لتبادؿ المعمومات الخاصة بكؿ ما 
عدلت مذكرة التفاىـ الخاصة بتحديد و قد عادت إيطاليا و يتعمؽ باليجرة غير الشرعية بيف البمديف، 

موح ليـ باليجرة إلى إيطاليا، فقممت أعدادىـ مف ألفي مياجر إلى أعداد المياجريف التونسييف المس
 .1مياجر فقط ما أدى إلى نشاط اليجرة غير الشرعية 600

يطاليا: -  االتفاقية المبرمة بين ليبيا وا 

لمحد مف اليجرة غير الشرعية باعتبار ليبيا منطقة عبور  2003ىي مذكرة تفاىـ وقعت في جواف 
 .2ألؼ مياجر يوجدوف في ليبيا 300مميوف مياجر حوالي  2.5اء، فمف بيف لمياجري إفريقيا السود

يطاليا دوريات و بموجبيا تنظـ ليبيا و ، 2007 ليذا تـ تجديد ىذه االتفاقية بطرابمسو  ا 
بحرية بعدد ستة قطع بحرية معارة مؤقتا مف إيطاليا يتواجد عمى متنيا طواقـ مشتركة مف 

تقـو  صيانة القطع،و تكويف والمساعدة الفنية عمى استخداـ البمديف لغرض أعماؿ التدريب وال
عبور قوارب نقؿ و ىذه الوحدات البحرية بعمميات المراقبة والبحث واإلنقاذ في مواقع انطبلؽ 

الدولية، كما ألـز ىذا االتفاؽ  والمياجريف غير الشرعييف سواء في المياه اإلقميمية الميبية أ
بثبلث وحدات بحرية في مدة زمنية ال تتجاوز ثبلث سنوات مف  إيطاليا بإمداد الجانب الميبي
القياـ في الوقت ذاتو بتخفيض عدد مماثؿ مف القطع البحرية المقررة و تاريخ توقيع ىذا االتفاؽ، 

 .3لمقياـ بعمميات الدوريات المشتركة

                                                           
 : ، عمى الموقع2005، اليجرة غير الشرعية وجدت ليا حبل في تونس، قسـ البحوث والدراسات لمجزيرة -1

F99B807A41C2.htm?wbcpurpose=Basic-ASDA-www.aljazeera.net/NR/exeres/4A46A07B، 
 (.09:50، 15/02/2013)تاريخ التصفح: 

 .155، صسابؽ ، مرجعوآخروف عزت محمد الشيشني -2
يطاليا توقعاف اتفاقية خالد محمود، -3 ، عمى 2007 ، جريدة الشرؽ األوسط،لمكافحة اليجرة غير الشرعية تعاوف ليبيا وا 

 :) تاريخ التفحص،  http://www.aawsat.com/details.asp?article=451948&issueno=10625  .:الموقع
25/03/2013 ،13:18). 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4A46A07B-ASDA-F99B807A41C2.htm?wbcpurpose=Basic
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4A46A07B-ASDA-F99B807A41C2.htm?wbcpurpose=Basic
http://www.aawsat.com/details.asp?article=451948&issueno=10625
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 :0226بيان الرباط  -

عدة المفوضية العميا لبلجئيف دولة إفريقية وأوروبية مسا 60 طمبت نحو 2006جويمية  13في  
لمعالجة اليجرة غير الشرعية مف إفريقيا إلى أوروبا، وىذه القضية تسبب القمؽ لممفوضية، حيث غالبا 

 27مف دوؿ أوروبية و 30وزيرا ) 57ما يمتزج البلجئوف مع المياجريف، وقد أصدر بياف صادؽ عميو 
اتفؽ فيو عمى التعاوف والمسؤولية في معالجة مف الدوؿ اإلفريقية( في العاصمة المغربية الرباط 

المشكمة وتناوليا بطريقة شاممة ومتوازنة مع احتراـ حقوؽ وكرامة المياجريف والبلجئيف وتوفير الحماية 
 .1الدولية تماشيا مع االلتزامات الدولية لمدوؿ المشاركة

وذلؾ بتعاوف  تيدؼ الخطة المعتمدة في ىذا البياف إلى مواجية اليجرة غير الشرعية،
باألشخاص وشبكات الجريمة التي تعمؿ في مسارات  اإلتجارالشرطة والسمطات القضائية ضد 

 اليجرة غير الشرعية.

 (:03/22/0226مؤتمر طرابمس ) -

بالعاصمة الميبية طرابمس جمع بيف دوؿ  2006نوفمبر  23و 22عقد ىذا المؤتمر يومي 
إلى مختمؼ جوانب اليجرة وأىـ ما تميز بو ىذا المؤتمر  أوروبية ودوؿ إفريقية، تطرؽ ىذا المؤتمر

 الربط بيف قضيتي اليجرة والتنمية كما أشار ىذا المؤتمر إلى: ىو

التي تتمثؿ أساسا في الفقر والتخمؼ الذي و األسباب الجوىرية لميجرة مف إفريقيا إلى أوروبا  -
 القتصادي والديمغرافي.ا وكذلؾ الخمؿ بيف النمو  ،تعاني منو أغمب الدوؿ اإلفريقية

أقر ىذا المؤتمر بالحاجة إلى العمؿ الجماعي إلدارة شؤوف اليجرة عمى اعتبار أف كؿ مف  -
كؿ الدوؿ اإلفريقية طرؼ مباشر في ىذا الموضوع، فيذه الدوؿ جميعا  و دوؿ االتحاد األوروبي 
بل مجاؿ لمتنصؿ بالتالي فو  ،دوؿ مقصد لممياجريف ودوؿ عبور ليا أ ودوؿ مصدرة لميجرة أ

ما تشكمو مف و مف التعاطي مع ىذه المشكمة كما تمت اإلشارة إلى إستراتيجية "اليجرة المنتقاة" 
 تيديد ألمف الدوؿ اإلفريقية.

                                                           
 .154سابؽ، ص، مرجع وآخروف عزت محمد الشيشني -1
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غير الشرعييف تتعمؽ و طرح المؤتمر جممة مف الضوابط لمتعامؿ مع المياجريف الشرعييف  -
مكانية منحيـ حؽ المجوء و  ،ية البلجئيفحماو بمراعاة حقوؽ اإلنساف خاصة حقوؽ المياجريف  ا 
 .1كياجس أمني فقطليس و مف خبلؿ النظر إلى مسألة اليجرة كشأف إنساني 

 29وتفعيبل ليذا المؤتمر تـ عقد القمة اإلفريقية األوروبية الثالثة في طرابمس الميبية يومي 
مة جديدة لتعزيز التعاوف بمشاركة معظـ الدوؿ اإلفريقية واألوروبية، تعتبر نق 2010 نوفمبر 30و

بيف الجانبيف لمتصدي معا لمتحديات الجديدة عمى المستوى العالمي بما فييا اليجرة غير الشرعية 
التي مثمت أىـ موضوعات القمة وحظيت باىتماـ أوروبي كبير، سعت القمة لوضع برامج لحموؿ 

ياجريف في أوطانيـ األصمية تنموية تساىـ في الحد مف ىذه الظاىرة، مما يؤدي إلى استقرار الم
خطة و صدر عف ىذه القمة وثيقتاف ىما إعبلف طرابمس بدال مف اليجرة والمغامرة في البحر، 
 .2011/20132العمؿ الثانية تغطي الفترة الممتدة مف 

 المؤتمر البرلماني اإلفريقي:  -
فريقيا ، كاف حوؿ "إ2008ماي  24-22في الفترة مف  انعقد بالعاصمة المغربية الرباط

اليجرة، التحديات والمشاكؿ والحموؿ"، حاوؿ أف يضع إطارا قانونيا مشتركا في مجاؿ اليجرة طبقا و 
 ـ. 2007لممؤتمر اإلفريقي المشترؾ الذي اقره االتحاد اإلفريقي في مؤتمر بنغوؿ 

 أكد المؤتمر عمى أّف مشكمة اليجرة ال يمكف حميا بسياسات منفردة مركزا عمى أىمية اآلليات
المشتركة في إيجاد حموؿ إلشكاالت اليجرة داعيا البرلمانات اإلفريقية إلى تشكيؿ لجاف خاصة 

 .  3دعميـ لمبدأ تشجيع عودة المياجريف إلى بمدانيـ األصميةو حوؿ قضايا اليجرة 

ضدنا( بدأت أوروبا  وبشكؿ يشبو سياسة أمريكا في حربيا عمى اإلرىاب )مف ليس معنا في
إباف قمة االتحاد األوروبي  2002المياجريف السرييف، ففي جويمية عاـ  تخوض معركتيا مع

                                                           
-6تعزيز التعاوف العربي األوروبي، تونس، مركز جامعة الدوؿ العربية،  وندوة اليجرة مف شماؿ إفريقيا إلى أوروبا، نح -1
 .18 –17، ص2007ديسمبر  7
 (11:10، 15/02/2013تصفح: ، )تاريخ ال gov.eg-www.sis: مف الموقع ،أوروبا الثالثة –قمة إفريقيا -2
 .73ص، مرجع سابؽ، إسماعيؿاحمد  -3
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أقدمت إسبانيا التي تعتبر أىـ منافذ اليجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر مضيؽ جبؿ  -باشبيمية
عمى طرح مشروع أوروبي مثير لمجدؿ يقضي بربط المساعدات التنموية لمدوؿ الشريكة في  -طارؽ

معاقبة الدوؿ المصدرة لميجرة إذا لـ و ومتوسطية بمدى تنفيذىا التفاقيات اليجرة، إطار الشراكة األور 
نذكر ىنا و تياونت في تشديد الرقابة األمنية عمى الحدود،  وتقبؿ استقباؿ المياجريف المطروديف، أ

ة اتيمو بأّنو يريد شف حرب شاممو الدولية انتقدت االتحاد األوروبي في ىذه القمة  وأف منظمة العف
 . 1عمى اليجرة محذرة مف خطر االنغبلؽ المتزايد ألوروبا

لقد استطاعت أوروبا عبر ىذه االتفاقيات أف تضمف انخراط دوؿ الجنوب في حربيا عمى اليجرة 
السرية انطبلقا مف التصدي ليذه الظاىرة عمى مستوى حدود ىذه األخيرة تفاديا لوصوليا إلى الحدود 

إبعاد الرأي العام عن الحقائق بػ " (J.Y.Carlier) كارلييو ي. ج.وؿ األوروبية، مما يسمح كما يق
، ومف ىنا نبلحظ جميا حصوؿ اختبلؿ في مقاربة اليجرة لصالح المنطؽ األمني 2"الحية في العالم

مسار أفرز تحوال في  واعتبار المنطؽ التنموي عمى أىمية لكف بقدر ما يخدـ المنطؽ األوؿ وىو
لجنوب خاصة دوؿ المغرب العربي التي تجد نفسيا مجبرة أكثر عمى التعامؿ سياسات وآليات دوؿ ا

 .غير الشرعييفمع االتحاد األوروبي في ىذا المجاؿ باعتبارىا مصدر ومنطقة عبور لممياجريف 

 مطمب الثالث:ال

 ةالمغاربي األقطار عمى مستوى

والتعاوف المتبادؿ تبقى  إف المعالجة المغاربية لظاىرة اليجرة غير الشرعية في إطار مف التنسيؽ
ليذا نجد و ، بعيدة عف مستوى الفعالية الموجودة في دوؿ االتحاد األوروبي نظرا لغياب وحدة مغاربية

جراءات مكافحة ىذه الظاىرة عمى مستوى الدوؿ المغاربية ىي جيوية وقطرية  أف سياسات وا 
بية بشكؿ انفرادي وعمى حساب باألساس، تميؿ لبلتجاه إلى إقامة عبلقات تعاوف مع الدوؿ األورو 

التعاوف عمى المستوى الداخمي الجماعي )المغاربي(، فنجد أف كؿ دولة مف دوؿ المغرب العربي 

                                                           
 .72ص ، مرجع سابؽ، إسماعيؿاحمد  -1
 .111ص، مرجع سابؽ ،بشارة خضرة-2
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تتبنى إجراءات أمنية داخمية تنتيي عند حدود كؿ دولة بالرغـ مف أنيا تعمؿ لنفس اليدؼ ونتيجة 
 لنفس السبب المتمثؿ في الضغط األوروبي.

مشاركة مؤسسات الدولة التي تتمثؿ عمى  كافحتيا لميجرة غير الشرعية الجزائر في متعتمد 
أساسا في وزارة الشؤوف الخارجية، التي تحتوي عمى مديريات تسير عمى تنظيـ القضايا المتعمقة 
قامة األجانب، وزارة الدفاع الوطني )قيادة الدرؾ الوطني(، وزارة الخارجية، وزارة العدؿ،  بتنقؿ وا 

ؿ باإلضافة إلى وزارة التضامف الوطني ومختمؼ الوزارات األخرى ومؤسسات المجتمع وزارة التشغي
 .1المدني

في إطار التحكـ في اليجرة السرية فإف حراس السواحؿ شرعوا في تطبيؽ مضموف مخطط 
المراقبة واإلنقاذ، حيث تقرر تسخير كؿ الوسائؿ والمعدات الكفيمة لمتصدي ليذه الظاىرة عمى غرار 

مضاعفة عدد الوحدات واالستعانة بالمروحيات  دوريات المراقبة، مسح الشريط الساحمي،تكثيؼ 
 طائرات االستطبلع بيدؼ تحديد أماكف المياجريف السرييف في أوقات قياسية.و 

أعمنت مصادر الدائرة الجيوية الثانية لحرس الحدود عف عدد مف المشاريع لتعزيز المراقبة 
مركزا مراقبة جديدة قريبة مف الحدود، خمؽ الشرطة  50منيا خمؽ  عمى الشريط الحدودي الغربي

القضائية لحراس الحدود تتكمؼ بتسيير القضايا المرتبطة باليجرة غير الشرعية مدعـ بنظاـ آلي 
جد متطور يسمح بالتعرؼ عمى المياجريف منصب في الواليات الحدودية التي تعرؼ تدفؽ 

مراقبة كؿ أشكاؿ الجريمة المنظمة التي و ا النظاـ بمكافحة المياجريف بشكؿ كبير، كما يسمح ىذ
 ترتبط باليجرة غير الشرعية.

ونظرا لتأـز الوضع وتوافد الكثير مف األجانب إلى الجزائر أنشأت المديرية العامة لؤلمف 
جياز مركزي لمقيادة  ىو"، و OCLCIC"الوطني الديواف المركزي لمكافحة اليجرة غير الشرعية 

 بيف مختمؼ الفرؽ الجيوية لمتحري بصفتو مؤسسة لئلشراؼ والتنسيؽ.  والتنسيؽ

                                                           
 .15 فتيحة كركوش، مرجع سابؽ، ص -1



 جرة غير الشرعية في المجاؿ األورومغاربيالي     الفصؿ الثالث:                      
 

- 173 - 
 

، التي مف مياميا "BRICكما أنشأت الفرؽ الجيوية لمتحري حوؿ اليجرة غير الشرعية "
متابعة شبكات اليجرة غير الشرعية خاصة عمى مستوى واليات الجنوب الجزائري بالتنسيؽ مع  

 .1جيش، الشرطة، وحراس الحدودمصالح األمف المختمفة مف الدرؾ، ال

مف اإلجراءات التي تتبعيا كذلؾ الجزائر في إطار مكافحة اليجرة غير الشرعية ىي عمميات 
بعاد  (0228الصادر في) 22-28تضمنو قانون إجراء  الترحيؿ، وىو الذي ينص عمى طرد وا 

، وبالتالي يمكف طرد األجنبي األجنبي الذي يكوف بقاؤه في البمد يشكؿ مساسا بالنظاـ العاـ وأمف الدولة
يقيـ في الجزائر بطريقة غير شرعية إلى  الذي يدخؿ إلى اإلقميـ الجزائري بصفة غير شرعية أو

الرعايا األجانب الحدود، خبلؿ عمميات الترحيؿ يمكف أف تقاـ مراكز انتظار تخصص إليواء 
 .2تحويميـ إلى بمدىـ األصمي والموجوديف في وضعية غير قانونية في انتظار طردىـ إلى الحدود أ

عمى تطوير تنظيمو ليجرة األفارقة جنوب  1990أما بالنسبة لممغرب األقصى فقد عمؿ منذ 
ىذا مف خبلؿ إدارة أمنية تحت ضغوط االتحاد األوروبي باعتبار أف الجميع يسعى و الصحراء، 

إف العديد منيـ يعمدوف لبللتحاؽ بأوروبا، لكف مع تشديد الرقابة عمى حدود دوؿ جنوب أوروبا ف
إلى االستقرار بالمغرب األقصى النسداد الطرؽ أماميـ، كما أف البعض منيـ يتحايؿ بصفة 

 .3مميمةو البلجئ لبلستقرار بالمغرب خاصة بعد تسييج حدود سبتو 

بوضع إستراتيجية وطنية في ميداف مكافحة شبكات  2004كمفت وزارة الداخمية في سنة 
 ومراقبة الحدود، وتتضمف مراقبة الحدود مف قبؿ وزارة الداخمية عمميتيف:المتاجرة باألشخاص 

وىي مف مياـ الشرطة الممكية المغربية  من قبل السمطات المرخصة مراقبة نقاط العبور (2
التي تقـو بالتأكد مف أف األشخاص العابريف لمحدود في وضعية قانونية أماـ القانوف المغربي، 

