
 -تیزي وزو  –جامعة مولود معمري 
 حقوق والعلوم السیاسیةكلیة ال

  سیاسیة والعالقات الدولیةقسم العلوم ال
  مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السیاسیة

 
  
  
 
 

   

 

  درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة الحصول علىمذكرة مقدمة استكماال لمتطلبات 
  .دراسات متوسطیة ومغاربیة، التعاون واألمن: تخصص

  

  :دكتورإشراف ال  :إعداد الطالب
  محمد سي بشیر  أوسامة بوزید

  :أعضاء اللجنة المناقشة
  رئیسا  ...........................................................  كریم خلفان، جامعة مولود معمري. د.أ
  مقررا  ........................................................  بشیر، جامعة مولود معمري محمد سي. د
 ممتحنا   ....................................................  3عبد الوهاب بن خلیف، جامعة الجزائر . د

  

  .07/04/2016 :تاریخ المناقشة

طل وار   :املتوسطي-ا

الشرعية غ رة ال حالة دراسة

 )2015-2001( املتوسطغرب



  شكروتقدير

  

  

  

عدباسم أما ن؛ املرسل أشرف ع والسالم والصالة الرحيم، الرحمن   :هللا

ع ش محمد الدكتور الفاضل أستاذي إ ل ز ا بالشكر أتقدم ي فإ

نصائح وع املتواضع، العمل ذا ع شراف طيلةھتفضلھ القيمة وإرشاداتھ

ع يبخل لم وال إنجاره، ة يف بتقديم ا وعخالل مر، لزم م العون د

ا خ هللا جزاه ة، الف ذه خالل م ه   .ص

مشواري خالل و ت موا سا الذين الكرام ي أساتذ ل إ بالشكر أتقدم كما

املاجست أو س سا الل ة ف سواء معمري مولود جامعة ام   .ا

و  بل ن م الكر ستاذين أشكر مكما وتوج م عو ع برقوق وسالم سيم  .ل

 

التوفيق   و   وهللا

  

  

  

  

د   بوز   أوسامة

 



داء  إ
 روح هللاليندةأميإ ا رحم ،... 

 خا زةوخالمليكإ ماو ف ارك و ما، عمر هللا  ...أطال

 ي وأخوا ي إخو يإ العر ،فتحية،حياة،ليلة،عادل،سلوى  ،محمد

ي،مقران ي،،العر أخوا نة،ليندة،سعيدوأوالد ن،ثن ،أكسيل،سيل

إ... نيليا هللا م خوفق  ...ل

 ي أخوا أزواج رشيدإ زوارون العز عبد  .زرو

 يةإ اود عائل أفراد خل ل ب هللا م أسعد ،... 

 عزة ي أصدقا السعيدسم إ  ... بوعالمناصر ،حاج

 الطيبة لمة بال ولو عيد أو قرب من ي ساعد من ل   ...إ
 

املتواضع...  العمل ذا دي   .أ

 
 

 واهللا ولي التوفيق 

 
 
 
 
 
 

 أوسامة  



  :خطة الدراسة
  :اإلطار العام للهجرة غیر الشرعیة غرب المتوسط :الفصل األول

  :شرعیةالماهیة الهجرة غیر  :المبحث األول    
  .والهجرة غیر الشرعیة الهجرة مفهوم :أوال         
  .غرب المتوسطغیر الشرعیة الهجرة  :ثانیا         

  :المتوسط من الناحیة النظریةغرب غیر الشرعیة الهجرة  :المبحث الثاني    
  .مدرسة كوبنهاجن وأمننة الهجرة :أوال          
  مدرسة باریس :ثانیا          
  .مدرسة التبعیة :ثالثا          

  ى األمن غرب المتوسط وتأثیرها علغیر الشرعیة أسباب تنامي الهجرة  :المبحث الثالث    
  :القومي لضفتیه                    

  .غرب المتوسط وأهم مساراتهاغیر الشرعیة دوافع الهجرة  :أوال           
  .المتوسطبغیرها من التهدیدات األمنیة في غیر الشرعیة عالقة الهجرة  :ثانیا  

  شمال في التصورات واإلدراكات األمنیة غیر الشرعیة موقع الهجرة  :ثالثا  
  .وجنوب المتوسط الغربي                 

  
  :لحلف الناتوالمتوسطي -الحوار األطلسي :الفصل الثاني

  :األطلسیة- وبدایة حقبة جدیدة في العالقات المتوسطیة انعقاد الحوار األطلسي :المبحث األول   
  .أمریكیة على المتوسط ومیالد الحوار األطلسي-المنافسة األورو :أوال                  
  -التعاون األمني األطلسيأهم بنود الحوار ودوره في تعمیق  :ثانیا                  

  .المتوسطي                        
  :الحوار األطلسي بین اإلدراكات األطلسیة والمتوسطیة: المبحث الثاني   

  .تصور وأهداف حلف شمال األطلسي من الحوار: أوال  
  .المنتظرة منه الشركاء المتوسطیین للحوار وأهدافهم تصور: ثانیا  

  :المسائل األمنیة غرب المتوسطتأثیر الحوار األطلسي على  : المبحث الثالث   
  .الحوار األطلسي ومسائل اإلرهاب الدولي في المتوسط :أوال  
  .التصور األمني للحوار لمسائل الجریمة المنظمة في المنطقة: ثانیا  
  االهتمام الجدید لحلف الناتو : غرب المتوسطغیر الشرعیة الهجرة  :ثالثا  

 .في المنطقة                          



 :في اهتمامات الحوار األطلسي الشرعیة غیرالهجرة  :الفصل الثالث
  :غرب المتوسط غیر الشرعیةتطور اهتمام حلف شمال األطلسي بقضایا الهجرة  :المبحث األول    

 غرب المتوسط، غیر الشرعیةأسباب تنامي االهتمام األطلسي بالهجرة : أوال         
دراجها في الحوار األطلسي                 .وإ
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  :الملخص
، أحد أهم احلوارات األمنية يف املتوسط، وهو 1994املتوسطي الذي تعود نشأته إىل عام -يعترب احلوار األطلسي

حوار أطلقه حلف مشال األطلسي مع سبع دول جنوب املتوسط، هدفه األساسي هو جعل حوض البحر األبيض 
املتوسطيني على حل القضايا األمنية املعقدة يف  املتوسط منطقة سلم وازدهار، وذلك من خالل العمل مع الشركاء

  .ودفع عجلة التنمية يف الدول جنوب املتوسط، وكذا إرساء القيم الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان املنطقة
أما يف السنوات القليلة املاضية، فقد ظهر اهتمام جديد حللف مشال األطلسي يف املنطقة وهو ظاهرة اهلجرة غري 

غرب املتوسط، السيما بعد ثبوت ارتباط هذه الظاهرة باإلرهاب الدول يف املنطقة الذي أصبح يعصف الشرعية 
  .بكيانات الدول األوروبية ويهدد بقاءها واستقرارها

ماهية اهلجرة غري الشرعية ودوافعها من أجل صياغة من هنا، وبناء على ذلك، فقد ركزت هذه الدراسة على 
ر يف عالقة اهلجرة غري الشرعية بغريها من التهديدات األمنية يف املتوسط، إلثبات مدى حلول ناجعة هلا، مث النظ

ليتم بعدها إلقاء نظرة على احلوار األطلسي من أجل إعطاء . خطورة هذه الظاهرة على الدول املتوسطية واألوروبية
ات النظر حوهلا بني دول جنوب ؤية احلوار األطلسي هلذه الظاهرة، وكذا اختالف وجهر صورة واضحة له، ومن مث 

أسباب إىل دراسة  البحث مث انتقل. املتوسط الغريب، وبني الدول األوروبية األعضاء يف حلف مشال األطلسي
املقرتحة للحد منها لول ، وبالتايل احلوظروف تنامي اهتمام احللف األطلسي باهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط

وحماولة الربط بينهما للوصول إىل  -حلف مشال األطلسي ودول جنوب املتوسط الغريب–حسب ذات النظرتني 
مكاسب الدول جنوب املتوسط الغريب من الدخول يف تعاون لتحاول يف األخري دراسة . حلول فعالة وحقيقية هلا

عديدة، لتنتقل إىل  كذا تكاليف ذلك عليها من نواحالشرعية، و أمين مع حلف مشال األطلسي حملاربة اهلجرة غري و 
إمكانيات االستفادة من هذا احلوار بالنسبة لدول جنوب غرب املتوسط لتحقيق أهداف أخرى ذات النظر يف 

  .طبيعة اقتصادية وأمنية، وغريها
اهلجرة غري الشرعية، احلوار األطلسي، حلف مشال األطلسي، غرب املتوسط، الدول  :مفتاحيةالكلمات ال

  .املغاربية
  
  
  
  



Résumé: 
Le dialogue méditerranéen, créé en 1994, est considéré comme l'un des dialogues sécuritaire 
les plus importants en Méditerranée. C’est un dialogue lancé par le Traité de l'Atlantique 
Nord avec sept pays du Sud de la Méditerranée, dont l'objectif principal est de faire de 
l’espace méditerranéen une zone de paix et de prospérité, et que, en travaillant avec les 
partenaires méditerranéens il contribuera à la résolution des questions sécuritaires les plus 
compliquées dans la région et à l’accélération du développement dans les pays sud-
méditerranéens, ainsi que la mise en place des valeurs démocratiques et le respect des droits 
de l'homme. 
Au cours des dernières années, il est apparu un nouvel intérêt de l'OTAN dans la région, qui 
est le phénomène de l'immigration clandestine à la Méditerranée occidentale, surtout après le 
lien prouvé de ce phénomène avec le terrorisme dans la région, qui déstabilise les pays 
européens et menace leur survie. 
De ce fait, et par conséquent, cette étude se focalise sur la nature de l'immigration illégale et 
ses motifs, afin de lui trouver des solutions efficaces. 
Puis nous étudierons la relation de la migration clandestine avec d'autres menaces à la sécurité 
dans la Méditerranée, pour prouver la gravité de ce phénomène sur la Méditerranée et les pays 
européens. Nous poursuivrons l’étude par une vue d’ensemble au dialogue méditerranéen afin 
de donner une image claire de lui, et ensuite voir sa perception de ce phénomène, ainsi que les 
perceptions divergentes du phénomène entre le sud de la Méditerranée occidentale les 
membres européens de l'OTAN. 
Ensuite, nous allons étudier les causes et les circonstances de l’accroissement de l'intérêt de 
l'OTAN que porte à la migration clandestine en Méditerranée occidentale, et donc les 
solutions proposées pour lui faire face selon les deux perceptions –OTAN et pays sud de la 
méditerranée- en essayant de les relier afin de construire une solutions efficaces et réelles. 
Pour étudier à la fin les gains des pays du sud de la Méditerranée occidentale d'entrer dans 
une coopération sécuritaire avec l'OTAN pour lutter contre la migration clandestine, ainsi que 
les coûts dans différents domaines, pour passer à envisager les possibilités de tirer profit de ce 
dialogue pour les pays du sud-ouest de la Méditerranée, et aussi pour atteindre d'autre buts 
pertinents de nature économique et sécuritaire et d'autres. 
Mots clés: Migration clandestine, dialogue méditerranéen, OTAN, méditerranée occidentale, 
pays maghrébins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract: 
The Mediterranean dialogue, established in 1994, is considered as one of the most important 
security dialogues in the Mediterranean. It is a dialogue launched by the North Atlantic Treaty 
with seven countries of the southern Mediterranean, whose main objective is to make the 
Mediterranean an area of peace and prosperity, and that working with Mediterranean partners 
will contribute to the resolution of the most complex security issues in the region and to the 
acceleration of development in the southern Mediterranean countries with the establishment 
of democratic values and respect for human rights. 
In recent years, NATO began to focus on the illegal immigration in the western 
Mediterranean, especially after the proven link between this phenomenon with terrorism in 
the region, which destabilizes the European countries and threatens their survival. 
Therefore, and thus, this study focuses on the nature of illegal immigration and its motifs, in 
order to find it effective solutions. 
Then we will study the relationship of illegal migration with other threats to security in the 
Mediterranean, to prove the seriousness of this phenomenon over the Mediterranean and 
European countries. Then, we will continue the study, with an overall view to the 
Mediterranean dialogue in order to give a clear picture of it, and then see its perception of this 
phenomenon and the differing perceptions of the phenomenon between the south of the 
Western Mediterranean NATO's European members. 
Finally, we will study the causes and circumstances of NATO's interest increase towards 
illegal migration in the Western Mediterranean, and therefore the solutions to face him 
according to the two perceptions –NATO and southern countries in the Mediterranean- trying 
to connect them, in order to build efficient and real solutions. To study in the late gains which 
may have the southern countries of the western Mediterranean in entering in a security 
cooperation with the NATO, in his fight against illegal migration, in addition to its the costs 
in different areas, than moving to consider possible benefits from this dialogue for countries 
of south-western Mediterranean, and also to achieve other relevant goals of economic and 
security nature and others. 
Key words: Clandestine Migration, mediterranean dialogue, NATO, western mediterranean, 
Maghreb countries. 
 



  
  

 مقدمة



وار رة حالة دراسة: طل ا  مقدمة                   )2012-2001( املتوسط غرب الشرعية غ ال
 

 2 

لدول  شرعية من القضايا اليت حتتل الصدارة يف االهتمامات األمنيةالغري تعترب مسائل اهلجرة 
كما تعترب هذه الظاهرة أحد أهم . الضفة الشمالية واجلنوبية حلوض املتوسط على حد سواء

بينها، حتقيقا لالستقرار يف " األمن التعاوين"األسباب اليت دفعت هذه األطراف إىل تعزيز مقاربة 
لعديد من إىل ا دىما أ املنطقة وعمال على وضع حد للتهديدات املشرتكة اليت تواجه هذه الدول،

  .املبادرات التعاونية حتقيقا هلذه األهداف، على غرار احلوار األطلسي
تمع الدويل على أكثر من جمرد التعاون يف عالقات سلمية حني تشرتك يف ف قد تتفق الدول يف ا

 .واليت أقيمت األمم املتحدة على أساسها Collective Securityتطبيق نظرية األمن اجلماعي 
أو  )Alliance(على أن أكثر أنواع التعاون شيوعا منذ القدم هو ذلك املعروف باسم التحالف 

على غرار ما عرفته احلرب الباردة مثل حلف وارسو وحلف مشال األطلسي موضوع  .)1(احللف
  .الدراسة

من احللف األكثر منوذجية، من حيث جناحه وتكيفه ) الناتو(ويف هذا يعترب حلف مشال األطلسي 
يار االحتاد حيث أنه، وب. أجل االستمرار عد انتهاء احلرب الباردة، ما يعين انتهاء سبب وجوده با

لف إىل إسرتاتيجية جديدة لضمان البقاء وبالتايل السيطرة عدو الرأمسالية، اجته احلالسوفيييت 
أوجد العديد من الوسائل والطرق اليت تضمن له  ،من هناو . واهليمنة على األوضاع األمنية الدولية

  .ذلك
ي أطلقه حلف مشال األطلسي مع الذ "احلوار األطلسي"الدراسة سنصب اهتمامنا على  هويف هذ

أحد أهم احلوارات األمنية اليت عرفتها حقبة ما بعد احلرب  ، والذي يعتربدول جنوب املتوسط سبع
يعترب  حيث عكس هذا األخري التغري الذي عرفته اإلسرتاتيجية األمنية حللف الناتو، كما  .الباردة
أحد الوسائل املهمة اليت عمد إليها احللف للبقاء بعد انتهاء اهلدف من وجوده من جهة،  كذلك

، وكذا مواجهة التهديدات األمنية اجلديدة اليت باتت تأخذ أبعادا خمتلفة وال تتقيد حبدود معينة

                                                             
لس الوطين للثقافة والفنون: الكويت(، األحالف والتكتالت في السياسة العالمية حممد عزيز شكري، -1 ، ص )1978واآلداب، جويلية  ا

  .8-7ص
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من الساحل اإلفريقي مرتع احلركات هذا األخري خاصة تلك املتعلقة جبنوب املتوسط، وقرب 
  .اجلهادية واجلرمية املنظمة على وجه اخلصوص

وعلى هذا األساس فإن دراستنا هذه سوف تركز يف املقام األول على موضوع اهلجرة غري الشرعية 
ن الدول األوروبية، خاصة تلك احملاذية للضفة اليت يعرفها املتوسط، واليت باتت تقلق العديد م

اجلنوبية للحوض، ومن مث النظر يف كيفية إدراج حلف مشال األطلسي هلذه القضية يف حواره مع 
دول جنوب املتوسط، وخاصة تلك املتعلقة بدول غرب املتوسط، وحتليل اإلدراكات األمنية 

ىل دراسة امليكانيزمات والوسائل اليت اعتمدها للحلف جتاه مسائل اهلجرة السرية وأمننتها، إضافة إ
الغربية حلوض البحر األبيض املتوسط من أجل احلد من -من أجل التعاون مع دول الضفة اجلنوبية

هذه الظاهرة، والذي يعترب احلوار األطلسي اإلطار العام هلذا التعاون إضافة إىل جمموعة من 
  .القضايا األمنية األخرى

قد شكلت منعرجا حامسا ، 2001احلادي عشر من سبتمرب أحداث إىل أن  كما جتدر اإلشارة
املتوسطية، واليت أصبحت مطبوعة باهتمامات جديدة أكثر عمقا، - يف جمرى العالقات األطلسية

كما ظهر اهتمام احللف كذلك مبسائل قد مت إمهاهلا يف السابق، . وكذا جدول أعمال أكثر تنوعا
الروابط األمنية بينه وبني الدول جنوب املتوسط، فضال عن رغبته يف ضم إضافة إىل رغبته يف تقوية 

  .أعضاء جدد إىل احلوار
، قد عرف العديد من احملطات اهلامة اليت سامهت يف 1994فهذا احلوار إذن ومنذ إطالقه عام 

ىل كما كانت هناك العديد من الظروف واألوضاع الدولية اليت أدت إىل إعالنه، إضافة إ  .بلورته
أحد احملاور  ،شرعية غرب املتوسط خاصةالغري ، حيث متثل مسألة اهلجرة تغري مضمونه يف كل مرة

  . اجلديدة يف ذلك
 عن ذلك، فإن احلوار األطلسي يعترب مدخال هاما لفهم اإلدراكات والتصورات األمنية فضال

فهم التغري يف هذه  للدول الغربية الكربى، وخاصة تلك املتعلقة مبنطقة حوض املتوسط، ومن مث
  .الظروف واألوضاع الدولية اليت تعرفها املنطقة والعامل على حد سواء اإلدراكات وفقا لتغري
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  :إشكالية الدراسة
إن املتمعن يف احلراك السياسي واألمين الذي يشهده املتوسط يف السنوات األخرية يلحظ بشكل  
ا من طرف  كبري ازدياد فلول اهلجرة غري الشرعية غرب احلوض، وبالتايل ازدياد االهتمام األمين 

ة السيما مع ربطها بظاهر الدول األوروبية وذراعها األمين املتمثل يف حلف مشال األطلسي، 
فإن واقع احلال هذا  ومن مث، 2001اإلرهاب الدويل يف املنطقة، الشيء الذي مل يكن واقعيا قبل 

   :دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية
شرعية غرب المتوسط في االهتمامات األمنية لحلف شمال األطلسي الغير موقع الهجرة ما 

  ؟ المتوسطمع دول جنوب ) المتوسطي-الحوار األطلسي(في إطار حواره 
  :فرضيات الدراسة

اليت سنعتمد عليها خالل مسار لإلجابة على إشكالية الدراسة، اقرتحنا جمموعة من الفرضيات، و 
  :حبثنا واملتمثلة أساسا يف

ديدات أمنية تعترب اهلجرة  )1 غري الشرعية أحد التحديات األمنية الكربى ذات العالقة مع 
دد أمن واستقرار حوض   .البحر األبيض املتوسطأخرى واليت 

ذا األخري إىل عقد احلوار األطلسي  )2 توسع االهتمامات األمنية واإلسرتاتيجية للناتو دفع 
 .مع دول جنوب املتوسط، يف إشارة إىل اهتمامه باملنطقة

قضايا اهلجرة السرية اليت تعرف تدفقا هائال غرب املتوسط أحد أهم االهتمامات تعترب  )3
لتصدي هلا بالتعاون مع شركائه جنوب لنية اليت يسعى حلف مشال األطلسي األم

 .املتوسط
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  :اإلطار الزماني والمكاني
 :اإلطار الزماين  -  أ

ال األطلسي جتاه مسائل اهلجرة اإلدراكات األمنية حللف مشتسعى هذه الدراسة إىل معرفة وحتليل 
يف إطار حواره الذي أطلقه مع دول جنوب ذلك على ميكانيزمات احلد منها ونتائج  شرعيةالغري 

وكذا ، الغربية منها على وجه اخلصوص- املتوسط، حيث تركز هذه الدراسة على الضفة اجلنوبية
، من أجل استخالص التغري على مضمون هذا احلوار 2001سبتمرب  11أحداث النظر يف تأثري 

، وبناء على رغوبةاملغري ماالت الذي عرفه هذا األخري، واالستفادة من ذلك، وكذا جتنب االحت
، مع احتمالية إدراج بعض النشاطات اليت 2012إىل  2001ذلك فقد مت حتديد فرتة الدراسة من 

 .عرفها هذا التعاون خالل السنوات الثالث األخرية
 :اإلطار املكاين  - ب
ة دول متوسطي ن عنه بني حلف مشال األطلسي وسبعالدراسة باحلوار الذي مت اإلعالهذه تم 
كيز فيه على مسألة إسرائيل، األردن، مصر، تونس، اجلزائر، املغرب وموريتانيا، حيث يتم الرت : هي

من االهتمامات اجلديدة حللف الناتو بعد  -كما أشرنا إليه- شرعية، واليت تعترب الغري اهلجرة 
ومن هنا سنركز على الضفة الغربية من احلوض، لكون هذه  .أحداث احلادي عشر من سبتمرب

  .بشكل أكثر وضوحافيها الظاهرة تنشط 

  :المتبعة واالقترابات مناهجال
ومعلومات كثرية وشاملة عن حالة بيانات على مجع  يقوم وهو املنهج الذي" :دراسة الحالةمنهج 

دف الوصول  إىل فهم أعمق للظاهرة املدروسة، فردية واحدة أو عدد حمدود من احلاالت وذلك 
ا من أجل  حيث جتمع البيانات عن الوضع احلايل للحالة املدروسة وكذلك عن ماضيها وعالقا

  .)1("فهم أعمق وأفضل

                                                             
 ،)2000دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان(، النظرية والتطبيق: مناهج وأساليب البحث العلميرحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم،  -1

  .46ص



وار رة حالة دراسة: طل ا  مقدمة                   )2012-2001( املتوسط غرب الشرعية غ ال
 

 6 

دف تقدمي حتليل أعمق باعتبارها شرعية الغري لظاهرة اهلجرة  من هنا، فقد مت اعتماد هذا املنهج 
اليت تزداد بشكل ملفت غرب احلوض املتوسطي، ودراستها من حالة من موجات اهلجرة الدولية، و 

بالنظر يف موقعها من هذا احلوار، وكذا التصورات األمنية للحلف وذلك  .خالل احلوار األطلسي
جتاهها، باإلضافة إىل نظرته لطرق احلد منها وامليكانيزمات املعتمدة لذلك، حيث مت أخذ هذه 

يد من القضايا اليت يتناوهلا احلوار على غرار ظاهرة اإلرهاب الظاهرة كحالة واحدة من بني العد
  .وغريها... الدويل، اجلرمية املنظمة، أسلحة الدمار الشامل

هو تلك اخلطوات اليت يتبعها الباحث يف مقارنته للظواهر حمل البحث " :المنهج المقارن
كما . تالف يف تلك الظواهروالدراسة، بقصد معرفته العناصر اليت تتحكم يف أوجه التشابه واالخ

فاملقارنة العلمية تسعى إلعطاء . يستهدف التفسري العلمي عرب كشفه للعالقات بني املتغريات
  .)1("دالالت لصور التشابه واالختالف وإرجاع تلك املظاهر إىل العوامل القابعة خلفها

يف إطار (والواليات املتحدة بغرض معرفة موقف كل من الدول األوروبية مت اعتماد هذا املنهج وقد 
غرب املتوسط -من هذه الظاهرة، ومقارنة ذلك مبوقف ومدى اهتمام الدول جنوب) حلف الناتو

  .بنفس الظاهرة باعتبارها البالد املصدرة هلا أو مواقع العبور من جنوب الصحراء الكربى حنو أوربا

  :اإلطار النظري
   :نظرية األمن الجماعي

، وهو 1921استخدم مفهوم األمن اجلماعي على املستوى الدويل منذ إنشاء عصبة األمم يف العام 
يقوم على فكرة حمورية قوامها عدم السماح باإلخالل بالوضع القائم بطريقة غري مشروعة، وذلك 

من هنا، فإن احلوار  .)2(من خالل تكوين قوى دولية متفوقة تتمكن من إحباط العدوان أو ردعه
الذي يهدف من خالله حلف مشال و  ،األطلسي يعترب شكال من أشكال األمن اجلماعي

اليت ة العديد من التهديدات األمنية، األطلسي إىل إشراك دول الضفة اجلنوبية للمتوسط يف مواجه

                                                             
  .71، ص)1997ن، .د.د: اجلزائر(، المنهجية في التحليل السياسيحممد شليب،  -1
  .17/03/2006، 13780العدد ، مجلة الرياض :الرياض ،"قراءة معاصرة ملفهوم األمن اجلماعي"عبد اجلليل زيد املرهون،  -2
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غري جرة رهاب الدويل يف احلوض، واهلمل تعد فقط ذات طبيعة صلبة، واليت من بني أمهها اإل
  .شرعية موضوع الدراسةال

  :نظرية صراع الحضارات
ملتوسط، وكذا النظر إىل اهلجرة ويتعلق األمر باحلديث عن االختالف الثقايف واحلضاري بني ضفيت ا

ديد ثقايف وديين على مكتسبات الضفة اجلنوبية من قيم الغري  ا  شرعية اآلتية من اجلنوب على أ
تلف بشكل شبه كلي عن تلك املوجودة يف الضفة اجلنوبية، واليت يأيت دينية وثقافية وحضارية، خت

  . ا املهاجرون اآلتون من هذه الدول
  :المقاربة النقدية لألمن

، قد يعزز مظاهر "املركز"وهي اليت ترى أن التنوع الدويل للسكان الناتج عن األمواج اهلجرية حنو 
كما أن بروز مصادر جديدة للصراعات هو نتاج عن البنية اإلنتاجية . التوتر بني األقليات والدولة

ل دول املركز من قب -حسب هذه املقاربة-إضافة إىل ذلك، فإن التطرق للوطنية ). احمليط–املركز(
يف استبدال اهلوية الوطنية لدى الطبقات املهاجرة، بإمكانه أن خيلق فوضى وعدم استقرار ومناطق 
فقرية بائسة ضمن الطبقة السكانية، وهو ما ميثل املظهر األخطر واألكثر تعدية لألمن ضمن 

  .  التهديدات اجلديدة
  :نظرية الدومينو

ر اليت تعرفها دولة ما، سوف تنتقل بشكل تلقائي إىل دول واليت ترى أن الدينماميكيات والظواه
لبية أو تدمريية من هنا يف إمكانية انتقال ظواهر ساجلوار خالل ظرف زمين معني، واملشكل يك
مت االعتماد على هذه النظرية عندما تعلق األمر وقد . على غرار اإلرهاب الدول والثورات الداخلية

وخوف الدول األوروبية من انتقال هذه الظاهرة حنوها عرب حركات باحلديث عن اإلرهاب الدويل، 
  .اهلجرة غري الشرعية، اليت تتخذ من حوض املتوسط الغريب معربا أساسيا هلا

، اللتني سوف نفصل فيهما "مقاربة مدرسة كوبنهاجن"، و"نظرية التبعية"هذا باإلضافة إىل 
  .الحقا يف هذه الدراسة
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  :اإلطار المفاهيمي
  :الحلف

 .مشرتكة أمنية مسائل حول معا العمل أجل من أكثر أو دولتني بني يقوم اتفاق عن عبارة هو"
دف  أي من نفسها محاية إىل التعاوين األمين الرتتيب هذا يف مشاركتها خالل من الدول هذه و