 في الموانئ، المطارات البرية والسكؾ الحديدية.وتتمثؿ نقاط العبور ىذه 

                                                           
 .19ص ،مرجع سابؽ الذكر ،محمد الدىيمي األخضر -1

2
-Azzouz Kerdoun, la loi 08-11 sur la condition des étrangers : mutations des règles juridiques 

Algériennes et leur impact sur la migration irrégulière, série:  « CARIM-AS», n°06, RSCAS, 2009, 

p04.  
3
-Khadija Elmadmad, la gestion des frontières au Maroc, projet de coopération sur les 

questions liées à l’intégration sociale des émigrés à la migration et à la circulation des 

personnes, série:  « CARIM-RR», n°04, RSCAS, 2007, p01. 
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لمممكة المغرب، التي  Forces auxiliaires ىي مياـ القوات التابعة مراقبة الحدود: (0
تخضع لنظاـ عسكري وذات عبلقة بوزارة الداخمية، وتتمثؿ ىذه العممية في السير عمى عدـ 

تبر مياـ القوات التابعة لممممكة المغربية اختراؽ المياجريف لمحدود المغربية بطريقة غير شرعية، تع
 .1المغربيةمكممة لميمة مراقبة نقاط العبور الواقعة في الحدود والممارسة مف قبؿ الشرطة الممكية 

أسموب  في محاربتيا لممياجريف غير الشرعييف ىو مف األساليب التي تنتيجيا المغرب األقصىو 
 غربية حسب ما ورد في التقرير السنوي لمنظمة العفوالقمع والردع خاصة ضد مياجري الصحراء الم

 نفس األسموب كذلؾ الذي تنتيجو ضد مياجري جنوب الصحراء. ، وىو2005الدولية سنة 
إف المغرب ينخرط في كؿ المشاريع األمنية األوروبية بما فييا وكالة فرونتكس التي أسسيا 

الذي مف شأنو تقديـ مساعدات ، ومشروع شبكة الحصاف البحري، 2004االتحاد األوروبي 
باعتماد  2003لمدوريات العسكرية البحرية المغربية واإلسبانية المتاف تشتغبلف بشكؿ مشترؾ منذ 

تجييزات ومعدات لوجستية جد متطورة، وسرعاف ما أدى ىذا التعاوف إلى خمؽ لجنة ثنائية دائمة 
 2004ريف، كما شرعت في فيفري غير الشرعي بالمياج اإلتجارتعنى بمكافحة  2004 في ديسمبر

اإلسبانية الشاممة عمى عدد مف رجاؿ الدرؾ الممكي وكذلؾ عدد مف –الدوريات المشتركة المغربية
الحرس المدني بالتجوؿ بيف العيوف )وىي منطقة صحراوية بالمغرب( ووالس بالماس )بجزر 

 .2الكناري بإسبانيا( بيدؼ مراقبة الحدود المشتركة
التسيير الداخمي فيعد التطور الذي يشيده التشريع المغربي عامبل أساسيا أما عمى مستوى 

-02في مكافحة عممية اليجرة غير الشرعية عبر تجريـ كؿ مف يدخؿ اإلقميـ المغربي )القانوف 
( بطرؽ غير قانونية، ورفض دخوؿ كؿ مف بإمكانو أف يشكؿ خطرا عمى األمف الداخمي 03

 .3إحداث مديرية خاصة باليجرةمغرب بيدؼ تعزيز الرقابة عمى والخارجي لمبمد، كما عممت ال

                                                           
1
- Khadija Elmadmad, Op.cit, p 7-8. 

  "اليجرة السرية تشخيص لمظاىرة"، عمى الموقع:، وزارة الخارجية ،لمممكة المغربيةا -2
clandestine.htm_emigration_ct_http://www.maec.gov.maLosce/ar/lutte، ( :10/07/2011تاريخ التفحص، 

21:50). 
.263ص ،رضا التميمي، المرجع سابؽ محمد - 3 

http://www.maec.gov.malosce/ar/lutte_ct_emigration_clandestine.htm
http://www.maec.gov.malosce/ar/lutte_ct_emigration_clandestine.htm
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تؤكد السمطات المغربية بأف ىذه اإلجراءات المتخذة في مجاؿ الشرطة والقضاء تتـ وفقا 
ىكذا يكوف المغرب في واقع األمر مشترؾ في تعاقد و الحتراـ الضمانات التي يحددىا القانوف، 
 ة بما يخدـ المصالح األوروبية بالدرجة األولى.بنيوي أمني بخصوص محاربة ظاىرة اليجر 

 2003 في ىذا السياؽ )حماية األمف األوروبي( قاـ االتحاد األوروبي في نياية جوافو 
لمساعدة المغرب عمى محاربة اليجرة السرية بتعزيز وسائؿ  ومميوف أور  40بتمويؿ مشروع بقيمة 

 .1الحراسة والمراقبة شماؿ الببلد

نطقة جبؿ طارؽ ووجود القاعدة األمريكية في الجنوب اإلسباني بشكؿ ونظرا لحساسية م
خاص يطرح ذلؾ إشكالية استغبلؿ شبكات اليجرة لمقياـ بعمميات تستيدؼ المصالح األوروبية 

ما يفسر إقداـ أمريكا عمى مضاعفة قيمة المساعدات العسكرية المخصصة  واألمريكية، وىو
مميوف دوالر في  10إلى  2003مميوف دوالر في سنة  5ية مف لممغرب لشراء معدات لمرقابة األمن

 .20042سنة 

إن المغرب لن يكون دركيا ألوروبا لحمايتيا من " وفي تصريح لمممؾ المغربي يقوؿ فيو :
الدولي بالمخدرات  واإلتجارالدولي بالبشر واليجرة غير الشرعية  واإلتجارزحف التصحر 

استقرار المغرب بالدرجة األولى، و ات الخطيرة تيدد أمن مكافحة اإلرىاب كون كل ىذه اآلفو 
الشأن بالنسبة ألوروبا، لذلك سيشارك في تدبير األزمات  وفالمغرب يدافع عن مصمحتو كما ى

 .3"إفريقياسيطور شراكتو من أجل السمم واألمن في و 

نسيؽ تاـ في إطار التعاوف المغربي مع االتحاد األوروبي خاصة مع إسبانيا نجد أف ىناؾ ت
تتبع و ترحيؿ الموقوفيف و تبادؿ المعمومات و متواصؿ بيف ىذه األطراؼ في مجاؿ مراقبة الحدود و 

آثار الشبكات العاممة في مجاؿ اليجرة غير الشرعية، خاصة بعد انفجار أزمة اليجرة غير الشرعية 

                                                           
 ى الموقع: مصطفى الخمفي، مكافحة اليجرة السرية بيف المقاربة األمنية والمقاربة التنموية، عم-1

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.hotmail?cid3609388.، (:17:21، 25/03/2013 تاريخ التفحص.) 
 نفس المرجع. -2
 .رجع سابؽمجواد الفرخ،  -3

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.hotmail?cid3609388
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.hotmail?cid3609388
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ف قتؿ أحد عشر مميمة بشماؿ المغرب، حيو ما واكبيا مف مأساة إنسانية في مدينتي سبتو و ، 2005
تواصمت عمميات العنؼ و مياجرا برصاص قوات األمف اإلسبانية خبلؿ عممية تسمؿ جماعية ليمية، 

ضد ىذه الشريحة عمى السواحؿ اإليطالية واإلسبانية، ليزداد األمر سوءا بعد عثور السمطات 
األسبوع مياجر غير شرعي عند شواطئ الكناري واألندلس خبلؿ  800اإلسبانية عمى أكثر مف 

 .20051الثاني مف شير أوت 

اتجاه المياجريف القادميف إلييا مثميا مثؿ الدوؿ المغاربية  تونسأما بخصوص سياسة 
إيطاليا  األخرى، فقد تحولت في عشرية التسعينات إلى منطقة عبور لممياجريف غير الشرعييف نحو

سبانيا خاصة، ليذا عمؿ االتحاد األوروبي عمى دمج تونس في ب رنامجو لمكافحة اليجرة السرية، وا 
مما دفع بتونس إلى تبني قانوف متصمب يعاقب عمى محاوالت اليجرة غير الشرعية والشبكات التي 
تدبرىا، كما تسعى السمطات التونسية إلى إيجاد آليات تيدؼ لمحد مف ىذه الظاىرة بالتعاوف مع دوؿ 

ويدىا بالمعدات واألجيزة والزوارؽ السريعة االتحاد األوروبي خاصة "إيطاليا" التي اتفقت عمى تز 
وعقد دورات تدريبية سنوية ألفراد الشرطة المتخصصيف في مكافحة اليجرة غير الشرعية مع وضع 

 .2نظاـ لتبادؿ المعمومات الخاصة بكؿ ما يتعمؽ باليجرة غير الشرعية

غير الشرعية  فقد دعمت بشكؿ معتبر قدراتيا المؤسساتية لمعالجة اليجرة ليبياأما عف 
نظمت المجنة الشعبية العامة لمعدالة  2004غير المشروع باألشخاص، ففي جواف  واإلتجار

 100واألمف باالتفاؽ مع المنظمة العالمية لميجرة دروسا بأكاديمية الشرطة بطرابمس لتكويف 
د، تزوير موظؼ وعوف قوة الشرطة الميبية، كما تـ التطرؽ إلى المسائؿ المتعمقة بمراقبة الحدو 

الوثائؽ والرجوع الطوعي والقسري لممياجريف غير الشرعييف العابريف لميبيا بنية االلتحاؽ 
 . 3بجنوب أوروبا

                                                           
 .رجع سابؽمجواد الفرخ،  -1
 .سابؽ قسـ البحوث والدراسات لمجزيرة، مرجع ،اليجرة غير الشرعية وجدت ليا حبل في تونس -2
 :مى الموقعع، محمد عبد العاطي، مشكمة اليجرة غير الشرعية في ليبيا -3
-BOBB-47B4-3820-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/OC57EBE5

BF4F75916902.htm?NRMODE=publishedαwbcpurpose=Basic ، :(17:50 ،08/09/2012)تاريخ التصفح 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/OC57EBE5-3820-47B4-BOBB-BF4F75916902.htm?NRMODE=publishedαwbcpurpose=Basic
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/OC57EBE5-3820-47B4-BOBB-BF4F75916902.htm?NRMODE=publishedαwbcpurpose=Basic


 جرة غير الشرعية في المجاؿ األورومغاربيالي     الفصؿ الثالث:                      
 

- 177 - 
 

يغمب عمى السياسة الميبية في معالجتيا لظاىرة اليجرة الطابع األمني، ويظير ىذا مف 
سعيا لكسب خبلؿ معاممتيا التعسفية تجاه مياجري جنوب الصحراء بعدما كانت ترحب بيـ 

دعـ الدوؿ اإلفريقية في حصارىا، لكف نظرتيا تغيرت بعد االنفتاح عمى الغرب بحيث 
 أصبحت تقمع المياجريف لكسب ثقة الدوؿ األوروبية واستعادة مكانتيا في الساحة الدولية ولو

 .1عمى حساب حقوؽ اإلنساف

ر الشرعية تبقى إف السياسات الداخمية لمدوؿ المغاربية في إطار مكافحة اليجرة غي
مرىونة بالدعـ األوروبي ليا خاصة في حالة المغرب وليبيا وتونس، في حيف تأتي الجزائر 
متأخرة مف حيث االستفادة مف ىذا الدعـ، فحسب ما جاء عمى لساف المدير المكمؼ بمكتب 

يف وال اليجرة بوزارة الشؤوف الخارجية، فإف الجزائر تتكفؿ لوحدىا بكؿ إجراءات ترحيؿ المياجر 
تتمقى أي دعـ مف الدوؿ األوروبية في ىذا الشأف، وىذا لكوف الجزائر تنطمؽ مف مقارنة 
شاممة ومتوازنة بالتركيز عمى المعاممة اإلنسانية لممياجريف، والتركيز عمى عبلج األسباب 
األولية المؤدية ليذه الظاىرة التي تتمثؿ في الفجوة في التنمية وغياب االستقرار السياسي 

 .2واالقتصادي

أي  ىكذا تبقى سياسات الدوؿ المغاربية سواء في مجاؿ مكافحة اليجرة غير الشرعية أو
ظاىرة أخرى غير متجانسة تتسـ بالتبايف كؿ يعمؿ مف أجؿ ضماف مصالحو، ما جعؿ مف 
مكافحة ىذه الظاىرة مقروف أكثر بالدعـ األوروبي الذي يعرج عبره إلى الشؤوف الداخمية ليذه 

 ؿ التي جعمت مف األمف المغاربي مكشوفا عمى كؿ الجيات.الدو 

 

 

                                                           
 .سابؽ جعمر  محمد عبد العاطي، -1
نسانية لممؼ اليجر  بوعبلـ غمرانو، الجزائر تدعو -2  : ، عمى الموقعةأوروبا إلى مقاربة واقعية وا 

http://www.acuust.com/details.asp?section=4αartivcle=521670?issueno=11144.،  
 (.09:34، 11/05/2013)تاريخ التصفح: 

http://www.acuust.com/details.asp?section=4αartivcle=521670?issueno=11144
http://www.acuust.com/details.asp?section=4αartivcle=521670?issueno=11144
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 لمبحث الثالث:ا

 مستقبل اليجرة بين المقاربة األمنية والمقاربة التنموية

إف الدوؿ األوروبية في عبلقاتيا مع الدوؿ المتوسطية عامة والمغاربية عمى وجو التحديد 
فسره أغمب المبادرات األوروبية بما فييا مبادرة مبنية في األساس عمى الياجس األمني، وىذا ما ت

( كإطار لؤلمف في غرب المتوسط، يتـ فيو فرض اإلدراؾ األوروبي لمقضايا المشتركة بما 5+5)
فييا اعتبار اليجرة كرىاف أمني، األمر الذي يطرح عدة تداعيات ومخاطر عمى البمداف المغاربية 

منية األوروبية التي تحكـ ظاىرة اليجرة، وبناء مقاربة يستدعي إعادة النظر في المقاربة األ مما
شاممة تنطمؽ مف اعتبار اليجرة كرىاف تنموي بمراعاة مصالح كؿ أطراؼ العبلقة بدًءا بالمياجر 

 اإلنساف.

 المطمب األول:

 تحدي اليجرة: رؤية تقييميةو  (5+5)الحوار 

نقطة إيجابية، أال وىي إدراؾ رغـ الفتور في العبلقات األورومتوسطية إال أنو تـ تسجيؿ 
مكانية خمؽ فضاء متوسطي مبني عمى التكامؿ  الدوؿ األوروبية ألىمية التعاوف في المتوسط وا 
واالعتماد المتبادؿ ووضع العداء جانبا، في ىذا السياؽ ظيرت فكرة منتدى الدوؿ المتوسطية 

سميا عمى إثر زيارة الرئيس لمطمة عمى الحوض الغربي لممتوسط في بداية الثمانينات، وطرحت ر ا
متوسطي يضـ دوؿ الذي اقترح عقد اجتماع  1983لممغرب  François Mitterrandالفرنسي 
 .1جنوب المتوسط الغربي لكف ىذا المقاء لـ يتـ بسبب جمود العبلقات المغاربيةو شماؿ 

انت المضي في مقاربة جيوية بدال مف المقاربات الدولية التي ك Mitterrandلقد أراد 
تفرضيا الثنائية القطبية، إال أف مشروعو ىذا تعرض إلى النقد لكونو يكرس تجزئة المتوسط إلى: 
متوسط شرقي ومتوسط غربي، في حيف أف العديد مف الدوؿ تنظر إلى األمف المتوسطي عمى أنو 

                                                           
 .99، ص عبد النور بف عنتر، مرجع سابؽ -1
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أمف كؿ الجيات بمعنى أمف كمي غير قابؿ لمتجزئة والتقسيـ، فنجد الجزائر مثبل رفضت ىذه 
المبادرة ألنيا أىممت دوؿ مثؿ مالطا ويوغسبلفيا وليبيا، كما أىممت قضية الصراع العربي 

 .1اإلسرائيمي

طرح الفكرة في  Bitino Graxiأعاد الرئيس اإليطالي  Mitterrandمبادرة بعد فشؿ 
عمى بقية الدوؿ المتوسطية، وىي الفكرة التي طرحيا فيما بعد رئيس الوزراء  1986عاـ 
بعدما عبرت الدوؿ المغاربية عف نيتيا في المشاركة في مثؿ ىذه   P. Gonzales ياإلسبان

المقاءات التي قد تساعدىا في الخروج مف أوضاعيا االقتصادية المتدنية خاصة بعد إنشاء المغرب 
 .2األمني ليذه المبادرة، لكنيا ستصطدـ فيما بعد بالواقع 1989 العربي

عرؼ  1988في فيفري  كمنتدى مارسيمياءات والمنتديات لقد تـ برمجة العديد مف المقا
بضمو لمدوؿ المغاربية " 5+5"بصيغة  1990أكتوبر  10، ثـ أصبح في لقاء روما 3+3 بحوار
فكرة غرب المتوسط كإطار لمتعاوف  تإضافة إلى كؿ مف البرتغاؿ ومالطا، وىكذا تبمور  الخمسة
 .3واألمف

في الدورة الثالثة لمحوار التي كاف مف المفروض انعقادىا إف معالجة موضوع اليجرة كاف مبرمجا 
إسبانيا في حرب  نيا مشاركة كؿ مف فرنسا، إيطاليابتونس، لكنيا تعطمت ألسباب م 1992في بداية 
(، وكذلؾ الشمؿ الذي أصاب اتحاد المغرب العربي والمشاكؿ السياسية واألمنية التي 1991الخميج )

ي تدخؿ أجنبي في شؤونيا الداخمية، إضافة إلى العقوبات التي فرضت عمى عرفتيا الجزائر الرافضة أل
 . 4ليبيا إثر أزمة لوكربي، كؿ ىذا أدى إلى إيقاؼ الحوار لمدة عقد كامؿ

                                                           
1
 -Mahiline Djebailli, l’union du Maghreb arabe  et le projet de méditerranée occidentale, 

Paris : fondation des études de défense nationale, 1992, p 178-179. 
، العدد شمجمة الجي، "إلى حوار شامؿ 5+5األوروبية في البحر األبيض المتوسط: مف حوار  ، "اإلستراتيجية...  -2
 .30، ص1997، ديسمبر (413)

3
- Mahiline Djebailli, OP-Cit, p 179. 

4
-Azzouz Kerdoun, La sécurité en méditerrané défis et stratégies, Paris : Publisud, 1995, P 273. 
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لقد كاف ليذا الحوار عدة رىانات مف أىميا الرىاف البشري الذي تفرضو درجة الحدة التي 
د في غرب المتوسط عف طريؽ سياسة االنغبلؽ بمغتيا قضية اليجرة التي عولجت مف جانب واح

والتركيز عمى البعد األمني عمى حساب األبعاد اإلنسانية واالجتماعية والثقافية، ليذا يتحتـ معالجة 
شؤوف اليجرة بما يتوافؽ ومصالح كؿ األطراؼ التي تستمـز معايير مثؿ حاجيات الضفتيف لمعمالة، 

تقببل، وكذا الوضع القانوني لممياجريف، فيذه المقاربة الوضع الديمغرافي لمضفتيف حاضرا ومس
 المتوسطي. تحوؿ اليجرة مف عامؿ تيديد إلى عامؿ دفع حضاري ينمي الشعور المغاربي واالنتماء 

إضافة إلى ىذا الرىاف نجد الرىاف التنموي الذي يطرح مسألة ضرورة التقارب عمى األقؿ في 
اف األمني المتعمؽ أساسا بقضايا األمف الصمب بما فييا مستويات التنمية بيف الضفتيف، والرى

 اإلرىاب الذي يعتمد في ميامو عمى شبكات تخترؽ الحدود القطرية، أما عف الرىاف الحضاري فيو
 .1يرمي إلى تفعيؿ حوار الحضارات والثقافات المتوسطية

دراج موضو  ع اليجرة ضمف لكف المفارقة الكبيرة في ىذا الحوار تكمف في تعدد رىاناتو وا 
الرىاف البشري واعتباره كعامؿ لمدفع الحضاري والتنمية وليس كعامؿ ضغط وتيديد، لكنو يصطدـ 
 بالواقع القائـ عمى وجود فجوة بيف النظري والتطبيقي، فالدوؿ األوروبية خاصة بعد توسعيا نحو

اليجرة القادمة مف  الشرؽ أصبحت ترى أنيا وجدت بديبل لمعمالة المغاربية، لذا تصر عمى اعتبار
"، وبالتالي ضرورة "بوزانالجنوب خطرا ييدد األمف المجتمعي األوروبي حسب ما أشار إليو 

 معالجتيا عمى ىذا األساس أي أف يتحوؿ الرىاف مف البشري والتنموي إلى الرىاف األمني.

جممة مف  ( عرؼ انقطاعا لمدة عقد كامؿ، لكنو وبتظافر5+5وكما اشرنا سابقا فيذا الحوار )
العوامؿ بما فييا تصاعد وتيرة اليجرة تـ تنشيطو وانبعاثو مف جديد خبلؿ اجتماع وزراء خارجية 

انتيى ببرمجة أوؿ اجتماع لو  ،2بمشبونة البرتغالية 2001 جانفي 26و 25الدوؿ العشرة يومي 
 وقع كبير 2001 سبتمبر 11كاف ألحداث بحيث ، 2003 ديسمبر 6و 5تحتضنو تونس يومي 

                                                           
 مرجع سابؽ. زقي،لمنذر الرّ ا -1

نفس المرجع. - 2 
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عمى ىذا االجتماع الذي تطرؽ إلى مشكمة اليجرة السرية وعبلقتيا باألمف في المنطقة 
 : 1جاءت فيوممخص األفكار التي ىذه األورومغاربية و 

يجب النظر إلى أوروبا عمى أنيا قمعة مغمقة عمى نفسيا، وأف الحدود مفتوحة فقط لتنقؿ  ال -
 .شخاصالبضائع ورؤوس األمواؿ، وىي مغمقة أماـ تنقؿ األ

إف تقوية وتشديد اإلجراءات األمنية لف يكوف ترياقا لمقضاء نيائيا عمى اليجرة السرية، إذ  -
أنو بالرغـ مف مضاعفة إجراءات المراقبة عمى الحدود وطرد المياجريف السرييف إال أف ىذا 

 لـ يعمؿ عمى إحباط الرغبة في اليجرة إلى أوروبا لدى ىؤالء المياجريف.

د مف المساعدات واإلمكانيات لمتمكف مف مواجية ىذه الظاىرة، فمراقبة المطالبة بالمزي -
التدفقات وموجات البلأمف يتطمب جيودا مف طرؼ أوروبا، فالمسؤولية مشتركة وليست 

 مسؤولية دوؿ الجنوب فقط.

كما دعت الدوؿ المغاربية خبلؿ ىذا االجتماع إلى ضرورة إيجاد مقاربة شاممة لمعالجة 
مف خبلؿ تعاوف حقيقي ومنسؽ لمعالجة األسباب الحقيقية ليذه الظاىرة في نطاؽ المشاكؿ تكوف 

احتراـ مبادئ الكرامة اإلنسانية، مع استذكار نتائج القمة المغاربية السادسة المنعقدة بتونس في 
أجمعوا عمى أىمية تدعيـ اندماج و مف ضمنيا تمؾ المتعمقة بمسألة اليجرة، و ، 1994أفريؿ 

مقيميف بصفة شرعية في البمداف األوروبية والعمؿ عمى حماية حقوقيـ وفقا لمتشريعات المياجريف ال
 .   2الوطنية المعموؿ بيا في تمؾ البمداف

، تطرقت إلى ثبلث 2004 نوفمبر 24و 23أما في دورتيا المنعقدة بالجزائر)بوىراف( في 
دماج المغاربي والعبلقات ىي: االنو ىامة لبلستقرار في منطقة غرب المتوسط و مواضيع أساسية 

                                                           
1

 - Hamida Ben Salah, immigration clandestine euromaghrébine, dialogue 5+5 à Tunis, 4 

décembre 2003, sur le site suivant :  

http://www.survivreausida.net/a5643.immigration.clandistine-et-securité-defis-m-html. 
 في تونس: األورومغاربية ال تتعارض مع برشمونة األورومتوسطية، تقارير المراسميف، العدد 5+5د.سعيد االوندي، قمة  -2

 ، /repo3.htmhttp://www.ahwar.org_eg/archive/2003/12/15عمى الموقع:، 2003، 42742
 (.10:22، 14/03/2011)تاريخ التصفح:  

http://www.survivreausida.net/a5643.immigration.clandistine-et-securité-defis-m-html
http://www.ahwar.org_eg/archive/2003/12/15/repo3.HTM
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االقتصادية في غرب المتوسط، األمف واالستقرار في غرب المتوسط، أخيرا اليجرة والتحركات 
حمؿ العواصـ المغاربية عمى إظيار مزيد مف التشديد في مراقبة األعداد و ربطيا بالتنمية و البشرية 

 .1اليائمة الوافدة مف إفريقيا

عمى مخطط  2004 ديسمبر 21بباريس في  5+5لدفاع لممجموعة تـّ االتفاؽ في اجتماع وزراء ا
عمؿ لمواجية اليجرة غير الشرعية، وكذلؾ في المنتدى البرلماني الثاني األورومتوسطي الذي انعقد 

، والذي تعرض لنفس اإلشكالية، بحيث أبدت الدوؿ المشاركة استعدادىا لتطوير 2005 ماي 21بتاريخ 
 .2ألطراؼ  بيدؼ ترقية األمف المشترؾمبادرة التعاوف المتعدد ا

( البعد األمني الذي كثيرا ما يظير في كؿ االجتماعات 5+5لقد طغى عمى ىذا الحوار )
التي تتـ في إطاره، والتي تدور أساسا حوؿ مسألتي اإلرىاب واليجرة السرية التي أصبحت جوىر 

لسياسات األوروبية التي تعتمدىا االىتماـ األوروبي في تعاممو مع الضفة الجنوبية لممتوسط، فا
لمكافحة اليجرة السرية انطبلقا مف السواحؿ المغاربية قائمة عمى اقتراب أمني تسمطي مبالغ فيو 

 اجتماعية.لدرجة تجريـ ظاىرة ذات أبعاد حضارية و 

( تحت ضغط أوروبي اتخاذ إجراءات لقمع المياجريف في محاولتيـ 5+5كما تـ في إطار)
توجيو إجراءات أخرى ضد شبكات الميربيف والمساعديف و بطريقة غير قانونية، لعبور المتوسط 

اقتراح إقامة ، إضافة إلى لعبور الحدود الذيف دخموا عالـ االحتراؼ مع عصر العولمة والتكنولوجيا
يندرج ىذا و لحماية األمف األوروبي عف بعد.  ومراكز لمحجز في دوؿ المنبع إلبقاء التيديد حيث ى

( كإطار 5+5سة االتحاد في تصدير حدوده إلى الخارج، ما يطرح في المقابؿ إشكالية )ضمف سيا
حماية أمف الطرؼ )األوروبي( عمى حساب و لؤلمف اإلقميمي في غرب المتوسط أيف يتـ تحقيؽ 

 .3الطرؼ اآلخر في العبلقة )المغرب العربي(

                                                           
1
- F. Boumediene, Rencontre des 5+5 à Oran : la méditerranée occidentale face à l’immigration 

clandestine, en date du : 23/11/2006,  

www.algeria-watch.org/fr/article/pol/dzue/immigrationclandestine.htm.(consulté le : 12/10/2011) 
2
- 5+5 Dialogue chronology of the main meetings (2003-2013), sur le site suivant: 

www.defence.gouv.fr/das/relation-internationales/l-initiative-5-5-defence/historique 
3
-F. Boumediene, Op-Cit. 

http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/dzue/immigrationclandestine.htm.(consulté
http://www.defence.gouv.fr/das/relation-internationales/l-initiative-5-5-defence/historique


 جرة غير الشرعية في المجاؿ األورومغاربيالي     الفصؿ الثالث:                      
 

- 183 - 
 

لنواة الصمبة لممتوسط التي يمثؿ ا وإّف الحوض الغربي لممتوسط فضاء لممبادرات الجادة في
الفيـ األمني  وما يربط ىذه المبادرات بالرىاف البشري ىو يستند إلييا أي مشروع متوسطي شمولي، 

كذا عدـ االىتماـ الجدي بالمشاكؿ البنيوية لميجرة و لميجرة أي أمننة اليجرة في غرب المتوسط، 
المغرب العربي سياج أماف دوف أي  تركيز الدوؿ األوروبية عمى جعؿ دوؿو أسبابيا الداخمية، و 

مدركات أطراؼ العبلقة و ىكذا فإّف اختبلؼ رىانات و انشغاالت الطرؼ المغاربي، و اىتماـ ألولويات 
 جعؿ مصير ىذه المبادرة لحد اآلف الفشؿ شأنيا شأف المبادرات األخرى.

تفعيؿ الحوار كنتيجة ليذا فقد توجيت الدوؿ األوروبية إلى بناء اتفاقيات ثنائية بدؿ مف 
، فأوروبا تعمؿ عمى إبقاء المغرب العربي خارج اتحاد سياسي فاعؿ، لكي (5+5اإلقميمي كحوار)

ف كانت تدعي عكس ذلؾ حسب ما يفيـ  ال يدرؾ المغاربة قيمة الحوار في مجموعة مندمجة، وا 
 (5+5في ختاـ اجتماع ) ميغيل انخيل أوراتينوسمف تصرح وزير الخارجية اإلسباني 

مغاربي بأنو: "عمى المغاربة تسريع االندماج المغاربي لكوف كمفة عدـ وجود اتحاد  0223نسبتو 
مرتفعة بالنسبة إلينا جميعا"، لكف في الحقيقة المتضرر األوؿ واألخير في غياب اتحاد مغاربي ىـ 

 .1المغاربة أنفسيـ دوال وشعوبا

اليجرة الشرعية ومكافحة  ما يبلحظ عمى حصيمة التعاوف األورومغاربي في مجاؿ تنظيـ
اليجرة غير الشرعية، أنيا ىزيمة جدا، فانشغاؿ االتحاد األوروبي بتنمية الدوؿ التي انضمت إليو 
مؤخرا أكثر مف اىتمامو بدوؿ جنوب المتوسط، حيث تشير اإلحصائيات إلى أنو بعد التوسع 

لتصؿ إلى  أوروبا الشرقيةوؿ في داألوروبي األخير زادت االستثمارات المباشرة لبلتحاد األوروبي
فاالتحاد ، المغرب العربيبالنسبة لدوؿ  مميار يورو 5، في حيف أنيا ال تتجاوز مميار يورو 07

األوروبي حريص عمى أمنو الخاص مف خبلؿ التعاوف األمني أكثر مف مساىمتو في التنمية 
 .2الجنوبالبشرية لدوؿ 

                                                           
، 2006ظرية والحقوؽ المدنية، اإلتحاد المغاربي إلى أيف؟، مجمة مقاربات، مركز دمشؽ لمدراسات الن، يعبد اهلل تركمان -1
 (.09:47، 14/03/2011، )تاريخ التصفح:  www.mokaraba.com/s5967.htmعمى الموقع:  
 : ، الجزائردراسات استراتيجية، "العبلقات األوروبية المتوسطية: استراتيجيات شراكة أـ توظيؼ"عبد الوىاب بف خميؼ،  -2

 .78، ص2008، جواف (5)مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية، العدد

http://www.mokaraba.com/s5967.htm
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ف كاف ىناؾ بعض التمميحات في أف معال جة ظاىرة اليجرة ستكوف أقؿ كمفة بالنسبة حتى وا 
ظؿ ىيمنة ألوروبا إذ ما تكاتفت جيود وآليات الدوؿ المغاربية خاصة في الجانب األمني، لكف في 

ليس اإلطار األمثؿ لمعالجة ظاىرة اليجرة في غرب  (5+5اإلدراؾ األوروبي يجعؿ مف حوار)
فكما  (،5+5افؤ والبلتوازف بيف أطراؼ العبلقة )البلتكبالمتوسط، خاصة في الوقت الراىف الذي يتميز 

وليس ( 2+5(، )2+5(، )2+5(، )2+5(، )2+5)يقوؿ األستاذ "عبد النور بف عنتر" ىي بصيغة 
تبقى اليجرة عمى األقؿ في المدى  مع غياب اإلرادة الحقيقية في التعاوف والتضامف فإنو ليذا(، 5+5)

 قاربة األمنية والمقاربة التنموية.القصير والمتوسط رىينة التضارب بيف الم

 المطمب الثاني:

 تداعيات األمننة األوروبية لميجرة عمى الدول المغاربية

المخاطر األمنية لميجرة غير الشرعية عمى أوروبا ليا تداعياتيا عمى دوؿ العبور في الضفة 
ذه التداعيات، الجنوبية لممتوسط، فالدوؿ المغاربية بوصفيا دوؿ مصدر وعبور أصبحت عرضة لي

المتمثمة أساسا في الضغط األوروبي عمييا لتبني اآلليات األمنية لمكافحة ظاىرة اليجرة السرية، 
وىذا ما يمكف أف نعتبره مساسا بسيادة الدوؿ المغاربية فيي تفتقد إلى حرية اختيار الحموؿ التي 

 تراىا فعالة لتنظيـ تدفؽ اليجرة.

مبلءات تفرض عمى دوؿ اتضع سياسات تعد في الغالب إّف أوروبا في مكافحتيا لميجرة 
 ةالجنوب، وتتعارض مع إمكانياتيا وتصوراتيا، ذلؾ أف أوروبا تحاوؿ أف تجعؿ ظاىرة اليجرة مشكم

عمى مستوى الضفة الجنوبية لتجعؿ بذلؾ دوؿ المغرب العربي دركيا يسير عمى تحقيؽ  ايتـ حمي
 األمف ألوروبا. 