ا تعتقد فهي. مصاحلها يهدد حمتمل أو مشرتك خطر  وتوحيد املوارد حشد خالل من قادرة أ
  .)1("احللف دول خارج أمنها وتعزيز الدويل النظام إطار يف نفوذها زيادة على اجلهود
  :الحوار

اوبة والتحاور والتجاوب: اجلواب، وقيل احملاورة :لغة   . ا
  . حوار جيري بني اثنني أو أكثر حول موضوع حمدد للوصول إىل هدف معني :اصطالحا

متوترة، إىل مواجهة ضمن إطار حمدد، إىل عالقة مبهمة ال  فهو عبارة عن صيغة ملواجهة أوضاع
  .تتضمن حتما صلة حقيقية

  :الحوار األمني
تمع وتعمل على  م ا وهي احلوارات اليت تعقد يف املؤسسات األمنية ملناقشة القضايا اليت 

واحلرائق التواصل معه من خالل املؤمترات والندوات والبحوث األمنية ملناقشة مواضيع اجلرمية 
واالستفادة من األطروحات واألحباث اليت  ،وحوادث السري واملخدرات وغريها للوصول إىل حلول

  .تنشر للوصول إىل تكامل يف اخلدمات األمنية
  
  
  
  

                                                             
، )2008مركز اخلليج لألحباث، : ديب(، المفاهيم األساسية في العالقات الدوليةمارتن غريفيتس، تريي أوكاالهان،  -1

 .194ص
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  ):، غير القانونية، غير المشروعةالسرية(شرعية الغير الهجرة 
ا تلك اليت تتم  بطرق غري قانونية نظرا لصعوبة عموما ميكن تعريف اهلجرة غري الشرعية على أ

حيث تعقدت إجراءات السفر وأصبحت اهلجرة الشرعية شبه  ،السفر وصعوبة اهلجرة الشرعية
  .)1(مستحيلة

  :أهمية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة يف كون هذه األخرية مدخال هاما لفهم نشأة وتطور حلف مشال األطلسي  

الباردة، ما سيسمح بالتايل بفهم مكمن قوة احللف اليت جعلته كأحد املعامل املهمة حلقبة احلرب 
يار العدو األول الذي  يتكيف مع األوضاع الدولية اليت تلت هذه احلقبة ومن مث استمراره بعد ا

  ).االحتاد السوفييت(وجد من أجله 
األمنية على أن ما يهمنا يف هذه الدراسة هو معرفة أهم التحوالت اليت عرفتها اإلسرتاتيجية 

والعسكرية للناتو، ومن مث االنتقال حملاولة فهم أسباب توجه اهتمامات هذا األخري حنو اجلنوب 
الذي ميثل حاليا آلية تعاون " احلوار األطلسي"خصوصا منطقة املتوسط، ليعقد معها بالتايل 

جرة ومن هنا سوف نركز على موضوع اهل. رئيسية وأساسية للحلف مع سبعة دول جنوب املتوسط
شرعية كأحد املواضيع اجلديدة اليت أصبحت حمور اهتمام احللف على اعتبارها من بني الغري 

" احلوار"كما يهمنا أيضا فهم وحتليل التغري يف حمتوى هذا . التهديدات الالمتاثلية لألمن األوريب
ية غرب شرعالبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، وما كانت نتيجته تناول قضايا اهلجرة غري 

ا املتعاونون األطلسيون من خالل النظر يف  املتوسط كأحد أهم القضايا حاليا، واليت يتباحث بشأ
ا والبحث عن سبل ووسائل احلد منها، حيث يعتربها الناتو أحد أهم التهديدات األمنية  مضمو

ب املتوسط وبالتايل سننظر يف فرص الدول جنو . اآلتية من جنوب املتوسط حنو الضفة الشمالية
الداخلة يف احلوار من االستفادة من هذا األخري مبا خيدم مصاحلها، وما هي إمكانيات اضطالعها 

                                                             
ا،: أوروبا إىل الشرعية غري العربية اهلجرة"بشري،  هشام -1 ا، تداعيا ، 179 ، العددالدولية مجلة السياسة :القاهرة ،"مواجهتها سبل أسبا

  .170ص ،2010جانفي



وار رة حالة دراسة: طل ا  مقدمة                   )2012-2001( املتوسط غرب الشرعية غ ال
 

 10 

ا هي اخلطر، من خالل  مبكانة هامة فيه، وهل هي دول متعاونة مع احللف ضد املخاطر أم أ
  .إسقاط ذلك على اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط

  :أهداف الدراسة
 :أهداف ذاتية  -  أ

ا من دول العامل  إن احلوار األطلسي، وكغريه من املبادرات اليت تقدمها الدول الغربية الكربى لنظريا
الثالث، ليس بطبيعة احلال مبادرة بريئة تسعى من خالهلا هذه الدول وكما تزعم بذلك إىل إرساء 

ل من أجل الصاحل قواعد األمن واالستقرار يف املتوسط، وكذا إضفاء قواعد التعاون األمين املتباد
بل تكمن وراءه العديد من األهداف اخلفية اليت ختدم مصاحل . العام وحتقيق السلم واألمن الدوليني

األجندة الغربية وعلى رأسها الدول املهيمنة على حلف مشال األطلسي على غرار الواليات املتحدة 
  .األمريكية، بريطانيا وفرنسا

دف إىل  علن عنها، والنظر يف خماطر املالبحث يف هذه األهداف غري من هنا فإن هذه الدراسة 
حتقيقها على أمن واستقرار املتوسط، وكذا معرفة التغري الذي تعرفه وفقا للظروف واألوضاع 
الدولية، وبالتايل معرفة مدى اعتبار حلف مشال األطلسي للدول جنوب املتوسط كحليف 

ديدات أمنية م ا تعتربها الشرتكة على غرار اهلجرة غري إسرتاتيجي ومتعاون ملواجهة  شرعية، أم أ
ا مصدر اخلطر ومكمن تصدير اهلجرة غري  ا حتمله من أفكار تطرفية مبشرعية الهي حبد ذا

  .وإرهابية يف بعض األحيان، إضافة إىل اختالف قيمي على كل املستويات
 :أهداف موضوعية  - ب

غريت العديد من املفاهيم والرؤى األمنية من املعروف أن أحداث احلادي عشر من سبتمرب قد 
على الساحة الدولية، وقد كان احلوار األطلسي الذي سبق اإلعالن عنه بني الضفة اجلنوبية 
للمتوسط وحلف الناتو، أحد هذه الرؤى األمنية اليت عرفت تغريا حلقبة ما بعد أحداث نيويورك 

وغري ... رؤى األمنية، اإلسرتاتيجياتحيث عرف هذا األخري تغريا يف األهداف، ال. وواشنطن
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شرعية كأحد التهديدات اجلديدة لألمن األوريب الذلك، واليت كان نتاجها االهتمام باهلجرة غري 
ا صفة اإلرهاب   .واليت تعرف تزايدا مستمرا، وخاصة حني تكون آتية من دول إسالمية تلصق 

دف إىل النظر يف هذا التغري يف اإلسرتاتيجية األمنية والعسكرية حللف  عليه، فإن هذه الدراسة 
الناتو يف إطار احلوار األطلسي، وكذا معرفة وحتليل األسباب، األهداف والنتائج، على كل من 

فضال . حلف مشال األطلسي من جهة، ودول جنوب املتوسط الداخلة يف احلوار من جهة أخرى
وب املتوسط جتاه قضايا اهلجرة غري عن النظر يف تأثريات ذلك على النظرة األوربية ودول جن

ا من تدابري أمنية مشرتكة للحد منها أو القضاء عليها، لنبني من خالل كل ال شرعية وما أخذ بشأ
  .ذلك، تأثري ما سبق على األوضاع األمنية ومتطلبات األمن واالستقرار يف حوض املتوسط

  :صعوبات الدراسة
صادفتنا يف دراستنا هذه عدم وجود مراجع أو وثائق  لقد كان من بني الصعوبات الرئيسية اليت

تتناول بشكل مباشر نظرة احلوار األطلسي لقضية اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط، 
حيث . وامليكانيزمات اليت عمل حلف مشال األطلسي على تبنيها من أجل وضع حد هلذه الظاهرة

عام أو يف إطار مبادرات أورومتوسطية  توفرت املراجع اليت تناولت اهلجرة غري الشرعية بشكل
أخرى، كما توفرت كذلك وثائق حول حلف مشال األطلسي وحول احلوار األطلسي كذلك، غري 

ما . كانت شبه منعدمة) اهلجرة غري الشرعية واحلوار األطلسي(أن تلك اليت تربط بني املوضوعني 
ا من مراجع متعددة عن النظرة اليت دفعنا بالتايل إىل تبين استنتاجات خمتلفة قمنا باستخالصه

يتبناها احللف جتاه اهلجرة غري الشرعية وكذا عن خمتلف الوسائل اليت عمد إىل تبنيها بالتعاون مع 
شركائه املتوسطيني للحد من هذه الظاهرة أو العمل على القضاء عليها يف إطار مبادرة احلوار 

م كثريا الواليات املتحدة وقد أرجعنا ذلك يف تقديرنا إىل كون هذ. األطلسي ه الظاهرة ال 
م أيضا عددا كبريا من دول احللف   -العنصر األساسي واحملرك يف احللف–األمريكية  كما ال 

حيث مل . عدى تلك املشاطئة حلوض املتوسط واملتمثلة أساسا يف اليونان، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا
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ذه الظاهرة قبل  ، رغم حماوالت هذه الدول املذكورة للضغط 9/11يهتم احللف بشكل فعلي 
  .عليه من أجل تبين إجراءات معينة للتعامل مع حركات اهلجرة غري الشرعية حنوها

  



  
  

ول     :الفصل

غ رة لل العام طار

املتوسط غرب  .الشرعية
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  :تمهيد
تتفق جل الدراسات السياسية واالجتماعية على وجه اخلصوص على اعتبار اهلجرة غري الشرعية 
دد على حد سواء تلك  أحد أهم األخطار اليت تتعرض هلا الدول يف السنوات األخرية واليت 

املصدرة هلا عرب حركات هجرية ال ختضع ملعايري قانونية أو أمنية أو صحية، مما املستقبلة وكذا 
ديدا حقيقيا على أمن املواطنني واستقرار الدول حيث تعترب منطقة املتوسط يف ذلك . يشكل 

أحد أهم األقطاب على املستوى العاملي واليت تزدهر فيها هذه اآلفة، ما دفع بالتايل الدول 
ل جنوب املتوسط على العمل معا للحد من تبعات مثل هذه التهديدات الالمتاثلية األوروبية ودو 

  .واليت تصبح أمامها امليكانيزمات العسكرية عاجزة بالكامل عن حلها ووضع حد هلا
عليه، سنعمد يف هذا الفصل من خالل ثالث مباحث على تعريف ظاهرة اهلجرة، وبالتايل اهلجرة 

ال، واليت حاولت تفسري  نعرجومن مث غري الشرعية،  على التحليالت النظرية اليت متت يف هذا ا
، واليت جعلت من التعاون من هذه الظاهرة، لنربطها يف األخري بتهديدات أمنية أخرى يف املتوسط

  .أجل معاجلتها والتصدي هلا، ضرورة عاجلة تستدعي تعاون كل الدول املتوسطية
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  :شرعيةالغير ماهية الهجرة  :المبحث األول
  :والهجرة غير الشرعية الهجرة مفهوم: أوال         

  :تعريف الهجرة -1
  :ةلغ  - أ 

ا" ترتيب القاموس احمليط"معجم  جاء تعريف اهلجرة يف   .)1()اخلروج من أرض إىل أخرى: (بأ
هي اخلروج من  - بالضم–واهلجرة  - بالكسر–اهلجرة : (كذلك بأن  "لسان العرب"كما ورد يف 

  .)2()أرض إىل أرض
  .)3("املنجد"، وكذا قاموس "املعجم الصايف يف اللغة العربية"وهو كذلك نفس التعريف الذي قدمه 

واملهاجرة من أرض إىل أرض ترك األوىل : (... ما يليك" خمتار الصحاح"حني عرفها يف 
  .)4()للثانية

ا   .وقد اكتفت هذه التعاريف يف جمملها بوصف حركة اهلجرة فقط، دون التفصيل يف مسببا
ا" املعجم الوسيط"عرفها و  اخلروج من أرض إىل أخرى، وانتقال األفراد من مكان إىل آخر : (بأ

  .)5()سعيا وراء الرزق
التفاوت يف نسبة النمو وما يالحظ على هذا التعريف، أنه قد ركز على العامل االقتصادي، وتأثري 

  .بني األقطار على حركة اهلجرة

                                                             
دار : دمشق(، 4، ج3، طترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البالغة الطاهر أمحد الزاوي، -1

 . 481، ص)1970الفكر، 
لد اخلامس، لسان العربأبو الفضل ابن منظور،  -2   .251، ص)ن.س.ددار صادر، : بريوت(، ا
  :أيضا أنظر -3

. 705، ص)1980ن، .د.د:الرياض(، المعجم الصافي في اللغة العربيةصاحل العلي الصاحل، أمينة الشيخ سليمان األمحد، 
  . 855، ص)1986دار املشرق، : بريوت(، المنجد في اللغةلويس معلوف، 

 .324، ص)1996املكتبة العصرية، : بريوت(، مختار الصحاححممد بن أيب بكر الرازي،  -4
 .973، ص)1972جممع اللغة العربية، : القاهرة(، المعجم الوسيطيم أنيس وآخرون، إبراه -5
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موعة من السكان من دولة إىل : (، أن اهلجرة هي"Larousse"قاموس وورد يف  انتقال مجاعي 
  .)1()أخرى

: ، هي كالتايل"Dictionnaire de l'académie française"واهلجرة حسب قاموس 
وال يقال إال إذا تعلق األمر . أجل االستقرار النقل، حركة االنتقال من دولة إىل أخرى من(

  .)2()مبجموعة معتربة من السكان
، يعطي هذا األخري ثالث معان للفعل "New Webster"يف تعريف للهجرة يف قاموس و 
"Migrate:"  
االنتقال من مكان آلخر وخاصة من دولة أو إقليم أو حمل سكن أو إقامة إىل مكان آخر  - 1

 .بغرض اإلقامة فيه
 .االنتقال بصفة دورية من إقليم إىل إقليم آخر - 2
  .)To transfer")3" لينتقل أو حيو  - 3

  :، فهو يعطي معنيني للفعل ذاته"Oxford"أما قاموس 
  .االنتقال من مكان إىل آخر بغرض العيش أو العمل فيه - 1
  .)4(االنتقال من مكان إىل آخر حسب الفصول - 2
 :اصطالحا  -ب 

 الديموغرافيا(السكان  علم في :(  
ا  وضع عن حبثا آخر إىل موقع من -مجاعيا أو فرديا كان–االنتقال : (تعرف اهلجرة فيه على أ

 .)1()اقتصاديا، دينيا أو سياسيا يا،اجتماع أفضل؛
                                                             

1- Larousse, (Manchecourt: Maury-Eurolivres, Juin 2002), p268. 
2- Dictionnaire de l'académie française, 5ème édition, (---: ---, 1798), p2004. 

، )2009دار الفكر اجلامعي، : اإلسكندرية(، رؤيا مستقبلية: الشرعيةالهجرة غير طارق عبد احلميد الشهاوي،  -3
  .14ص

4- A.S. Hornby and others, Oxford Advanced Learner's Dictionary: Of current 
English, (Oxford: Oxford University Press, 1998), p737. 
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ذا  حيث يضع، االنتقال هذا على حتفز اليت العوامل أمهية على التعريف يؤكد هذا أن جند و
  .مقدمتها يف واالقتصادي ياالجتماع العاملني
 االجتماع علم في :  

 الطبقة أو االجتماعية كتغيري احلرفة احلالة تبدل: (اأ تعرف على االجتماع علم يف اهلجرة ظاهرة
  .)2()وغريها االجتماعية
 يطال الذي التغيري االجتماعي ذلك على ركز للهجرة؛ إذ اجتماعيا بعدا التعريف هذا لقد أعطى

 أنه كما مركزيا مفهوما الطبقة مفهوم من جعل أنه التعريف هذا على يالحظ. ةالطبق أو الفرد
تمع داخل أخرى إىل طبقة من الفرد من انتقال جعل  علم يف اهلجرة عن املعربة احلالة هي ا

  .االجتماع
  علم النفسفي:  

ا غريزة فطرية يف اإلنسان، أي : "عرف اهلجرة على لسان وليام ماكدوغلت  استعداد فطري بأ
موروث ال حيتاج إىل تعلم، ويدفع الكائن إىل القيام بسلوك خاص يف موقف معني، مثلها يف 

  .)3(."..ذلك، مثل غريزة التملك
السيكولوجية هي  اقرتنت اهلجرة يف هذا التعريف بالفطرة، على اعتبار أن العوامل الداخليةوهنا 

  .اليت تدفع باألفراد إىل املهاجرة
  
  
  

                                                                                                                                                                                         
 .22/11/2014، 3554، العدد مجلة الحوار المتمدن، "اهلجرة غري الشرعية" د،حممد حممود السي -1
مكتب النائب العام، مكتب : ، مصرل العربيةورقة عمل حول الهجرة غير المشروعة بين الدو النيابة العامة املصرية،  -2

 .3ن، ص.س.دالتعاون الدويل، 
 ،)2003 خمرب علم اجتماع االتصال،: اجلزائر(، الهجرة والعنصرية في الصحافة األوروبيةفيصل دليو وآخرون،  -3

  .33ص
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  القانون الدوليفي: 
انتقال األفراد من دولة ألخرى بقصد اإلقامة : (إن اهلجرة كما يوضحها القانون الدويل العام، هي

الدائمة فيها، فهي تتضمن هجرة من الدولة األصلية واختاذ املوطن اجلديد مقرا وسكنا 
  .)1()مستدميا

ا "فرجايننادر "يعرفها العرب والغرب؛ يف تعريف للفقهاء والكتاب و  مغادرة الشخص إقليم : (بأ
  .)2()دولته أو املقيم فيها إىل إقليم دولة أخرى بنية اإلقامة يف هذه الدولة األخرية بصفة دائمة

ا" سعد الدين إبراهيم"كما يعرفها  ظاهرة جغرافية تعرب عن دينامكية سكانية، على شكل : (بأ
وهي جزء من احلركة . االستقرار االعتيادي للفردسكان من مكان آلخر، وذلك بتغيري مكان  تنقل

  ).العامة للسكان
أحدمها عام يعين احلركة أو الفعل اآلين يف االنتقال إىل : (وحسب تريباال، فإن للهجرة مفهومان

دولة غري الدولة األصل، واآلخر خاص يعين دخول أشخاص يقيمون لفرتة معينة فوق إقليم دولة 
  .)3()غري دولتهم

الشخص الذي يبدي الرغبة يف تغيري اإلقامة من املهاجر هو : (ما يليالكاتب جورج  أوردوقد 
–بلده األصلي ليقيم يف دولة أخرى وحيصل على جنسيتها ويندمج يف جمتمعها، والعامل األجنيب 

هو الشخص الذي ينتقل من بلده إىل بلد آخر من أجل العمل، والالجئ هو الشخص  -عنده
  .)4()مغادرة بلده بسبب خوفه على حياته إن بقي يف بلده األصليالذي يضطر إىل 

                                                             
  .19، صسابقمرجع طارق عبد احلميد الشهاوي،  -1
 .14ص ،مرجعال نفس -2
اجلزائر : ، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل"العوامل والسياسات: الهجرة في المجال األورومتوسطي"عياد حممد مسري،  -3

  .30/04/2008-29جامعة منتوري، : واقع وآفاق، قسنطينة: واألمن يف املتوسط
 .مرجعلنفس ا -4
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لقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمد ونشر على املأل بقرار من اجلمعية العامة 
؛ يف الفقرة الثانية من املادة 1948ديسمرب  10، واملؤرخ يف )3-د(ألف  217لألمم املتحدة رقم 

  .)1()حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده لكل فرد: (على ما يلي13
  :الهجرة غير الشرعية -2
هي انتقال فرد أو مجاعة من األفراد من مكان إىل مكان آخر بطرق سرية خمالفة لقانون اهلجرة  و 

  .كما هو متعارف عليه دوليا
نظرا لطبيعة هذه الظاهرة ولكون وضع املهاجر السري  ،ويصعب حتديد حجم اهلجرة غري الشرعية
  :يشمل أصنافا متباينة من املهاجرين فمنهم

األشخاص الذين يدخلون بطريقة غري قانونية إىل دول االستقبال وال يسوون وضعهم • 
   .القانوين

 األشخاص الذين يدخلون دول االستقبال بطريقة قانونية وميكثون هناك بعد انقضاء مدة• 
  .اإلقامة القانونية

ا •        .قانونا األشخاص الذين يشتغلون بطريقة غري قانونية خالل إقامة مسموح 
  .األشخاص الذين يشغلون منصبا دون املنصوص عليه يف عقد العمل•      

، يدخلون بطريقة بية املهاجرين غري الشرعينيوبالنسبة للكثري من دول جنوب أوربا، فإن أغل
مبعىن  .)2(لكنهم خيرتقون فيما مدة وشروط اإلقامة فيها، ليبقوا على أراضي هذه الدولشرعية، 

م يدخلون أراضي دول املقصد بتأشريات حمددة املدة، مث يبقون فيها بعد نفاذ املدة املسموح  أ
 .ا

                                                             
لد األولاإلنسانالوثائق الدولية المعنية بحقوق حممود شريف بسيوين،  -1 دار الشروق، : القاهرة( ،الوثائق العاملية: ، ا

 .29، ص)2003
2- Martin Baldwin-Edwards, "Illegal migration in the Mediterranean", 5th International 
Seminar on Security and Defence in the Mediterranean: Multi-Dimensional Security, 
Barcelona: Fundación CIDOB, ---, p115. 
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تقبال فاهلجرة غري الشرعية إذن تتمثل يف فعل املغادرة من إقليم الدولة األصل ودخول دولة االس
وعادة ما يكون ذلك . دون إتباع اإلجراءات القانونية اليت جتعل من هذا الفعل عمال مشروعا

ريب املهاجرين   .)1(مبساعدة عصابات 
 الهجرة غير الشرعية من منظور حقوق اإلنسان: 

تشهد دول العامل اليوم توجها حنو االنغالق على نفسها فيما خيص التدفقات اهلجرية حنوها، 
ما متت مالحظته خبصوص سياسات اهلجرة لدى هذه الدول، خاصة منها حيث أنه وحسب 

الدول األوروبية، تبني أن السياسات املطبقة داخلها خبصوص احلد من اهلجرة حنوها، واليت رافقتها 
اخلية لدى العديد من الدول فضال عن احلروب، كل هذا أدى إىل تفشي اهلجرة غري نزاعات د

  .الشرعية نظرا لصعوبة اللجوء يف إطار قانوين بسبب ما سبق ذكره
لكل فرد حق التماس (منه أن  14ومن املعلوم أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أورد يف املادة 

  .)2()خالصا من االضطهادملجأ يف بلدان أخرى والتمتع به 
 وبطبيعة احلال، فإن اللجوء أيا كانت أسبابه، ليس السبب الوحيد لزيادة موجات اهلجرة غري

أحد العوامل املؤدية إىل وعدم احرتام هذه املادة الشرعية، ولكن يبقى هذا التوجه حنو االنغالق 
  .ذلك

 الهجرة غير الشرعية من منظور القانون الدولي العام: 
أكد القانون الدويل العام يف العديد من املناسبات على ضرورة متابعة اجلهود الدولية واإلقليمية لقد 

ريب املهاجرين، فقد ظلت اجلرمية املنظمة موضوع حبث لدى جلنة منع اجلرمية  يف جمال منع 
ا الثالثة، حيث انعكست املناقشة بشأن هذه املسألة يف ثالث ة مشروعات والعدالة اجلنائية يف دور

لس االقتصادي واالجتماعي، وتركز االهتمام يف القرار الثالث  قرارات اعتمدها لس (ا قرار ا

                                                             
مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ، آليات التصدي للهجرة غير الشرعيةفايزة بركان،  -1

 . 19، ص2011/2012جامعة احلاج خلضر، : ختصص علم اإلجرام والعقاب، باتنة احلقوق،
  .29، صمرجع سابقحممود شريف بسيوين،  -2
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على إجراءات العدالة اجلنائية املعنية مبكافحة التهريب املنظم للمهاجرين غري ) 1994/14
اجلرمية من مجيع الشرعيني يف كثري من أحناء العامل، وحث الدول على التعاون ملواجهة هذه 

  . )1(جوانبها، واختاذ تدابري وإجراءات فورية وفعالة ملكافحتها
  

  :الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط: ثانيا
املتوسط األبيض االجتاه حنو الضفة الشمالية للبحر تتمثل اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط يف 

ر حنو مشال عبو أو دول  سواء كدول استقبال ،)باخلصوص حنو دول كفرنسا، إيطاليا، إسبانيا(
 وأ ،، بتأشريات مزورةحبرا قوارببواسطة الر و عبال ، حيث يتمبدون وثائق رمسيةأوربا، وذلك 

ن غري الشرعيني من و املهاجر  نطلقوعادة ما ي. رجعة دونأو الدراسة حبرا أو جوا الذهاب للسياحة 
طنيها أو من األفارقة جنوب الصحراء الذين موا دول كليبيا، تونس، اجلزائر واملغرب، سواء من

   .اختذوا هذه الدول كدول معرب كذلك
شرح كيف أن التقديرات اليت تقدمها هذه للمهاجر السري هي ما ي" الغامضة"الوضعية ولعل 

% 15و 10فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم اهلجرة السرية ما بني  ؛اجلهة أو تلك تظل متضاربة

مليون  180املهاجرين يف العامل البالغ حسب التقديرات األخرية لألمم املتحدة حوايل  من عدد
وحسب منظمة اهلجرة الدولية فإن حجم اهلجرة غري القانونية يف دول االحتاد األورويب . شخص
  .)2(مليون فرد 1,5 حنوإىل يصل 

تقدر أعداد املهاجرين غري الشرعيني يف دول ) EUROPOL(فإن الشرطة األوروبية  ا،ويف أوروب
أن هذا النوع من اهلجرة ليس حديث العهد،  على. االحتاد األورويب حبوايل نصف مليون مهاجر

وكان أصل هؤالء املهاجرين من إسبانيا والربتغال  ،اتيالستين منذفقد كان متواجدا يف أوروبا 
  .واملغرب العريب

                                                             
  .61-60، ص صمرجع سابقطارق عبد احلميد الشهاوي،  -1
 .مرجع سابقحممد حممود السيد،  -2
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خرية من القرن املاضي مرحلة حامسة يف رسم معامل جديدة للهجرة لقد شكلت العقود الثالثة األ
 .يف حوض املتوسط، متيزت بتسجيل تدفق واسع ألنواع اهلجرة من اجلنوب

  :إىل ثالث حمطات زمنية مرتابطة ومتداخلة وهي اهلجرة يف حوض املتوسط ميكن تقسيم
  ):1985قبل (املرحلة األوىل 

ال تزال حباجة ماسة إىل مزيد من العمالة القادمة خالل هذه املرحلة كانت الدول األوروبية حيث  
كما أن الدول األوروبية نفسها كانت متحكمة يف حركة تدفق املهاجرين من اجلنوب   .من اجلنوب

وأهم ما ميز هذه املرحلة أن املهاجر اجلنويب متكن من فهم قواعد . عرب قنوات التجمع العائلي
بلورة اخلطابات  وبداية ،وصار يطالب حبق دخول أبنائه املدارس احلكومية ،اللعبة يف دول الشمال

  .)1(احلقوقية للمهاجر
دول اجلنوب حمفزة هلم لاللتحاق  من" القادمني"كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين 

ويبدو أن الكثري منهم استفاد من غفلة األنظمة األمنية األوروبية يف هذه املرحلة  ،بنظرائهم
  .بالذات

  ):1995-1985(املرحلة الثانية 
متيزت هذه املرحلة ببداية ظهور التناقضات املرتبطة باملهاجرين الشرعيني ومزامحتهم أبناء البلد 

يف كل من فرنسا وبلجيكا اليت كانت  األصليني، وقد تزامن هذا الفعل مع إغالق مناجم الفحم
ويف مقابل هذا الوضع االحرتازي تزايدت رغبة . كرب عدد من املهاجرين الشرعينيأتستوعب آنذاك 

  .أبناء اجلنوب يف اهلجرة جتاه دول الشمال ما أدى إىل إغالق احلدود
وأملانيا ولكسمبورغ املوقعة بني كل من فرنسا " ناتفاقية شنج"ومع دخول  1995 جوان 19ففي 

لكن . مت السماح مبوجبها حبرية تنقل األشخاص املنتمني إىل الفضاء األورويب ،وهولندا حيز التنفيذ
مع دخول كل من إسبانيا والربتغال إىل هذا الفضاء اختذت قضية اهلجرة أبعادا غري متوقعة، و 

                                                             
  .مرجع سابقحممد حممود السيد،  -1
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ازية أمام أي عملية هجرة السيما بعد جلوء سلطات مدريد إىل فرض مزيد من اإلجراءات االحرت 
  .جديدة، وذلك يف حماولة ملنح مواطنيها مزيدا من االندماج يف االحتاد األورويب

املخصصة  1990يف هذه املرحلة تربز مفارقة كبرية تتمثل يف االتفاقيات الدولية الصادرة يف العام 
من اجلنوب يف العام  واليت صادقت عليها تسع دول" محاية حقوق العمال املهاجرين وأهاليهم"لـ

ووجه املفارقة هنا هي أن هذه االتفاقية مل حتظ بقبول أي دولة أوروبية وهو األمر الذي . 1998
يفسر الرغبة األوروبية يف التعامل مع هذا املعطى اجلديد من منظور جديد ولو مت األمر على 

  .تنقل والبحث عن غد أفضلحساب احلقوق اليت تضمنها املواثيق الدولية الداعية إىل احلق يف ال
  ):2015 - 1995(املرحلة الثالثة 

ج سياسة أمنية  أخذت هذه املرحلة طابعا أمنيا صارما جلأت من خالله الدول األوروبية إىل 
والذي يستند إىل تبين إجراءات خبصوص " القانون اجلديد للهجرة"صارمة عرب تنفيذ مقررات 

، الشرعيني اتفاقيات مع دول اجلنوب حول ترحيل املهاجرين غريمسألة التجمع العائلي، وإبرام 
احلوار األطلسي حللف "و" سياسة اجلوار األوروبية"، "االحتاد من أجل املتوسط"وهو ما تضمنه 

كمعطى جديد إىل مسائل التعاون مع   - موضوع الدراسةوهو –، الذي أدخل هذه املسألة "الناتو
السرية /جتاه هذه السياسة بدأ ما يعرف اآلن باهلجرة غري الشرعيةوكرد فعل . شركائه املتوسطيني

  .)1(حتيل على عملية االلتحاق بالديار األوروبية بدون وجه قانوين واليت
متخوفة بشكل مفرط من االنفجار الدميغرايف املصحوب بأزمة "اليوم  إن الضفة الشمالية للمتوسط

هذا االنفجار تكمن يف استمرار اهلجرة السرية  اقتصادية يف جمتمعات جنوب املتوسط، وخطورة
ا بشكل يصبح فيه املهاجرين عبارة عن الجئني اقتصاديني يهددون متاسك واندماج  حنو جمتمعا

                                                             
 .مرجع سابقحممد حممود السيد،  -1
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تمعات الغربية ا  "صراع احلضارات"وهو ما يؤكد على استمرار نظرية  .)1("ا  Samuelاليت جاء 

HUNTINGTON.  