دة المغاربية تتحدد في إغبلؽ االتحاد األوروبي لحدوده وتكثيؼ مخاطر اليجرة عمى السيا
الرقابة عمييا، وبالمقابؿ يفرض غمؽ حدود الدوؿ المغاربية مف خبلؿ إرغاميا عمى تبني قانوف 

، وفي نفس الوقت جعمت 2008 تجريـ اليجرة عبر تشريعاتيا، فتبنتو المغرب وتونس ثـ الجزائر
ية المياجريف، فبعد أف كانت اليجرة تتـ بسيولة وبحرية أصبحت مف المتوسط ساحة معركة لمواج
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عامؿ دفع حضاري أصبحت قضية أمنية بحتة عبر مقيدة تتـ تحت رقابة صارمة، وبعدما كانت 
آخر عبر و مميمة و بناء جدراف في المتوسط والدعوة لمحوار مف ورائيا، كالجدار الفوالذي في سبتو 

 .1التي تقيد حركة انتقاؿ البشر ترسانة مف القوانيف والتشريعات

لترحيؿ المياجريف إلى الحدود، دخمت الدوؿ  لغرض ضبط عمميات الدخوؿ إلى أوروبا أو
يطاليا، الجزائر  المغاربية في اتفاقيات ثنائية مع دوؿ االتحاد األوروبي كتمؾ الموقعة بيف )ليبيا وا 

يطاليا( سبانيا، تونس وا  يطاليا، المغرب وا  خطر في ىذه االتفاقيات في ىيمنة اإلدراؾ يكمف الإذ  ،وا 
األوروبي الذي ييدؼ مف خبلليا إلى نقؿ حدوده إلى الخارج عبر تزويد الدوؿ المغاربية بمختمؼ 

فريقية لقمع  المعدات األمنية الحديثة أو بمعنى آخر فيي تعمؿ عمى تسميح الحدود األوروا 
ذا اإلجراء لـ يكف فعاال كفاية ألنو لـ يمنع مف أوروبا: إال أف ى المياجريف األفارقة المتجييف نحو

ف قمؿ منيا نوعا ما  .2استمرار تدفقات اليجرة السرية وا 

إف الدوؿ المغاربية بما فييا الجزائر تتعارض مقاربتيا حوؿ آليات إدارة اليجرة بالمقارنة 
عادلة اليجرة، في بالتصور األوروبي، فالدوؿ المغاربية ترى في التنمية كمبدأ ومتغير أساسي في م

حيف أوروبا تصر عمى غمؽ الحدود وتكثيؼ الرقابة عمييا وتسييجيا، وأكثر ما يساعد الدوؿ 
غياب اتحاد مغاربي مع وجود أطراؼ مغاربية تميؿ إلى تنفيذ  األوروبية في تنفيذ سياساتيا ىذه ىو

لمدخوؿ في تعاقد بنيوي  مقررات سياسة االتحاد األوروبي، بحيث نجد أف المممكة المغربية تتسابؽ 
نفس الشيء بالنسبة لممجاالت األخرى مف أجؿ التقرب  أمني بخصوص محاربة ظاىرة اليجرة، وىو
اعتراًفا منيا لمسايرتو لمضغوط  0228الوضع المتقدم" مف أوروبا التي منحت لممغرب ميزة "

 .3في آف واحد األوروبية، فيصبح المغرب بذلؾ "أكثر مف شريؾ" وأقؿ مف عضو

                                                           
1

- Ali Ben Saâd, « le déplacement des frontières vers le sud », seras-revue, projet N° 302, 

janvier 2008, sur le site suivant : http://www.ceras-projet.com/index.php?id=2864, ( consulté  

le : 14/11/2012, 09 :27). 
عمي الباىي، الخوؼ كامف في أف يتحوؿ المغرب إلى ناطؽ رسمي باسـ المصالح الضيقة ألوروبا، عمى الموقع:  -2

http://www.maghress.com/attajdid/20391 :(17:10، 06/01/3201، )تاريخ التصفح. 
3
- UE-Marocain association council, Document Conjoint UE-Maroc sur le renforcement des 

relations bilatérales/statut avancé, sur le site suivant : 

http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/pdf/20090303, (consulté le : 21/11/2012)   

http://www.ceras-projet.com/index.php?id=2864.consulté
http://www.maghress.com/attajdid/20391
http://www.maghress.com/attajdid/20391
http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/pdf/20090303
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 مف أبرز اإلجراءات التي يعتمدىا االتحاد األوروبي في إطار تصدير حدوده إلى الخارج ىو
ممارسة الضغط عمى الدوؿ المغاربية إلنشاء مراكز اعتقاؿ المياجريف عمى حدودىا بدال مف إنشائيا 

، فكاف 2004عمى حدود الدوؿ األوروبية، وىي الفكرة التي روجت ليا كؿ مف بريطانيا وألمانيا عاـ 
الرفض لمخضوع لمثؿ ىذا اإلجراء إدراكا منيا لمساعي أوروبا في جعميا  موقؼ الدوؿ المغاربية ىو

الدرع الحامي ألمنيا، وبالرغـ مف ىذا الرفض إال أف الضغط األوروبي كاف لو مفعوؿ قوي، فقد تبنت 
نشاء مراكز انتظار عمى أراضييا الدوؿ المغاربية في قانونيا المجرِّـ لميجرة غير الشرعية مواد تسمح بإ

 يونيو 05المؤرخ في  22-8القانون الجزائري رقم إليواء األجانب، فعمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في 
عمى إنشاء مراكز انتظار إليواء  "37 بشأف تجريـ اليجرة غير الشرعية الذي ينص في مادتو 0228

 .1الرعايا األجانب الموجوديف في وضعية غير قانونية"

زايد اليجرة غير الشرعية عبر الدوؿ المغاربية جعميا تتحوؿ إلى رىاف أساسي في العبلقات ت
مميوف  3إلى  2األورومغاربية خاصة إذا عممنا أف عدد الذيف يعبروف دوؿ الشماؿ اإلفريقي حوالي 

مياجر، مما يزيد مف الضغط األوروبي عمى الدوؿ المغاربية لتبني إجراءات ردعية لمنع وصوؿ 
تحوؿ المنطقة إلى معقؿ لممياجريف كونيا تعد مدخبًل جغرافًيا تبذلؾ و المياجريف إلى أوروبا، 

 أساسًيا إلى السواحؿ األوروبية.

 تجنب دخوؿ المياجريف إلى أراضييا بكؿ الوسائؿ، فبدال اليدؼ األساسي لمدوؿ األوروبية ىو
ريف في بمدانيـ نجدىا تركز كؿ جيودىا مساعي تنموية إلبقاء أكبر عدد ممكف مف المياجل ف تبنييام

بعاد المياجريف خارج حدودىـ، كما تضغط عمى الدوؿ  عمى الحموؿ األمنية وتعمؿ عمى طرد وا 
طرد  2005 وجانفي 2004المغاربية لتبني ىذه اإلجراءات، فنجد أنو قد تـ في الجزائر خبلؿ ديسمبر

 8423إعادة مجموع  2007-2004رة مياجر، أما في المغرب تـ في الفت 600إلى  300حوالي 
 . 2مياجر غير شرعي كانوا قد قدموا مف جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية

                                                           
 محمد زغو، مرجع سابؽ. -1
.54محمد غربي، مرجع سابؽ، ص - 2
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نفس األمر في ليبيا فخبلؿ عممية اإلبعاد ىذه قد يتعرض المياجر إلى معاممة غير إنسانية 
المعنية  تنتيؾ حقوقو مما يعرض الدوؿ المغاربية إلى اتيامات منظمات حقوؽ اإلنساف والجياتو 

أفراد أسرىـ و أّف الجزائر قد صدقت عمى اتفاقية حماية المياجريف و بحماية المياجريف، خاصة 
، عمى عكس دوؿ االتحاد األوروبي التي لـ يوقع  1993المغرب و ، 2005ذلؾ في عاـ و  1990

رية تجاه أي منيا عمى ىذه االتفاقية، مما يفسح ليا المجاؿ لمتشديد أكثر فأكثر في معاممتيا الزج
 .1المياجريف

خطر  ومف المخاطر التي تواجو الدوؿ المغاربية كذلؾ في إطار أمننة أوروبا لميجرة، ىو
دارة  Frontexفرونتكس توغؿ الوكالة األوروبية حفر السواحؿ  التي يتركز دورىا في مراقبة وا 

 ؿ اتصاؿ رقمية أوالحدود الخارجية لمدوؿ األعضاء، كما أنيا تتمتع بإمكانيات ىامة سواء وسائ
 عسكرية لتنفيذ حرب أوروبا عمى اليجرة.

تتخذ مواقع متقدمة في حوض المتوسط كآلية لمتصدي لمحاوالت فرونتكس أصبحت دوريات 
تسمؿ المياجريف غير الشرعييف القادميف مف إفريقيا، مبدئيا توغؿ فرونتكس في المتوسط يستدعي 

ما قامت بو مع  وىو ركة لمراقبة حوض المتوسط، التنسيؽ مع دوؿ الجنوب لتشكيؿ دوريات مشت
سبانياو بيف المغرب و بيف إيطاليا و ليبيا مف خبلؿ تشكيؿ دوريات مشتركة بينيا   .2ا 

ىذا النموذج تحاوؿ وكالة فرونتكس تصديره إلى باقي الدوؿ المغاربية، إذ يبرز ذلؾ مف 
ي ىذه الدوريات لمنع تدفؽ خبلؿ دعوة إيطاليا لكؿ مف الجزائر، تونس، المغرب لممشاركة ف

المياجريف، ما مف شأنو أف يؤثر عمى سيادة الدوؿ، فيتحوؿ مجاؿ مياىيا اإلقميمية إلى فضاء 
تحويميا إلى مسرح لعمميات و لتحرؾ حر لوكالة فرونتكس ما يعني نقؿ حدود أوروبا إلى الجنوب 
ر لحماية األمف األوروبي، المحاربة ضد المياجريف، كما سيحوؿ ىذه المنطقة الجنوبية إلى جدا

بالتالي يتـ تكريس األمننة األوروبية لميجرة دوف أي اىتماـ بدعـ التنمية في الدوؿ المصدرة و 
الجنوب إقداـ ىذه الوكالة عمى عقد اتفاقيات ممزمة مع دوؿ  وما يثير الخوؼ أكثر ىو لميجرة، 

                                                           
 .113، ص جوف لوي فيؿ، مرجع سابؽ-1

2
- Frontex face aux immigrants africains illégaux…, op-cit. 
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ه الوكالة قد قامت بإعادة تشييد التي تصبح بموجبيا خاضعة ليذه الوكالة، فتكوف أوروبا عبر ىذ
جدار برليف جديد لكف ليس في أوروبا ىذه المرة، ولكف عمى طوؿ حدودىا الجنوبية كجدار موازي 

   .1لجدار شنغف الحصف المنيع

لقد حولت الدوؿ األوروبية اليجرة غير الشرعية إلى تيديد إستراتيجي ألمف المتوسط، األمر 
أخرى ليا اىتماماتيا الخاصة بالمتوسط، ىذا الطرؼ يكمف في  الذي فسح المجاؿ لدخوؿ أطراؼ

الذي ترتكز ميامو األساسية في حفظ األمف في المتوسط ومحاربة كؿ ما  ،Natoالناتو" حمف"
"، الذي "الناتويمكف أف ييدد ىذا األمف بما فييا اليجرة غير الشرعية التي أصبحت مف اىتمامات 

لمشراكة األورومتوسطية خصوصا دوؿ جنوب أوروبا )إسبانيا، تعتبره الدوؿ األوروبية كمكمؿ 
المتوسطي صمـ بالتحديد لموقاية مف تدفؽ -إيطاليا، فرنسا( التي ترى بأف الحوار األطمسي

 .2المخدرات، اإلرىابالمياجريف، تيريب، 

 وعميو فإف أمف أوروبا أصبح متعمًقا بأمف الحمؼ األطمسي، وكؿ ما ييدد أمف أوروبا يعتبر
تيديدا ألمف الحمؼ: وعمى أي حاؿ التمييز بيف األمف العسكري وغير العسكري مف وجية النظر 

 رانداألطمسية قد أخذ بعدا جديدا فيما يخص المتوسط، ىذا ما عبرت عنو دراسة قامت بيا مؤسسة 

"Rand cooperation"  األمريكية لحساب وزارة الدفاع اإليطالية التي عرضت عمى الحمؼ
ي، وكاف مضموف ىذه الدراسة حوؿ البيئة األمنية في المتوسط التي تتميز باحتوائيا عمى األطمس

الجوانب المادية )العسكرية( وغير المادية )السياسية، االقتصادية، االجتماعية(، ليذا توصي عمى 
العمؿ بالمفيـو الواسع لؤلمف في المتوسط ليشمؿ بذلؾ اليجرة التي أصبحت مف أىـ التحديات 

 .3مدركات الحمؼ األطمسيألمنية في المدركات األوروبية و ا

في تعاطيو مع قضية اليجرة فإنو يدفع بالدوؿ المغاربية لمعب دور الشرطي سواء مف  الناتو
عسكري لمواجية  -خبلؿ إغرائيا بالشراكة مع الحمؼ في مناوراتو العسكرية في إطار تعاوف أمني

                                                           
1

 - Frontex face aux immigrants africains illégaux…, op.cit. 
 .182عبد النور بف عنتر، مرجع سابؽ، ص -2
 .140ص نفس المرجع، -3
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وحفظ السبلـ، وكذا المشاركة في عمميات إزالة األلغاـ وعمميات اإلرىاب والتكويف في المجاؿ األمني 
عبر دفعيا لوضع ترسانة قوانيف متشددة  البحث واإلغاثة اإلنسانية في البحر وتبادؿ المعمومات، أو

برحبلت خاصة لعمميات طرد المياجريف غير الشرعييف، وكؿ ىذه  الناتوضد المياجريف، كما يقـو 
وؿ المغاربية غير مقبولة وخرقا إلجراءات بناء الثقة مع الحمؼ خاصة بعد انخراط المعايير تعتبرىا الد

 Natoحلفكؿ مف تونس والمغرب والجزائر في حوارات 
1
. 

يعني أنيا تحت ضغط  إف تطبيؽ الدوؿ المغاربية لمحموؿ األمنية التي تركز عمييا أوروبا والناتو
 تتبناىا الدوؿ المغاربية لمعالجة ظاىرة اليجرة. دائـ، وىذا يتنافى مع المقاربة التنموية التي

تواصؿ الدوؿ األوروبية سياستيا في الضغط والتأثير عبر اعتمادىا لمبدأ االنتقائية في مجاؿ 
اليجرة، حيث تقـو بتشجيع ىجرة األدمغة بما يخدـ مصالح دولو ويعمؿ عمى عرقمت اليجرة 

تح المجاؿ ليجرة األدمغة يعني تجريد واستنزاؼ العادية، مما يؤثر سمبا عمى دوؿ الجنوب ألف ف
لمدوؿ المغاربية مف كوادرىا العممية المؤىمة لقيادة برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لمخروج 

 .2والتحديثمف التخمؼ والتبعية عبر تطوير برامج إستراتيجية لمتطوير 

ة لممؼ اليجرة غير الشرعية غير إّف تحميؿ الدوؿ المغاربية المسؤولية في اإلدارة المحكم
منطقي وغير مقبوؿ، ذلؾ ألف بمداف المغرب العربي ال يمكنيا مجابية ىذه الظاىرة المعقدة 
بمفردىا، حتى االتحاد األوروبي نفسو لـ يصؿ إلى وضع اآلليات المبلئمة والناجعة لمواجية 

ى دوؿ الجنوب نتيجة الضغط الظاىرة، فالمسؤولية مشتركة وأمننة ظاىرة اليجرة يؤثر سمبا عم
المفروض عمييا مف جية ومشاكؿ التنمية مف جية أخرى، مما يشجع أكثر عمى اليجرة ويجعؿ 

 مف معالجتيا أمًرا معقًدا.

 

                                                           
وقع: يجتمع بالجزائر إلعداد مشروع جديد لمحاربة اليجرة السرية، الخبر، عمى الم وعثماف لحياني، النات -1

ttp://benbadis.org/vb/showthread.php?t=5093h. :(20:13، 05/09/2013، )تاريخ التصفح. 
 .56غربي محمد، مرجع سابؽ، ص  -2

http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=5093
http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=5093
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 المطمب الثالث:

 ظاىرة اليجرة واإلطار العام لمتعامل  

ترجع  الشماؿ إنو ال يخفى عمى أحد بأف األسباب العميقة لمشاكؿ اليجرة الجنوبية نحو
أساسا إلى تبايف مستويات التنمية بيف ىذيف الطرفيف، ذلؾ ألف مستوى ازدىار البمداف المتقدمة 
يغري المياجريف القادميف مف البمداف األقؿ نموا إلى اليجرة غير الشرعية، وعمى أي حاؿ وميما 

ا الشامؿ كاف األمر فإف المعالجة الحقيقية لميجرة غير القانونية البد أف توضع في إطارى
االقتصادي والقانوني واالجتماعي قبؿ أف تعالج كمشكمة أمنية، ألف المشيد سيكوف معقدا وربما 

 خطيرا لمغاية لما سوؼ ينتج عنو مف كوارث إنسانية وانفبلت أمني وعدـ استقرار اجتماعي ...

د في الواقع خطورة الوضع في الجنوب وتصاعد موجات اليجرة بشكؿ مستمر ال يمكف إيجا
حؿ فعاؿ وحيوي لو إال في دائرة العمؿ االقتصادي واالجتماعي المستديـ ووجود إرادة ورغبة 
حقيقية لدى المجتمع الدولي والبمداف المعنية في تخفيؼ وحصر ضغوط اليجرة التي تنتيي في 

 .1بمأساة إنسانيةالغالب 

والتخفيض مف  ظاىرة اليجرة عمى المدى الطويؿ إّف أي تدخؿ مف أجؿ التقميص مف حجـ
حدة نتائجيا السمبية في المدى القصير يكوف عبر تحمؿ كؿ مف دوؿ اإلرساؿ ودوؿ المصدر 
والمياجر نفسو ألعباء المسار الطويؿ لميجرة مف خبلؿ الفصؿ في مجموعة مف المجاالت تتـ 

 إدارتيا أوال عمى مستوى دوؿ اإلرساؿ.

لعمؿ عمى التخفيض مف نسبة الفقر عبر رضية في الميداف البد مف اولمحصوؿ عمى نتائج م  
خمؽ فرص العمؿ، الرفع مف المستوى العممي لمسكاف، تحسيف نمط الحياة، إرساء األمف واالستقرار 

عمى صورة المشروع الذي سمح ألوروبا الغربية  "مشروع مارشال"بالمعنى الشامؿ، وىذا يتطمب 
قد يسمح اآلف بإحداث تنمية عمى فة الثانية، بإعادة إعمارىا مف جديد بعدما دمرتيا الحرب العالمي

                                                           
1
- Jean-Marie Bockel, la lutte contre l’immigration clandestine dans l’union européenne, 

Rapport d’information, 2010, p 40.  
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في إطار اقتراب مركزي، حيوي وطوعي بيف مختمؼ التجمعات  يكوف مستوى كؿ القارة اإلفريقية
اإلقميمية في إفريقيا، االتحاد األوروبي، الياباف، الواليات المتحدة األمريكية ومنظمات األمـ المتحدة 

 .1والبنؾ الدولي (FMI)ؿ الدولية خاصة صندوؽ النقد الدوليالمختصة في التنمية ومؤسسات التموي
ىذا المقترب تتـ إدارتو بصفة مركزة عمى الدوؿ المعنية مباشرة باليجرة ومشاكؿ التنمية في 

اقتصادي، إضافة إلى مجموع -إفريقيا، االتحاد األوروبي والمغرب العربي في إطار تجمع سياسي
األطراؼ في خمؽ إطار متعدد لمحوار والتعاوف بيف مختمؼ دوؿ جنوب الصحراء، مما قد يساىـ 

سيؤدي إلى إرساء شراكة سياسية أمنية عمى صورة الشراكة التي أعمف عنيا في  ، بحيثالمعنية
بيف االتحاد األوروبي وجنوب المتوسط  لمواجية موجات اليجرة غير الشرعية عمى المدى  1995

د إلى إقامة شراكة اقتصادية وتنموية بشكؿ يسمح القصير والمتوسط وصوال في المدى البعي
 بتخفيض ضغوط اليجرة في قارة يقطنيا أكثر مف مميار شخص.

إفريقيا يجب أف تأخذ برؤية استعجالية المشاكؿ التي تطرحيا اليجرة -ىذه الشراكة األورو
ة عمى إرادة غير الشرعية في الوقت الراىف والحجـ الذي ستبمغو في السنوات القادمة، تكوف مبني

سياسية قوية، وتعاوف اقتصادي حقيقي لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيؽ التنمية بداية مف الدوؿ 
 .2اإلفريقية الكبرىالمغاربية وصوال إلى دوؿ جنوب الصحراء 

إف معالجة اليجرة السرية انطبلقا مف القارة اإلفريقية ىي مسؤولية مشتركة بيف دوؿ اإلرساؿ 
ؿ االستقباؿ يجب أف تكوف مؤكدة مف جميع األطراؼ، دوؿ االتحاد األوروبي دو و دوؿ العبور و 

رساؿ، ودوؿ و كدوؿ استقباؿ، المغرب العربي: المغرب األقصى، الجزائر، تونس كبمداف عبور  ا 
 .3إفريقيا جنوب الصحراء كدوؿ إرساؿ كذلؾ

ر مف الباحثيف، إلى حد اآلف يبقى مدى تأثير اليجرة عمى األمف محؿ االىتماـ لدى الكثي
لكف االتجاه السائد يميؿ إلى اعتبار اليجرة عامؿ ييدد األمف بغض النظر في األسباب والواقع 

 المعاش في بمداف المياجريف.

                                                           
1
 - Jean-Marie Bockel, Op-Cit, p 41. 

2
 - Mahdi Lahlou, Op-Cit, p18. 

3
- Ibid., p 19. 
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قبؿ افتراض النتائج التي يمكف أف يخرج بيا مسار برشمونة كاف البد مف طرح السؤاؿ اآلتي: 
فرصة توفر نوع مف األمف بمفيومو الحديث  ية أوىؿ تحمؿ الشراكة بالنسبة لممغرب العربي إمكان

القابؿ عمى جذب مياجرييا؟، لكف ىذا السؤاؿ بحد ذاتو يبقى مرىوًنا بالتأسيس الفعمي لمنطقة 
، والتي يرتقب أف تعمؿ عمى إحداث تطور سريع في 1995التجارة الحرة التي طرحت منذ 

ما أف الكثير مف المختصيف يروف في المستوى المعيشي ومستوى فرص العمؿ لبمداف الجنوب، ك
حرية حركة األسواؽ ورؤوس األمواؿ إجراًءا فعااًل لتخفيض ضغوط اليجرة، إال أف ىذه الرؤية كثيرا 
 ما تصطدـ بواقع استمرار اليجرة الشرعية وغير الشرعية حتى مع قياـ منطقة التبادؿ الحر كما ىو

 .NAFTA"1لية المعروفة بػ "الوضع  في منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشما

ليذا البد مف االنطبلؽ مف ىذه النقطة بأف منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية عمى المدى 
غير الشرعية، لكف ىذا يبقى محتمبل عمى  القصير لف تخفض مف ضغوط اليجرة سواء الشرعية أو

راعي والصناعي كقطاعيف المدى البعيد، وىذا ما يستدعي باألساس العمؿ عمى تطوير المجاؿ الز 
حيوييف في الجنوب مف شأنو أف يؤدي إلى تخفيض ممحوظ في نسبة البطالة والفقر، وكذلؾ جعؿ 
المشاريع الممولة مف طرؼ االتحاد األوروبي في خدمة شباب الجنوب وليس فقط في خدمة 

الفوائد الطرؼ األوروبي، أما فيما يخص تخفيض الحواجز الجمركية مف عدمو تدخؿ في نطاؽ 
خضاع األسواؽ لصالح الصناعات األوروبية،  التفضيمية، مع العمـ أنو لحد اآلف تبقى التكنولوجيا وا 

ىناؾ نقؿ نوعي لمتكنولوجيا الشماؿ، وبالتالي لماذا ال يتـ  وىذا بالتحديد ما ينشط حركة اليجرة نحو
ر المرحمة االنتقالية إلى الجنوب؟، األمر الذي يفرض عمى االقتصادييف األخذ بعيف االعتبا
رفع األجور الشيء و القتصاد جنوب المتوسط التي مف المفروض أف تؤدي إلى خمؽ فرص العمؿ 

 .2الذي سيساعد عمى تخفيض ضغوط اليجرة خاصة في جانبيا غير الشرعي

( في IDE)كما يجب العمؿ أيضا عمى تطوير االستثمارات المباشرة لبلتحاد األوروبي 
العربي في إطار مسار برشمونة التي يمكف أف تؤدي وبصورة سريعة إلى خمؽ  اقتصاديات المغرب

فرص الشغؿ الذي  يعتبر مف المشاكؿ المزمنة لمضفة الجنوبية لممتوسط، فاالستثمار يعتبر أداة 
                                                           

1
- Philippe Fargues, Op-Cit, p14 . 

2
- Ibid, p 15. 
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فعالة لمتنمية وسياسة ناجعة إلدارة تدفقات اليجرة التي ال تحتاج كما يدعى الطرؼ األوروبي إلى 
، إنما تحتاج إلى التنمية كأفضؿ خيار وبدونيا تكوف اليجرة ىي أفضؿ خيار، عبلج تعجيزي

 فالتنمية ستعمؿ عمى امتصاص جزء مف اليجرة وليس بمبلحقة المياجريف المتسمميف إلى أوروبا.

نسانية في إدارة تدفقات اليجرة أصبح ضرورة حتمية  إف الوصوؿ إلى تبني مقاربة تنموية وا 
ة المتوسطية فقط، إنما حتى عمى مستوى اليجرة الدولية أيف تصبح اليجرة ليس عمى مستوى اليجر 

أداة لمتطور وتنمية المجتمعات األصمية، ويتـ التعامؿ مع المياجر كعامؿ لمتنمية وليس كعامؿ 
اإلشكاؿ الواجب عمى كؿ باحث البحث في حيثياتو بصورة  لمضغط وتيديد األمف، وىو

 .1استعجالية

يقية لميجرة تقتضي إعادة النظر في اليجرة ككؿ بضرورة عقد اتفاقيات إف المعالجة الحق
عمؿ ثنائية بيف الدوؿ المصدرة لمعمالة وتمؾ التي تحتاج لعمالة موسمية وفقا لقانوف العرض 
والطمب في سوؽ العمؿ الدولي، ألف ىذه االتفاقيات ستشكؿ صماـ أماف بالنسبة لتنظيـ اليجرة 

يجرة غير القانونية خاصة إذا ما سممنا بالعجز الديمغرافي الذي ستشيده والحيمولة دوف تنامي ال
 أوروبا مستقببل في مقابؿ الفائض السكاني الذي ستعرفو الدوؿ المغاربية.

تفعيؿ إرادة سياسية مشتركة تعالج المشكمة في إطارىا الشامؿ االقتصادي والقانوني 
اتحاد المغرب مؤسسات و إعادة إحياء أجيزة لف يتـ عمى المستوى المغاربي إال ب واالجتماعي

 .2العربي التي ستكوف مفتاحا ليذه المشكمة عف طريؽ تقديـ الدعـ المادي االقتصادي والسياسي

المشكبلت  عربي عمى أف مشكمة اليجرة ليست مف ذلؾ النوع مف-ىناؾ شبو إجماع أوروبي
ة لف تحوؿ دوف تدفؽ المياجريف مف التي ستختفي بيف عشية وضحاىا، كما أف اإلجراءات البوليسي

جنوب المتوسط إلى شمالو، وسيكوف إقامة مزيد مف ىذه الحواجز أماـ ىذه اليجرة أمرا غير 
مستطاع مف جية، وربما غير مرغوب فيو مف جية أخرى، في ظؿ سياسة االعتماد المتبادؿ 

ؾ تبرز الحاجة إلى التعامؿ مع وتحرير األسواؽ وانفتاحيا وحرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ واألفراد. لذل
                                                           

1
-  Philippe Fargues, Op-Cit, p16. 

مرجع سابؽ. لى أيف؟،اإلتحاد المغاربي إ عبد اهلل تركماني، - 2 
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أمنية بحتة، بؿ كقضية متعددة األبعاد  اليجرة في المنطقة المتوسطية ليس كمسألة اقتصادية أو
تحتاج الستراتيجية متكاممة لمتعامؿ معيا، وقد تأتي في إطار حوار حوؿ جميع القطاعات التي 

جنوب المتوسط، حيث إنو ال يمكف تشكؿ قاعدة العتماد إقميمي متبادؿ في ما بيف بمداف شماؿ و 
 .1القطاعاتمعالجة كؿ قطاع عمى حدة في ضوء االرتباطات بيف ىذه 

مثميا مثؿ اإلرىاب والجريمة  ـجر ك وتجاوز النظر إلى اليجرة غير الشرعية كتيديد أ
حيث يتعرض العديد مف  ،اقتصادية واجتماعية أو كأزمة إنسانية  بؿ يجب النظر إلييا ،المنظمة...

لمياجريف غير الشرعييف لبلضطياد والجريمة والتيميش، ما قد يحد مف االندماج االجتماعي ا
االندماج االجتماعي  اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز تطمب، مما ياإليجابي والتعايش السممي

 .2االقتصادي ليؤالء المياجريف غير القانونييفو 

نما و  ،تسييج الحدودو ضة الحديدية إشكاليات اليجرة لف تجد حبل جذريا بسياسة القب إف ا 
عميقة لؤلنظمة السياسية القائمة بالدوؿ و بتضافر جيود الشركاء مف أجؿ إصبلحات جذرية 

برسـ سياسة تنموية قادرة عمى توفير شروط االستقرار التي تشجع عمى البقاء و  ،المصدرة لميجرة
ما أف نتذكر بأف اليجرة كانت في انتظار أف يتحقؽ ذلؾ يتعيف دو و  ،والتشبث بالموطف األصمي

ثراء متبادؿ، و عمى مدى التاريخ كمو عنصر تنموي  ذلؾ دعامة في و  ،رافد لموفاؽ بيف الثقافاتو ا 
 .3لمشراكة ولمتقدـ والتقارب

جنوبو لف يؤدي و إّف أمننة ظاىرة اليجرة في ظؿ استمرار الفجوة التنموية بيف شماؿ المتوسط 
بعيف االعتبار االضطرابات التي  اخاصة إذا ما أخذن ،في المتوسط ارر واالستقإاّل إلى تدمير األمف 

فعاؿ و تشيدىا بعض الدوؿ الشريكة في إطار الشراكة األورومتوسطية، ليذا فإف إيجاد إجراء واقعي 
مف  "ويفر"التي دعا إلييا  (Desecuritizationنزع األمننة" )سيكوف عبر تبني إستراتيجية "

 ،تي تمت أمننتيا مف الحالة االستثنائية والردعية إلى حالة السياسة العاديةخبلؿ إخراج اليجرة ال

                                                           

.248عمي الحاج، مرجع سابؽ، ص  - 1 
 .272محمد رضا التميمي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .22صسامي محمود، أسامة بدير، مرجع سابؽ،  -3
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فيذا مف شأنو أف يحقؽ بعض مف أىداؼ الشراكة التي أصبحت حبيسة اليواجس األمنية 
 األوروبية. 

وعميو فإّف العمؿ عمى  ،:"إّن نزع األمننة سيكون أكثر فعالية من أمننة المشاكل"" ويفر"يقوؿ 
تكوف فيو اليجرة  ،يجسد فكرة المتوسط فضاء لمتبادؿ الحر والتعاوف والتفاعؿ الحضاريقد  سىذا األسا

صماـ أماف لكؿ أطراؼ الشراكة األورومتوسطية التي كاف مف المفروض أف تقـو عمى معيار 
 .وليس عمى معيار المصمحة األوروبية الخاصة المصمحة المشتركة لكؿ األطراؼ

شكالية أمنيةو ف يتـ التعامؿ مع اليجرة كظاىرة مرضية، سوؼ ل االنطبلقةمف ىذه  ثـ  ومف ا 
 وتنموية قد تزيد أو التعامؿ معيا عمى أّنيا ظاىرة طبيعية معالجتيا عمى ىذا األساس، إنما سيتـ 

ليس و تناوليا يجب أف يكوف بحسب رؤية مستقبمية بالتالي فإف و تقؿ حسب الظروؼ السائدة، 
 .1لؤلمف األوروبي كقضية شغؿ تمثؿ مصدر تيديد

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
-Omar Baghzouz, Op-Cit, p 299.  
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 خالصة الفصل الثالث:

أكبر اإلنجازات التي تصب في خدمة األمف األوروبي فيما يخص إمكانية بمورة سياسة عامة 
ما يمكننا التعبير عنو "بالمناولة األمنية األوروبية لمقضايا  أمنية متعمقة باليجرة في المتوسط أو
إلى سف  2008 وصؿ إلى تبني دوؿ الجنوب في أواخرالمتعمقة باليجرة في المنطقة"، ىي الت

يعكس بوضوح مدى المخاوؼ التي تسببيا اليجرة  ممافي تشريعاتيا الوطنية، "تجريم اليجرة"قانوف 
 في سياسة العبلقات الخارجية األوروبية. 

ليس استثناًءا لمقاعدة األوروبية في تفعيؿ  كإطار لؤلمف في غرب المتوسط( 5+5حوار) إف
الحؿ األنسب لتفادي ارتفاع حدة االنتقادات حياؿ تزايد المجوء  التي تبدو ساطة األمنية الخارجيةالو 

  إلى وسائؿ الضبط العنيؼ تجاه العناصر المتسمسمة عمى حدود أوروبا.

في ظؿ اإلصرار األوروبي في جعؿ اليجرة غير الشرعية كتيديد إستراتيجي ألمف المتوسط، 
طراؼ أخرى ليا اىتماماتيا الخاصة بالمتوسط، ىذا الطرؼ يكمف في تـ فسح المجاؿ لدخوؿ أ

في تعاطيو مع قضية اليجرة إلى الدفع بالدوؿ المغاربية لمعب دور  الذي يسعى، الناتو" حمف"
الشرطي سواء مف خبلؿ إغرائيا بالشراكة مع الحمؼ في مناوراتو العسكرية في إطار تعاوف أمني 

 تكويف في المجاؿ األمني وحفظ السبلـ.عسكري لمواجية اإلرىاب وال

اليجرة و التحوؿ الخطير في سياسات الدوؿ األوروبية في تعامميا مع قضية اليجرة عامة 
مما يدؿ عمى قوة  ،أوروبا موقع ىجرةغير الشرعية بالتحديد لـ يغير مف الوضع القائـ في كوف 

ما يجعؿ مف المعالجة األمنية لميجرة  ىذا مغامرة اليجرة غير الشرعية، الدوافع وأسباب اليجرة أو
عمى  غياب اإلرادة الحقيقية في التعاوف والتضامفتبقى اليجرة في ظؿ وىكذا  ،قاصرة وغير فعالة

 األقؿ في المدى القصير والمتوسط رىينة التضارب بيف المقاربة األمنية والمقاربة التنموية.
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 خاتمة:

ترة ما بعد الحرب الباردة غير مف نظرة الدوؿ لبعض الظواىر تغير مفيـو األمف لف
معتمدة  االجتماعية التي تحولت إلى أكبر المعضبلت األمنية التي تيدد أمنيا المجتمعي واليوياتي

يكفي أف تدعي عمى  إذ في البداية إلضفاء الشرعية عمى ممارستيا،في ذلؾ عمى قوة الخطاب 
المشكمة  وتيديد حتى تصبح ىذه الظاىرة أو  اأنيا تشكؿ خطر و  مشكمة عادية عمى أنيا غير ذلؾ

نظرية "بحسب ويفر  يعرؼ ما ىوو  ،بالتالي يتـ التعامؿ معيا عمى ىذا األساسو  ،قضية أمنية
 األمننة".