                                                             
مداخلة مقدمة للملتقى ، "وانعكاساته على الترتيبات األمنية في المتوسط األمن التحول في مفهوم"مصطفى خبوش،  -1

 .30/04/2008-29جامعة منتوري، : واقع وآفاق، قسنطينة: اجلزائر واألمن يف املتوسط حول الدويل
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  :النظريةشرعية غرب المتوسط من الناحية الغير الهجرة : المبحث الثاني

  :بين األمننة ونزع األمننة: مدرسة كوبنهاجن: أوال
ا مع دول جنوب " إدوارد مورتيمري"يشري الباحث " عند دراسته للرؤية األمنية األوروبية يف عالقا

مع انتهاء احلرب الباردة تغريت الرؤية األمنية للدول األوروبية، وصارت ترتبط و املتوسط، إىل أنه 
القارة النظرة الغالبة يف غرب وجنوب حيث أنه وعلى عكس الشمال، فإن  .مبوقع كل دولة

منقوال بطبيعة احلال عرب اهلجرة غري ( األوروبية هو أن التهديد يأيت أساسا من جنوب املتوسط
، ويوضح الباحث أن التهديدات القادمة من اجلنوب هلا جذورها االقتصادية )الشرعية خاصة

من مث و  .واالجتماعية والسياسية، ولذلك ال تكفي القوة العسكرية وحدها لضمان األمن األورويب
 جيب وضع سياسة شاملة تتضمن كل هذه اجلوانب، وهذا يعكس التحول الذي طرأ على مفهوم

  .، وظهور مفهوم األمن الشامل أو العاملي)1("األمن بعد احلرب الباردة
، إثر دخوله إىل باري بوزانفهذا املفهوم األخري يدل على توسيع مفهوم األمن الذي تطرق له 

 السمات غري: "كمدير أحد املشاريع البحثية للمعهد واملعنون ب 1988ن يف معهد كوبنهاج
باملدرسة واشرتاكه مع بوزان وتأليف أويل ويفر ، تاله بعد ذلك التحاق "العسكرية لألمن األورويب

سلسلة من البحوث النظرية، فمن خالل عدة لقاءات طور هؤالء املنظرون برناجما حبثيا يف 
 للمفاهيم واألطر الفكرية السائدة يف الدراسات اإلسرتاتيجية اليت هيمنت الدراسات األمنية بديال

  .على طريقة مفهمة األمن
 امقاربتني نظريتني ملفهمة وإعادة مفهمة األمن والظواهر املتصلة، األوىل كانت نتاج قدم هؤالء

األمن : "داخل املعهد حتت إشراف باري بوزان، وهو ما يعرف بطور للمشروع امل امجاعي

                                                             
 .مرجع سابق، "وانعكاساته على الرتتيبات األمنية يف املتوسط األمن التحول يف مفهوم"مصطفى خبوش،  -1
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تمعي لألمن أو  الفعل التواصليالثانية متمثلة يف الفكرة اليت قدمها أويل ويفر حول  فيما كانت" ا
  .)1("نظرية األمننة: "ما أصبح يعرف ب

تمعي  *   ):Social Security(األمن ا
للمدرسة، تزايدت األصوات املنادية بضرورة جتاوز التكوين  كرد فعل عن األجندة البحثية الصاعدة

املادي للتهديدات، وفك االرتباط التقليدي والتعسفي بني مفهوم األمن والدولة وضرورة اعتبار 
ففي بعض األحيان قد ال تكون الدولة هي . ةغري الدول )األمنية(األشكال األخرى من الفواعل 

فكما يقول . اهلوبزي، بل قد تكون، على عكس ذلك هي مصدر التهديدحامي املواطنني باملعىن 
هي أحد األسباب الرئيسية النعدام األمن، وهي جزء من ... الدولة ذات السيادة: "واين جونز

ونظرا للسياق التارخيي الذي ظهرت فيه املقاربة تزامنا مع اندالع ". املشكلة بدال من حلها
ناطق، باإلضافة إىل تزايد وترية اهلجرة إىل أوربا وتصاعد حدة موجات العنف يف العديد من امل

تمع"كل ذلك أدى بعلماء كوبنهاجن إىل وضع . املشكالت االجتماعية الناجتة عنها   "ا
كموضوع مرجعا لألمن يف مواجهة الدولة اليت أصبحت، حسب رأيهم املصدر األساسي 

  .)2(للتهديد
الفرد هو املوضوع املرجعي واهلدف األساسي لألمن وما الدولة ويف هذا الصدد يعتقد النقديون أن 

وذلك بسبب تراجع قدرة الدولة يف الظروف الراهنة على مواجهة  ،إال وسيلة لتحقيق هذه الغاية
ا مسارات العوملة املتسارعة إضافة إىل تدفقات اهلجرة القادمة من الدول  التحديات اليت أفرز

ة أو الغنية، هذه التدفقات اليت تؤدي حسب هذه املدرسة إىل خلق الفقرية إىل الدول املتقدم
توترات اجتماعية جديدة ومنط إنتاجي غري متوازن، مما يؤدي إىل تنامي الصدمات داخل الدول 

                                                             
، 169، دراسات إسرتاتيجية، العدد تطور الدراسات األمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربيسيد أمحد قوجيلي،  -1
  .25، ص)2012مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، : أبو ظيب(
 .26، صمرجعنفس ال -2
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تمعات لذا تتحول الدولة يف نظر النقديني إىل وسيلة حلماية أمن األفراد واملؤسسات احلكومية  وا
  .)1(من تدفق املناطق الفقريةيف املناطق املزدهرة 

تمعي حسب بوزان مرتبط بأمن املهاجرين، األمن الثقايف، اهلوية، األمم، الثقافات  فاألمن ا
االستمرارية، ضمن الشروط املقبولة للتطور، لألمناط التقليدية ": ، وهو يعرفه بأنه)2(واإليديولوجيات

تمع على االستمرار يف طابعه ، "للغة والثقافة واهلوية الدينية والقومية والعادات مبعىن أنه بقدرة ا
وحسب هذا التعريف يصبح . اجلوهري يف ظل الظروف املتغرية والتهديدات احملتملة أو الفعلية

تمع أو اجلم اعات االجتماعية هي الطرف املعرض للتهديد، كما تصبح اهلوية بدورها هي ا
تمعي ". إن اجلماعات مؤسسة حول اهلوية"وكما يقول بوزان . القيمة املهددة وعليه، فإن األمن ا

تمعات التهديد يف عنصر اهلوية والذي متثل اهلجرة غري  .)3(هو تلك األوضاع اليت تدرك فيها ا
تمعي يف  الشرعية أو غري املنظمة أو غري القانونية أحد أهم التهديدات لعنصر اهلوية والتجانس ا

  .تصور الضفة الشمالية حلوض املتوسط
تمعي من أبعاد األمن البشري أو اإلنساين، واملوضوع املركزي للدراسات األمنية  ويعترب األمن ا

اية احلرب الباردة، نظرا للتطو  ر السريع لوسائل االتصال والنقل، التزايد اهلائل املعاصرة خاصة بعد 
احلركية املتنامية لألفراد، اإلرهاب البيولوجي، واهلجرات الدولية الشرعية وغري  ،يف املبادالت الدولية

تمعات واألفراد بسبب مسائل اهلوية املطروحة حبدة  الشرعية وما متثله كمصدر قلق لدى الدول وا
تمعات الغربية  واليت تعترب أحد املظاهر األكثر خطورة على األمن من منطلق ارتباطه يف ا

  .باحلركات البشرية عرب املتوسط 

                                                             
مذكرة مقدمة ، 2010-1995البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات األورو مغاربية ختو فايزة،  -1

: ختصص الدراسات اإلسرتاتيجية واألمنية، اجلزائر صول على درجة املاجستري يف العلوم السياسية،استكماال ملتطلبات احل
 .48، ص2010/2011، 3جامعة اجلزائر 

 .49-48، ص صمرجعنفس ال -2
 .27ص، مرجع سابقسيد أمحد قوجيلي،  -3
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وبإسقاط هذا املفهوم على الظاهرة املدروسة، فإن املؤشر الدميغرايف يعترب من بني أهم "
ة التدفقات االنشغاالت الكربى لألمن مبفهومه احلديث واملوسع نتيجة النعكاساته السلبية يف تغذي

اهلجرية من اجلنوب حنو الشمال املتوسطي خاصة يف اجلهة الغربية منه حيث عرفت منوا سريعا، 
خوف األورويب ينبع من توتعترب دول املغرب العريب منوذجا واضحا للحركية الدميغرافية النشطة، فال

ول، بسبب العدد االختالل يف التوازن الدميغرايف وعدم القدرة على احلفاظ عليه يف تلك الد
اإلمجايل للسكان يف كلتا الضفتني وما يعكسه هذا التباين من تزايد واخنفاض قوة العمل، أي زيادة 

الصراع نسب البطالة يف اجلنوب، وارتفاع الضغط اهلجري يف الشمال، فتصبح عوامل التهديد و 
تمعات األوروبية املتميزة "الوطنية- عرب"ذات الطبيعة  بضعف القدرة التجديدية  تؤثر على أمن ا

  .وشيخوخة البنية السكانية
كما تفرز ظاهرة اهلجرة شرحية اجتماعية تسعى للحفاظ على هويتها، حقوقها ومصاحلها املختلفة، 
تمع األورويب، وتعترب الطبقات االجتماعية  وهي مطالب تصعد من حدة التوتر والصراع داخل ا

وبالتايل املصدر األساسي للتهديد ضد األمن  ،ر حركيةغري األوروبية واملغاربية خاصة األكث
  .)1("األورويب يف بعده اإلنساين

ا أم خاصة، غري الشرعية و " Incontrôlée"تحكم فيها املغري فظاهرة اهلجرة  ينظر إليها بأ
ا تنجب التهديدات األخرى،  كل التهديدات " Propage"تنشر و " Engendre"مبا أ

دد بصورة هي واحدة و . األخرى من ميزات مرحلة ما بعد احلرب الباردة، صادرة من اجلنوب و
القادمني " Boat People"خاصة الدول األوروبية اليت تتخوف من الغزو املتزايد عرب ما أمسته بـ

–، امللوثني من اجلنوب والناقلني لكتل املهاجرين غري الشرعيني، البؤساء، مهريب املخدرات
  .)2(يف الشمال ذي يروج لهبيان الال، وهذا حسب واإلرهابيني -بالكسر

                                                             
 .50-49، ص صمرجع سابقختو فايزة،  -1

2- Badis SAOUDI, "Les variétés sécuritaires et leurs impacts sur la souveraineté des 
Etats de la méditerranée", Intervention au Séminaire international sur L’Algérie et la 
sécurité dans la méditerranée: Réalité et perspectives, Constantine: L’université de Mentouri, 
29-30/04/2008. 
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  :نظرية األمننة ونزع األمننة *
من بني أكثر اإلسهامات الفكرية أمهية ملدرسة  ) إضفاء الطابع األمين(تعترب نظرية األمننة 

مؤسس ( أويل ويفرظهرت النظرية ألول مرة يف أعمال حيث ن يف الدراسات األمنية، جكوبنها
واليت قام . املبكرة، اليت تطرق فيها إىل تأثري البنية اخلطابية على تشكيل الفعل األمين) النظرية

كربنامج حبثي للدراسات األمنية باالشرتاك مع جمموعة من الباحثني العاملني الحقا  تطويرها ب
  .)1(وآخرون غريهم" باري بوزان، ياب دي وايلد" باملعهد مثل

ا  مشكلةماذا جيعل من : ل سؤالحيث يتمحور فحوى هذه النظرية حو  معينة توصف على أ
  ؟"أمنية مشكلة"

دد سيادة واستقالل الدولة بطريقة سريعة ومأساوية،  شاكليف الواقع، فإن امل األمنية هي اليت 
لجوء إىل حق مما جيعل الدولة مضطرة ل. وبشكل ال تكون اإلمكانيات العادية كافية ملواجهتها

اخاص، يكون حمددا من      .)2(وخنبها طرف الدولة ذا
يتم من طرف الدولة وبالتحديد من طرف النخب أو أصحاب السلطة إذن حتديد املشكلة األمنية 

وهذا من خالل اخلطاب، أي أن قضية ما أو مشكلة معينة تعترب كموضوع للتهديد عند إضفاء 
  .)3(الطابع األمين عليها من طرف من هم موجودين يف دائرة السلطة

ويقول ويفر أنه بالرغم من الدور احملوري الذي تؤديه النخبة أو السلطة يف تعريف املشكلة األمنية 
تمع"وبالتايل حدوث األمننة، إال أن هذه األخرية ال تتم بدون تدخل  ، هذا الدور احملوري "ا

  :ويفر للمجتمع نابع من اعتبارين اثنني .الذي يعطيه أ
تمع: أوال تمع بدال من الدولة(ي كإطار بديل لألمن القومي تبنيه األمن ا   ).مرجعية ا

                                                             
 .27ص ،مرجع سابق د أمحد قوجيلي،سي -1

2- Barbara DELCOURT, Théories de la sécurité, (Bruxelles: Université libre de 
Bruxelles, 2006/2007), p59. 
3- Ibid, p59.  
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كفعل خطايب " األمن" فهو يعترب. تبنيه مفهوم لغوي لألمن يقوم على البنية اخلطابية للفعل: ثانيا
القدرة على إضفاء الطابع األمين على قضية مل تكن تعترب أمنية قبل التكلم " وبالتايل فاألمن هو

  ).للقوة التعبريية للفواعل األمنيةتائج السياسية فهو الن(، "عليها
بفضل قوة صيغة "ويفر كيف أن مسألة اجتماعية تصبح رهانا أمنيا، فيقول أنه  .ويوضح أ

مضمون الكالم يتم تأمني أو باألحرى أمننة رهان اجتماعي بتقدميه على أنه يتعلق ضمنا أو 
عتادة مقارنة بالرهانات االجتماعية اليت مل صراحة باألمن، وبالتايل احلصول على معاجلة غري م

تكن موضوع عملية األمننة وتبقى خاضعة ملعاجلة سياسية روتينية، وبالتايل فإن وصف قضية ما 
ا مشكلة أمنية يشرعن استخدام وسائل استثنائية   ".من قبل احلكومة بأ

أن القضية أو املشكلة  فاهلدف األساسي لألمننة هو تشريع استعمال اإلجراءات االستثنائية أي
أو االستعجاالت، حيث " سياسة الطوارئ"إىل عامل " السياسة العادية"املؤمنة تنتقل من جمال 

أن االستخدام املفرط ملربرات ) الدميقراطي(ميكن أن يربر جتاوز لوائح وتعليمات الوضع العادي 
عملية احلكم من املمارسات ويف هذا الصدد يقول األمن حيول . )1(يف صنع السياسةباري بوزان 

  .)2(الدستورية حنو ما هو يف حقيقة األمر أساليب تسلطية
، فبفضل اخلطاب )دول مشال األطلسي(مشال املتوسط وهو ما يالحظ يف قضية أمننة اهلجرة يف 

رفع قضية اهلجرة من السياسة العادية إىل اعتبارها مهدد ألمن أوروبا  األطلسيةاستطاعت النخب 
، حيث أصبحت اهلجرة اليت كانت من حقوق الفرد ومن )3(فربط بني اهلجرة واألمن ،وهويته

ديد لألمن إذا كانت احلرية مرغوبة، : "والتزفكما قال . مقتضى احلريات األساسية مصدر 
 If freedom is wanted, insecurity must be"، "فيجب أن يكون الالأمن مقبوال

                                                             
 .28-27ص ص، مرجع سابقسيد أمحد قوجيلي،  -1
  .52، صمرجع سابقختو فايزة،  -2
 .مرجعنفس ال -3
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accepted")1(.  قضية هامةو عرب خطاب اجتماعي وسياسي مسألة أمنية  اهلجرةوهنا أصبحت، 
" اهلجرة مشكلة أمن كربى بالنسبة ألوروبا"إن مقولة  بطريقة جيدة ملا يقول" ديدي بيغو"حيللها 

قوة صيغة مضمون الكالم هي اليت تغري املدلول االجتماعي ملفهوم "ليست فقط جمرد مالحظة بل 
  .إىل مسألة أمن حتل بوسائل خاصة" املفرداتبقوة "واليت حتوهلا " اهلجرة

تمع يف أشكال قد تؤدي إىل قيام  وهذا يؤدي إىل ردود أفعال ممكن أن تكون عنيفة داخل ا
معضالت أمنية واجتماعية، وعليه فأمننة قضية اهلجرة هنا ترتك املهاجرين يف رمحة السياسة 

  .ستثنائيةاالضطرارية اليت حتكمها أحكام الطوارئ واألحكام اال
ن بقوهلا أن البنية اخلطابية ألي فعل أمن حيتاج إىل بناء ثالث جوهو ما أكدته مدرسة كوبنها

) ب(، اليت )ديد اهلجرة(التهديدات الوجودية لبقاء نوع املوضوع املرجع ) أ: (لبنات ضرورية
أعضاء حلف  األوروبيةأمن الدول ) (بالفتح(تتطلب تدابري استثنائية حلماية املوضوع املرجع املهدد 

. يربر ويضفي املشروعية للتهرب من اإلجراءات الدميقراطية الطبيعية) ج(الذي ) مشال األطلسي
ديدا  فمن خالل أمننة قضية اهلجرة، قامت الدول األوروبية بنقلها إىل السياسة العليا معتربة إياها 

واليت تريد إدخاهلا يف احلوار ( اجهتهاألمنها مستعملة يف ذلك التدابري االستثنائية واألمنية ملو 
  .)2()األطلسي

وذلك من ، قضية دولية "ديد اهلجرة غري الشرعية"جعل وحيدث ذلك بطبيعة احلال عن طريق 
خالل جعل املشكلة األمنية مشرتكة أكثر وموزعة أكثر، باالنتقال من القضايا األمنية األكثر أقلمة 

مبعىن آخر؛ ضرورة جعل اهلجرة  .)3()االقتصاد مثال(األقل أقلمة إىل القضايا ) العسكرية مثال(
ديدا مشرتكا وموزعا على كافة الدول األوروبية  أعضاء حلف (الغري شرعية غرب املتوسط 

، ما جيعلها بالتايل جمربة على الدخول يف مسار التعاون ملكافحة أخطارها، وكذا إدخال )الناتو
                                                             

1- Barry BUZAN, People, states and fear: The national security problem in 
international relations, (Great Britain: Wheatsheaf books LTD, 1983), p20.   

  .53، صمرجع سابقختو فايزة،  -2
3- Barry BUZAN, Ole WAEVER, Regions and powers: The structure of 
international security, (Cambridge: Cambridge university press, 2003), p12. 
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ريقة السابقة، وإقناعها بأن عدم التعاون سوف جيعلها متضررة الدول جنوب املتوسط بنفس الط
  .بنفس درجة الضرر الذي سيصيب الدول األعضاء يف حلف مشال األطلسي

، أي أن "األمن ليس واقعا موضوعيا، وإمنا هو بناء اجتماعي"ن جإذن وحسب كتاب كوبنها
  .سة وبشكل ديناميكياألمن ليس مفهوما ثابتا بل هو بناء اجتماعي يتشكل عرب املمار 

إن ميل الساسة إىل أمننة املزيد من القضايا ليس شيئا جيدا بالنسبة للمجتمع، كونه يهدد بتقليص 
احلريات ويشيع التمييز، كما يعرقل الدميقراطية وهذا بسبب رفع هذه القضايا من السياسة الدنيا 

ويفر إىل . وهذا دفع أ .ىل أوروباكما الحظنا من خالل قضية أمننة اهلجرة إ إىل السياسة العليا،
فبالنسبة له . انتقاد وبشدة صياغة القضايا من الناحية األمنية أو التكلم عنها عرب تأطريها أمنيا

ا شيء سليب، كفشل يف التعامل مع قضايا السياسة العادية"   ".األمننة جيب أن ينظر إليها على أ
تدمري "أو "Desecuritization"ة نزع األمنن"وهلذا جنده يدعوا إىل إسرتاتيجية 

، حيث خترج القضايا املؤمننة من احلالة االستثنائية إىل السياسة "Unmaking security"األمن
، لذلك "نزع األمننة سيكون أكثر فعالية من أمننة املشاكل" :العادية، وهذا ما أكده ويفر بقوله أن

  :فهو حيدد ثالثة خيارات ممكنة خبصوص كيفية نزع األمننة نذكر منها
 ،هو أنه مبجرد أمننة القضية: الثاين .هو ببساطة عدم اخلوض يف القضايا بطريقة أمنية: األول

 :وأخريا .واللوالب الشرسة األخرى ت أمنيةاألفضل إبقاء الردود يف األشكال اليت ال تولد معضالف
  .حتريك القضايا األمنية إىل الوراء حنو السياسة العادية

تمعي فنزع األمننة يتطلب ضرورة احلفاظ على اهلوية دائما وهذا باسم  أما يف سياق األمن ا
تمعي معنية بتعريف )اجلمعنة(اجلماعة  أي " هم"أو /و" حنن"، وبالتايل األمننة داخل القطاع ا

هويتنا مقابل هويتهم، فنزع األمننة يف هذا القطاع يتطلب لغة احلفاظ على اهلوية اجلماعية بشكل 
  .إصدار أفعال كالم خالية من االستثنائية
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من  لشمال املتوسطيرى أن اهلجرة كانت أمرا مركزيا بالنسبة إىل اهلوية السياسية  سفهيسمان
  .)1(خالل التعامل معها من منظار أمين قائم على اخلوف من االختالف

بينما كانت منذ عقود ختضع ملنظار السياسة االقتصادية، واحلاجة إىل القوة العاملة، وترتب على 
ذلك أنه أظهر تعارضا بني الصورة الليربالية الكلية لإلحتاد األورويب وبني السياسة القمعية جتاه 

ذا التصور قدم  يف قضية  األمننة لنزع اسرتاتيجيات ثالث سانجيف هايسماهلجرة، وارتباطا 
  .اإلسرتاتيجية املوضوعية، البنائية والتفكيكية: اهلجرة إىل أوروبا وهي

حتاول هذه اإلسرتاتيجية بناء تصور ذايت إجيايب للهجرة وهذا بإقناع و  :اإلسرتاتيجية املوضوعية*  
الشعب بأن املهاجر ليس حقا مشكلة أمنية، فمحصلتها هي تعليم املواطنني األوروبيني أن 
املهاجرين ال ميثلون خطرا علينا، ويف هذا يقوم العلماء واملمارسني بإنتاج املعلومات اإلحصائية 
دف إىل إظهار أن املهاجرين لن يلتهموا وظائفهم بل ميكن أن يسامهوا  وغريها من احلجج اليت 

تمع   .يف ثروة ا
ديدا أم ال، فإن الغرض ال يكمن يف حتديد إذا ك :اإلسرتاتيجية البنائيةأما *  ان األمر حقا 

فهو يرى بأن األمننة تكرس دميومتها عرب طريقة تكلم ، فاهلدف هو فهم كيف تعمل عملية األمننة
  .وكتابة األمن

ويف هذا الشأن يعتقد هايسمانز أن التطرق لقضايا اهلجرة كمشكلة أمنية للمجتمع يشمل تعبئة 
املتعلقة بالتبادالت االجتماعية بني خمتلف الفئات والتوقعات احملددة  ،مؤسسات معينة مثل الشرطة

تمع بدال منه موضوعي، أي أن األمن هو  هرهوهذا الفهم املقدم لألمن هو تذاتاين يف جو  ،يف ا
  .أي غري موضوعي) تذاتاين(نتاج لبناء سياسي 

فهم العمليات هذه اإلسرتاتيجية تبىن على الفصل التام بني فهم القضية والتعامل معها، األول أن ن
  .السببية، وعندئذ ميكن للمرء أن يبدأ، مبساعدة املعرفة املكتسبة، يف حماولة معاجلة هذه القضية

                                                             
  .54-53، ص صمرجع سابقختو فايزة،  -1
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ذه الطريقة، نزع الطابع  :اإلسرتاتيجية التفكيكيةأما *  تبىن على مبدأ رواية قصة تتناول العامل، و
املهاجر ليس جمرد  :ا ملسرحية األمناألمين يتم بسرد قصة املهاجر بالطريقة التالية وهي ليست سرد

ويات متعددة، امرأة، معلم، ميكانيكي، األب، ، املهاجر يعترب  اخل...مهاجر، ولكن شخص ما 
إىل تفكيك خطاب اهلجرة  يدعو سحد املواطنني، هنا هايسمانكمجرد شخص مثلنا مثله، مثل أ

وهذه . الذي جيعلها مشكلة أمنية عن طريق بناء لغة أمنية جديدة اجيابية، أي يدعوا ألمننة األمننة
  .)1(اإلسرتاتيجية تعترب املفضلة لديه

ويرى هذا األخري أنه بفعل مجلة من الظواهر العابرة للحدود كتدفقات اهلجرة بكل أشكاهلا، فإن 
تمع يصبح مهدد ات اليت قد تكون يذلك كون اخلوف الكبري مرتبط بالسلوك .أكثر من الدولة اا