الشرعية  التي تـ توظيفيا ضمف ىذا السياؽ خاصة غير ظاىرة اليجرة مف أىـ الظواىرتعد 
جا لموضع القائـ في المتوسط الذي يجمع بيف ضفتيف توجد بينيما منيا التي ىي في الحقيقة نتا

خاصة وأّف مختمؼ المؤشرات  ،ليس خياراو فجوة تنموية كبيرة مما يجعؿ مف اليجرة ضرورة حتمية 
االقتصادية واالجتماعية في منطقة المتوسط، وانطبلقا مف عوامؿ الدفع والجذب تشير إلى أف 

القادمة مرشح لبلرتفاع، كما سيصعب التحكـ فييا أكثر فأكثر مما  استمرار اليجرة خبلؿ السنوات
 .  يؤثر سمبا عمى وضعيات المياجريف وحقوؽ اإلنساف

رغـ تعدد وتنوع األسباب المؤدية لميجرة إال أننا نميؿ إلى الرأي القائؿ بأف الدوافع الرئيسية 
ي العالمي الذي خمؽ فجوة كبيرة لمظاىرة ىي ذات طابع اقتصادي، تتعمؽ أساسا بالنظاـ االقتصاد

العامؿ الذي تفسر بو حاالت العنؼ  بيف دوؿ العالـ وكرس التبعية والتقسيـ الدولي لمعمؿ، وىو
الشماؿ، حيث ازدادت ىذه الحركة في اآلونة  والحروب التي تؤدي إلى اليجرة مف الجنوب نحو

حاالت عدـ االستقرار السياسي األخيرة بسب تزايد نشاط شبكات اإلجراـ والتيريب، كما كاف ل
واالضطرابات في بعض دوؿ الجنوب الدور البارز في الرفع مف وتيرة اليجرة غير الشرعية خاصة 

 بصفة المجوء السياسي في كؿ االتجاىات.

اعتبار اليجرة في قمب التصور اإلستراتيجي األوروبي راجع أساسا إلى كوف ىذه اليجرة 
نفس القيـ، العادات والتقاليد األوروبية، األمر الذي يضاعؼ مف نابعة مف مجتمعات ال تتقاسـ 
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الشعور بالتيديد لدى صناع القرار والشعوب األوروبية، وىذا ما يمكف أف نستشفو مف تحويؿ 
التركيز األوروبي عمى الجانب االقتصادي في التعامؿ مع دوؿ الجنوب الذي بقي متواصبل إلى 

نات، إلى التركيز عمى اليواجس األمنية التي تشكؿ المعطى الجديد غاية الثمانينات وبداية التسعي
 في معادلة العبلقات األورومتوسطية وفرض عمى أوروبا إعادة ترتيب أولوياتيا تجاه دوؿ الجنوب.

تعّزز ىذا االقتناع خاصة في فقدت اليجرة المغاربية إلى أوروبا مدلوليا االقتصادي، و 
وؿ االتحاد األوروبي بديبل عف العمالة كتمة الّشرقية التي وجدت فييا دالالّتسعينات إثر تفّكؾ دوؿ 

الزجرية لمّتصّدي لظاىرة  إلى العديد مف الوسائؿ األوروبي المغاربية، ىذا الواقع يفّسر لجوء االتحاد
ربط المساعدات التنموية التي تقدميا لمدوؿ المغاربية بمدى تحكـ ىذه األخيرة  اليجرة إلى حدّ 

تيديد أمني قد ال و ليصبح المغرب العربي بذلؾ تحت ضغط  ،أوروبا واليجرة المتدفقة نح بحركة
 يتحممو كثيرا.

االقتصادي والضغوط  في ظؿ تزايد االختبلفات والتباينات في مستوى المعيشة والنمو
ؿ الديمغرافية في الضفة الجنوبية لممتوسط، و في ظؿ السياسات واإلجراءات األمنية المتشددة حو 

اليجرة عمى مستوى االتحاد األوروبي، فإف انتقاؿ األشخاص عبر الحدود سًرا رًدا بدييًيا في عالـ 
اليجرة السرية ظاىرة إنسانية قديمة قدـ التاريخ، إال أنيا لـ تبرز بشكؿ كبير إال آخذ في العولمة، ف

وبشكؿ تدريجي إلى  بعد تراجع أنواع اليجرة الشرعية األخرى، وقد تحولت منذ بداية التسعينات
 عمؿ منظـ تشرؼ عميو شبكات وتنظيمات مختمفة.

منطؽ األمننة الذي فرضتو الدوؿ األوروبية عمى دوؿ المغرب العربي ال يرجع أساسا إلى 
المخاطر التي تنجـ عف اليجرة، بؿ الضغط األوروبي عمى ىذه الدوؿ يرجع لكونيا تعد مدخبل 

ىويتيا التي أصبحت محؿ تساؤؿ )ىؿ ستكوف ىناؾ ىوية أساسيا إلى أوروبا التي تتخوؼ عمى 
 ( نتيجة تزايد نشاط وفود اليجرة أغمبيـ عرب مسمموف. 2025أوروبية مسيحية 

لقد انعكس ىذا التوجو فيما بعد عمى مشاريع التعاوف األورومتوسطي عندما قررت أوروبا أف 
إقامة منطقة أمف  سي ىوتعرض عمى جيرانيا في جنوب المتوسط مشروع شراكة ىدفو األسا
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واستقرار وازدىار مشترؾ بيف ضفتي المتوسط، فمشروع الشراكة األورومتوسطية حافظ طبعا عمى 
الجانب االقتصادي العاـ في العبلقات األوروبية المتوسطية، ولكنو مشروع قائـ باألساس مف أجؿ 

المنطقة، فمقد تصورت  لعب دور في الحط مف حدة التطرؼ والنزوح والبلإستقرار الذي ساد في
أوروبا أف اليجرة والمياجريف قد ينقموف ىذا التطرؼ معيـ ويغرسونو في ثقافة المجتمع األوروبي 

 الذي أصبح كثير اإلصغاء واإليماف بالخطابات اليمينية المتطرفة.     

خطاب إقحامي تشاركي يسعى إلى مشاركة  الخطاب األوروبي مف خبلؿ سياسة الجوار ىو
لجوار في السوؽ الداخمية وتقاسـ القيـ المشتركة وآليات عممياتية تضمف الوصوؿ إلى اعتماد دوؿ ا

مبدأ الحريات األربعة )األشخاص، الرأسماؿ، السمع، الخدمات(. لكف عمى أرض الواقع الخطاب 
األوروبي خطاب إقصائي ينطمؽ مف منطؽ أمني يبني جؿ تصوراتو األمنية عمى أساس انطبلقيا 

ؿ الجوار المتوسطي خاصة، وبالتالي ضرورة التنسيؽ األمني لمكافحة الجريمة المنظمة مف دو 
واإلرىاب واليجرة غير الشرعية. إذ وفقا لسياسة الجوار األوروبي، ستضطمع دوؿ الجوار بإدارة 
التيديدات التي تواجييا أوروبا، وفيما يخص ظاىرة اليجرة، أصبحت الدوؿ المغاربية بمثابة 

الفرعي لصالح الطرؼ األوروبي الذي يعالج الغير المشكؿ الذي يواجيو لكف انطبلقا مف  المقاوؿ
 أراضي الغير. 

( في ظؿ ىيمنة اإلدراؾ األوروبي والبلتوازف بيف أطراؼ المبادرة عمى المدى 5+5والحوار)
المعقدة  المتوسط لف يكوف اإلطار األمثؿ لمعادلة األمف واليجرة في غرب المتوسط، نظرا لمطبيعة

والمركبة لظاىرة اليجرة غير الشرعية التي لـ تعد تقتصر عمى دوؿ المغرب العربي فقط، إّنما 
مكانيات الدوؿ المغاربية.  أصبحت متعددة الجنسيات تتجاوز نطاؽ وا 

أولوية أوروبا إذف ىي تحصيف حدودىا وضماف أمف مجتمعيا ما جعميا إلى اليـو لـ تتوصؿ 
بية موحدة وشاممة تتناوؿ مسألة اليجرة في كؿ أبعادىا وتعالجيا كمسألة إلى صياغة سياسة أورو 

نظاـ رغـ تعدد المبادرات الموجية لتدعيـ البعد األمني لسياسة اليجرة إال أف اجتماعية، كما أنو 
رافضا بذلؾ االنخراط في مشروع صياغة ميثاؽ  ليذه السياسة اإلطار المرجعي يبقى ىوشنغف 

 ليجرة وفؽ ما تقترحو دوؿ الجنوب المتوسطية.أورومتوسطي حوؿ ا



 خاتمة
 

- 201 - 
 

استطاعت الّدوؿ األوروبية عبر مشروع الشراكة األورومتوسطية أف تجعؿ مف اليجرة رىانا 
أمنيا وتفرضو عمى الّدوؿ الشريكة المغاربية خاصة مستندة في ذلؾ عمى اآلثار التي تنجـ عف 

ثؿ ىذه الظاىرة ليا تداعيات متشعبة تمّس العبور، ذلؾ أّف م اليجرة في مجتمعات االستقباؿ أو
ـ، أيف تـ 2001 أيموؿ/سبتمبر 11 دولة خاصة بعد أحداث بكّؿ أبعاد األمف سواء فرد، مجتمع أو

الربط بيف اليجرة واإلرىاب الذي يعتبر مجّرد اّدعاء ال يحمؿ شيئا مف الواقعية، خاصة وأّف 
، واليجرة ما ىي إاّل نتيجة لفجوة الّتنمية التي اإلرىاب ال يرتبط بديف معّيف وال بجنسّية معينة

تحرص الّدوؿ الغنّية عمى وجودىا بينيا وبيف الّدوؿ الفقيرة لخدمة مصالحيا االقتصادية والسياسية، 
 حزمة قوانيف واتفاقّيات. ما يجعؿ مف اليجرة أكبر حجما مف أف تواجييا ترسانة أمنّية، أو

وؿ العبلقات بيف د عف تأثير اليجرة عمى مسار ىكذا أصبح مف غير الممكف الّتغاضي
الّدوؿ األوروبية أحد مصادر تيديد أمف المنطقة  ضفتي المتوسط باعتبار أّنيا تشّكؿ مف منظور

بيف و لذلؾ فيي تتطمب مزيدا مف التعاوف والتنسيؽ بيف دوؿ االتحاد األوروبي بينيا ، استقرارىاو 
كاف مشروع الشراكة األورومتوسطية أحد األطر ف ،اتنظيميو دوؿ جنوب المتوسط بيدؼ إدارتيا 

ـّ فييا تناوؿ إشكالية اليجرة إليجاد الحموؿ المبلئمة ليا.  و   القنوات الّرسمّية التي يت

في الواقع إذا كاف الحؿ المتمثؿ في التجريـ، أمننة اليجرة، غمؽ الحدود وتكثيؼ الّرقابة حبل 
ة لدوؿ المغرب العربي قد ال يخدميا، ألّف غمؽ حدودىا يجعؿ مثاليا ألوروبا، فإّف ىذا الحؿ بالّنسب

منيا منطقة معزولة عف محيطيا اإلقميمي، كما سيكّمفيا ىذا الحّؿ الكثير بالّنظر إلى طوؿ حدود 
العكس بالنسبة لدوؿ االتحاد  المغرب العربي، ما يجعؿ مف الّصعب ضماف الّرقابة عمييا، وىو

يات المالية والتقنّية، ىذا ما يفرض عمى دوؿ المغرب العربي الّتركيز األوروبي التي تممؾ اإلمكان
إلييا، والتي تقـو عمى الّربط بيف اليجرة والّتنمّية كحؿ شامؿ  عمى تطبيؽ المقاربة التي تدعو

 ومستداـ مف شأنو إبقاء المياجريف في بمدانيـ األصمّية كي ال يجدوا حاجة المجوء إلى اليجرة.

الخط األحمر لكافة الّدوؿ األوروبية التي تبّنت كاّفة اإلجراءات  غير الّشرعّيةاليجرة أصبحت 
التي ىي في  ،الجانب اإلنساني والتنموي لمظاىرةفي األمنّية لمكافحتيا دوف أّي اىتماـ يذكر 

لذا ال ينبغي اعتبارىا جريمة مطمقة دوف االىتماـ  ،الحقيقة ىروب مف الواقع المرير إلى المجيوؿ
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، خاصة إذا ما عممنا أف اآلليات األوروبية المعتمدة لمتعامؿ مع ىذه اإلنساني لممياجر بعدبال
الظاىرة تأثرت بأحداث خارجية ليس ليا عبلقة بالواقع الموضوعي لسوؽ الشغؿ واليد العاممة، 

في خمؽ إطار مف الشكوؾ وجعؿ  -وما تزاؿ-كاف ليا دور 2001 سبتمبر 11 حيث أف أحداث
 .بأخر بميولو إلى العنؼ والجريمة  شرعي/غير شرعي(مّتيما بشكؿ أوكؿ مياجر)

إف التيديدات األمنية الجديدة التي تتصدر أجندة العبلقات األوروبية مع الضفة الجنوبية لممتوسط 
ال يمكف إنكار ما تشكمو مف تيديد أمني ليس فقط عمى الدوؿ األوروبية، إنما حتى عمى دوؿ الجنوب 

صدر ومعبر لميجرة غير الشرعية اآلتية مف إفريقيا جنوب الصحراء، لكف البد مف األخذ التي تعتبر كم
الفقر والفجوة التنموية التي ىي في تزايد مستمر بيف  بعيف االعتبار السبب الرئيسي في نشاطيا أال وىو

 تحقيقيا، الشماؿ والجنوب، فتتحوؿ اليجرة إلى مشروع استثماري يقتضي إيجاد مصادر لمتمويؿ مف أجؿ
وىذا المشروع يجعؿ مف يفكر فيو ينتقؿ مف وضعية المواطف إلى المياجر غير الشرعي ثـ إلى وضعية 

ما تستثمر في الحاالت  غالبا التي المرشح لبلنتحار أوفي خدمة طمبات بعض التنظيمات اإلجرامية
 . االجتماعية لتجعؿ منيا منطمقات لمشروعاتيا اإلجرامية

ضغط دوؿ الجوار جعميا و العربي تحت الضغط األوروبي مف جية المغرب  وقوع دوؿ
مما يعني قبوليا مبدئيا بمعب دور الشرطي بالنسبة ألوروبا التي  ،تصدر رسميا قانوف تجريـ اليجرة

يتنافى مع  الوضع الذي ،الخارج وتحويؿ أنظار الرأي العاـ نحو ميف حدودىا عف بعد أتعمؿ عمى ت
نظرا لوضعيا و إال أّنو  ،تبنيا الدوؿ المغاربية في مجاؿ مكافحة اليجرةتالمقاربة التنموية التي 

حاجتيا إلى الدوؿ األوروبية نجدىا تطبؽ نفس الحموؿ األمنية التي تطبقيا دوؿ االتحاد األوروبي و 
قامة مراكز اعتقاؿ. و غمؽ لمحدود ، القائمة عمى المعيار األمني مف رقابة  ا 

في خدمة األمف األوروبي فيما يخص إمكانية بمورة سياسة  لعؿ أكبر اإلنجازات التي تصب
ما يمكننا التعبير عنو "بالمناولة األمنية األوروبية  عامة أمنية متعمقة باليجرة في المتوسط، أو

 "تجريم اليجرة"لمقضايا المتعمقة باليجرة في المنطقة"، ىي التوصؿ إلى تبني دوؿ الجنوب قانوف 
يعكس بوضوح مدى المخاوؼ التي تسببيا اليجرة في سياسة العبلقات  مام في تشريعاتيا الوطنية

 الخارجية األوروبية وحتى المغاربية.
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حققت الدوؿ األوروبية فائدة كبيرة في إطار برشمونة خاصة في مجاؿ اليجرة تتمثؿ أساسا 
تفاؽ تحميؿ دوؿ الجنوب مسؤولية محاربة اليجرة السرية مف خبلؿ االو في فرض منطؽ األمننة 

عمى عقد اجتماعات دورية بيف األطراؼ المعنية والضغط عمييا لتبني قانوف تجريـ اليجرة غير 
مدخبل أساسيا إلى أوروبا، بالرغـ مف ضرورة مصدرا و  الشرعية في تشريعاتيا الوطنية لكونيا تعد

ؾ الجدي ضرورة اإلشرامع وطنية  تبني نيج جماعي لمعالجة ظاىرة اليجرة باعتبارىا ظاىرة عبر
نجد أف االتحاد األوروبي يعتمد إجراءات أمنية أحادية الجانب قائمة عمى  ،لبمداف المغرب العربي

عسكرة الحدود البرية والبحرية لبلتحاد األوروبي التي أثبتت عدـ فعاليتيا في مواجية تدفقات اليجرة 
مصدر كأحد تطبيقات حتى لما يتعمؽ األمر بإشراؾ محسوب لبمداف العبور والو الشرعية،  غير

تحاد األوروبي ييدؼ فقط إلى جعؿ ىذه البمداف فاال ،إضفاء الطابع الخارجي عمى مراقبة الحدود
 دركيا يحرس حدودىا الجنوبية. وحزاـ أمني أو مجرد مناطؽ عازلة 

 ( إلى مسار برشمونة5+5السياسات الّردعّية منذ اتفاقية "شنغف" مرورا باتفاقية ) أظيرت
ار واالتحاد مف أجؿ المتوسط أّف الوسائؿ األمنية وحدىا ال تفي بالحاجة لصد الشباب سياسة الجو 

ف قممت نوعا ما مف وفود المياجريف إلى  عف اليجرة غير الشرعية، ألف األساليب األمنية حتى وا 
أوروبا، إال أف ىذا ال يعني أنيا وضعت حد ليذه الظاىرة التي دخمت عالـ االحتراؼ، فكمما بالغت 
الدوؿ األوروبية في سياسات اليجرة، كمما اتجو المياجروف إلى خمؽ أساليب لبلختراؽ والنفاذ أكثر 
احترافية، مما يجعؿ المعالجة األمنية لميجرة قاصرة وغير فعالة تحتاج إلى معالجة أكثر شمولية 

 تكوف اقتصادية، تنموية بالدرجة األولى.

ط يعتبر إشكالية في حد ذاتو لكوف مشروع الشراكة إف إقامة منطقة لمتجارة الحرة في المتوس
في أساسو قائـ عمى قاعدة فرض الييمنة والعمؿ وفؽ معيار المصمحة الخاصة، وبالرغـ مف ىذا 
الواقع إال أف ىناؾ بعض التمميحات التي تشير إلى أف االنفتاح المعقمف قد يشكؿ عمى المدى 

سيسمح مف خبلؿ تخفيؼ  األورومتوسطية، فيوالقصير والمتوسط إضافة ممتازة إلى السياسة 
الضغط عمى أسواؽ العمؿ في بمداف الجنوب )حيث إعادة الييكمة الصناعية يمكف أف تؤدي إلى 
لى مزيد مف البطالة( بتنمية مواردىا عبر التحويبلت المالية، ويمكنو أف يؤدي  غمؽ مؤسسات وا 
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ؿ فإّف التبلقي االقتصادي في المتوسط إذا أما عمى المدى الطويإلى تقميص الفجوة في التنمية، 
حصؿ يمكف أف يؤدي إلى تخفيؼ االندفاع إلى اليجرة، فالتنمية واليجرة في الواقع يسيراف معا 

 ويميبلف إلى التأثير المتبادؿ. 

العمؿ المشترؾ والجماعي مف خبلؿ التنسيؽ بيف دوؿ المصدر، العبور والمقصد سيخفؼ 
ما أثبتت الحموؿ الفردية عبر التجربة األوروبية السابقة فشميا، األمر مف حدة الظاىرة خاصة بعد

الذي دفعيا فيما بعد لمتعاوف مع الجنوب في إطار الشراكة األورومتوسطية التي تعتبر لموقت 
الراىف حبيسة اليواجس األمنية األوروبية عمى حساب األولويات التنموية االقتصادية لدوؿ 

سا عف عدـ التوازف والتكافؤ بيف أطراؼ العبلقة مما يجعؿ مف تناوؿ الجنوب، وىذا ناتج أسا
القضايا في ىذا اإلطار غير المتكافئ خاصة عند التعامؿ مع ممؼ اليجرة الذي يطرح مسألة 
حساسة جدا لدى الطرؼ األوروبي التي ىي اليوية، خاضع لئلدراكات ورىانات االتحاد األوروبي 

 لعبلقة، وما عمى دوؿ الجنوب سوى اإلصغاء والتنفيذ. باعتباره الطرؼ األقوى في ا

بالرغـ مف إصرار بعض الدوؿ األوروبية عمى أنو باإلمكاف الحد مف اليجرة غير الشرعية 
حتى عسكرية، بما في ذلؾ اإلعادة القسرية لممياجريف غير  مف خبلؿ إجراءات تشريعية أو

عمى األقؿ الحد منو دوف تحقيؽ تنمية  أوىذا التدفؽ  ال يمكف تصور وقؼالشرعييف، إال أنو 
اقتصادية لبمداف جنوب المتوسط. فمع اإلقرار بالحؽ السيادي لمدوؿ األوروبية في فرض قوانينيا 
لميجرة، فإف عمييا واجبا، ومصمحة أيضا، لتحسيف األوضاع االقتصادية العضوية فيما بيف الدوؿ 

نتقاؿ األفراد والسمع  والخدمات بأقصى درجة مف األوروبية وبمداف الجنوب، بما في ذلؾ قضايا ا
مرتفعة في  الحرية، وأقؿ حد مف القيود الجمركية، وفي ىذا اإلطار تأتي أىمية تحقيؽ معدالت نمو

بمداف الجنوب، وزيادة حجـ التجارة بينيا وبيف الدوؿ األوروبية، بما يوفره ذلؾ مف فرص عمؿ 
 اليجرة إلى الدوؿ األوروبية.إضافية تساعد عمى االستقرار والحد مف 

فالتنمية وقياـ منطقة التبادؿ الحر في المتوسط، ودوف أف تشكؿ ترياقا ضد اليجرة، ىي في 
أف الرأي العاـ األوروبي يخشاىا. فالتقييدات الراىنة،  الواقع كابح أماـ اإلقامة الدائمة التي يبدو

 ، بؿ تجعميا أكثر كمفة وخطورة.والرقابات المتعددة ال تستأصؿ أبدا الرغبة في اليجرة
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قصاء اآلخر ىو جوىر الفكر األوروبي خاصة تجاه كؿ ما يتعمؽ باإلسبلـ  إف التمييز وا 
والمسمميف، ليذا كانت جؿ سياستيا تجاه جنوب المتوسط بما فييا الشراكة األورومتوسطية يغمب 

، و تضاعؼ خبلؿ التسعيناتعمييا الياجس األمني، الذي طالما كاف المحرؾ لسياسات أوروبا، لكن
أف المشكمة الحقيقية ال تكمف في موضوع اليجرة ذاتيا بؿ في طريقة نظر الدوؿ األوروبية ليذا يبدو 

والمواطنيف األوروبييف إلييا، فالفيـ األمني لميجرة والميؿ الستخداميا وفؽ ميوؿ تتميز باإلقصاء، 
حاؿ المغاربة يصطدـ  خاصة األقرب كما ىواالنكفاء عمى الذات، والتشنج األمني تجاه األجنبي 

بواقعة أف اليجرة مستمرة، وبالواقع الديمغرافي واالقتصادي لميجرة في أوروبا التي تصر عمى 
يفقد الشراكة األورومتوسطية  تغميب المنطؽ األمني عمى حساب المنطؽ االقتصادي، األمر الذي

 ناء األمف في المتوسط، وليس بناء ثقة أومدلوليا االجتماعي واإلنساني ويجعؿ منيا عممية لب
 باألخص بناء شراكة.

عنصر تعويضي ألوروبا التي  ستتزايد أىمية اليجرة مستقببل مف حيث ىي عنصر موازف أو
يتزايد فييا أعداد المتقدميف في السف، وتعاني في نفس الوقت تناقصا في الشرائح العمرية في سف 

ممة في أوروبا يشكؿ صعوبة حقيقية خاصة في القطاعات العمؿ، بحيث أصبح نضوب اليد العا
التكنولوجية التي تّؤمف القدرة التنافسية ليا، مما يتطمب حوارا مستمرا حوؿ قضايا اليجرة بيف الدوؿ 
المصدرة والمستقبمة ليا لوضع األسس والمبادئ التي ستساىـ في إيجاد نوع مف التكامؿ اإليجابي 

 ي )المغرب العربي( ودوؿ العجز )أوروبا(.بيف دوؿ الفائض الديمغراف

شكالية أمنية في العبلقات األظاىرة مرضية  اليجرة ال يمكف اعتبار ، فيي قد ورومتوسطيةوا 
تكوف صماـ أماف بالنسبة ألوروبا، كما أف اليجرة الجنوبية إلى أوروبا ال ترقى إلى مستوى التيديد 

خطابيا الرسمي، فرغـ المشاكؿ واآلثار السمبية التي  االستراتيجي الذي تتبناه الدوؿ األوروبية في
قد تنجـ عف اليجرة في جانب ارتباطيا بالتيديدات األخرى، إال أف ىناؾ نوع مف المبالغة، وىذا 
 مقصود إلضفاء الشرعية في حربيا عمى اليجرة ألف الخطابات تقييدية، أما السياسات فبراغماتية.  
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 مراجع:ق ائمة ال 

 بالمغة العربيةأوال: 

I- :المعاجم والموسوعات 

 .)ب.ت.ف( ،دراسات العرب بيروت: ،لساف العرب معجـ لغوي عمميابف منظور،  -1

بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات  ،(7موسوعة السياسة )ج، الكيبلني عبد الوىاب -2
 .1994 النشر،و 

II- ب:الكت 

، بيروت: بي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةاالتحاد األورو دوؿ سياسات الحاج عمي،  -1
 .  2005 مركز دراسات الوحدة العربية،

اإلرىاب الدولي بيف االعتبارات السياسية واالعتبارات  تعريؼ، محمد عبد المطمب الحسني -2
 .2007، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، الموضوعية

، اإلسكندرية، دار الفكر الشرعية: رؤيا مستقبميةاليجرة غير ،طارؽ عبد الحميد الشياوي -3
 .2009الجامعي، 

ولية في مجاؿ مكافحة اليجرة المعاىدات والصكوؾ والمواثؽ الدوآخروف،" الشيشني عزت حمد -4
الرياض:  ،مكافحة اليجرة غير المشروعة ير المشروعة"، في:غ

 . 2010، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية

، الجزائر: ديواف حمـ العودةو الكفاءات المياجرة بيف واقع الغربة د القادر رزيؽ، المخادمي عب -5
 .2002 المطبوعات الجامعية،

، الجزائر، ديواف االتحاد مف أجؿ المتوسط األبعاد واآلفاؽرزيؽ،  عبد القادر المخادمي -6
 .2009المطبوعات الجامعية، 
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-1995) برشمونة إلى قمة باريستمر مؤ  أوروبا مف أجؿ المتوسط: مف بشارة  خضر، -7
 .2010 الوحدة العربية، ، بيروت: مركز دراسات1، ط(2008

 .2009، اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،2، طاألقميات وحقوؽ اإلنساف ،بندؽ وائؿ أنور 8-
 ،الحمؼ األطمسيو البعد المتوسطي لؤلمف الجزائري: الجزائر، أوروبا عبد النور،  بف عنتر 9-

 .2005 التوزيع،و النشر و الجزائر: المكتبة العصرية لمطباعة 
، الجزائر، الشركة الوطنية لمنشر دراسة تحميمية :العماؿ الجزائريوف في فرنسابوحوش عمار،  10-

 .التوزيع، )ب.ت.ف(و 

، دراسة في حوض البحر األبيض المتوسط بعد نياية الحرب الباردةمصطفى،  بخوش 11-
، مصر: دار الفجر لمنشر والتوزيع، 1ؼ، طالرىانات واألىدا

2006. 
، اإلمارات العربية المتحدة، مركز 1، طعولمة السياسة العالميةسميث ستيؼ، و يمبس جوف ب -12

 .2004 الخميج لؤلبحاث،
 . 2007،يروتب ،1دار المنيؿ  المبناني، ط ،قضايا دولية معاصرةحسف خميؿ،  13-
، عماف: دار وائؿ لمنشر، لغذائي: نظرية ونظاـ وتطبيؽاألمف امداف رفيؽ محمد أميف، ح 14-

1999. 
، قسنطينة: مؤسسة الزىراء، اليجرة والعنصرية في الصحافة األوروبية، آخروفو فضيؿ  ودلي 15-

 .2003لمفنوف المطبعية، 
 .2000، سرور طارؽ، الجماعات اإلجرامية المنظمة، القاىرة: دار النيضة العربية  -16

)ترجمة فوزي ، مستقبمياو اليجرة الدولية، ماضييا، حاضرىا ىندرسوف ىاري، و ي ىنر  شريوؾ 17-
 .1977ىيئة األمـ المتحدة، و األردف: جامعة األردف  (،سياونة

 .2007، المممكة األردنية الياشمية: المكتبة الوطنية، قضايا أمنية معاصرةصدقي محمد،  -18
، اإلسكندرية: وروبي تجاه دوؿ جنوب المتوسطالسياسة الخارجية لبلتحاد األىشاـ،  صاغور 19-

 .2010مكتبة الوفاء القانونية، 
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المكتب  :، اإلسكندرية2، طالمياجروف: دراسة سوسيوأنثروبولوجيةعبد اهلل عبد الغاني غانـ،  20-
 . 2002الجامعي الحديث، 

، جتماعيةاال نماذج النظرية االجتماعية في تفسير الظواىرمحمد عبد السميع،  عثماف 21-
 . 2003مصر: المكتبة المصرية لمطبع والنشر والتوزيع، 

، الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، اإلجراـ المعاصرفتحي محمد عيد،  22-
1999 . 

المواثيؽ و اليجرة الغير الشرعية طبقا لموقائع و فرج يوسؼ أمير، مكافحة االتجار بالبشر  23-
، اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث، والبروتوكوالت الدولية

 .)ب.ت.ف(

عمى الدوؿ المغاربية،  انعكاساتياو لمواجية ظاىرة اليجرة  األوروبية اإلستراتيجية"حمد،أ كاتب -24
محمد غربي، سفياف : ، في"األوروبيدراسة في سياسة الجوار 

: اليجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط آخروف،و فوكة 
، الجزائر: ابف النديـ لمنشر 1، طستراتيجية المواجيةاو المخاطر 
 .2014والتوزيع، 

 .2001دار النيضة،  :القاىرة ،الجريمة المنظمة في القانوف المقارفكامؿ سيد شريؼ،  25-
، اليجرة غير المشروعة والجريمةمبارؾ ياسر، الحسف،عوض الكريـ العثماف  محمد نور -26

مطبوعات مركز ، لمعمـو األمنيةؼ العربية الرياض: جامعة ناي
 .2008 ،الدراسات والبحوث القانونية

، القاىرة: مركز الحضارة 1، طاليجرة وتيديد األمف القومي العربيمحمود عبد المطيؼ،  27-
 .2003العربية، 

، اإلمارات العربية المتحدة: قضايا المياجريف العرب في أوروبامرسي مصطفى عبد العزيز،  -28
 .2010 ارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية،مركز اإلم
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ىجرة العمالة مف المغرب العربي إلى أوروبا: ىولندا نموذجا: دراسة ، ىاشـ فياضنعمة  -29
 ، الدوحة: المركز العربي لؤلبحاث والدراسات،تحميمية مقارنة

2011 . 

III- المجاّلت والدوريات  

المنتدى  ،"رعية مف إفريقيا إلى الغربقراءة في ظاىرة اليجرة غير الش"احمد،  إسماعيؿ 1-
 ، ص2012(، مارس 11)، العددمجمة قراءات افريقية اإلسبلمي: 

 . 73-71 ص

 ، جويميةالسياسة الدولية، "مصرية األمف األوروبي المتوسطي مف وجو نظر"المجذوب طو،  2-
  .95، ص 1996

، "التحاد مف أجؿ المتوسطأوروبا والمتوسط: تاريخ العبلقات ومشروع ا"ي ىاني، الشميطمّ  -3
المجمة العربية لمعمـو  ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية

   .159-153 ص ، ص2008 ، صيؼ(19العدد)، السياسية

 ،"اليجرة غير القانونية مف خبلؿ التشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية"محمد رضا،  التميمي -4
، سة والقانوفمجمة دفاتر السيا ورقمة: جامعة قاصدي مرباح،

 .272-260 ص ، ص2011، جانفي (4)العدد
مجمة  ،، القاىرة: مؤسسة األىراـ"أوروبا وقضايا اليجرة، معضمة األمف واالندماج"الشيخ وليد،  -5

-68 ص ، ص2006جويمية  (،165) ، العددالسياسة الدولية
86. 

: مقارنة بيف تشديد الرقابة عمى الحدود وبناء األسوار لمحاربة اليجرة"سعيد،  الصدقي -6
اإلمارات العربية المتحدة: مركز  ،"السياستيف األمريكية واإلسبانية

،  دورية روئ استراتيجيةاإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
   .110-92ص  ، ص2013وني، يو (3)العدد المجمد األوؿ،
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، "لية والواجبأوروبا واليجرة غير المنظمة في مصر بيف المسؤو "سامي،  محمود، بدير أسامة -7
سمسمة حقوؽ اقتصادية  ،مركز األرض لحقوؽ اإلنسافالقاىرة: 
 .22-7  ص ، ص 2009، يونيو(68)العدد ،واجتماعية

 ، سياسة الدوليةال، "التحوؿ في مفيـو األمف والترتيبات األمنية في المتوسط"خوش مصطفى، ب -8
 .  145 ص ، ص2008 أكتوبر (،174العدد) ،43ـ

 القاىرة: ،"الشرعية إلى أوروبا، تداعياتيا سبؿ مواجيتيا رة العربية غيراليج"بشير ىشاـ،  -9
، 2010، جانفي(179العدد) ،السياسية الدوليةمؤسسة األىراـ، 

 170-2ص ص 
فكرة األمف الوطني الشامؿ في مواجية قمة المناعة والمخاطر والتيديدات في "بغزوز عمر،  -10

 ، جويمية(6)، العددبرلمانيال مجمة الفكر الجزائر: ،"إطار العولمة
 . 179-177 ص ، ص2004

،  "العبلقات األوروبية المتوسطية: استراتيجيات شراكة أـ توظيؼ"بف خميؼ عبد الوىاب،  -11
مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية،  :الجزائر
 ص ، ص2008، جواف (5)العدد ،استراتيجية دراسات مجمة
73-87. 