عنيفة للمهاجر، وهذا ما يشغل األفراد أكثر، وهذا من أبرز حتوالت مفهوم األمن حيث توضح 
إىل مفهوم يقوم على أساس بقاء  ،االنتقال من األمن كمفهوم يقوم باألساس على بقاء الدول

تمعاتاألفراد    .وا
تمعي أو االجتماعي الذي  ؛جديدة ان أفكار جلقد أدخلت مدرسة كوبنهاو  منها األمننة واألمن ا

فاهلوية أصبحت من مواضيع األمن وذلك بتأمني هوية اجلماعة  ...اهلوية، اهلجرة، والقيم: يتضمن
  .من املخاطر والتهديدات، بإدخاهلا ضمن مفهوم األمن

ا الدول   األوروبية للعدد املتزايد من املهاجرين غري الشرعيني وكيف يشكلوهي النظرة اليت تنظر 
ديدا على أمن الدول اليت تستوعبهم مثلها مثل اإلرهاب واجلرمية املنظمة، واملخدرات   .ذلك 

ديدجفمدرسة كوبنها   . ألمن الدول اليت ينتقل إليها األفراد احقيقي ان ترى يف اهلجرة 
، )HRVP(لعليا لالحتاد األوريب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية وهو ما أكده تقرير املمثلة ا

التمييز بني األمن "، فيما يتعلق بالدفاع، والذي يشري إىل أن 2003واملقدم إىل جملس االحتاد عام 
، ما يعين أن اهلجرة غري الشرعية كانت تعترب دائما  "اخلارجي مل يعد له وجودن واألمالداخلي 
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نفس الدرجة مع اجلرمية املنظمة، وأن نفس وسائل املواجهة استعملت ضد كتهديد لألمن ب
  .)1(األوىل

دد هوية املواطنني األصليني، هذه النظرة قائمة  فإن اهلجرة حسب املنظور األورويبوبالتايل 
ويف هذه احلالة  .أساسا على فرضية وجود انسجام ووحدة ثقافية داخل جمتمعات الدولة الواحدة

تمع الذي هاجر إليه   .فإن املهاجر بصفة عامة وغري الشرعي على وجه التحديد يصطدم بثقافة ا
 األطلسية-املتوسطية فهذه املدرسة تبنت يف البداية موضوع اهلجرة الشرعية وأثرها على العالقات

إىل أمننة هذا املفهوم استنادا  من خالل تبين النظرة املوسعة لألمن ومراعاة التحوالت الدولية وصوال
ويفر الذي جعل القضية يف حالة استثنائية، وهو السبب الذي جعل أو  .أ: ـإىل مفهوم األمننة ل

إىل تبين خطاب أمين لقضية اهلجرة غري الشرعية حىت متكنه من أخذ  حبلف مشال األطلسيأدى 
  .)2(القرارات والتدابري الالزمة برفع حالة الطوارئ

  :"شبكات مهنيي األمن"ودور  مدرسة باريس :ثانيا
الشغل الشاغل لعدد من باحثي حتليل هو البناء السياسي لألمن كان ات،  يمع بداية التسعين

تشكيل حقل أمين داخلي وأمننة اهلجرة يف أوروبا من أكثر حيث اعترب املمارسات الشرطية، 
منظورات علم االجتماع السياسي والنظرية املواضيع تناوال يف األجندة البحثية املستندة على 

   .السياسية
الباحثني أجندة تركز على مهنيو األمن، العقالنية األمنية احلكومية، وتأثريات التنظيم قدم هؤالء 

يف باريس مع  يعمل معظمهمكان  ،هايسمانسباستثناء و . )3(السياسي للتقنية واملعرفة األمنية

                                                             
1- Manuel MANRIQUE GIL, Judit BARNA et autres, Flux méditerranéens vers 
l'Europe: la migration et la politique étrangère de l'Union, Département thématique, 
Direction générale des politiques externes au parlement européen, (Bruxelles, Union 
Européen, Mars 2014), p9.  
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، ومن هنا مصدر دعوة "ثقافات وصراعات"ينشرون يف جملة و  "سارجيو كاريرا"و "ديدي بيغو"
  .)1("مدرسة باريس"ـهلا ب أويل ويفر

  :تقوم مقاربة مدرسة باريس بتعديل املنظور السائد لألمن عرب ثالث طرق
حسب مقاربة (بدال من حتليل األمن كمفهوم حتمي، تقرتح مدرسة باريس معاجلة فوكولية : أوال

  ."Technique of Government" "كومةتقنية احل"وهذا باعتباره ، لألمن) ميشال فوكو
 بدال من التحقيق يف النوايا الكامنة وراء استخدام القوة، تركز هذه املقاربة على تأثريات: ثانيا

  ."Power Games" "ألعاب القوة"
والسياقات ، تؤكد على املمارسات، "Speech Acts" "أفعال الكالم"بدال من الرتكيز على : ثالثا

  .ةمكو تعيق إنتاج أشكال حمددة من احل وأ شجعاليت ت
الشغب السياسي، و  االضطهاداهلجرة غري الشرعية و ففي عامل يهدده اإلرهاب، اجلرمية املنظمة، 

تدفع نفسها إىل مركز  ،قدرة التقنيات واإلسرتاتيجيات احلكومية على املراقبة وفرض النظامفإن 
بالنسبة . )2(لدراسة القضايا واملشكالت األمنية املعاصرة اث عمليالتحليل بوصفها برنامج حب

ملدرسة باريس، هذه القضايا واملشكالت األمنية ترتاءى للباحث بوصفها أسئلة عالقة حتتاج إىل 
  .)3(إجابات يف ضوء الربنامج البحثي املالئم

واعتمادية العديد من املهن الطبيعة اجلديدة واملتغرية للتهديدات إىل إظهار مدى ترابط أدت 
 ، من بني أخرى،هذه املهنقد تشمل . يف املهام األمنية فعاال االيت قد تؤدي دور و  ،املختلفة

، الشرطة اجلنائية، شرطة مكافحة اإلرهاب، اجلمارك، مراقبة )العاملة يف املدن( ريةالشرطة احلض
اهلجرة، االستخبارات، مكافحة التجسس، تكنولوجيا املعلومات، نظم مراقبة املسافات الطويلة، 

  .وكشف أنشطة حفظ النظام وإعادة إرسائه، والتهدئة، والعمل النفسي
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ا وتتالقى مع وظيفة واحدة حتت تتقاسم املنطق أو اخلربة واملم" بيغو .كلها كما يؤكد د ارسة ذا
ا كلها تتعلق باألمن أو تعترب وظيفة أمنية .)1("األمن"عنوان   فبعض األجهزة األمنية اليت مل. أي أ

يف  حتظ باهتمام يذكر يف املاضي كالدرك، اجلمارك، حرس احلدود وموظفي اهلجرة، أصبحوا اآلن
م اإلنتاجية   .تبدو مناسبة لتخفيف التحديات والتهديدات املعاصرة قلب احلقل األمين ألن قدرا

  )2()شبكات مهنيو القلق(وجند ضمن هذه املدرسة كذلك موظفني آخرين هم مهنيو انعدام األمن 
لتسهيلي يف اأو (العامل األساسي يعد مهنيو انعدام األمن بالنسبة ألنصار مدرسة باريس، حيث و 

املهنيني لألجهزة  احلقيقة األمنية، حيث يؤدي بروز وتعزيز شبكات/يف إنتاج املعرفة )والبعض األح
التهديد أو  .املعرفة-عرب استعمال رابطة القوةحول اخلطر " احلقيقة"احتكار  ماألمنية إىل حماولته

  .أو بوجه آخر، ما ترصده تقنيات احلماية ،هو ما تعتربه هذه األجهزة كذلكإذن، اخلطر 
. مة خيتزل يف ممارسة الشرطية عرب تقنيات املراقبةوكحلمن أمناط ان يف مدرسة باريس هو منط فاألم

ة عرب شبكات جتسد روابط بني خمتلف املؤسسات األمنية الوظيفية اليت تتجاوز يتعمل الشرط
هذه األنشطة والسيما  .أنشطة الشرطة أكثر اتساعاأصبحت  ،ففي عامل معومل. احلدود الوطنية

كما تتجاوز   ،ة تتجاوز احلدود الوطنيةحتلك املخصصة للمراقبة واحلماية العامة، تتم على مسا
  .)3(أيضا يف طابعها بعض أنشطة الشرطة التقليدية وتصل إىل األنشطة اخلارجية

مهددة وأقل  فإن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية الوافدة إىل أوروبا جتعل احلياة ؛هيسمانسوكما يرى 
أي أن هذه الظاهرة تؤدي إىل انعدام األمن الذي يعتربه ظاهرة  .أمنا سياسيا، اجتماعيا وثقافيا

املهاجرين  ذات منشأ سياسي واجتماعي، فهو يرى أنه حىت لو قبل املرء بأن وصول عدد كبري من
تمع، فإن تعريف املوقف و  على عمليات  يعتمدانريقة إدارته طمن املمكن أن حيدث خلال يف ا

  .سياسية واجتماعية
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ويعد تعريف أحداث أو تطورات معينة مثل األخطار أو التهديدات أو املخاطر أمرا مهما بالنسبة 
سبتمرب  11أحداث  أوجدتإىل عملية وضع إطار عام لنطاق انعدام األمن، عالوة على ذلك، 

على رأس قائمة األولويات فحسب، حتوال يف جدول أعمال األمن العاملي، ليس بوضع اإلرهاب 
فقد فرضت هذه . )1(بل من خالل جعل حركة األفراد مسألة حتتل أولوية أمنية قصوى أيضا

التنسيق ضد املخاطر عرب إسرتاتيجية ضرورة حول األمن ينادي ب اوجديد اخمتلف اخطاب األحداث
تمعية على األشخاص العاديني واملشتبه فيهم على حد  "ستباقيةإ" تقوم على تكثيف املراقبة ا

فلقد كانت املناقشات حول إدارة احلدود حمورا يرتتب عليه استقطاب مفاهيم أفضل  .سواء
ملمارسات السيطرة، وحتديدا ما هو على احملك اآلن حتت مصطلح األمن الذي أصبح يشري 

  .راقبةأساسا إىل ممارسات امل
تية ب، تعترب جتسيدا معاصرا لفكرة البانو "دايفيد ليون" ففكرة املراقبة أو العني اإللكرتونية يف تعبري

ما  .)2(الفكرة األساسية هنا أن السلطة جيب أن تكون منظورة وغري ملموسة ."ميشال فوكو"عند 
املرئية لإلرادة اليت تنتج  احللم الدائم للقوة أن تشق طريقها بدون املمارسة( :"دير ديريان"وصفه 
استخبارات االتصاالت، االستخبارات : هذه البانوتية تتخذ أشكاال عديدة. )3()املقاومة

" التقنية"االلكرتونية، استخبارات الرادار، استخبارات الصور، كلها تعمل حتت عالمة االستخبارات
  .اليت تشكل نظام جديد للقوة يف العالقات الدولية

ا الظاهرة يف الواقع هذ ه املراقبة التقنية متتلك ميزة إضافية على املراقبة اإلنسانية، تتمثل يف قدر
  ".الصورة ال تكذب: "على توفري املعلومات املفصلة اخلالية من القيمة حول موضوع املراقبة
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) ب(تقنية حكومية تقوم على فعالية ) أ(بشكل عام فاألمن يف هذه املدرسة هو عبارة عن 
) سلطة اإلحصاءات(احتكار املعرفة ) د(تقنيات املراقبة و) ج(الشرطية اليت تستخدم  ممارسات
  .)1(طبيعة التهديد وشكل احلقيقة األمنية) ه(لتحديد 

وعند إسقاط هذه الدراسة على العمل الذي أجنزه واملتعلق بقضية اهلجرة نالحظ أن املسؤولني بني 
خصصني ملراقبة التدفقات اهلجرية من اجلنوب حنو ضفيت املتوسط اتفقوا على االعتماد على مت

الشمال سواء يف الدول املصدرة أو املستقبلة، وهذا وفق تقنيات متطورة متزامنة مع تطور وسائل 
  .االتصال واملعلومات وكذا تطور التكنولوجيا نتيجة العوملة

جرية قامت باجتماعات فأوروبا وحفاظا على هويتها وجمتمعها واستقرارها ضد خماطر التدفقات اهل
ا استخدام إمكانيات  - مبوجب اجتماع برلني-  متعددة مع احللف األطلسي، فأصبح بإمكا

هذا األخري الذي اعترب حوض املتوسط منطقة جيوسياسية حيوية هلا ديناميكيتها اخلاصة،  .احللف
وخمتلف التهديدات الصادرة عن تلك املنطقة تعترب ) الشرعية وغري الشرعية(فاهلجرة الدولية 

  .هواجس أمنية كربى بالنسبة ألوروبا وللحلف
تني للتدخل السريع يف املتوسط ومها بإنشاء وحد 1995وهلذا قامت الدول األوروبية يف سنة 

باملراقبة الشاملة بتقنيات متطورة وهذا ما ساعد نوعا ما على  ان، تقوم"األوروفور واألورومافور"
  .الشمال حنوالتحكم يف تدفقات اهلجرة اآلتية 

اليت اقرتحها املمثل األورويب للسياسة " (اإلسرتاتيجية األوروبية لألمن"كذلك وحسب وثيقة 
لس األورويب يف اجتماعه يف ديسمرب" خافيري سوالنا"ارجية اخل فإن التهديدات ) 2003وتبناها ا

، اجلديدة من بينها اإلرهاب واجلرمية املنظمة واهلجرة السرية ال ميكن معاجلتها بالوسائل العسكرية
ل الشرطة مما حيتم اللجوء إىل مجلة من الوسائل املختلطة كالعمل املخابرايت، واستخدام وسائ

  .)2(والوسائل القانونية والعسكرية إذا لزم األمر
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وفيما يلي جدول ميثل مقارنة ملفهوم األمن بني املقاربتني السابقتني، وبالتايل موقع اهلجرة غري 
  :الشرعية من ذلك

  : مقارنة بين مفهوم األمن لدى مدرستي كوبنهاجن وباريس): 1(جدول رقم 

  مدرسة باريس  مدرسة كوبنهاجن  

  األمن كتقنية حكومية  األمن كفعل كالم  مرجعية مفهمة األمن 
تمع  موضوع التهديد   اجلماعة السياسية  ا

تمعية  القيم املهددة تمعية  اهلوية ا   النظم ا
  شبكات مهنيي األمن  النخبة السياسية  من يقوم باألمننة؟

وإدارة تكثيف تقنيات املراقبة   نزع األمننة  كيف يتحقق األمن؟
  املخاطر

  .36، صالمرجع السابق ذكرهسيد أمحد قوجيلي،  :المصدر

  

  :نحو المركز اآلتية من المحيط رةالهجو  مدرسة التبعية: ثالثا

ة يإن تطور الرأمسالية أدى إىل نظام عاملي مكون من دول مركزية مصنعة ومتطورة ودول حميط
هذه النظرية تعترب أن اهلجرة  .احمليط للمركزمتخلفة تربطهما عالقة غري متكافئة تؤدي إىل تبعية 

هي شكل من أشكال استغالل دول املركز للمحيط، تكون نتيجة تعميق عدم املساواة يف األجور 
  .ومستويات املعيشة املوجودة بني األفراد يف دول احمليط واملركز

من دول احمليط إىل  ويعترب مسري أمني يف هذا الصدد أن اهلجرة عامل أساسي لتحويل فائض القيمة
  .دول املركز، خاصة هجرة الكفاءات ألن دول احمليط هي اليت تتحمل تكاليف التعليم والتكوين

تطبيق مبادئ نظرية التبعية لتفسري  1988ساسن عام . وس 1981بورتس عام . وقد استطاع أ
كثافة حركات اهلجرة اهلجرة تبعا للتطورات اليت عرفها تطور النظام الرأمسايل، حيث يرى هؤالء أن  
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ا اليت تصبح تابعة أكثر  تعود إىل توسيع النظام الرأمسايل حنو دول احمليط واخرتاق اقتصاديا
، هذا االخرتاق بدأ مع املرحلة االستعمارية مث تعمق بسبب تبعية أنظمة هذه الدول وكذا )1(فأكثر

األرباح فإن دول املركز تتجه بسبب الشركات املتعددة اجلنسيات واالستثمار األجنيب، ولزيادة 
االخرتاق حيدث هذا  .للبحث عن املواد األولية يف دول احمليط، كما تقوم باستغالل يدها العاملة

أيضا نتيجة مسار حتديث اقتصاديات دول احمليط بإدخال أمناط التسيري الرأمسايل اليت حتل حمل 
املهاجرون للعمل يف هذه الدول الصناعية اليت األمناط التقليدية، فبفضل هذه التطورات ينتقل 

ا ليد عاملة تقبل العمل بأجور منخفضة ويف ظروف عمل صعبة   .حتتاج قطاعا
 )2("باري بوزان"هذه الرؤية خصت اهلجرة يف بعدها االقتصادي أما عن البعد االجتماعي فريى 

احلرب زمن كان عليه احلال   رجح أن يصبح األمن االجتماعي مسألة أكثر أمهية ممامن األ"(أنه 
تمعات وثقافتها... الباردة ، "ويتعلق األمر باألخطار ونقاط الضعف اليت تؤثر يف أمناط هوية ا

ال "التصادم بني اهلويات احلضارية املتنافسة"ويعترب اهلجرة وما يسميه ب . أهم قضيتني يف هذا ا
من جنوب البحر األبيض املتوسط إىل  وهكذا فاهلجرة من اجلنوب إىل الشمال، وبكيفية خاصة

ا ختلق طابورا  دد هويتها احلضارية فضال عن كو مشاله، تشكل خطرا على أمن دول املركز، إذ 
  .)3()خامسا داخلها

ويرجع أصحاب النظرية البنيوية هذه الظاهرة إىل هيمنة الدول الغنية على الدول الفقرية، حيث 
وكل أمة منقسمة بدورها إىل مركز . أن العامل ينقسم إىل أمم املركز وأمم احمليط نغو يوهان غالت يرى

وحميط، وتنشأ بني أمم املركز وأمم احمليط عالقات إمربيالية بنيوية حيث تعمل أمم املركز على 
وهذه اهليمنة ال تقتصر على العالقات  .امتصاص ثروات دول احمليط واستغالهلا واهليمنة عليها

  .ة فقط وإمنا هي موجودة داخل األمم أيضاالدولي
                                                             

  .مرجع سابقعياد حممد مسري،  -1
  .63-62، ص صمرجع سابقختو فايزة،  -2
 - التسامح - إلى األخالقالعودة  -صراع الحضارات -العولمة: قضايا في الفكر المعاصرحممد عابد اجلابري،  -3

 .90، ص)1997مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(، الفلسفة والمدينة - الديمقراطية ونظام القيم
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، Violence Structurelleإىل مفهوم العنف البنيوي  غيوهان غالتونويف هذا الصدد أشار 
بشكل  ،حيث يشري هذا املفهوم إىل العنف غري املادي الذي حتدثه أبنية أو مؤسسات جمتمع معني

م ويعرف هذا النوع من األمم توزيع غري عادل للثروات، وذلك إما  ،مينع األفراد من حتقيق ذا
  .بسبب املؤسسة البنيوية أو املركزية اإلثنية العنصرية أو الطبقية القومية

فالالمتاثل بينهما جيسد  ؛فالعنف البنيوي مرادف هليمنة املركز على احمليط: وعلى املستوى الدويل
  :من خالل أربعة مظاهر

  .ية دول احمليط كما وكيفا مبا خيدم مصاحل دور املركزحتديد إنتاج) 1
بناء مؤسسات سياسية حسب مطالب املركز الدويل حيث الشروط اليت تساعد املؤسسات ) 2

االقتصادية الدولية للحصول على قروض أو مساعدات تفرض أبنية سياسية معينة وطبيعة حكم 
تمعية لدول احمليط، مما خيلق تناقض بني البنية )احلكم الراشد(معني    .السياسية والبنية ا

  .زيادة احلماية العسكرية للمركز على احمليط) 3
فالتقدم الصحيح يكمن يف تعزيز االرتباط مع  ؛تصدير املعايري والقيم من املركز إىل احمليط) 4

  .أوروبا من خالل الرابطة احلقيقية اليت تتثبت وترتسخ وال تتزعزع وهي رابطة احلضارة والثقافة
فالدول األوروبية تنطوي على قيم واجتاهات حتكم سلوك األفراد واجلماعات، وليس هناك أدىن 

مد اجلسور بينها وبني دول املغرب العريب شك يف مدى النجاح الذي حققته تلك الدول يف 
التابعة هلا، والقابلة لنقل الكثري من العناصر الثقافية بدءا بطرق إعداد الطعام وامللبس وانتهاء 
مبفهوم العلم ومنهجه وتطبيقاته، وأكرب مثال على ذلك ما نعايشه اليوم من خالل النظام الرتبوي 

، مبا يف ذلك دول الثالثة من خالله دمج دول العامل واإلعالمي الذي استطاعت الدول الغربي
  .املفروض من الغرب L.M.Dيف نظام  املغرب العريب، وهو ما نراه متجسد

وخاصة الشباب منهم  ةب املغاربيو عيشها الشعوروبية اهلجينة واملتعددة اليت تغري أن الثقافات األ
م، حيث جيدون أنفسهم عاجزين عن االندماج والتأقلم  جتعلهم يشعرون باالغرتاب وسط جمتمعا
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مع هذه التطورات التكنولوجية والثقافات املختلفة، مما يولد لديهم تذمر وعتاب على دوهلم وهذا 
م إىل التفكري يف سبل أخرى وهي ثالثة   :ما يؤدي 

  .هذه التغريات دون مقاومةإما التعايش مع * 
م ودوهلم إىل دول أخرى*  ائيا من جمتمعا   .إما اهلروب 
  .وبالتايل التمرد على األنظمة والسياسات الدولية املتبعة ،وإما حماولة تغيري هذه األوضاع* 

م، وهي جمسدة فيما  ويف الوقت احلايل يفضل الشباب احلل الثاين وهو اهلروب وإغفال جمتمعا
اآلن من هجرات سواء شرعية أو غري شرعية، وهذا ما خلفته هذه التبعية الثقافية،  حيدث

  .االجتماعية والسياسية اخلاصة بدول املغرب العريب للدول األوروبية
 .)1(فالتطورات اليت عرفها املركز ستنعكس بدون شك على األمن يف األطراف

، نظرا للتعارض "يكون بني الغرب واإلسالمأوضح ما " بوزان أما التصادم احلضاري فهو يف نظر
لتنافس التارخيي بني نظرا كذلك لبني القيم العلمانية السائدة يف الغرب وبني القيم اإلسالمية، و 

: ، ويقولوهكذا... إضافة إىل اجلوار اجلغرايف ، ولغرية املسلمني من قوة الغرب،املسيحية واإلسالم
الثقافات أصبح من السهل وضع تصور لنوع من احلرب فإذا اجتمع خطر اهلجرة وخطر تصادم (

  .)2()، وال سيما بني الغرب واإلسالمالباردة االجتماعية بني املركز وجزء من األطراف على األقل
وفيما يلي جدول ميثل كذلك مقارنة ملفهوم األمن بني املقاربتني السابقتني، وبالتايل موقع اهلجرة 

  :غري الشرعية من ذلك
  
  
  
  

                                                             
 .65-63، ص صمرجع سابقختو فايزة،  -1
 .90، صمرجع سابقحممد عابد اجلابري،  -2



ول املتوسطالفصل غرب الشرعية غ رة لل  طارالعام
 

 
44 

  :أهم مرتكزات األمن عند مدرسة التبعية): 2(رقم  جدول

  عامل تبعية دول المحيط للمركزكاألمن    مرجعية مفهمة األمن
  .دول املركزقيم ومكتسبات   موضوع التهديد

  القيم املهددة
، حقوق اإلنسان، اليربالية االقتصادية، القيم ميقراطيةالد(دول املركز  قيم

ددها ...)املسيحية   .هجرة دول احمليط حنوها، واليت 

  من يقوم باألمننة؟
وذلك باعتمادها على جل  دول املركز اليت تسعى للحفاظ على قيمها

ا األمنية   .ميكانيزما
ا  كيف يتحقق األمن؟   .عن طريق فرض قيم دول املركز على دول احمليط، أو إقناعها باألخذ 

  .تصميم شخصي :المصدر
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رب المتوسط وتأثيرها على أسباب تنامي الهجرة غير الشرعية غ: المبحث الثالث
  :القومي لضفتيهاألمن 

  :دوافع الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط وأهم مساراتها: أوال
احلكومات الدول و لفهم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط، واليت أصبحت تقلق بال 

اا " عوامل طرد"و" عوامل جذب"اإلشارة إىل أن هناك كما جتدر . ملستقبلة البد من تقصي أسبا
تدفع باهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط ألخذ مسارات حمددة وتلعب دورا هاما يف حتديد دول 

  .املصدر ودول االستقبال
واليت هي يف هذه احلالة (ترتكز يف البلدان املرسلة للمهاجرين وبناء على ذلك؛ فإن عوامل الطرد 

وهي تشمل أساسا البطالة والتشغيل املنقوص، الفقر، ، )وبية للمتوسط الغريبدول الضفة اجلن
  .والنمو السكاين وما يرافقه من منو القوة العاملة

واليت هي يف هذه احلالة ( وبطبيعة احلال، فإن عوامل اجلذب تتوافر يف البلدان املستقطبة للهجرة
زيادة الطلب على العمل يف بعض : ل، وهي تشم)الدول األوروبية أعضاء حلف مشال األطلسي

القطاعات واملهن، والشيخوخة واالرتفاع املطرد يف األعمار مما يؤدي النكماش قدرة العمل وزيادة 
بعض البلدان الستقبال  أعداد اخلارجني من سوق العمل، وصغر حجم قوة اليد العاملة مما يضطر

ان باملقارنة باملوارد املتاحة، وأخريا جنبية لتعويض نقص العرض نتيجة ضآلة حجم السكأعمالة 
عدم رغبة املواطنني يف العمل يف مهن معينة وهي مهن إما قذرة أو خطرة، فيتم استقبال عمال من 

  .اخلارج يقبلون العمل فيها
، وإضافة إىل عاملي الطرد واجلذب توجد عوامل أخرى مساندة التساع نطاق ظاهرة اهلجرة

وهي تشمل تطور االتصاالت واملواصالت اليت يستطيع من خالهلا السيما غري الشرعية منها، 
  .)1(الدول الفقرية معرفة مستويات املعيشة يف الدول املتقدمة املقيمون يف

  
                                                             

 .3، ص2011 جويلية 4/5، بريوت، "الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية"بيار فرنسيس،  -1
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  :أما عن دوافع اهلجرة غري الشرعية اليت أنتجتها هذه العوامل، فهي كالتايل
  االقتصاديةالدوافع:  

الرئيسي للهجرة السرية يكمن يف غياب التوازن  حيث يعترب الكثري من الباحثني أن السبب
االقتصادي على املستوى الدويل، والذي يساهم يف توسيع اهلوة بني البلدان املتقدمة والبلدان 

وبالتايل تصبح املناطق الغنية من العامل أقطابا هامة . املتخلفة أو اليت تسمى سائرة يف طريق النمو
  .)1(ين السريني الراغبني يف االستفادة من الرفاهية والتطورجللب األعداد اهلائلة من املهاجر 

. التباين يف املستوى االقتصادي بصورة واضحة بني الدول الطاردة والدول املستقبلةهذا يتجلى و 
فحسب  .)دول جنوب املتوسط الغريب(هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وترية التنمية يف هذه البالد 

، فكلما زاد الفارق يف مستويات اهلجرة هي رد فعل جتاه التخلف االقتصادي، فإن األستاذ تابينو
  .)2(الشغل والدخل زادت دوافع اهلجرة لدى األفراد

خالفا ملا جنده يف دول االستقبال، فإن النمو الدميغرايف، رغم الوضعية املتقدمة إضافة إىل ذلك، و 
زال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس على حجم ملا يسمى باالنتقال الدميغرايف يف الدول املوفدة، ال

وهكذا فإن البطالة متس عددا كبريا  .على عرض العمل يف سوق الشغل السكان النشيطني وبالتايل
  .من السكان وخاصة منهم الشباب واحلاصلني على مؤهالت جامعية

ال احلضري، ويف % 21وتبلغ  ،%12وتقدر نسبة البطالة يف املغرب على سبيل املثال حبوايل  يف ا
لس الوطين االقتصادي واالجتماعي و% 23.7اجلزائر تصل هذه النسبة إىل  يف % 15حسب ا

  .خاصة يف شكلها غري القانوين" النزوح إىل اهلجرة"هذا الضغط على سوق العمل يغذي . تونس

                                                             
 .19/10/2009 ة،العربياألمة  :اجلزائر ،"دراسة ميدانية: أسباب ودوافع اإلقبال على اهلجرة السرية"، حممد معمر -1
من مسار برشلونة إلى غاية مشروع االتحاد من أجل : البعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربيةمسارة فيصل،  -2

، تيزي مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم السياسية، )2008-1995(المتوسط 
  .108، ص06/03/2013جامعة مولود معمري، : وزو
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لى خلق حوايل ومن أجل احلد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة ع
، )ألف فرصة عمل 400املغرب : (مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول املغرب العريب الثالث

  ).ألف فرصة عمل 100تونس (و) ألف فرصة عمل 500 اجلزائر(
إما أن ترحل الثروات ( :إشكالية اهلجرة بقوله "ألفريد صويف"يلخص العامل الدميغرايف الفرنسي 

 .)أن يرحل البشر حيث توجد الثروات حيث يوجد البشر وإما
ويشكل التباين يف األجور كذلك عامال  .ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر

مرات املستوى املوجود يف دول  5إىل  3للتحفيز على اهلجرة حيث احلد األدىن لألجور يفوق بـ
  .ب العملاملغرب العريب، على أن هذا احلد ال حيرتم أحيانا من طرف أربا

ولكن إذا كانت الظروف االقتصادية تشكل عوامل أساسية يف التحفيز على اهلجرة، إال أن ذلك 
  .ال يشرح كيف أن البعض مير إىل مرحلة التطبيق دون البعض اآلخر

  .)1(هذا يعين أن قرار اهلجرة تدفع إليه عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعية ونفسية
وقد تبنت الدول األوروبية هذه املقاربة وعلى رأسها فرنسا، اليت لطاملا سعت إىل إقناع الدول 
األوروبية على زيادة املساعدات املالية اليت تقدم لدول جنوب املتوسط، القتناعها بأن زيادة وترية 

املتضررين كرب التنمية يف هذه الدول سيخفف من تدفقات اهلجرة حنو الشمال، واليت تعترب فرنسا أ
منها، غري أن ذلك مل يكن كافيا، ما يؤكد على أن دوافع اهلجرة ليست اقتصادية فحسب، مما 
يعين ضرورة تبين مقاربة شاملة تقوم حبصر كل األسباب والدوافع، ما سيسمح بالتايل تقدمي حلول  

على وجه كافية وبالتايل وضع حد حلركات اهلجرة غري الشرعية يف حوض املتوسط الغريب 
  .اخلصوص

  

                                                             
 :، نقال عن موقع اجلزيرة نت11/03/2005، "أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"، حممد اخلشاين -1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/40d65cc9-4cc5-41a4-b718-
6656b133f20810:52، 20/11/2014: ، بتاريخ. 

  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/40d65cc9-4cc5-41a4-b718-
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 الدوافع االجتماعية:  
دورا ) السيما غرب املتوسط(تلعب احلالة االجتماعية ملواطين دول الضفة اجلنوبية للمتوسط 

الدول (أساسيا لتصدير أعداد كبرية من املهاجرين غري الشرعيني حنو دول الضفة الشمالية للحوض 
عالم، أصبح هؤالء الشعوب على علم حيث أنه ومع تطور وسائل االتصال واإل). األوروبية

بالرفاهية االجتماعية اليت يعيشها نظراؤهم يف الشمال، ما يدفعهم بالتايل إىل اهلجرة طلبا حلياة  
  .كرمية وعيش أفضل

إن شرح اهلجرة غري الشرعية يبدأ يف بلد يعرف زيادة سكانية تصل إىل حد العجز عن تلبية 
ويصل إىل بلد يعرف اخنفاضا يف ... الطلب الوطين على الشغل والسكن واخلدمات االجتماعية

عدد السكان خاصة نسبة الشباب، فبالنسبة لدول شرق وجنوب املتوسط، فإن منوها السكاين 
سنة القادمة، ففي سنة  20منظمة األمم املتحدة مرشح لالرتفاع على مدى حسب تقديرات 

مليون نسمة  300مثال، قدر عدد سكان الدول املطلة على املتوسط أكثر من  1997
  .2025مليون نسمة يف  500وسيصبحون حوايل 

يرى أن اخنفاض  ومن النتائج األوىل لالنفجار الدميغرايف جند مشكلة البطالة، فإذا كان الفرد العامل
الدخل مربر كاف للهجرة بغرض رفع مداخيله، فإن العاطل عن العمل يرى أن مربره أكثر من  
كايف، لذا تعترب البطالة أحد األسباب الرئيسية للهجرة إىل اخلارج طلبا للعمل، وتزداد حدة البطالة 

  .يف دول العامل الثالث ومنها دول غرب الضفة اجلنوبية للمتوسط
ظ أن البطالة متس األفراد من مجيع املستويات العلمية واملهنية وحىت احلاصلني على واملالح

شهادات عليا، وأن عدم قدرة سوق العمل الوطنية على تأمني هذه الطلبات على العمل جيعل 
وكذلك صورة النجاح االجتماعي . األفراد يتجهون إىل طلبها يف اخلارج ولو يف ظروف عمل صعبة

: ملهاجر عند عودته إىل بلده لقضاء العطلة، حيث يتفاىن يف إبراز مظاهر الغىنالذي يظهره ا
  .)1(اخل، وكلها مظاهر تغذيها وسائل اإلعالم املرئية... سيارة، هدايا، استثمار يف العقار

                                                             
 .4، صمرجع سابق ،بيار فرنسيس -1
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 الدوافع السياسية:  
اية القرن العشرين حبركات هامة من الالجئني بصفة فردية أو مجاعية من جراء احلروب  متيزت 
والنزاعات اليت عرفتها عديد من مناطق العامل، حيث أن عدم االستقرار الناجم عن احلروب 

م العرقية أو الدينية أو السياسية، يعّد  األهلية والنزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان بسبب انتماءا
أحد األسباب الرئيسية حلركات اهلجرة اليت جترب األفراد على النزوح من املناطق غري اآلمنة إىل 

  . أخرى أكثر أمنا وهو ما يطلق عليه باهلجرة االضطرارية أو اللجوء السياسي
وتعترب منطقة جنوب املتوسط خاصة، وإفريقيا بصفة عامة من أهم املناطق املصدرة واملستقبلة 

  .ئني بسبب احلروب وعدم االستقرار الداخلي الذي تعرفه دول املنطقةلالج
ويف هذا اإلطار ميكن القول بأن منطقة املتوسط الغريب تعترب منطقة عبور رئيسية لالجئني 
واملهاجرين القادمني من إفريقيا خاصة من منطقة البحريات الكربى، فاململكة املغربية مثال تعد 

شاحنة سنويا تعرب مضيق جبل  100حيث أن هناك حوايل . إسبانيانقطة عبور رئيسية حنو 
واجلزائر، . ضحية غرق يف املضيق 3286حوايل  2001و 1997طارق، وقد سجل بني سنيت 

حيث بدأت . تونس وليبيا تعد هي األخرى مناطق عبور للمهاجرين القادمني من إفريقيا السوداء
  .)1(األفارقةهذه الدول تعرف انتشارا ملفتا للمهاجرين 

منطقة مهمة، سواء على صعيد االستقبال أو ) جنوب املتوسط الغريب(وتعترب املنطقة املغاربية 
التصدير لالجئني، وهذا بسبب عدم االستقرار الذي تواجهه املنطقة ككل، حيث تؤكد 

مهاجرا سنويا، حيث  80000و 65000اإلحصاءات أن بلدان املغرب العريب استقبلت بني 
منهم ميرون عرب ليبيا كمرحلة أولية، ينتقلون بعدها مباشرة إما إىل سواحل إيطاليا أو  80حوايل 

إىل املغرب عرب تونس واجلزائر للدخول إىل إسبانيا، كما أن هذه املنطقة تعاين أزمة سياسية خانقة 
ة ال مثيل هلا منذ استقالل دوهلا، وهو سبب إخفاق هذه الدول املستمر وانتشار الالعدال

إن الدول املغاربية تعترب مصدرا مهما للدول األوروبية وهذا  .والالمساواة يف املنطقة املغاربية ككل

                                                             
  .مرجع سابقعياد حممد مسري،  -1
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نظرا للظروف السياسية اليت تعرفها املنطقة، فاملعارضة السياسية بصفة عامة واإلسالمية حتديدا يف 
  .1بلدان املغرب العريب دائما ما جتد أوروبا كملجأ آمن هلا

 الجغرافي أوئي العامل البي:  
الذي  ،لبحر األبيض املتوسطل الضفتني الشمالية واجلنوبية، عامل قرب السابقةالعوامل  إىليضاف 

هذا املوقع اجلغرايف، ساهم يف تسهيل عملية  .وأوروبا إفريقيايشكل بوابة رئيسية وصلة وصل بني 
الضفة الشمالية للمتوسط، كما تساهم شساعة احلدود الشمالية للقارة  ملغاربة إىلانتقال األفارقة وا

  . يف تفاقم الظاهرة اإلفريقية
  :إضافة إىل هذه العوامل، هناك عوامل أخرى مصدرها دول االستقبال

  :عوامل النداء
إن حلم اهلجرة هو نتاج املمنوع، وهو رد فعل أمام غلق األبواب أمام اهلجرة الشرعية والسياسة 

ال واليت كانت هلا آثار عكسية حيث أججت من وترية اهلجرة السرية  ،اليت تبنتها أوروبا يف هذا ا
  .وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة

وهكذا أصبحت اهلجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل حتقيقه 
هذا ما يفسر كيفية إقبال املهاجر غري الشرعي  .اخل... من ديون ومن بيع لألرض واملمتلكات

  .ألنه يف كل احلاالت ال يقبل أن يرجع خاوي الوفاض ،على أي عمل مهما كان مذال وصعبا
وجتدر اإلشارة هنا إىل وجود طلب نوعي على العمل يف دول االستقبال، هذا الطلب يستجيب 

 .ل صعبة حسب احتياجات سوق العملوفقا ملعايري كلفة تشغيل العامل ومرونته يف قبول أعما
هذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات  . وغالبا ما تكون هذه األعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا

  .كالفالحة والبناء واخلدمات
حيث ميثل هذا القطاع ما  ،ويوفر املهاجرون كذلك ما حيتاجه القطاع غري املهيكل من يد عاملة

  .إلمجايل يف دول القوس الالتيينمن الناتج احمللي ا% 25و 20بني 

                                                             
 .مرجع سابقحممد حممود السيد،  -1
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ا  وحتصل هذه القطاعات على امتيازات مالية واجتماعية بتوظيف هذه اليد العاملة اليت تتميز بكو
يظل اجلزاء القانوين حىت اآلن، ورغم القوانني الصادرة للحد من اهلجرة غري "و. ةطيعة وغري مكلف

 ".اليد العاملة غري الشرعيةالشرعية، دون حد رادع ألصحاب العمل عن استغالل 
". جتارة األوهام"وقد أدت جدلية الرفض القانوين والطلب االقتصادي إىل إنعاش ما ميكن تسميته بـ

ا إىل هؤالء . وقد تكونت شبكات منظمة يف خمتلف مناطق مرور املهاجرين السريني لتقدم خدما
  .يف مضيق جبل طارقدوالر  5500إىل  600ويؤدي املرشح للهجرة السرية ما بني 

وتفوق هذه الكلفة بكثري هذه القيمة بالنسبة للشبكات العاملة بني آسيا وأوروبا أو الواليات 
ماليني دوالر يف  7املتحدة، ويقدر رقم معامالت هذه الشبكات على املستوى الدويل حبوايل 

  .السنة
الشباب كما تدل على ذلك  كل هذه العوامل تغذي الرغبة يف اهلجرة، وهذا النزوح هو أقوى عند

واليت تربز بعضها أن الرغبة يف  ،خمتلف املسوح اليت أجريت يف هذا الشأن يف دول املغرب العريب
من السكان النشيطني وهي أعلى عند عن الطلبة حيث % 19موجودة عند مثال اهلجرة يف املغرب 

  .%54تبلغ 
اإلجراءات القانونية لدول االستقبال ال ميكن أن واخلالصة أن حمددات اهلجرة كثرية ومتباينة وأن 

 .تكون فاعلة إال إذا واكبتها إجراءات مصاحبة للتأثري على هذه العوامل يف إطار مقاربة شاملة
  .)1(ويلخص العامل الدميغرايف الفرنسي
، فكيف يكون مستغربا أن تتزايد األسفار يف كل "عصر العوملة" يضاف إىل كل العوامل السابقة

االجتاهات؟ وكيف يكون طبيعيا أن تنتقل البضائع ورؤوس األموال ومينع البشر من حق التنقل؟ 
وكيف ميكن أن ينتشر التعليم وتنفتح الفضاءات الثقافية على بعضها البعض من دون أن يتجه 

                                                             
  .سابقمرجع  د،حممد حممود السي -1
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يف جتتاز القنوات التلفزية احلدود وال ينمو يف الناس حب الناس إىل االلتقاء والتعارف؟ وك
  )1(االطالع؟

، فهي كما توضحها -خاصة املتوسط الغريب-وعن أهم مسارات اهلجرة غري الشرعية يف املتوسط، 
  :التالية ائطاخلر 

بعض المسارات المباشرة والغير مباشرة للهجرة غير الشرعية في ): 1(خريطة رقم 
  :المتوسط

  
  .https://www.google.dz/search?q/www.jammoul.net/ ،19/11/2014 :المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مغاربية –العالقات األورو"ورقة قدمت لندوة  "متوسطية–األوروإشكاليات الهجرة في إطار الشراكة "، عبد اهللا تركماين -1

: األملانية، تونس" فريدريك إيبريت"ودعم من مؤسسة " اجلمعية التونسية للعالقات الدولية"، بدعوة من "بني الشراكة واجلوار
  . 2006ماي  22-23

  

https://www.google.dz/search?q/www.jammoul.net/19/11/2014.
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  :أهم طرق الهجرة غير الشرعية في المتوسط): 2(خريطة رقم 

  
  .املوقع الرمسي لفرونتكس :المصدر

طرق اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط تتعدد حسب تظهر هذه اخلرائط وغريها بشكل واضح أن 
ريب املهاجرين غري الشرعيني،  وأالبلد  فقد تكون عرب ليبيا أو تونس أو اجلزائر أو "عصابات 

املغرب أو موريتانيا باجتاه مشال املتوسط، إىل املناطق األوروبية القريبة من سواحل املغرب العريب 
ا تضم مهاجرين من مصر والسودان وكافة  عموما، وتتصف مسالك جنوب البحر املتوسط بأ

ينتقل املهاجرون من خالل . املغرب العريب ومعظم أقطار القارة اإلفريقية جنوب الصحراء أقطار
ريب ومساسرة ووسطاء ومكاتب للسفريات غري قانونية منتشرون يف كل أرجاء القارة  شبكات 

فاملهاجرون من مصر تبدأ رحلتهم باجتياز احلدود املصرية إىل ليبيا، عن طريق عصابات . اإلفريقية
تهريب، حيث يضطرون لإلقامة لفرتات طويلة قد تتجاوز الشهر، يف ظروف صعبة وقاسية، يف ال

انتظار حلظة العبور، حيث يستقلون مراكب مطاطية خفيفة باجتاه الشواطئ اإليطالية وكثريا ما 
وهناك مسالك يف ليبيا يف . يكون مصري هذه القوارب هو الغرق نتيجة احلمولة الزائدة للقارب
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لبالد متتد من اخلمس إىل منطقة زوارة، وهنا ينقل املهاجرون إىل سواحل صقلية أو إىل غرب ا
مالطا أو إىل جزيرة المبيدوزا اليت تستقبل املهاجرين القادمني من تونس أيضا، فهذه اجلزيرة ال تبعد 

س، ميال حبريا يستغرق قطعها يوما أو أقل، وهي أقرب منطقة ساحلية أوروبية إىل تون 60سوى 
أما رحالت اجلزائر فتنطلق . وتنطلق القوارب من ميناء املهدية التونسي أو من ميناء حلق الوادي

ساعة إىل ماالقا، أما مهاجرو املغرب فوجهتم إما إىل سبتة أو مليلية برا، أو  12من وهران ملدة 
جري موريتانيا وكذلك احلال يف مها. عرب جبل طارق إىل الشواطئ اإلسبانية، أو إىل جزر الكناري

ويف حال فشل احملاولة ينتهي األمر إما بالغرق يف مياه . الذين يتوجهون يف الغالب إىل هذه اجلزر
  .)1("البحر املتوسط أو بالسجن واالحتجاز لبضع سنني، مث العودة خايل الوفاض

  :عالقة الهجرة غير الشرعية بغيرها من التهديدات األمنية في المتوسط: ثانيا
  الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة في حوض المتوسطعالقة: 

تمع إن ا، بالدول فتكا اجلرائم أكثر املنظمة اجلرمية يعترب الدويل ا  باالقتصاد ميس ألنه واقتصاديا
 ظل يف االقتصادي االنفتاح مع اجلرمية هذه جتذرت فلقد لألمم، واملالية املادية وبالقدرات مباشرة
 فتاكة قوى مع حتالفات وتقيم مشروعة غري وسائل تستخدم منظمة مجاعات ظهرت حيث العوملة،

 التخويف وسائل استخدام يف تتواىن ال بذلك وانتشارها، فهي نشاطها تسهيل أجل من
 والتسليح النقل وسائل هلا توفر أخرى، جمموعات مع بالتعاون واالبتزاز والرتهيب واالختطاف

 .واالتصال

                                                             
مكافحة الهجرة غير : ، يف"هجرة قوارب املوت عرب البحر املتوسط بني اجلنوب والشمال"حممد حممود السرياين،  -1

  .180-179، ص ص)2010جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض(، المشروعة
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 ألشخاص جتمع أو مجعية كل: "ابأ املنظمة اجلرمية) األنرتبول(الدولية  الشرطة عرفت ولقد
 إىل أي التفات دون وفوائد أرباح حتقيق األول وهدفهال، ومتواص مشروع عمال غري يتعاطون
 .)1("الوطنية احلدود
ا كذلك املنظمة اجلرمية وتعرف  من كبريا عددا يضم مؤسسي تنظيم ميارسها اليت اجلرمية ":بأ
 والتعقيد الدقة بالغة القيادة مراكز العمل وتويل لتقسيم نظام وفق إطاره يف يعملون احملرتفني، األفراد

 خيالف من على اجلسدي اإليذاء أو القتل حد إىل يصل القسوة شديد قاموس وحيكمه والسرية،
 الدول، عرب متتد قد اليت اإلجرامية أنشطته ممارسة يف الدقيق بالتخطيط التنظيم ويأخذ أحكامه،

دف الدولة، شخصيات وكبار املوظفني بعض إفساد على وتعتمد بالعنف تتسم ما وغالبا  إىل و
 والطاعة املطلق بالوالء اجلميع له يدين واحد رئيس التنظيم قمة على طائلة، ويرتبع أرباح حتقيق

تمع معه يتعاشر أن بعد عدة قرونا يستمر التنظيم ما وكثريا العمياء،  وطلبا بطشه من خوفا ا
 ".حلمايته
ا يف تستثين ال للحدود عابرة ظاهرة أيضا تعترب املنظمة فاجلرمية وعليه  إقليم، أو فضاء أي تعامال
ريب األموال غسيل جرمية جند أنشطتها بني ومن  والتحف الثمينة واملعادن واألسلحة املخدرات و

ريب ريب الرقيق، وجتارة البشر األثرية، و  .)2(السرية النووية واهلجرة املواد و
 األوروبية، الدول ومنو استقرار على خطرا تشكل املنظمة باجلرمية عالقتها إطار ويف السرية فاهلجرة

 ضمن السرية احلياة يف اخنراطها إىل إضافة سوية، غري فئات عبور خماطر من حتمله ملا نظرا وهذا
تمعات هذه  الشرعية غري األساليب خمتلف تتعاطى اليت الشبكات يد يف سهلة فريسة جيعلها مما ا
ا كسب يف  غري النشاط شكل حيث فيها، واملتاجرة املخدرات ريب خصوصا واستمرارها قو

 الدويل، النقد صندوق تقديرات حسب العاملي اإلمجايل الناتج من 2حوايل  1998سنة  املشروع
 مليار دوالر 500إىل  300ما بني  تقدر املخدرات يف عن املتاجرة الناجتة املالية العائدات أن كما

                                                             
مـداخلـة مقـدمـة للملتقـى ، "إشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيواستراتجية: الدفاع واألمن"غريب حممد،  -1

 .30/04/2008-29جامعة منتوري، : واقع وآفاق، قسنطينة: حول اجلزائر واألمن يف املتوسط الدولــي
 .44-43، ص صمرجع سابقختو فايزة،  -2
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 غري اهلجرة ظاهرة من االستفادة إىل اخلفاء يف تنشط اليت سنويا، وهو ما يفسر جلوء اجلماعات
 .)1(الشرعية

أمهها  يف عالقات وثيقة مع عدة أنواع من اجلرمية املنظمة، ولعلكذلك ترتبط اهلجرة غري الشرعية  و 
ال جرمية  يف هذا   ".ريب البشر"ا

 على الدول سيادة تطور مع الثانية العاملية احلرب بعد البشري التهريب ظاهرة حيث نشأت
 ذات الفقرية الدول يف البشري التهريب حركة نشطت وقد والبحرية، الربية ومعابرها أراضيها
 تدبري": (املهاجرين ريب "ويعين. املرتفعة الفقر معدالت وذات املتزايدة السكانية األعداد
 الدائمني املقيمني من يعد ال أو له موطنا ليست أخرى دولة إىل ما لشخص املشروع غري الدخول

 ).أخرى منفعة أو مالية منفعة على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة احلصول أجل من فيها،
 واحلروب االقتصادية األزمات مستغلة الطائلة األرباح عن تبحث عصابات البشري بالتهريب تقوم

تمعات تصيب اليت والكوارث  املهاجرين ريب عمليات حيث أن النامية، الدول وبعض الفقرية ا
 اليت املنظمة اجلرمية أنواع من جديدا نوعا تشكل أصبحت الشرعية غري بالطرق السفر وراغيب

 االجتار ملمارسة الفرصة "التسفري" مافيا انتهزت حيث األخرية، اآلونة يف خاصة أمهية اكتست
 سنويا شخص مليون ريب اإلجرامية املنظمات حتاول املتحدة، األمم تقارير فحسب. بالبشر
 .سنويا مليارات دوالر 4 حنو أرباح بإمجايل

 أو مبفرده شخص به يقوم األول فالنوع ،"منظم مهين"وآخر " فردي نشاط"البشري  وللتهريب
 البحرية السفن يف الصعود أو معينة، مبالغ مقابل التهريب قوارب باستخدام صغرية جمموعات
 السفن إىل للتسلل السباحة على ذلك يف معتمدين السفن، ومالحي إدارة علم دون من والتجارية

 عصابات طريق عن فيحدث البشري التهريب من الثاين النوع أما. والتفريغ الشحن عمليات أثناء
 خربات هلم من فيها يعمل اليت، و العاملية التهريب شبكات خالل من مادي كسب مقابل منظمة

                                                             
 .مرجع سابقغريب حممد،  -1
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 الربي النقل وشركات والسياحة السفر وكاالت يف عملوا ومن واإلقامة، واجلنسية اهلجرة قوانني يف
  .)1(والبحري

 رجال قبل من والتفتيش للرقابة ختضع ال اليت والبحرية الربية املمرات التهريب عصابات وتستخدم
 يتعرض اليت التهريب رحلة خالل وصحية أمنية ضمانات تقدمي دون مالية مبالغ مقابل احلدود

 تعرضهم اليت القوارب حتملها اليت الكبرية األعداد بسبب البحر وسط للغرق أحيانا املهاجرون فيها
 اليت املرتدية االقتصادية للظروف االبتزاز واالستغالل يف دورا املهربون ويلعب واملرض، لإلرهاق

 .الشرعية غري اهلجرة طالبوا منها يعاين
 قوانني انتهاك هو" ماكينلي برونسون"العاملية  اهلجرة ملنظمة العام حسب املدير البشري فالتهريب

  .)2(التهريب بعملية يقومون ومن الضحية جانب من البلدان يف اهلجرة
ا الرابعة على تورط اجلرمية املنظمةلقد شددت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف  يف االجتار  دور

وطالبت الدول بسن تشريعات ملكافحة هذا النوع من جتار ) النساء واألطفال القاصرين(بالبشر 
  .البشر

ريب املهاجرين، على ) 48/102(وكذلك، أكد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف شأن منع 
  .جل منع اهلجرة غري الشرعيةضرورة تعزيز تعاون دويل من أ

. وزراء خارجية دول غرب املتوسط طرح موضوع مشكلة املهاجرين غري الشرعيني 10وعلى مائدة 
موعة بضرورة قيام الدول األوروبية الكربى بإنشاء مشروعات هلؤالء املهاجرين يف  حيث أوصت ا

م لكي يتم تثبيتهم، خاصة يف دول إفريقيا باعتبارها    .)3(نقطة عبور إىل أورباأوطا
ريب املهاجرين جنوب املتوسط   :واخلريطة التالية توضح أهم موانئ ومراكز 
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  :أهم موانئ ومراكز تهريب المهاجرين جنوب المتوسط): 3(خريطة رقم 

  
 ,https://www.google.dz/search?q=biw=www.aljazeera.net, 19/11/2014  :المصدر

17:19. 