، "مقاربة سوسيولوجية ألسباب اليجرة غير الشرعية في بمداف المغرب العربي"ة، بوزياف راضي -12
 العدد ،الفكر الشرطيمجمة  ،المركز الجامعي بالطارؼ :الجزائر

 . 147-140 ص ، ص2012(، 82)
السياسة األوروبية لمجوار، دراسة في مكوف ضبط اآلثار السمبية لمجوار "ير، زى بوعمامة -13

، مجمة المفكر عنابة: جامعة باجي مختار، ،"بيعمى األمف األورو 
   .248-242 ص ، ص2005(، يناير5)العدد

 ،(159)، العددمجمة السياسة الدولية، "إشكاليات اليجرة إلى االتحاد األوروبي"اصر، نحامد  -14
 .191-190 ص ، ص2005يناير
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لسياسة ا، "ماجالمياجروف في أوروبا بيف مكافحة اإلرىاب ومشكبلت االند" ،حامد ناصر -15
 .195-185 ص ، ص2006يناير، (163العدد)، الدولية

مجمة أبحاث كمية التربية ، "أحكاـ اليجرة في الشريعة اإلسبلمية"جاسـ محمد عبد،  -16
 ، ص2008، (1)، العدد8، كمية اإلماـ األعظـ، المجمداألساسية

 .97-89ص 
مجمة  امعة محمد خيضر،بسكرة: ج ،"اليجرة و سياسة الجوار األوروبي"حروري سياـ،  -17

 .349-348 ص ، ص2013، افريؿ (5)، العددالمفكر

، أبو ظبي: مركز اإلمارات "حقوؽ اإلنساف في الشراكة األورومتوسطية"، عبد العالي حور -18
 ،دراسات إستراتيجية لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية،

 .53-51 ص ، ص2009 ،(143العدد)

 ،41ـ ،السياسة الدولية القاىرة: مؤسسة األىراـ، ،"21 فالقر ىجرة العمالة في "رضواف سمير،  -19
 .50-38ص ، ص2006، يوليو (165العدد)

، مجمة الجيش، "األمف في البحر األبيض المتوسط مف أجؿ نظرة أمنية موحدة"بوسالـ، ر.  -20
 .  38-24ص ، ص2001، مارس(452)العدد

 ،السياسة الدولية ،"االتحاد مف أجؿ المتوسط ومصير برشمونة" صايج مصطفى، -21
 . 145-130ص ، ص2008، أكتوبر(174العدد)

الجزائر: مركز الشعب  ،"سيناريوىاتاالتحاد المتوسطي، خمفيات و "صايج مصطفى،  -22
 ، أفريؿ(2)، العددمجمة العالـ االستراتيجي لمدراسات اإلستراتيجية،

 .19-8ص  ، ص2008

، "ت الردع والتحفيزارية المغاربية: آليالتشريع األوروبي إزاء اليجرة الس"عبد مواله ماىر،  -23
 ص ، ص2012 ، ابريؿ(398)العدد، المستقبؿ العربيتونس: 

46-48. 
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، "والتنمية المستقمة االقتصادي االنفتاحالشراكة األوروجزائرية بيف متطمبات "عزيزة سمينة،  -24
 ، ص2011 ،(9)، العددمجمة الباحث، جامعة بسكرة :الجزائر
 .154-152 ص

التحديات األمنية لميجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط: الجزائر "محمد، غربي  -25
األكاديمية لمدراسات  بف بوعمي، حسيبة الشمؼ: جامعة ،"نموذجا

 . 58-43ص  ، ص2012 ،(8العدد) ،االجتماعية واإلنسانية

: جامعة سعد كركوش فتيحة، "اليجرة غير الشرعية في الجزائر دراسة تحميمية نفسية"، البميدة -26
 ، ص 2010(، جواف4، العدد)مجمة دراسات نفسية وتربويةب، مدح
 .44-15ص

لبناف: مركز الدراسات  ،"المسمموف في فرنسا ومشكمة االندماج"محمد نور الديف وآخروف،  -27
 العدد ،األوسطمجمة شؤوف  اإلستراتيجية لمبحوث والتوثيؽ،

 .37-20ص ، ص2006، شتاء (121)

أثره عمى معدالت اليجرة مف توسيع االتحاد األوروبي شرقا و "العزيز، مرسي مصطفى عبد  -28
، مصر: األمانة العامة "الدوؿ العربية، جنوب البحر المتوسط

 خريؼ (،119العدد) ،العربيةمجمة الشؤوف لجامعة الدوؿ العربية، 
 .171-170 ص ، ص2004

مجمة السياسة  :، القاىرة"ارأوروبا والمتوسط مف برشمونة إلى سياسة الجو "محمد،  مطاوع -29
 .53-30ص  ، ص2006، يناير (162)، العددالدولية

، مجمة فكر ومجتمععامر مصباح، "اليجرة غير الشرعية: إطار نظري لمتحميؿ"، الجزائر:  -30
 .78-63ص  ، ص2010(، يناير3العدد)
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IV- :الوثائق الرسمية 
قامة األجانب بالمممكة المغر  02-03قانوف رقـ   -1 بية وباليجرة غير المتعمؽ بدخوؿ وا 

، الجريدة الرسمية، 2003نوفمبر  11المشروعة، الصادر بتاريخ 
 .5160عدد 

، يتعمؽ بشروط دخوؿ االجانب الى الجزائر 2008جواف  25مؤرخ في  08/11قانوف رقـ  -2
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، فيياواقامتيـ بيا وتنقميـ 

 .2008جويمية  02الصادر في ، 36العدد 

، المتضمف تصديؽ عمى بروتوكوؿ 09/11/2003، المؤرخ في 03/418مرسـو رئاسي رقـ  -3
 التفاقيةمكافحة المياجريف عف طريؽ البحر، البر والجو )المكمؿ 

األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(، الجريدة الرسمية، عدد 
 .12/11/2003بتاريخ الصادر ، 69

   .1948 نسافإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلا  -3

V- التقارير، الدراسات والندوات: 

، مركز البحوث اإلفريقية، 2007/2008أبو العينيف محمود، التقرير االستراتيجي اإلفريقي 1-
2008.  

األخضر عمر الدىيمي، ندوة عممية حوؿ" التجارب العربية في مكافحة اليجرة الغير مشروعة:  2-
جامعة نايؼ لمعمـو  دراسة حوؿ اليجرة السرية في الجزائر"،

 . 2010 العربية لمعمـو األمنية،
الرياحي منير، المفيـو القانوني لجريمة اإلبحار خمسة، دورة دراسية حوؿ اإلبحار خمسة،  3-

 .2004المعيد األعمى لمقضاء، تونس، 
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ندوة حوؿ ، آخروفاألورومتوسطية والبديؿ(، في: عمى الكنز و -األقممةسمير، ) أميف 4-
اىرة: مركز العربية األوروبية )قراءة عربية نقدية(، الق العبلقات

 .2002البحوث العربية، 
بخوش  مصطفى، التحوؿ في مفيـو األمف وانعكاساتو عمى الترتيبات األمنية في المتوسط،  5-

 .2008ممتقى قسنطينة، 
حاد األوروبي، البحر المتوسط واالت ؿ: اليجرة النسائية بيف دو 2جوف لوي فيؿ، يوروميد لميجرة 6-

(2008/2011). 
جفاؿ عمار، اليجرات الشرعية لمعمالة العادية، ندوة "اليجرة العربية إلى الخارج: مشكبلت  7-

   .2008وحموؿ"، الجامعة العربية، نوفمبر 
زغو محمد، "المعالجة القانونية لظاىرة اليجرة غير الشرعية في الجزائر"، مداخمة ألقيت في  -8

بعنواف "ظاىرة اليجرة غير القانونية"، بجامعة  الممتقى الوطني
 .2011 حسيبة بف بوعمي الشمؼ

عبل الخواجة، الدور االقتصادي لتحويبلت المياجريف، "بالتطبيؽ عمى دوؿ شماؿ إفريقيا"، ورقة 9-
مقدمة لندوة "المغتربوف العرب مف شماؿ إفريقيا في الميجر 
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 (:01الممحق)

 ةيبا المتوسطأورو  ويوضح تدفقات اليجرة المغاربية نحجدول     
 بلد االستقرار السنة

 البرتغال إيطاليا فرنسا إسبانيا 

 الهجرة الجزائرية 

1994 ------------- 10911 ------------- ------------- 

1995 ------------- 7770 ------------- ------------- 

1996 ------------- 8469 ------------- ------------- 

1997 -------------  12412 2302 29 

1998 1242 14523 1398 47 

1999 2900 12103 1450 11 

2000 3904 12103 ------------- ------------- 

 الهجرة المغاربية 

1994 ------------- 9267 -------------  

1995 ------------- 6830 -------------  

1996 ------------- 7669 -------------  

1997 ------------- 10957 15166  

1998 29796 16243 15130  

1999 20974 16496 3122 32 

2000 37912  -------------  

 الهجرة الموريتانية 

1994 ------------- 264 -------------  

1995 ------------- 259 -------------  

1996 ------------- 289 -------------  

1997 ------------- 374 56 07 

1998 334 759 61 02 

1999 474  34 00 

2000 2143  ------------- ------------- 

 الهجرة التونسية 

1994 ------------- 2851 -------------  

1995 ------------- 3832 -------------  

1996 ------------- 2609 -------------  

1997 ------------- 3917 3340 14 

1998 67 5372 3131 09 

1999 54 4954 4566 01 

2000 53 ------------- ------------- ------------- 
Source : Philippe Fargues, les politiques Migratoires en Méditerranée Occidentale : 

Contestes, contenu, perspectives, p19. Sur le site suivant: 

www.eui./personal/Fargues/Documents/5+5.Tunis.2002.FR.pdf.  (consulté le 12/03/2013, 

09 :35). 

 

http://www.eui./personal/Fargues/Documents/5+5.Tunis.2002.FR.pdf
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 (:20)الممحق

 0222طالبوا المجوء لعام و يوضح عدد الالجئين جدول             

 األصؿ الممجأ الدولة
  132508 فرنسا
  6962 إيطاليا
  203 مالطا
  433 البرتغاؿ
  6987 إسبانيا
 7951 169966 الجزائر
 620 11751 ليبيا

 29752 394 موريتانيا
 391 2105 المغرب
 1201 448 تونس

Source : UNHCR 

 (:03)الممحق

المغرب العربي  الديمغرافي في دول وتوقعات نسبة النمجدول يوضح       
(1990-2030) 

 الدولة 1990-1995 1995-2000 2005-2010 2025-2030
 المغرب 02 1.81 1.59 01
 الجزائر 0.36 2.19 1.87 1.17
 تونس 2.24 2.05 1.56 1.05
 ليبيا 2.49 3.36 3.11 2.03
 موريتانيا / / / /

 .115: نقبل عف: محمد بمخيرة، صالمصدر
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 (:22)الممحق

مغرافي في الضفة الشمالية لممتوسط يالد وتوقعات نسبة النم حجدول يوض
(2992-0232) 

 الدولة 1990-1995 1995-2000 2005-2010 2025-2030

 فرنسا 0.48 0.48 0.48 0.48

 إيطاليا 0.07 0.02 -0.18 -0.39

 إسبانيا 0.09 0.05 -0.05 -0.22

 اليوناف 0.71 0.45 -0.01 -0.18

 تغاؿالبر  0 0.01 0 -0.06

 . 119: نقبل عف: محمد بمخيرة، صلمصدرا                                                             
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 (:05)الممحق

( في بمدان المغرب العرب من 29–20يوضح تطور فئة الشباب )جدول  
 )باآلالف( 2025 –2000سنة

 22العدد باآلالف من 
 جانفي

0222 0225 0222 0225 0202 2025 

 5923 6693 7181 7033 6616 5823 الجزائر
 1414 1291 1249 1406 1483 1432 ليبيا

 5601 5820 6227 6394 6078 5474 المغرب
 490 584 639 585 524 442 موريتانيا
 1709 1778 1942 2037 2009 1848 تونس

 15136 16165 17238 17456 6710 1509 المغرب العربي

 05-0202 02-0225 25-0222 22-0225 25-0222 راتالفرق بين الفت
 - 770 - 488 184 417 794 الجزائر
 123 42 - 157 - 77 51 ليبيا

 - 219 - 407 - 168 317 603 المغرب
 - 94 - 55 54 62 82 موريتانيا
 - 69 - 164 - 95 28 161 تونس

 - 1029 - 1073 - 218 747 1690 المغرب العربي
 

Source : Philippe Fargues, Op-Cit ,p02. 
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 :(06)الممحق                               

 .يوضح تحويالت المياجرين المغاربة بمميون دوالرجدول          

 تونس المغرب الجزائر السنة

1990 / 2006 639 

1991 274 1990 570 

1992 829 2170 578 

1993 700 1959 597 

1994 1115 1827 688 

1995 1294 1969 753 

1996 1045 1165 820 

1997 1075 1893 765 

1998 1080 2011 792 

1999 1108 1938 860 

2000 / 2108 795 

2001 815 3262 930 

2002 / 2877 1071 

2003 / 3614 1250 

2004 / 4212 1432 

Source : Khachani Mohamed, dialogue sur la coopération migratoire en méditerranée 

http://www.iom.int/documentsofficialtexte/FR/Khachanipaper.pdf.p9:  Sur le site ,occidentale 
 
 

http://www.iom.int/documentsofficialtexte/FR/Khachanipaper.pdf.p9
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 :(07الممحق)
عبر –منكل الجنسياتيوضح العدد اإلجمالي لمموقوفين من طرف إسبانيا) جدول
 البحر(

 السنة

 الطرؽ البحرية

 جزر الكناري مضيؽ جبؿ طارؽ

1993 4.952  

1994 4.189  

1995 5.287  

1996 7.741  

1997 7.348  

1998 7.031  

1999 7.178 875 

2000 16.885 2.387 

Source :Mehdi Lahlou, Op-Cit, p06. 
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 :ممخص
إف التحوالت التي شيدتيا فترة ما بعد الحرب الباردة أحدثت ثورة ابستمولوجيا كبرى في عدة مفاىيـ بما فييا 

اصة غير الشرعية منيا، ىذا التحوؿ فرض خ ،الذي أصبح يشمؿ عّدة قضايا غير عسكرية كاليجرة مفيـو األمف،
منطؽ أمننة اليجرة التي تحولت بفعؿ قوة الكبلـ والخطاب )أفكار مدرسة كوبنياغف( إلى إحدى المعضبلت 
األمنية التي تثير مخاوؼ الدوؿ، وذلؾ انطبلقا مف الربط التعسفي بيف اليجرة والتيديدات األخرى العابرة لمحدود 

 منظمة... كاإلرىاب، الجريمة ال
ونظرا لموضع القائـ في المتوسط الذي يجمع بيف ضفتيف توجد بينيما فجوة تنموية كبيرة يجعؿ المجوء إلى       

اليجرة ضرورة حتمية وليس خيارا، ولما كانت دوؿ المغرب العربي معنية بيذه الظاىرة لكونيا تعتبر دوؿ المصدر 
ر في آف واحد لممياجريف غير الشرعييف، ليذا الغرض أرسى تحولت إلى دوؿ المصدر والعبو  ،)اليجرة الشرعية(

)مشروع برشمونة( يغمب عمييا الطابع األمني في حؿ  االتحاد األوروبي دعائـ تعاوف ثنائي ومتعدد األطراؼ
 إشكالية اليجرة بدؿ مف التركيز عمى المؤثرات االقتصادية الدافعة بالدرجة األولى إلى اليجرة.

وبناءا عمى مقاربة كوبنياغف حوؿ األمف الموسع تحاوؿ ىذه الدراسة إبراز العبلقة بيف  ،سوعمى ىذا األسا      
سياسات االتحاد األوروبي تجاه دوؿ الجنوب خاصة الدوؿ المغاربية، اليجرة واألمف مف خبلؿ استراتيجيات و 

كؿ أشكاليا، ليذا فإف إيجاد والتي أثبت الواقع قصورىا وعدـ فعاليتيا، بحيث بقيت اليجرة إلى أوروبا مستمرة ب
بمعنى معالجة اليجرة وفقا لمقاربة شاممة وبحسب رؤية ، إجراء واقعي وفعاؿ سيكوف بتبني إستراتيجية "نزع األمننة"

  وليس كقضية شغؿ تمثؿ مصدر تيديد لؤلمف األوروبي. ،مستقبمية
Abstract :  
      The mutation which took place in the post-cold war era have brought about agreat 

epistemological revolution for many concepts, most prominent of which is the concept of 

security, which now encompasses several non-military issues such as immigration, 

particularly illegal immigration. This shift has led to the logic of securitization in the 

treatment of immigration. The latter, through the force of rhetoric ( ideas of the Copenhagen 

School), has come to be considered as one of the most serious security threats, raising fears on 

the part of states because of its abusive linking with other cross-border threats like terrorism, 

organized crime and smuggling. 

    In regard of  the particular situation in the Mediterranean area, with the big gap in terms of 

development between the two sides (South and North of the Mediterranean), the option of 

immigration is rendered a necessity rather than a choice. Moreover, the countries of the 

Maghreb are concerned by this phenomenon in both its legal and illegal aspects, being source 

countries(for illegal immigration) at the same time. To facethis situation, the European Union 

has established the bases for a bilateral partnership with multiple contributors (Barcelona 

process), but with an observsive focus on security measures in dezling with this phenomenon, 

instead of focusing on the economic factors which are the main cause of immigration. 

     Based on this and drawing on the ideas of the Copenhagen School about broad security, 

this study tries to deal with the issue of immigration in its relation to security, by analyzing 

the strategies and policies of the EU towards the states of the South, and how, on the ground, 

these policies have continued. Consequently, devising effective and realistic measures will 

only be possible through embracing the strategy of desecuritization. This means adopting a 

comprehensive and balanced approach, with a vision for the future, and not treating this as an 

issue of employment threatening European security.  