املنظمة، فإنه يعد ثالث أكرب جتارة غري  أحد األنواع األخرى للجرمية" االجتار بالبشر"وعن 
ريب السالح واالجتار باملخدرات حيث تقدر عوائد هذا النشاط . مشروعة يف العامل بعد 

  .اإلجرامي بباليني الدوالرات سنويا
وقد اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خالل احلقبة األخرية واليت يتم مبقتضاها نقل املاليني من البشر 

م،  وتقوم فكرة االجتار باألفراد على عرب احلدود الدولية أو داخل حدود الدول بغرض االجتار 
م، مع استمرار  مفهوم أساسي هو استغالل حاجة أو ضعف فئات معينة من األفراد لالجتار 

هذه األخرية اليت متيز نشاط عصابات االجتار باألفراد . استغالهلم ملا بعد النقل من مكان آلخر
ريب  عن نشاطات عصابات اهلجرة غري الشرعية، واليت ينتهي دورها اإلجرامي بانتهاء عملية 

  .)1(األفراد من دولة إىل أخرى
  

                                                             
 .20، صمرجع سابقفايزة بركان،  -1
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 :باإلرهاب ة غير الشرعيةالهجر  عالقة 
 األورويب االهتمام أولويات إىل اجلنوبية ضفته وخاصة املتوسط نقلت قد سبتمرب 11 أحداث إن

ما دفع باحلوار األطلسي املنعقد مع حلف مشال األطلسي لالهتمام باهلجرة غري ( واألمريكي
 العوامل أكثر من واهلجرة اإلرهاب أصبح حيث) 2001الشرعية غرب املتوسط بعد سبتمرب 

  .)1(الدويل األمن على حساسية
موعات الدولية واملنظمات العاملية احملافل خمتلف اتفقت ولقد املتحدة،  كاألممة؛  اإلقليمي وا

 للمجتمع كبريا ديدا وحتديا تشكل اإلرهاب ظاهرة أن على العربية، واجلامعة األورويب اإلحتاد
ديد الدولة سلطة وتفويض القوة واستعمال العنف على يعتمد فهو .حماربته جيب الدويل  و

  .)2(واملمتلكات األشخاص
 مبيت عنف: "أنه على اإلرهاب اعتبار إىل "شالياند جريارد" الباحث يذهب الشأن هذا ويف

 من أو الدولة داخل من املقاتلني، ويأيت غري على سرية جمموعات متارسه سياسية لدوافع يستجيب
 ذا غري يكون وإمنا سياسية، أهداف إىل تستند ال فوضوية ظاهرة فاإلرهاب وعليه ،"خارجها
 .االقتصادية واملنافع على األموال االستيالء باستثناء واضحة أهداف
ا تراجع من متخوفة األوروبية فالدول  جنوب تمعات البشرية القوة تنامي مقابل يف البشرية قو

 لدى تولد التخوف وهذا اإلسالمية، القيم تنامي مقابل احلضارية قيمها تراجع وبالتايل املتوسط،
تمعات، الدول  .اإلعالم وسائل ودعمته األوروبية والنخب وا

 حبيث للمراقبة قابلني وغري لالندماج، قابلني غري وبالتايل أوروبيون غري املغاربة أن يرون فاألوروبيون
 نقيض باإلسالم يدينون وهم إرهابية، شبكات وبناء خارجي طرف لصاحل يعملوا أن ميكن

                                                             
، "ظاهرة الهجرة غير القانونية في المغرب العربي: األبعاد غير العسكرية لألمن في المتوسط"ناجي عبد النور،  -1

- 29جامعة منتوري، : ةواقع وآفاق، قسنطين: اجلزائر واألمن يف املتوسط حول مداخلة مقدمة للملتقى الدويل
30/04/2008 . 
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تمعات على خطر يشكلون هم وبالتايل املسيحية احلضارة كما ورد يف نظرية صراع (الغربية  ا
 .)احلضارات لصامويل هنتنغتون

 يف السكانية واألزمة اإلسالمي بالتطرف اهلجرة أوروبا يف اليمينية السياسية النخب ربطت كما
 الداخلي االستقرار وعدم ىالفوض نقل زاوية من اإلسالمي التهديد يدرك أصبح حيث اجلنوب،

تمعات حنو املتوسط جنوب لدول  .اهلجرية القنوات عرب األوروبية ا
 الفئات هذه جيعل االندماج، مشاكل و املهاجرة املغاربية الفئات بني االغرتاب ظاهرة فانتشار

 تأكيد زيادة يف تأثريها ظهر واليت الدينية والتيارات اإلسالمية احلركات قبل من للتسييس قابلة
تمعات  مرتبطة تصبح اهلجرة وبذلك املتميزة واحلضارية الثقافية هويتها على أوروبا يف املسلمة ا

 .)1(اإلسالمية احلركات ذه
   وجنوبموقع الهجرة غير الشرعية في التصورات واإلدراكات األمنية شمال : ثالثا

  :المتوسط الغربي  
  لحوض المتوسط الجنوبية الضفة غرب الهجرة غير الشرعية في التصور األمني لدول

 ):دول المغرب العربي(
األعضاء يف احلوار األطلسي مع (إن اهلجرة غري الشرعية وحسب ما تؤكد عليه الدول املغاربية 

ديدا حقيقيا على الوضع األمين داخل هذه الدول، وكذا )حلف مشال األطلسي يف ، تشكل 
ا األفارقة واألوروبيني على حد سواء ا مع جريا كما أن هذه التهديدات األمنية النامجة . عالقا

فمن جهة هناك اهلجرة اليت : عن احلركات اهلجرية اليت تشهدها هذه الدول تأتيها من ناحيتني
ديدات أمنية، وال يت سوف تتخذ من الدول املغاربية كدول عبور حنو أوروبا، ومن جتلبه من 

عند تعذر مواصلة  -املغاربية-كما ميكن أن تستقر يف بعض األحيان يف هذه الدول . نفصل فيها
ديدات أخرى أكثر تعقيدا)أوروبا(طريقها حنو الشمال  ومن الناحية . ، وما يشكله ذلك من 

ا من طرفها مواط نيها حنو األخرى، جند احلركات اهلجرية اليت تنطلق من الدول املغاربية حبد ذا

                                                             
  .مرجع سابقمصطفى خبوش، التحول يف مفهوم األمن وانعكاساته على الرتتيبات األمنية يف املتوسط،  -1
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ديدات أمنية أخرى  أوروبا متخذة من املتوسط املعرب األساسي هلا، وبالتايل ما يرتافق كذلك من 
  .على الدول املغاربية واليت تعترب يف هذه احلالة كدول مصدر للهجرة غري الشرعية

 أقصى يف اجلوار دول من خاصة مستمرا تزايدا تشهد واليت الشرعية غري اهلجرة ظاهرة إن 
الدول املتوسطية جنوب الضفة الغربية  على سلبا أثرت قد جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى،

 :يلي ما يف استخالصها ميكن امليادين، واليت للمتوسط، يف خمتلف

 :األمني الميدان في -
ويتمثل : واملهربني اإلرهابيني بني تشهد مناطق جنوب دول الضفة اجلنوبية للمتوسط الغريب تواطؤا

 .الشرعيني غري املهاجرين إدخال يف املتخصصة والشبكات اإلرهابيني بني الكامنة العالقة يف ذلك
 األمن قوات حتركات حول املعلومات تبادل يف تتمثل بينهما مصلحة عالقة هناك أن حيث

  .املهربني ربح من من قسط اإلرهابيني واستفادة
 من تدره ملا واملخدرات، وهذا السالح لتهريب دولية شبكات إضافة إىل ذلك، فقد ظهرت هناك

 يكون اخلارج من األسلحة مصدرحيث أن  .باألسلحة اإلرهابية للجماعات سريع وتدعيم ربح
 سهال منفذا تشكل هلا الشاسعة فاحلدود ).الدول املغاربية(هلذه الدول  اجلنوبية احلدود من خاصة

 .اإلرهابية لدعم اجلماعات األسلحة إلدخال
سواء  املهربني أن إذ. اأنواعه باختالف املنظمة باجلرمية وطيدة عالقة الشرعيني غري وللمهاجرين
 غري مهاجرين املرات من العديد يف استعملوا السيارات سرقة فيها ومبا املواشي أو للمخدرات

، واهلدف من ذلك هو أن ال يتورط املهربون األصليون بشكل مباشر مع العدالة لدى شرعيني
  .ربية اليت تتم فيها عمليات التهريب هذهالدول املغا

 :االقتصادي الميدان في -
 من )دول غرب الضفة اجلنوبية للمتوسط(املغاربية  الدول تتحمله الذي االقتصادي العبء إن

 اليد لتوفر .البطالة فيها نسب يف زادة، األفارق لألجانب الشرعية غري اهلجرة تدفق موجات جراء
 السكان يف املتزايد النمو عامل أثر وبالتايل. ياليوم القوت لضمان تسعى الرخيصة اليت العاملة
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 اجلرائم أنواع توسع إىل أدى مما .القطاعات لدى هذه الدول خمتلف االجتماعي يف الوضع على
ريب وبالتايل االقتصادية،  خبسة بأمثان األصلية من طرف األفارقة إىل دوهلم الثروات زيادة 
 إضعاف :ومن أمثلة ذلك .الوطنية للدول املغاربية يضر باالقتصاديات مما كبرية وبكميات

  .)1(هاملواطني الشرائية القدرة العمالت الوطنية للدول املغاربية وتدهور

 :االجتماعي الميدان في -
سواء كدول عبور أو (التهديدات اليت تشكلها اهلجرة غري الشرعية حنو الدول املغاربية  وتتلخص

 :التالية اآلفات يف) مقصد
 على احلصول الشرعيني غري املهاجرون ذا حياول اليت الطريقة وهي الرشوة، ظاهرة تفشي *

 .يف الدول املغاربية يف حال عجزهم عن املواصلة حنو أوروبا للبقاء الالزمة اإلدارية الوثائق
 .ا واملتاجرة املخدرات استهالك رواج *
  .دول كليبيا، املغرب واجلزائر جنوب" مسيحية "دينية نزعة ذات أقليات ظهور* 

 :الصحي الميدان في -
 األمراض انتشار يف امليدان خاصة؛ يف هذا الشرعيني غري املهاجرين انتشار ظاهرة انعكاس ويتمثل

حيث أصبح هذا املرض منتشرا ). السيدا(بة املكتس املناعة فقدان كمرض .منها املعدية الفتاكة أو
 .احلدودية للدول املغاربية مع الدول جنوب الصحراءيف املناطق 

 أوبئة ظهور على ساعد القصديرية، البيوت يف لإلقامة املزرية الظروف فإن ذلك إىل باإلضافة
  .وغريها اجللدية واألمراض كالتيفوئيد األوبئة وانتشار السل كداء هلا؛ التصدي خطرية يصعب

                                                             
ملتطلبات مذكرة مقدمة استكماال ، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور األمن اإلنسانيساعد رشيد،  -1

، 2011/2012جامعة حممد خيضر، : ، ختصص دراسات مغاربية، بسكرةاحلصول على درجة املاجستري يف العلوم السياسية
  .88-85ص ص
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تستغل الفرصة يف زرع عمالء بني املهاجرين غري ، فإن العديد من الدول قد فضال عن ذلك
دف زعزعة استقرار الدول املغاربية، اليت هي أصال تعاين  الشرعيني من أجل خلق أزمات خمتلفة 

  .)1(من عدم االستقرار السياسي، وما حدث يف ليبيا وتونس هلو خري دليل على ذلك
 الدول املغاربية من املتجهة حنو أوروبا،  من الناحية األخرى، وعند احلديث عن اهلجرة املغاربية

 ).الضفة اجلنوبية لغرب املتوسط(
ويف . تفقد هذه الدول أبناءها يف عرض البحر األبيض املتوسط ،فإنه ويف العديد من األحيان

اليت عملت هذه الدول على تكوينها، مما جيعلها تعاين من " األدمغة"حاالت كثرية يكونون من 
رغم أنه ال ميكننا إنكار أن عدم إجياد هذه األدمغة –كوادر واإلطارات العلمية يف ال احاد انزيف

ا للمغادرة ما يدفع الدول املغاربية جللب  -لفرص عمل مثلى يف دوهلا األصلية هو ما يدفع 
، للتكنولوجيا اليت يتم جلبها  خريةمع احتكار هذه األ ،من اخلارج بتكاليف باهضة اإلطارات

  .نتهاء مهامهاهلا بعد التعود إىل دو 
أضف إىل ذلك عشرات وأحيانا املئات من مواطين هذه الدول الذين يغرقون سنويا يف عرض 

  . البحر، منهم قصر ونساء يف بعض احلاالت
هذا إذن، بطريقة أو بأخرى يعترب مبثابة كوارث إنسانية تتحملها هذه الدول يف كل مرة، ورمبا ال 

احلروب األهلية البسيطة، فهي إذن خسائر فادحة على مستوى تقل خسائرها عن خسائر بعض 
ائية هلا   .األمن اإلنساين، واليت تبحث الدول املغاربية باستمرار عن إجياد حلول 

  
  
  
 

                                                             
 .88، صسابق مرجعساعد رشيد،  -1
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  الدول (الهجرة غير الشرعية في التصور األمني لدول الضفة الشمالية لحوض المتوسط
 ):طلسياألوروبية األعضاء في حلف شمال األطلسي والحوار األ

. تتفق معظم دول القارة األوربية تقريبا على معارضة اهلجرة غري الشرعية بشدة من أفريقيا وغريها
ويف املقابل ال متانع بعض هذه الدول يف السماح بقدر انتقائي من اهلجرة للكفاءات واألدمغة 

إال أن هذا . صليةاملتميزة، ولو كان يف ذلك استنزافا هلذه الكفاءات واألدمغة من مواطنها األ
  . األخري يتم يف إطار اهلجرة الشرعية

نظرا لتفاقم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية إىل دول الضفة الشمالية حلوض املتوسط، أصبحت هذه 
األخرية مسألة تقلق أوربا وهي العالقة احملتملة بني اإلرهاب واملهاجرين، حيث أصبح من 

ء مجاعات إرهابية بني املهاجرين، وحتوم الشبهات االحتماالت الواردة، باخلصوص وجود أعضا
  .حول املسلمني من أفريقيا

مما سبق نرى أن الدول األوربية ترى يف اهلجرة غري الشرعية خطرا من عدة نواحي ولعدة اعتبارات 
  : منها

 -إذا ما مسح له باالستمرار- حيث أن سيل املهاجرين املتدفق : اإلخالل بالبناء الدميوغرايف - 1
تمعات األوربية مما مي كن أن يقلب التوازن السكاين، وبالتايل تزداد نسبة هؤالء املهاجرين يف ا

  .)1(يهدد كيان السكان األصليني على املدى الطويل
ن غري الشرعيني غري مسجلني وال حيملون هويات يفهؤالء املهاجر : اإلخالل بالنواحي األمنية - 2

شرحية منهم مسلمون قد ينتمون إىل مجاعات كما أن  .إثبات شخصية، وقد يرتكبون جرائم
  .مسلحة تؤمن بالعمل املسلح ضد الدول األوربية يف عقر دارها

يسامهون يف الغالب يف توفري  فرغم أن املهاجرين غري الشرعيني: اإلخالل بالوضع االقتصادي - 3
فهذه العمالة  .يف سوق العمل أيد عاملة رخيصة، إال أن ذلك يف حد ذاته قد يشكل خلال

                                                             
 .مرجع سابقناجي عبد النور،  -1
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لأليدي العاملة احمللية، إضافة إىل مشاكل اقتصادية أخرى قد  أوربا قد تشكل منافساالوافدة إىل 
  .)1(تظهر بسبب عدم القدرة على تقدير أعداد العمالة الوافدة وتأثريها

على استقرار ومنو الدول األوروبية  -لكن دون مبالغة-لقد تأكد أن اهلجرة السرية تشكل خطرا 
نظرا ملا حتمله من خماطر عبور فئات غري سوية، إضافة إىل اخنراطها يف احلياة السرية ضمن هذه 
تمعات، مما جيعلها فريسة سهلة يف يد الشبكات اليت تتعاطى خمتلف األساليب غري الشرعية يف   ا

ا واستمرارها ديدا مبا. كسب قو شر ألمن ومن هذا املنطلق، ميكن فعال أن تشكل هذه الظاهرة 
تلك الدول، ومن حقها انتهاج السبل املتاحة قانونا حملاربتها، لكن يف إطار التفاهم والبحث 

يئة اجلو املالئم للقضاء على دوافعها ا ومساعدة دول املصدر على  خاصة إذا . املعمق يف أسبا
والتعمق،  علمنا أن اهلوة السحيقة بني دول الشمال ودول اجلنوب مازالت مستمرة يف التجذر

كما اخنفضت . من الناتج العاملي %80من سكان املعمورة يستحوذون على  %20ذلك أن 
 1/5إضافة إىل ذلك، فإن . من السكان إىل أدىن املستويات %80حصة باقي الدول اليت تشكل 

من سكان العامل يتحصلون على أربعة أمخاس العائدات العاملية، ونسجل أيضا أن مليارين من 
يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم، ناهيك عن تدهور اخلدمات الصحية يف دول البشر 
  .اجلنوب

كل هذه املؤشرات تنم عن األسباب العميقة اليت أدت إىل بروز هذه الظاهرة واستمرارها لتشكل 
خطرا حقيقيا على األمن، ليس على دول الشمال فحسب لكن حىت على الدول اليت تنطلق  

  .)2(اهرةمنها هذه الظ
  
  
  

                                                             
  .مرجع سابقناجي عبد النور،  -1
 .مرجع سابقغريب حممد،  -2
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 :خالصةال
بناء على ما سبق إذن، يظهر لنا بوضوح أن اهلجرة كان ومنذ القدمي ظاهرة عادية البد منها يف 
إطار عالقات الشعوب فيما بينها، تتم وفق املقتضيات االقتصادية لألفراد وأسلوب العيش الذي 

حني كانت أوروبا حباجة خيتارونه، وقد ازدادت هذه الظاهرة خالل سنوات الستينات والسبعينات 
ا رخيصة وتقبل بأي عمل  ا وخصوصا الدول املغاربية، واملعروفة بكو إىل اليد العاملة من مستعمرا
مينح هلا مهما كان، لتصبح بعد ذلك غري شرعية تسن هلا القوانني اليت جترمها واآلليات اليت تعمل 

  .على إيقافها واحلد منها
فإنه ورغم املخاطر اليت ال ميكن إنكاره واليت تنطوي عليها هذه  مث إنه ومن الناحية النظرية،

اهلجرة غري –الظاهرة، فإن للخطاب األمين األورويب دور كبري يف إضفاء طابع التهديد عليها 
، جعلت من املنطقي أن تظهر هناك "حميط"و" مركز"، كما أن العوملة مبا أفرزته من -الشرعية

، على اعتبار أن هذا األخري قد استأثر بالثروة العاملية، "املركز"ىل إ" احمليط"تدفقات هائلة من 
كل فرد أو مواطن أن يعيش فيه، مبعىن آخر أن هذه " حلم"وأصبح من التقدم والتنمية ما جيعله 

هي نتاج طبيعي  -أوروبا–اهلجرة املتجهة حنو الدول الكربى يف العامل ليس فقط مشال املتوسط 
، يف "دول العامل الثالث"ستعمار اليت انتهجتها هذه األخرية جتاه ما يسمى لسياسات النهب واال

  .-العوملة–واحلديث  -االستعمار التقليدي–شكليه القدمي 
هذا باإلضافة إىل عديد األسباب والدوافع اليت سامهت يف تفجري حركات اهلجرة غري الشرعية على 

الذي تعرفه دول جنوب املتوسط، إضافة إىل غرار التفاوت االقتصادي وكذا االضطهاد السياسي 
  .البطالة وغريها

هذه األسباب جعلت من هذه الظاهرة ترتبط بتهديدات أمنية أخرى على غرار اجلرمية املنظمة، 
ريب املخدرات بني صفوف املهاجرين،  ريب البشر واألعضاء البشرية مثال، أو  اليت تعمل على 

إضافة إىل ارتباطها باإلرهاب الدويل، كإمكانية نقل . ا وغري ذلك من النشاطات اليت تقوم
مما أفضى . عناصر إرهابية بني املهاجرين غري الشرعيني للقيام بأعمال إرهابية يف العواصم األوروبية
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ا يف جنوب  جلعل هذه الظاهرة أولوية يف االهتمامات األمنية لكال من الدول األوروبية، ونظريا
 .سطالبحر األبيض املتو 



  
ي   الثا   :الفصل

طل وار -ا

الناتواملتوسطي   .لف
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  :تمهيد
، كان نتاج التطورات )املتوسطي-أو احلوار األطلسيأو احلوار املتوسطي، (إن احلوار األطلسي 

يار االحتاد السوفي يت، وحتول اهتمام الناتو من ياإلقليمية والدولية احلاصلة يف حوض املتوسط بعد ا
جنوب من - غرب إىل مشال-وحتول الصراع من شرقاخلطر األمحر إىل اخلطر األخضر من جهة، 

إشكالية ما إذا كان هذا احلوار قد وجد من أجل التعاون الفعلي بالتايل طرح ما ي .ناحية أخرى
ت اآلتية من هذه املنطقة واحلقيقي مع دول جنوب املتوسط، أم أنه جمرد وسيلة احتواء للتهديدا

واليت تشكل خطرا على الدول األوروبية ومصاحلها، وكذا املصاحل األمريكية يف املتوسط، السيما 
املتوسط الغريب، البوابة واملعرب الرئيسي للواليات املتحدة األمريكية حنو مصاحلها يف الشرق األوسط 

ن تدفق النفط اخلليجي بشكل مستمر ضما(واخلليج العريب ) محاية إسرائيل ومراقبة إيران(
  ).ومنتظم

 املسألة هذه يف) برجنسكي زبيغينيو(السابق  األمريكي القومي األمن مستشار يذهب"ويف ذلك 
 والثراء السياسي االستقرار لب األورويب االحتاد جانب إىل متثل املتحدة أن الواليات إىل

 على شيء أي فعل على قادرتني وأوروبا أمريكا تصبح معا عمال ما العاملي، وإذا االقتصادي
 جمال يف يكفي ما تفعل ال أوروبا أن من دائما بالشكوى جتهر كانت أمريكا وقد. العاملي الصعيد
 التصرف يف تبالغ أمريكا أن األوروبيون يرددها ما غالبا اليت وكانت الشكوى اجلماعي، الدفاع
 فعل لو ماذا: اآليت السؤال طرح هي األطلسية العالقة البداية لتقييم نقطة فإن لذا .مبفردها

  .)1("مبفردهم التصرف من األمريكيون قلل لو وماذا يكفي؟ ما األوروبيون
أحد مثرات عودة أوروبا والواليات املتحدة األمريكية للعمل معا " احلوار األطلسي"ويف ذلك يعترب 

األمريكية جمربة على ذلك، نظرا ، وذلك لكون الواليات املتحدة على الساحة األمنية الدولية
 .للتكاليف اليت تقتضيها اهليمنة العاملية

                                                             
 للعلوم دمشق جامعة مجلة :دمشق ،"الباردة احلرب انتهاء أوسطية بعد الشرق الناتو حلف إسرتاتيجية"حسون،  حممد -1

لدوالقانونية،  االقتصادية   .497، ص2008األول،  العدد،  24ا
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 للسياسة فكري كأساس ر جديدمنظو  إىل حباجة املتحدة الواليات بأن البعض حيث يعتقد
 ختتار أن السهل من فليس العاملية، الشؤون يف والتدخلية االنعزالية النظر وجهات بني اخلارجية
 بينما اقتصاديا، الثمن ظباه أمر العاملية اهليمنة ألن الدولية، والعزلة اهليمنة بني املتحدة الواليات

 . سياسيا الثمن باهظة العزلة
 بعد الدويل النظام لصيانة الباهظة بالتكاليف دوما تندد األمريكية اخلارجية السياسة مؤسسة إن

 األوضاع برتتيب ترغب املتحدة الواليات فإن مناهضة عسكرية قوة غياب وبسبب الباردة، احلرب
 الناتو حلف من أفضل هناك وليس حلفائها، مع برمسها تقوم تنظيمية ترتيبات بواسطة العاملية

  .)1(العاملية األبعاد ذات املهمة هذه يف للمشاركة
إضافة إىل ذلك إذن، وعمال على تقاسم األعباء أكثر، يعمل حلف مشال األطلسي على التعاون 

ديدات أمنية ملصاحل واستقرار الدول املنضوية فيه مع أقاليم  السيما دول أوربا (ومناطق يعتربها 
، الذي عمل على نقل "األطلسي واراحل"، ما كان نتاجه )الغربية والواليات املتحدة األمريكية

ديدات مشرتكة، " شريك"إىل " ديد"من  - خاصة الغريب–الدول جنوب املتوسط  يف مواجهة 
  .حية الشكلية على األقلمن النا

أداة أساسية يف دعم " Alberto Binحيث أن احلوار قد أصبح بعد احلرب الباردة حسب 
  .)2("إسرتاتيجية احللف ككل للشراكة، احلوار والتعاون

وإكمال جهود دولية مشرتكة مثل  كما يستند حوار الناتو على مبدأ اختاذ خطوات حمددة لتدعيم
والتعاون  واملبادرة املتوسطية ملنظمة األمن) املتوسطية- ة األوروبيةالشراك(عملية برشلونة 

  .)1(األوروبية

                                                             
، 46، العددمجلة دراسات دولية :بغداد ،"األدوار اجلديدة حللف الناتو بعد انتهاء احلرب الباردة"حافظ،  حسني طالب -1
 .142ن، ص.س.د

2- Yannis A.STIVACHTIS, Benjamin JONES, "NATO’s MEDITERRANEAN 
DIALOGUE: AN ASSESSMENT", RESEARCH INSTITUTE FOR EUROPEAN 
AND AMERICAN STUDIES (RIEAS), No 137, NOVEMBER 2009, p7.  
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انعقاد الحوار األطلسي وبداية حقبة جديدة في العالقات : المبحث األول
  :األطلسية-المتوسطية

  :أمريكية على المتوسط وميالد الحوار األطلسي-المنافسة األورو: أوال
اية احلرب الباردة جماال تتقاطع وتتصادم فيه املصاحل األوربية ميكن اعتبار حوض املتوسط  بعد 

اية الثنائية القطبية لتؤكد هيمنة العامل االقتصادي  .واألمريكية ألسباب جيواقتصادية إذ جاءت 
يف املنافسة بني الكيانات القومية واإلقليمية، وتكشف عن أزمة اهليمنة األمريكية اليت بدأت 

  .تضمحل
هذه الظروف يربز تساؤل حول إمكانية تشكيل أوربا لقوة مستقلة احلركة عن الواليات يف 

وال شك أن  .فليست املصاحل األوربية بالضرورة هي ما تعتربه الواليات املتحدة مصاحلها .املتحدة
أوربا قد تقامست مع الواليات املتحدة اخلوف من االحتاد السوفيييت فيما سبق، ومع ذلك مل تكن 

لك املرحلة خالية من اخلالفات، لكن وجود عدو مشرتك كان مبثابة مظلة ختتفي حتتها كل ت
لذا . التناقضات، وكان اخلطر الشيوعي ورقة ابتزاز يف يد الواليات املتحدة ملمارسة اهليمنة والزعامة

بالضرورة يبدو أن نقاش اخليارات السياسية واإلسرتاتيجية لكل الشركاء يف املتوسط، جيب أن يبدأ 
ا ليست بلدا مشاطئا للمتوسط فهيمنة الواليات . من نقاش إسرتاتيجية الواليات املتحدة رغم أ

تشكل يف املدى املتوسط  "مسري أمني"املتحدة على منطقة جنوب املتوسط كما يشري إىل ذلك 
طاع وسيلة ممتازة للضغط على أوربا، وعلى هذا األساس سعت الواليات املتحدة للتحكم يف ق

  .احملروقات، لتجعل من أوربا جمرد تابع للقوة األمريكية

                                                                                                                                                                                         
  :، نقال عن املوقع الرمسي حللف مشال األطلسي"نظرة على حوار ناتو ودول المتوسط"حلف مشال األطلسي،  -1

http://www.nato.int/cps/ar/natohq/topics_60021.htm14:08، 15/11/2014: ، بتاريخ. 

http://www.nato.int/cps/ar/natohq/topics_60021.htm
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إذن يبدو أن الواليات املتحدة األمريكية وأكثر من أي وقت مضى، أصبحت سيد املنطقة 
، يف حني أن أوربا حبكم عالقة اجلوار اجلغرايف هي واملهيمن على التوازنات اجليوسياسية يف املتوسط

  .)1(ية لالستقرار الذي تعيشه املنطقةاألكثر عرضة لالنعكاسات السلب
على الواليات املتحدة ) خاصة تلك املشاطئة للمتوسط(من هنا جاء ضغط الدول األوروبية 

مع دول جنوب " حوار أطلسي"األمريكية ودول حلف مشال األطلسي بصفة عامة إلطالق 
دف وضع حد حلالة الالستقرار    .يضمن أمن واستقرار أوربامبا اليت تعرفها تلك املنطقة املتوسط، 

، مل حتض دول الضفة اجلنوبية للمتوسط بأي 1994يت وحىت سنة يبعد سقوط االحتاد السوفيف
  . اهتمام من جانب احللف، وكانت دول وسط وشرق أوروبا حمور تركيز سياساته

  :وقد ساد انقسام أطلسي حول النظرة إىل البحر املتوسط، حيث جند
  :الرؤية األمريكية -أ

تنظر إىل البحر املتوسط على أنه احلد الفاصل بني الدول األوروبية مشاال ودول جنوب الضفة وهي 
ة كتفضيالت إسرتاتيجية للتعامل مع هذا اإلقليم، وهذه  ا املتوسطية، وتقدم سياسة االحتواء وا

  . )2(هي النظرة البيزنطية التارخيية
حيث يعرب عن ذلك أحد القادة  عرب حلف األطلسي، وهو التوجه الذي تلتزم الواليات املتحدة به

إن خط اجلبهة الذي تلتزم به الواليات املتحدة من أجل األمن : (العسكريني حللف األطلسي بقوله
  .)3()األوريب ميتد إىل البحر املتوسط وما بعده

                                                             
: القاهرة(، دراسة في الرهانات واألهداف: حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردةمصطفى خبوش،  -1

  .65-64، ص ص)2006للنشر والتوزيع، دار الفجر 
فـــتـرة مـا بــعـد - األمن الـدولي والـعـالقـة بـيـن منـظمة حـلف شـمـال األطـلـسـي والـدول العـربـيـة خلميسي شييب،  -2

ية مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم السياس، )2008–1991( - الـحـرب الــبـاردة
 .218، ص2009جامعة الدول العربية، قسم الدراسات السياسية، : القاهرة والعالقات الدولية،

، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "أمن البحر المتوسط واآلفاق المستقبلية من وجهة النظر العربية"أمحد حلواين،  -3
 .29-2008/4/30جامعة منتوري، : واقع وآفاق، قسنطينة: اجلزائر واألمن يف املتوسط
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الذي رمسته  حيث ميكن شرح السلوك األمريكي يف املنطقة بالرجوع إىل التقسيم اإلسرتاتيجي للعامل
الواليات املتحدة، وحتديد مكان املتوسط فيه، فاملتوسط ينتمي إىل الدائرة األوىل يف هذا التقسيم 

، )اإلسرائيلي-الصراع العريب(للمواصالت والدخول إىل الشرق األوسط   احيوي اباعتباره خط
  ).الثروة النفطية(واخلليج 

اية ا   :حلرب الباردة تدور حول ثالثة حماور أساسيةإن السياسة األمريكية يف املنطقة بعد 
ا)البرتول والغاز(مراقبة املوارد الطاقوية  - 1   .، ومحايتها من أجل ضمان التموين 
الربط االقتصادي للمنطقة بواسطة املؤسسات املالية الدولية، ودمج إسرائيل يف حميطها  - 2

  ).وهو ما سنراه بدخوهلا يف احلوار األطلسي(اإلقليمي 
 .)1()أحد أهم أهداف احلوار(منع انتشار أسلحة الدمار الشامل  - 3
  :الرؤية األوروبية -ب

تأكد على أن البحر املتوسط جبهة مفتوحة أو جسر يوصل بني الغرب وشعوب املتوسط وهي 
لألمن، يشمل باإلضافة إىل اجلانب العسكري، جماالت سياسية  اموسع ااألخرى، وتقدم مفهوم

وهنا قدمت دول احللف املتوسطية العديد . واقتصادية وثقافية، وهذه هي النظرة الرومانية التارخيية
  . من املبادرات األمنية والسياسية واالقتصادية لدول الضفة اجلنوبية

وبضغط من دوله املتوسطية، قدم احللف مبادرة وبعد انتهاء اجلدل األطلسي حول توسيع احللف، 
واخلاصة  1949يف إطار املادة الرابعة من ميثاق واشنطن ، 1994احلوار األطلسي يف أواخر 

 .بالتعاون غري العسكري وغري املرتبط باألمن اجلماعي للدول األعضاء

وكان اهلدف منها إنشاء منتدى لبناء الثقة وتعزيز الشفافية اليت يستطيع احللفاء من خالهلا معرفة 
  . املزيد حول املشاكل األمنية يف بلدان احلوار وتبديد سوء الفهم حول أهداف وسياسات احللف

                                                             
اية احلرب الباردة -1 ، سابقمرجع دراسة يف الرهانات واألهداف، : مصطفى خبوش، حوض البحر األبيض املتوسط بعد 

 .65ص
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منه،  وقد اتسمت مواقف دول احللف جتاه مبادرة احلوار باالنقسام حول حمتوى احلوار واهلدف
  :حيث جند

حيث طالبت دوله املتوسطية بتكثيف احلوار  :خالفات بني الدول األوروبية األعضاء باحللف -
  . وختصيص موارد كافية للوصول إىل وضع أكثر أمنا

اليت آثرت الرتكيز على عملية تسوية  :انقسام بني دول احللف املتوسطية والواليات املتحدة -
 . اإلسرائيلي- الصراع العريب

وأمام هذا الوضع بادرت الدول األوروبية التوسطية إىل إنشاء وحدات عسكرية للتدخل يف املناطق 
ديد ألمنها، ومتثلت هذه القوات يف  : اليت متثل مصدر 

  .Force Operation European Rapid قوة االنتشار السريع األوروبية - 1
  . European Maritime Forceالقوة البحرية األوروبية - 2

ونطاق مهام هذه القوات قد ميتد ليشمل عمليات . "غبيرتسبور "وقد مت حتديد مهامها يف إعالن 
  .)1(على أراض دول عربية حمددة

أطلسية، مل ينف -للتصورات األمنية املتعلقة باملتوسط داخل املنظومة األورو - النظري–إن التوافق 
اخلالف بني الطرفني األورويب واألمريكي حول طبيعة وجود اختالفات قد تصل إىل درجة 

ففي حني حيصرها الطرف األورويب يف جمموعة املخاطر املوجودة واملمكنة، يتصورها . التهديدات
كمجموعة حتديات   ،الطرف األمريكي وفقا لعقيدته وإسرتاتيجيته األمنية االستباقية والوقائية

ا مبا يستوجب احتواءها  من خالل سياسة االحتواء اليت تنتهجها الواليات (يصعب التنبؤ 
تفاديا الحتمال تأثريها على األمن واالستقرار على املستويني الدويل واإلقليمي، انطالقا ) املتحدة

                                                             
 .219-218ص، ص سابقمرجع خلميسي شييب،  -1
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األمر الذي عمق اخلالفات حىت داخل اجلماعة . من ارتباط هذه التصورات باملصاحل األمنية
  .)1(األوروبية

، إسرائيل، يف نقاشات أولية مع مصر 1995فيفري  08ع احللف يف و شر غري أن ذلك مل مينع 
، وفيما بعد موريتانيا، وهي الدول 1995املغرب وتونس، مث انضمت إليها األردن يف نوفمرب 

املتوسطي، ومت تغييب اجلزائر عن احلوار بسبب األزمة -األطلسي املنخرطة يف احلوار األمين
ما أثار نقاشا داخليا بني دول احللف حول مسألة العضوية . آنذاك الداخلية اليت كانت تعاين منها

يف هذا احلوار، حيث دافعت إسبانيا عن عضوية موريتانيا فيما ضغطت أمريكا من أجل إشراك 
ا دولة غري متوسطية بسبب عملية التطبيع ،إسرائيل وكان يف املقابل . مث فيما بعد األردن رغم أ

ريا وليبيا حتت ذريعة دعمهما لإلرهاب، باإلضافة إىل أزمة لوكرييب إمجاع على إقصاء كل من سو 
ا . بالنسبة لليبيا وباستثناء إسبانيا وإيطاليا أمجع احللفاء أيضا على إقصاء اجلزائر من احلوار، رغم أ

 يبقى فيما األطلسي، احللف وبني بينها نتيجة التقارب) 2000مارس (انضمت فيما بعد إليه 
  .)2(األوسط الشرق يف السلمية العملية يف والتقدم التسوية رهني ولبنان سوريا من كل انضمام

موعة املتوسطية للتعاون"، مت إنشاء 1997ويف قمة مدريد عام  ، حتت إشراف جملس مشال "ا
عام " سياسات الشراكةجلنة "ة عن احلوار األطلسي إىل إىل أن انتقلت املسؤولي. األطلسي
2011)3( .  

                                                             
-دراسة حالة الحوار المتوسطي- احتواء أم إطار لهندسة إقليمية؟: الحوارات األمنية في المتوسطزهرية حواس،  -1

، مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم السياسية، ختصص دراسات مغاربية - األطلسي
  .92، ص2010/2011 معة احلاج خلضر،جا: باتنة ومتوسطية يف التعاون واألمن،

، رسالة مقدمة نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط: التصور األمني األوربيجويدة محزاوي،  -2
، ص 2011-2010جامعة احلاج خلضر، : استكماال ملتطلبات احلصول على درجة ماجستري يف العلوم السياسية، باتنة

 .99-98ص
3- Matthew Mark Horn, "NATO, the Mediterranean dialogue, and the Middle-East: it is 
time for NATO to get serious", TURKISH POLICY QUARTERLY, VOLUME 10, 
D.N.M, p98. 
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احلوار  ، الذي أكد على تعزيز1997جويلية  8و 7البيان اخلتامي لقمة احللف مبدريد يف مث جاء 
  : متثل يفالذي ا على البعد اإلسرتاتيجي للحوار و اجلنوب، وأكد أيض دول مع
  .توسيع نطاق عمليات احللف ليشمل جنوب املتوسط وجنوب شرقه وأقاليم واسعة بأفريقيا - 1
 . خالل قوة الرد السريع يف إطار عمليات حفظ السالم باملنطقة منالتدخل يف األزمات  - 2
العناصر واألنشطة املنبثقة عن برنامج الشراكة  مزيدا منتوسيع برنامج عمل سنوي ليتضمن  - 3
  .، ومنها التعاون العسكري وختطيط الطوارئ املدنية والتعاون العلمي والبيئي)1(أجل السالم من

، فقد مت توسيع األبعاد السياسية والعملية للحوار من خالل إجراء 2002أما يف قمة براغ 
ج مالئم للتعاون  . مشاورات شبه دورية وأكثر فعالية ونشاطات أكرب دقة، باإلضافة إىل 

، وبعد التشاور مع بلدان احلوار ودول جملس التعاون اخلليجي، مت اختاذ 2004ويف قمة إسطنبول 
  .بوضع إطار عمل تعاوين أكثر طموحا وتوسعا، واالرتقاء باحلوار إىل مستوى الشراكة الفعليةقرار 

وعقب قمة إسطنبول مت تعزيز احلوار السياسي عرب تنظيم اجتماعات استثنائية على مستوى 
الوزراء، باإلضافة إىل املباحثات اجلارية على مستوى جمموعات العمل وعلى مستوى السفراء، 

، حيث التقى وزراء خارجية بلدان 2004 د أول لقاء على املستوى الوزاري يف ديسمربولقد عق
  .احللف مع نظرائهم من دول احلوار بربوكسل

وعلى الصعيد العسكري كان أول لقاء بني رؤساء أركان احللف ونظرائهم أو ممثليهم من دول 
أكيد على الرغبة املشرتكة يف ، ومت الت2004احلوار السبعة يف مقر احللف بربوكسل يف نوفمرب 

 ،وتعضيدا هلذه الديناميكية اجلديدة داخل احلوار .فعليةحتويل عالقات احلوار إىل شراكة 

                                                             
لدعم دول  وهي عبارة عن برنامج معد" الشراكة من أجل السالم"أقدم الناتو على مبادرة معروفة ب  1994يف عام  -1

ا حلف الناتو ا املسلحة لتأهيلها للعب دورها واملشاركة يف عمليات حفظ السالم اليت يقوم  . الشراكة يف إعادة هيكلة قوا
وتقدم الشراكة اليت مت تكييفها للتجاوب واالحتياجات اخلاصة بكل دولة إمكانيات تعاون عملي يف عدد من امليادين وتتيح 

ا األمنيةللمشاركني متابعة برن وترتاوح األنشطة بني املناورات العسكرية وورش عمل إىل ندوات وحلقات . امج بقدر متطلبا
 .ويتم الرتكيز بشكل خاص على جعل القوات املسلحة أكثر شفافية وخاضعة لإلشراف واملراقبة الدميقراطية املناسبة ،علمية
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اية   Jaap DE HOOP SCHEFFERأجرى سلسلة من الزيارة اهلامة إىل دول احلوار يف 
  .)1(2005وبداية  2004سنة 
مبادرات عدة وقد تضمنت . مهمة جدا لتعزيز تطور املنظمة 2004كانت قمة الناتو لعام "كما 

  :واليت كانت من بينها وتطورات،
  :احلوار األطلسيأعضاء -زيادة عدد اجتماعات الناتو

عقد أول اجتماع لوزراء اخلارجية يف بروكسل، مث تاله اجتماعني آخرين  2004ففي أواخر عام 
اجتماعني وزاريني آخرين  2004كما نتج عن اجتماع . 2008و 2007يف يف نفس العاصمة 

وزراء دفاع، والذي مل يسبق له  10إضافة إىل اجتماع ). سفيل( 2007و) تاورمينا( 2006يف 
. 2006والذي مت يف املغرب عام ) NAC+7( 7+مثيل حتت شاكلة جملس مشال األطلسي

يتم عقدها  ، واليتالستشارية للحوار األطلسيأول جمموعة للسياسة ايشهد احلوار  2011يف و 
  .حبضور كل األعضاء السبعة يف احلوار األطلسي يف إيطاليا

  :ازدياد عدد الزيارات لدول احلوار األطلسي
يف زيارات األمني العام، نائب األمني العام، مساعدو األمني العام وموظفون أساسا حيث متثلت 

متثل األول يف اجتماع  ؛2008سجيل حدثني مهمني عام وميكن ت. آخرون يف احلوار األطلسي
اجلمعية العامة لألمم  انعقاد األمني العام مع ممثلني سامني لدول احلوار األطلسي على هامش

والذي تضمن نقاشات  ،واملتمثل يف اجتماع وزراء اخلارجية والثاين بعده بثالثة أشهر،. املتحدة
  .حول املستوى السياسي والعملي للحوار

   :مفاهيم جديدة
  .)2("املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديدب"ومن بينها ما أسفرت عنه قمة لشبونة واملتمثل يف ما يسمى 

                                                             
  .220-219، ص صسابقمرجع خلميسي شييب،  -1

2- Thessismun, NATO Partnerships, Greece: Thessaloniki, University of Macedonia, 
2014, pp8-9.  
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 30توسع احلوار األطلسي تدرجييا ليشمل أكثر من  2004ومنذ قمة إسطنبول املنعقدة يف جوان 
وحدث عام  نشاط 700إىل  2004نشاط عام  100االنتقال من حوايل (جماال للتعاون 

2010()1(.  
املتوسطية غري األعضاء باحللف، اليت دخلت  ةدول احللف والدول السبعبني وتضم عملية احلوار 

  :احلوار كما هو مبني يف اجلدول اآليت يف عملية
  :دول الحوار األطلسي الجنوبية): 3(رقم  جدول

 الـــــدولـــــة السنة

1994 
املتوسطي الذي ضم باإلضافة إىل دول -بداية عملية احلوار األطلسي 

 . احللف كل من إسرائيل، تونس، مصر، املغرب وموريتانيا
 .التحاق األردن بعملية احلوار 1995
 . التحاق اجلزائر بعملية احلوار 2000

  

  :المتوسطي-األمني األطلسي أهم بنود الحوار ودوره في تعميق التعاون: ثانيا
حكومات وأكادمييني من دول احللف ومنظمات دولية رؤساء عقد مؤمتر لألمن املتوسطي حبضور 

موريتانيا وممثلني عن و  املغرب، ودول متوسطية غري أعضاء باحللف وهي إسرائيل، مصر، تونس
حيث مت فيه حتديد . 1995أكتوبر 17-15 بنياحتاد غرب أوروبا واالحتاد األورويب، وذلك 

  : يف "األطلسي برنامج عمل الحوار"
االت السياسية واالقتصادية -1   . ا
  . التحول االقتصادي هو ضرورة أساسية إلثبات اإلرادة السياسية واالقتصادية -2

                                                             
1- Caroline Demoulin, Les flux migratoires en Méditerranée, Mémoire en vue 
d’obtention de Master 2 en option Droit Public, spécialité sécurité et défense 
transméditerranéenne, Toulon-Var : Université du Sud, 2010-2011, p58.  
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ديدا الستق -3 رار التمييز بني اإلسالم السياسي واملتشددين اإلسالميني الذين يشكلون 
 . املتوسط

ا يف اجلنوب -4  .      استكمال جهود احللف اليت يبذهلا يف شرق أوروبا بنظري
  . ضرورة عمل احللف مع دول املتوسط غري األعضاء فيه، وحتديد مفهوم للعدو اجلديد -5

 : ، فقد كانت كاآليت"مبادئ الحوار"أما عن 
وذلك مبعىن أن احلوار هو عملية مجاعية وغري قائمة على فرض قوالب  :امللكية املشرتكة -1

وأفكار مسبقة، بل هي عملية تأخذ يف االعتبار اخلصائص اإلقليمية، الثقافية والسياسية جلميع 
  .الشركاء، من أجل بناء عالقة تعاون ختدم املصاحل املشرتكة

يف نفس أسس النقاش وتنفيذ األنشطة يتساوى مجيع الشركاء  حيث :عدم التمييز واملفاضلة -2
  . غري أن املشاركة ختتلف من دولة ألخرى، وهذا حسب مصاحل كل منها .املشرتكة

حيث تكون عملية احلوار تتماشى مع املبادرات الدولية األخرى مثل مبادرة االحتاد  :التكامل -3
الكربى، وكذا تنسيق السياسات  األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجمموعة الدول الثمانية

 . والتعاون األمين بني دول احللف وشركائه
املتوسطي هي عملية تراكمية تساهم يف توسيع نطاق -عملية احلوار األطلسي :التقدم -4

 . البلدان املشاركة فيه التعاون، وكذا زيادة
 : اآلتية "األهداف"تسعى عملية احلوار إىل حتقيق  كما

  . املسامهة يف األمن واالستقرار الدوليني -1
  . )1(حتقيق مستويات أفضل من الفهم املتبادل -2
 . تبديد أي تصورات خاطئة لدى دول الضفة اجلنوبية للمتوسط -3
تعزيز عالقات احللف مع مجيع الشركاء يف احلوار املتوسطي من خالل تعزيز احلوار السياسي  -4

 . القائم
                                                             

  .224-223، ص صسابقمرجع خلميسي شييب،  -1
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 . حتقيق قابلية تبادل التشغيل -5
مبا يف ذلك وضع حد لتدفقات اهلجرة غري الشرعية حنو ( التعاون في مجال أمن الحدود -6

 . )موضوع دراستنا أوروبا
 . تطوير اإلصالح الدفاعي -7
 .املسامهة يف مكافحة اإلرهاب -8

للتعاون األمين يف الفضاء كبرية   وبالنظر إىل ما جاء يف حمتوى احلوار، يبدو أن هذا األخري ذا أمهية
  .من أجل جعله فضاء للسالم واالزدهار املتوسطي،

  : يف النقاط اآلتية "تهأهمي"تتجلى بناء على ذلك، و 
  : هذه العملية تأخذ بعني االعتبار طبيعة املنفعة املتبادلة من خالل -1
  . احلاجة للمضي قدما يف العملية بالتشاور الوثيق مع بلدان احلوار املتوسطي -
  . االستجابة ملصاحل بلدان احلوار املتوسطي واحتياجاته -
  . إمكانية التمايز الذايت مع احملافظة على وحدة احلوار املتوسطي وخاصيته غري التمييزية -
االت التي يمكن أن يقدم فيها الحلف قيمة ضرورة التركيز على التعاون العملي في المج -

 . )خاصة التعاون األمين لوقف اهلجرة غري الشرعية يف املتوسط، واإلرهاب الدويل( مضافة
، باإلضافة إىل اجلهود )1(احلاجة إىل ضمان تكامل هذا املسعى مع مبادرة إسطنبول للتعاون -

 .الدولية األخرى
إىل البلدان املعنية األخرى يف منطقة البحر املتوسط على أساس  إمكانية توسيع احلوار املتوسطي  -

 . على حدا كل حالة

                                                             
املتوسطي -مبادرة سعى حلف مشال األطلسي من خالهلا إىل تقوية احلوار األطلسي: مبادرة إسطنبول للتعاون هي -1

، انضمت إىل هذه املبادرة  2004جوان 29و 28 بإسطنبول يوميبالتايل ويف قمة احللف ف .ىوتوسيعه ليشمل دوال أخر 
- ارتقت العالقات األطلسيةومن هنا البحرين، قطر، الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، : دول اخلليج العريب، واليت كانت

 ".التعاون"إىل " احلوار"املتوسطية من مفهوم 
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املسامهة يف األمن هو رفع احلوار املتوسطي إىل شراكة حقيقية هدفها العام لإن مبادرة احللف  -2
  . )1(ني، وهي تستند على املبادئ سابقة الذكريواالستقرار اإلقليم

ارتكزت جهود احللف على توسيع وتعميق التعاون عرب  ، فقد"التعاونمجاالت " أما فيما خيص
ندوات والذي يضم ورش عمل و  ،تم تطويرها ضمن برنامج العمل السنوييالنشاطات اليت 

  : اوتطبيقات عملية أخرى، يف واحد وعشرين جماال، منه
  . ختطيط الطوارئ املدنية -1
  . إدارة األزمات -2
 . إسرتاتيجية وسياسة الدفاع -3
 . )واملقصود به مواجهة اهلجرة غري الشرعية املتجهة حنو الدول األوروبية( أمن الحدود -4
 . مراقبة األسلحة -5
 . األسلحة الصغرية واخلفيفة -6
 . النشاط يف جمال التخلص من األلغام املضادة لألفراد -7
 . اإلصالح الدفاعي واالقتصاد الدفاعي -8
 . التعاون العلمي والبيئي -9

 .النشاطات اإلعالمية -10
 . مكافحة اإلرهاب -11
 . منع انتشار أسلحة الدمار الشامل -12

توجيه دعوات لبلدان احلوار ملراقبة املناورات  "لبرنامج العمل السنويالبعد العسكري "ويشمل 
العسكرية أو املشاركة فيها، وحضور الندوات وورشات العمل اليت تنظمها القيادة اإلسرتاتيجية 

مشال حلف كلية "التابعة للحلف بأملانيا، و "مدرسة أوبرامرجاو"للحلف، باإلضافة إىل دورات يف 

                                                             
 .225-224، ص صسابقمرجع خلميسي شييب،  -1
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ا زيارات القوات البحرية التابعة للحلف إىل موانئ دول ويشمل ذلك أيض .بروما "للدفاعاألطلسي 
احلوار وإجراء تدريبات ميدانية للمدربني من قبل فريق تدريب متجول، وزيارات للخرباء قصد 

  .)1(توفرة ملزيد من التعاون العسكريتقدير اإلمكانات امل
غري أن احللف سيأخذ مراحل قبل االرتقاء باحلوار األطلسي إىل إطار تعاوين فعلي، مرفوقا جبهود 

  .)2(مع دول جنوب حوض البحر األبيض املتوسط لتطوير حوار أعمق وشراكة عمليةمعتربة 
 طلسياحلوار األ"قمة إسطنبول، بإطالق  ما مت يفحماوالت تعميق وتطوير احلوار، جند ومن 
، وضمان "الشراكة املتوسطية من أجل السالم"، وذلك بغية حتويل هذا احلوار لنوع من "املوسع

، قام حلف مشال األطلسي بوضع 2006كما أنه ومنذ . مستوى أعلى من التعاون مما كان عليه
  .)3(دولة هتمامات األمنية لكلبرامج للشراكة الفردية مع كل دولة متوسطية على حدا حسب اال

أعلن فيها ، واليت 2007ما يظهر جليا يف القمة اليت مت عقدها مع إسرائيل عام  ،أمثلة ذلكمن و 
 على حدا، بأنه جيب أن جيتمع Anders FOGH RASMUSSENاألمني العام للحلف 

 ةاملعنيتلك الدول وخيص بالذكر . أعضاء احلوار األطلسي يف أقرب الفرص كل عضو من  مع
كما وأعرب كذلك عن رغبته يف . مت عقدها مع احللف يف فرتات سابقةاليت مبواضيع االجتماعات 

الشركاء السبعة رسالة قوية، فاعلة وموحدة إليران  أن يكون احلوار املتعدد األطراف الذي مت مع
كل عضو على حدا بإظهار   ةالستمال ما يبني بأن احللف يسعى. )4(وكل الدول املمولة لإلرهاب

ا  لدى -خاصة–اهتمامه بالقضايا اليت تشكل اهلاجس األمين  الدولة العضو، ما سيعين تعاو
  .  املؤكد على حتقيق أهداف احللف مقابل ذلك

                                                             
، جريدة األنباء :الكويت ،"املوسع األوسط والشرق املتوسط األبيض البحر منطقة مع األمين التعاون"حممد احلسيين،  -1
 .27، ص16/11/2008ع، .د

2- Rebecca R.MOORE, "Lisbon and the Evolution of NATO’s New Partnership Policy", 
PERCEPTIONS, Volume XVII, Number 1, Spring 2012, p59.  
3- Igor Novaković, "Multilateral Operations: NATO", WESTERN BALKANS 
SECURITY OBSERVER, No 16, JANUARY-MARCH 2010, p32. 
4- Matthew Mark Horn, op.cit, p99. 
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  : منها "األبعاد"املتوسطي ينطوي على العديد من - احلوار األطلسي"وبناء على ما سبق، فإن 
 احلوار األطلسي املتوسطي على أمهية بالغة حيث حتقق عملية احلوارينطوي  :البعد السياسي - 1

  : األهداف السياسية اآلتية
تغيري اخلريطة اإلدراكية لدى الشعوب والدول املتوسطية غري األطلسية حول دور ومهام احللف،  -

من وذلك باعتباره جتمعا عسكريا تقوده الواليات املتحدة األمريكية لتنفيذ أهدافها التوسعية، 
كدولة أطلسية تشارك اهتمامات احللف، بعيدا عن مصاحلها ) 1+28(خالل مشاركتها يف إطار 

  .الضيقة
مسؤولية اإلشراف  "جمموعة التعاون األطلسي"ومن بعدها  "اللجنة السياسية للحلف"حيث تولت 

رة األزمات إداالعمل على و  ،على عملية احلوار ملواجهة التهديدات العسكرية بإجراءات سياسية
 . من أجل تعزيز األمن واالستقرار يف املتوسطوذلك ، أكثر فعاليةبشكل 

إن احلوار يف إطار جمموعة التعاون املتوسطي مينح فرصة تغليب اجلانب السياسي على اجلانب  -
كما أن دول احللف األوروبية تركز على األبعاد غري   .العسكري، الذي يثري خماوف دول اجلنوب

  .لألمن، وهذا ما يضفي على العملية طابعا مشوليا، يضم مجيع  أبعاد األمن التعاوين العسكرية
وغري الرمسي ) احلكومي(يتيح احلوار السياسي عقد لقاءات بني احللف واجلانب الرمسي  -
تمع املدين، صحفيني، أكادمييني( من دول جنوب املتوسط، يتم ...) ممثلني عن منظمات ا

وإقامة قنوات  ،وإطالع الطرف اآلخر على سياسات احللف ،املعلومات والتشاورخالهلا تبادل 
ا للسيطرة على األزمات  . اتصال على مستويات خمتلفة واالستعانة 

السعي إىل إنشاء ثقافة ومدركات جديدة يف ميدان األمن والتعاون يف الفضاء املتوسطي باعتباره  -
يميا، وإزالة التخوف من انعكاسات االحنياز األطلسي إىل اإلسرائيلي إقل–أسريا للصراع العريب

 . اإلسرائيلي–الصراع العريب جانب إسرائيل يف
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صعوبة حشد الدول العربية وجتنيدها عسكريا يف ميدان األمن املتوسطي والشرق التغلب على  -
 أوسطي دون غطاء سياسي، وهو ما يسمح باحتواء عواقب حتمل أعباء العمليات العسكرية

 . )1(احملتملة
إدراك حلف األطلسي أن حاجته لألمن والدفاع تقتضي عدم الفصل بني األمن املتوسطي  -

 ... رغم اختالفهما يف أبعاد األمن السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمن األورويب،
املتوسطي –يناقش احلوار األورويب من أناألمريكية ختوف احللف وبالذات الواليات املتحدة  -

قضايا ذات طبيعة غري عسكرية، وهنا سيظهر احللف على أنه اآللة العسكرية لتحقيق األمن بعد 
 . ييتيسقوط االحتاد السوف

وإنشاء  "املفهوم اإلسرتاتيجي"التحوالت اليت حدثت على مستوى مهام احللف بعد صياغة  -
معة املشرتكة" وخاصة ما يتعلق باالستجابة املرنة  ".املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديد"و "قوات املهام ا

وهذا ما أثار معارضة دول  .وإدارة األزمات بعمليات عسكرية لغرض حفظ السالم وتثبيته
 . اجلنوب، وجناح مهام احللف اجلديدة مرتبطة باألوضاع السياسية داخل مناطق العمليات

ة هو تأهيل بيئة األمن املتوسطي وجعلها أكثر من أهم أهداف نشاطات احللف السياسي -
 . أو األطلسي استعدادا للتعامل مع عمليات عسكرية داخل املنطقة مباشرة أو يف حميطها اإلقليمي

للتشاور بشأن الربنامج ) 7+82(يتم عقد اجتماعني سنويا يأخذان طابع  :البعد العسكري - 2
املشاركة يف احلوار  ةحيث جيتمع ممثلون عسكريون من كل دول احللف والدول السبع .العسكري
كما مت عقد اجتماع للمرة األوىل على مستوى مسؤويل دفاع دول احلوار، وذلك يف   .املتوسطي
ومنذ ذلك احلني، يتم عقد اجتماعات على هذا املستوى وبشكل منتظم، وهذا . 2004نوفمرب 

املتوسطي للرتكيز أكثر على - احللف بإسطنبول اليت دعت دول احلوار األطلسي تنفيذا ملقررات قمة
 . البعد العملي
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املتوسطي يف –ويتم وضع معايري التعاون العملي بني احللف والدول املشاركة يف احلوار األطلسي
إطار برنامج عمل سنوي، يتضمن عقد منتديات للبحث وحلقات دراسية ونشاطات عملية 

، التخطيط حلاالت الطوارئ املدنية، التعاون العلمي والبيئي، االت الدبلوماسية العامةأخرى يف جم
اقتصاديات ، اإلصالحات يف جمال الدفاع، اخلفيفةو  األسلحة الصغرية، أمن احلدود، إدارة األزمات

  . دراسة التهديدات اإلرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،الدفاع
  : األبعاد العسكرية اآلتيةيتضمن لعمل السنوي، برنامج اوبالتايل، فإن 

  . )1(قيام عناصر حبرية تابعة للحلف بزيارات إىل موانئ دول احلوار -1
إرسال احللف فرق التدريب لتنظيم برامج تدريب موقعي لتطوير مهارات املدربني يف دول  -2

  . احلوار اجلنوبية
ا يف حتقيق املزيد من  -3 قيام خرباء من احللف بزيارات لدول احلوار اجلنوبية لتقييم إمكانا

ال العسكري  . التعاون يف ا
إحلاق عناصر وضباط من دول احلوار اجلنوبية بربامج دراسية ونشاطات أكادميية أخرى يف كل  -4

اليت توجد  (SHAPE)ف بأوروبا من كلية احللف اليت تشرف عليها القيادة العليا لقوات احلل
 . بروما "كلية الناتو الدفاعية"األملانية، و "Oberammergauجاو أوبرامري "مبدينة 

 . قيام دول احلوار اجلنوبية بزيارات ملنشآت احللف العسكرية -5
 توجيه احللف دعوات لدول احلوار حلضور التمرينات واملناورات العسكرية اليت تتم يف إطار -6

  .برنامج الشراكة من أجل السالم، أو حىت املشاركة فيها
  :للحوار األطلسي، فتتمثل أساسا يف "والعسكرية السياسية الهياكل" أما عن
موعة هذه تشكلتو  :ياملتوسط التعاون جمموعة  وسلطة وصاية حتت  (1997)مدريد قمة يف ا
 السياسيني، املستشارين مستوى على منتظم بشكل جتتمع هيئة، أعلى وهي. الناتو حلف جملس

 .املتوسطي احلوار باتفاقية العالقة ذات القضايا كل يف البث وظيفتهاو 
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 يف البث وظيفتها .منتظم بشكل جتتمعو  السفراء، مستوى على اهليئة هذه تشتغل ):1+الناتو(
 والبلد احللف بني للتعاون السياسية وباألبعاد املنطقة يف باألمن العالقة ذات العملية املسائل
 .الشريك

 والدول احللف جملس أو الناتو حلف يف األعضاء الدول من اهليئة هذه تتشكل ):7+الناتو(
ا تعقد املتوسطية، الشراكة اتفاقية يف األعضاء السبعة  اجتماع بعد خاصة منتظم بشكل اجتماعا
 يقدم اهليئة هذه اجتماعات خالل. الكربى لقاءاته وباقي احللف قمم أو الناتو حلف دول وزراء

  .الشريكة الدول سفراء إىل العسكرية منظمته وأجندة برنامج الناتو حللف العام السكرتري
 يفريف يف انعقد اجتماع أول(اخلارجية  وزراء من اهليئة هذه تتشكل :الوزارية االجتماعات

  ).2006ديسمرب  يف انعقد اجتماع أول(الدفاع  وزراء أو) 2004
 جتتمع الشريكة، والدول احللف دول عن عسكريني ممثلني من تتشكل :األركان هيئات اجتماعات

 الربنامج حول استشارية وظيفتها) 2004نوفمرب  يف انعقد اجتماع أول(ة السن يف مرتني
  .العسكري

 حد يف "هيئة "مسئوليه وكبار الناتو حللف العام السكرتري زيارات تشكل :العام السكرتري لقاءات
ا،  وتطويره التعاون سبل حول النظر وجهات لتبادل املسؤولة بالسلطات خالهلا من جيتمع ذا

  .)1(شريك لكل اخلاصة واألهداف األولويات إىل واالستماع
  

  
  
  

                                                             
، 1865، العدد مجلة الحوار المتمدن، "اتفاقية الشراكة بني احللف األطلسي وبلدان جنوب املتوسط"احلوار املتمدن،  -1

25/03/2007. 
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  :الحوار األطلسي بين اإلدراكات األطلسية والمتوسطية: المبحث الثاني
  :تصور وأهداف حلف شمال األطلسي من الحوار: أوال

 البحر منطقة حنو جنوبا انطلق بل شرقا، التوسع على الناتو حللف اجلديدة املهام تقتصر مل
ا خطوط أمن بضمان كثريا تم املتحدة الواليات أن السيما وإفريقيا، املتوسط  عرب مواصال
  . هرمز ومضيق املندب وباب طارق وجبل والسويس الدردنيل يف اخلانقة املضايق

 يف عاملي مستوى على العمل إىل الطموح هو احلديث الناتو حتول إليه يستند الذي املبدأ إن
 يف براغ الناتو مؤمتر يف اختذت قرارات مبجموعة اإلصالح عملية بدأت وقد. متنوعة مهمات

وحتسني  اإلسرتاتيجية قيادته هيكلة إعادة الناتو واصل التوسيع، عملية امتداد وعلى ،)2002(
حسب اخلطاب الرمسي (أفضل  حنو على واألمن االستقرار نشر بغية جديدة عالقات قدراته وبناء

 واحمليط املتوسط البحر جنوب فيه مبا الكبري األوسط بالشرق االهتمام ذلك ، مفضال عن)للحلف
 جيمس اجلنرال أوروبا يف للحلف األعلى القائد قال حيث السوفيييت، العهد ما بعد لفضاء اجلنويب
  .أفريقيا حنو نشاطه توجيه الناتو إمكان يف أن جونز،

جنوب غرب  األمين للبعد األوروبية الرؤية عن للحديث يقود جنوبا، الناتو حلف توجه إن
 كل مبوقع ترتبط وصارت األوروبية للدول األمنية الرؤية تغريت الباردة، احلرب انتهاء فمع ،املتوسط

 أساس على السوفيييت االحتاد تفكك عن الناشئة الفوضى إىل ينظر القارة، ومشال وسط ففي. ةدول
ا  يأيت التهديد أن القارة جنوب يف الغالبة النظرة بينما األورويب، األمن لتهديد األول املصدر أ

 االقتصادية جذورها هلا اجلنوب من القادمة التهديدات إن. املتوسط جنوب من أساسا
 مث ومن األورويب، األمن لضمان وحدها العسكرية القوة ال تكفي ولذلك والسياسية، واالجتماعية

 مفهوم على طرأ الذي التحول يعكس وهذا اجلوانب، هذه كل تتضمن شاملة سياسة وضع جيب
 أن على تركز الباردة، احلرب بعد ملا باألمن املتعلقة التصورات إنإذ  .الباردة احلرب بعد األمن
 ما يشتمل بقدر عسكرية مكونات من فقط يتألف وال ومعقدة، مشولية طبيعة ذات ظاهرة األمن
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 التكلم دون األمن عن التكلم ال ميكن إذ. وإنسانية وثقافية واجتماعية اقتصادية مكونات على
  .)1(فقط والردع اهليمنة ال يعين األمن ألن ،السياسي والتطور االقتصادية التنمية عن
ا مؤسسة"و حول  - بتكليف من وزارة الدفاع اإليطالية- 'Randراند ' حسب دراسة أعد

ديد األمن األورويب هناك–إمكانية إقامة حوار أطلسي القوس " متوسطي، فإن من بني مصادر 
. يشمل مشال إفريقيا، البحر املتوسط، فالشرق األوسط وصوال إىل جنوب آسيا ، والذي"اجلنويب

 .حتديات جديدة يف القوس اجلنويب فأصبح احللف بناء على ذلك يدرك أن عليه التعامل مع
  : فقد مت ضبط التحديات اليت تفرضها الضفة اجلنوبية يف ،وحسب الدوائر األطلسية

أولوية البعد (صعوبة الفصل بني أولويات التحديات األمنية اإلسرتاتيجية يف املتوسط  - 1
  ). اقتصادية، سياسية، ثقافية: العسكري أو أولوية األبعاد األخرى

 : تبار اإلسالم حتديا جديدا يف املتوسط، وميكن إيضاح ذلك يف النقاط اآلتيةاع - 2
يديولوجية يف السياسة الدولية، إال أن الغرب مل يسقطها من رؤيته رغم تراجع دور األ -

  . ومن ناحية أخرى تعترب القومية واإلسالم مسة مميزة لدول الضفة اجلنوبية للمتوسط .اإلسرتاتيجية
لكن مع . إن فكرة الصراع توجد مربرا لبقاء ومتاسك احللف، وهو ما حدث أثناء احلرب الباردة -

ولتحقيق . ، كان هناك حتد آخر الستمرار احللف وبقائه)العدو األمحر(سقوط االحتاد السوفيييت 
قد ف. باعتباره عدوا جديدا للغرب) العدو األخضر(هذا اهلدف، مل يكن هناك أفضل من اإلسالم 

 . )اإلسالم عدو للغرب(: بأن "ويلي كالس"صرح األمني العام السابق حللف مشال األطلسي 
كما أن مستشار ". صراع احلضارات"باإلضافة إىل أن هذا التفكري جيد تأصيله النظري يف أطروحة 

ضد اهلالل اإلسالمي " اجلهاد"قد أعلن  "زبيغينيو برجينسكي"األمن القومي األمريكي السابق 
الذي ميكن أن يشكل كتلة اقتصادية بامتداد غري حمدد املعامل من مشال أفريقيا والشرق األوسط 

إذا ما رفضتها (وجنوب غرب آسيا وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى وتركيا ) باستثناء إسرائيل(
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من مثل اإلحساس املوحد باالقتصاص  ،، ويصل إىل حدود الصني حيث القواسم املشرتكة)أوروبا
 . الغرب

، وهي مؤثرة جدا على األمن (Rim Land)وقوع العامل اإلسالمي على طول منطقة احلواف  -
  . )1("اجليوبوليتيكي لألطلسي

ديدا " - العودة القوية لإلسالم السياسي لدى غالبية اهلالل اإلسالمي، وهو ما يعتربه احللف 
  .ألمنه ومصاحله باملنطقة

تغيري يف الدول العربية، حيث يكون بصورة جدل حول فلسفة احلكم  النظر إىل اإلسالم كعامل -
فهذه الصراعات الداخلية . تارة، وبصورة صراعات مسلحة للوصول إىل السلطة يف أحيان أخرى

خاصة اهلجرة غري ( قد تدفع إىل تدفق موجات بشرية من الضفة اجلنوبية إىل الضفة الشمالية
إىل داخل أوروبا وخباصة دوهلا اجلنوبية، من خالل املهاجرين ، وانتقال هذه الصراعات )الشرعية

 . واملواطنني من أصول عربية
االنفجار الدميوغرايف يف دول الضفة اجلنوبية، حيث يتوقع يف غضون الربع األول من القرن  - 3

احلادي والعشرين أن يتجاوز سكان تركيا ومصر واجلزائر واملغرب عدد سكان غرب أوروبا، وهذا 
ا مل حتقق حتوالت ليربالية جوهرية يف ا لنمو السكاين ال يوازيه تنمية اقتصادية واجتماعية، كما أ

 .الدميقراطية واحلكم واحلياة االقتصادية
اعتماد أوروبا املتزايد على موارد الطاقة املستوردة من الضفة اجلنوبية، وختوفها من انقطاع  - 4

ا، أو يف حال اندالع حرب عربية إسرائيلية،  –إمدادات النفط والغاز بسبب حدوث اضطرابات 
  . من إمدادات الغاز والنفط متر عرب املتوسط% 65كما أن 

ديدات من القوس اجلنويب لألمن األطلسي  - 5 لتقنية أو أحدها ل امتالك دوله حا يفهناك 
عسكرية متطورة وأسلحة دمار شامل وصواريخ متوسطة وبعيدة املدى، قادرة على الوصول إىل 

ألسلحة دمار  أطلسية بأن امتالك أية دولة عربيةهناك قناعة أن  كما  .جنوب أوروبا على األقل
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ؤثر مباشرة على توازن القوى بني العرب وإسرائيل، ية املدى سدصواريخ متوسطة أو بعي شامل أو
وهو ما ينعكس مباشرة على عملية التسوية اليت انطلقت منذ مؤمتر مدريد للسالم، كما يتوافق مع 
االلتزام األمريكي حبرمان أي قوة إقليمية من إمكانية حتقيق سبق عسكري على إسرائيل ألنه 

 . إىل هيمنة إقليمية تتعارض مع املصاحل األمريكية سيفضي
املتوسطية والشرق أوسطية على عوامل - العربية أو العالقة العربية–تنطوي العالقات العربية - 6

... صراع ال يستبعد أن تنفجر، مثل العالقة بني تركيا وسوريا، تركيا والعراق، سوريا وإسرائيل
حول احلدود واملشاكل الدميوغرافية واألقليات والطوائف  بسبب خالفات متعددة منها اخلالفات

 . )1("الغاز واملياه، والصراع على املوارد وخباصة النفط
 حاجة احللف إىل توفري متطلبات قوة التدخل السريع، يف مناطق األزمات اليت ستكون" - 7

يف حتمل نفقات هذه الدول العربية أحد ميادينها، لذا يرى احللف ضرورة إشراك الدول العربية 
دون امتالكها  ةوليلالقوة، واحلصول على التسهيالت املطلوبة، وكذا مراقبة الدول العربية للح

ديد األمن األورو -ألسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ قصرية أو متوسطة املدى قادرة على 
  .)2("أطلسي

  : اآلتية األهدافيضمن للحلف تحقيق املتوسطي، -فإن احلوار األطلسي"ومن هنا، 
، كشفت عن خماطر جسيمة أثرت 1991إن إدارة العمليات يف احلرب على العراق سنة  -1

على تنفيذها، وكانت قضية التنسيق بني دول حلف األطلسي والدول املشاركة غري األطلسية من 
ن حوض املتوسط والشرق األوسط من أعقد القضايا، وذلك بسبب اختالف العقائد العسكرية، ف

وهلذا أصبح من الضروري إقامة احللف حلوار أمين ذي أبعاد عسكرية ... القتال ومنظومة األسلحة
مع دول املتوسط غري األطلسية، من أجل التدريب على التعاون العسكري، خصوصا يف حال 
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ا احللف أو جمموعة من أعضائه أو الواليات املتحدة داخل الفضاء  وجود عمليات يقوم 
 . املتوسطي

املتوسطي سيكبح اندفاع –من وجهة النظر األطلسية واألمريكية حتديدا، فإن احلوار األطلسي -2
أوروبا يف تبين سياسة ذات بعد عسكري وأمين يف الفضاء املتوسطي، خصوصا أن الواليات 

  . األورويب–املتحدة ال يرجح لديها خيار تعدد املؤسسات ومراكز القرار يف قضايا األمن األطلسي
، إلنشاء قوات أوربية، قادرة على 1995إن مبادرة إيطاليا، فرنسا، إسبانيا والربتغال سنة  -3

التدخل يف مناطق األزمات لتحقيق األمن واالستقرار باملتوسط، تتوافق مع املفهوم اإلسرتاتيجي 
  .)1("اجلديد للحلف، الذي أصبح املرجعية اإلسرتاتيجية للمبادرة األوروبية

هذه املبادرة تتكامل مع جهود بناء معماري للدفاع واألمن األورويب، وهي أكثر ارتباطا "كما أن 
معة املشرتكة أدى إىل أن تكون اخلطوات . مع احللف حيث أن إقراره لتكوين قوات املهمات ا

األوروبية املستقلة غري منفصلة عن أهداف احللف العامة، كما تطالب الواليات املتحدة األمريكية 
بأن تكون كل مبادرة أمنية أوربية يف إطار احللف، الذي هو املرجعية والضمان األول ألمن املنطقة 

 . أطلسية–األورو
متكاملني وغري متباينان يف احلوار " املتوسطي- األطلسي"و" متوسطي–األورو"وهنا يكون احلواران 

وجتدر اإلشارة إىل أن  . "أطلسي-األورو"والتعامل مع األمن املتوسطي، الذي هو مكمل لألمن 
من األردن، مصر واململكة املغربية كانت قد تعاونت عسكريا يف عمليات يقودها احللف  كل

ويف إطار ) (SFOR، قوة حتقيق االستقرار IFOR)(بالبوسنة واهلرسك يف إطار القوة الدولية 
اته ملساعدة ، كما قدمت إسرائيل مستشفا ميدانيا بكامل طاقمه وجتهيز )(KFORقوة كوسوفو 

أما من خارج دول احلوار املتوسطي، فقد قامت اإلمارات العربية املتحدة بإرسال . الجئي كوسوفو
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فرقة عسكرية كبرية إىل كوسوفو، كما سامهت أيضا يف إصالح مطار كوكس األلباين وإعادة 
  .)1("تشغيله، الذي كان قد دمرته القوات اليوغوسالفية

وأهدافهم ) جنوب المتوسط الغربي(تصور الشركاء المتوسطيين للحوار : ثانيا
  :المنتظرة منه

ملا جيب أن يكون عليه احلوار األطلسي، يبدو من األوىل قبل حتديد تصور الشركاء املتوسطيني 
ا األمنية للتهديدات واملخاطر األمنية  حتديد التصور األمين هلذه الدول وكذا رؤيتها وإدراكا

  . املختلفة، واليت تسعى يف إطار احلوار ملواجهتها والعمل على احلد منها
هذا لغياب و . ل دول احلوار األطلسي السبعةمن الصعب حتديد إدراك مشرتك للتهديد لك"غري أنه 

  :يعود إىل اآليت ، والذيأي مفاهيم متفق عليها للتهديد أو األمن املشرتك بني هذه الدول
حىت بني الدول العربية الستة مل حيدث هناك أي اجتماعات حول ف :غياب هيكل مؤسسايت

  .خارج إطارها والالعربية حتديد مفهوم موحد للتهديد، ال يف إطار اجلامعة 
الدموي الطويل بني الدول العربية وإسرائيل، إضافة  صراعال يعتربحيث  :عدم وجود مصاحل مشرتكة
من الصعوبة مبكان صياغة مصاحل أمنية مشرتكة لدول  تجعلعوامل إىل نزاعات عربية بينية، 
  .احلوار األطلسي املتوسطية

حسب الرؤية الغربية – ية واألمن وثيقة جداحيث أن العالقة بني الدميقراط :غياب الدميقراطية
فالدول غري الدميقراطية مشغولة أكثر بالبحث عن سياسات تسمح هلا بالبقاء يف السلطة . - لألمن

أكثر من البحث عن إصالح وإعادة صياغة السياسات الوطنية للدفاع مبا يلزم ملواجهة أخطار 
وهو ما يفسر الفرق بني اإلدراك  .أمنية حمتملة ديدات وحتدياتإضافة إىل أمنية معينة، 
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للتهديدات املصرح به من طرف قادة الدول من جهة وبني الرأي العام من جهة أخرى يف كل دولة 
  .)1("متوسطية على حدى-عربية

 وجهة ؛نظر وجهيت على تؤسس العربية البالد يف السائدة األمن ثقافة أن القول ميكن"غري أنه 
 أي ضد وللدفاع والرخاء، والسالم األمن لتحقيق العربية الوحدة أمهية تؤكد اليت القومية النظر

 تركز ولكنها العربية، الوحدة هلدف كثريا تتحمس ال اليت األخرى النظر ووجهةخارجي،  عدوان
، أساسا والثقافة االقتصاد جماالت يف وثيقة عربية- عربية عالقات إقامة أمهية على الوقت نفس يف

  .)2("دولة لكل بالنسبة خمتلفة منطلقات هلا يكون قد السياسة ألن
ريبة يف بعد أن كان مثار إنه و ف" ؛وعن نظرة هذه الدول للحلف كمنظمة نابعة من احلرب الباردة

مطلع التسعينيات، أصبح حلف مشال األطلسي يتمتع بصورة إجيابية لدى األنظمة احلاكمة يف 
ا مطلبا ). السيما املغاربية منها(الدول جنوب املتوسط  بل إن إقامة عالقة معه أصبحت حبد ذا

ا   . ومكسبا بغض النظر عن مضمو
  :واحللف) املغاربية(املتوسط الغريب وهناك اعتبارات رئيسية تفسر التعاون بني دول جنوب 

وجود قناعة بأن اإلرهاب ظاهرة عابرة لألوطان ميكن أن متس أي بلد مما حيتم تعاونا دوليا : أوال
حاجة األنظمة املغاربية للظهور مبظهر املتعاون حىت تتجنب وصف دوهلا : ثانيا  .للتصدي هلا

  .باملارقة
حتييد الضغوطات (األمريكية، خيدم أيضا مصاحل داخلية حمددة االصطفاف مع السياسة : ثالثا

اخلارجية احملفزة للدميقراطية، خاصة وأن القوى الغربية تفضل االستقرار على الدميقراطية، ما يسمح 
ا من أي دعم غريب   ).بقمع املعارضة الداخلية وحرما

                                                             
1- Alaa A.H. ABD ALAZIZ, "Balance of Threat perception And the prospects of NATO 
Mediterranean Dialogue", Final Report For the institutional research fellowship 
programme 2001-2003, NATO Academic Affairs, June 2003, p29.   

، حماضرة ألقيت مبركز حبوث البحر األبيض املتوسط "إستراتيجية منطقة البحر األبيض المتوسط باعتباره"يسني،  السيد -2
 .15، ص17/12/2006اإلسكندرية، اإلسكندرية،  مبكتبة
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  .اخليةاحلصول على شرعية خارجية لتغطية العجز يف الشرعية الد: رابعا
الوقوف إىل جانب القوى واملنظمات الغربية هو خري سبيل بالنسبة لألنظمة لشرعنة : خامسا

  .سياستها احمللية حملاربة اإلرهاب
وقد تسبب هذا يف منافسة . نقاط على حساب اجلار املنافسحماولة كل طرف ربح : سادسا

طراف غربية، بدال من التنافس من تنازالت ألتقدمي تنافس مغاريب بيين يف اإلقبال على : معكوسة
واملالحظ أنه بالنسبة لكل الدول املغاربية املنخرطة يف . أجل افتكاك مكاسب إسرتاتيجية منها

  .)1("ااحلوار األطلسي، فإن العالقة مع هذه األخرية امتداد طبيعي للعالقة مع أمريك
احللف األطلسي أكثر منها طرفا كما أن بلدان احلوار ترى نفسها موضوعا للتوجس األمين لقوى 

. ومع ذلك يسود اجتاه االستعداد إىل احلوار مع احللف األطلسي. يف حوار تشاور أمين مشرتك
اجلزائر واألردن إىل تطوير العالقات مبنظمة احللف، تقف كل من ، وبينما تدعو كل من إسرائيل

حدى العقبات األساسية يف هذا وتظل إ. موريتانيا وتونس باألحرى موقفا متحفظا، املغرب، مصر
فبينما . تتمثل يف الفهم املختلف للمسألة األمنية املطروحة للتدارس يف هذا احلوارواليت املضمار، 

يتناول أعضاء منظمة احللف األطلسي املسألة من جهة املواضيع غري الشائكة مثل اإلصالحات 
ويف  'مسائل أمنية سياسية حادة' العسكرية ومسائل اخلالفات احلدودية، تطرح بلدان احلوار

، وتعترب وجهة نظر بلدان احلوار أن منظمة احللف األطلسي اإلسرائيلي-مقدمتها النزاع العريب
  .)2(مطالبة بتدخل أكثر صرامة من أجل إجياد حل هلذا النزاع

فاملغرب . ومن حيث طبيعة العالقة مع األطلسي، فقد انتهجت الدول املغاربية سياسات خمتلفة
، أما موريتانيا فتبنت توجها مماثال نسبيا لكن متأخرة، فيما "أطلسيا"وتونس تبنتا مبكرا توجها 

اربة حم"متيزت السياسة اجلزائرية بالرتدد مث بالتطوير السريع للعالقة مع األطلسي حتت عنوان 
                                                             

مركز اجلزيرة للدراسات، : الدوحة، "ات جديدةتوازن... الحلف األطلسي والدول المغاربية"عبد النور بن عنرت،  -1
 .3-2، ص ص09/11/2011

 املعهد األملاين للسياسة واألمن الدوليني: برلني(علي مصباح، : ، ترالمتوسطي- الحوار األطلسي توماس بابنروت، -2
(SWP) ،2004، مؤسسة العلوم والسياسة.( 
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وإذا كانت العالقة مع األطلسي . أما ليبيا القذايف فبقيت خارج كل املبادرات اإلقليمية". اإلرهاب
–قد تساهم يف أمن تونس وموريتانيا، فإن إسهامها يف أمن املغرب واجلزائر غري وارد، ألن األول 

دة عسكرية مستقلة عن بعقي -اجلزائر–يعتمد على حتالفه مع أمريكا، فيما حتتفظ الثانية  -املغرب
    .)1("أطلسية"من أكثر الدول املغاربية من هنا يبدو أن املغرب وتونس . املظالت األجنبية

وكان اجتماع الرباط يف عام . على تقدمي نفسه كشريك مميز للقوى الغربيةدوما دأب املغرب فقد 
متوسطي، تأكيدا على بني احللف والدول املتوسطية، الذي اعترب األول من نوعه يف بلد  2006

فنظرا النكشافها البنيوي، اعتمدت باكرا على عالقات مميزة مع القوى  أما تونس،. )2(هذا التوجه
، بأنه لو كان 1956فقد حدد بورقيبة التوجهات اإلسرتاتيجية لبالده مصرحا يف عام . الغربية

كما عرض حتويل قاعدة   .القرار قراره فإن تونس ستختار احللف األطلسي على اجلامعة العربية
-ترك هذا التوجه األطلسيوقد . بنزرت، أين كانت ترابط قوات فرنسية، إىل قاعدة لألطلسي

وعليه فإن انضمامها للحوار املتوسطي . الغريب لتونس يف عهد بورقيبة بصماته على سياسة البالد
لقوى واملنظمات ليس إال تأكيدا على هذا التوجه املبكر، وعلى عالقات أمنية وثيقة مع ا

  .)3(الغربية
، وإمكانية هلألمن في دول جنوب املتوسطاملشاكل احمللية تؤثر سلبا على تصور غري أن العديد من 

، واملتمثلة يف إشكالية النظام، التماسك االجتماعي واألداء املنطقة بناء نظام للسالم واالستقرار يف
االقتصادي، واليت متتد آثارها إىل املستويني اإلقليمي والدويل، بسبب غياب الوحدة اإلقليمية 

                                                             
ع، .، دجريدة الرياض :الرياض ،"االختبار عربيا واالقرتاب خليجيا... الناتو يف ليبيا"عبد العزيز بن عثمان بن صقر،  -1

 .51، ص2011جويلية  15
 .52، صالمرجعنفس  -2
، رسالة 2001الوطن العربي في إستراتيجية حلف الناتو بعد الحادي عشر من سبتمبر أثري ناظم عبد الواحد،  -3

جامعة الدول العربية، معهد البحوث : العلوم السياسية، القاهرةمقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف 
 .30-29، ص ص2008والدراسات العربية، 
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املركزة واإلسالمية وعدم استقرار السياسات احمللية يف ظل الطبيعة الغري قابلة للتغيري لألنظمة العربية 
  .أو الرئيس يف شخص امللك

  :يف -املتوسط جنوبوفقا لتصور –هكذا تتلخص املخاوف األمنية 
؛ واليت تشمل اجلوانب العسكرية وغري العسكرية لألمن غير التقليدية/التهديدات التقليدية -

  :والدفاع وتصنف ضمن فئتني
، )سواء التقليدي أو أسلحة الدمار الشامل(كاإلرهاب ومشاكل االنتشار   :مشاكل األمن الصلب
اليت تؤدي غالبا باألنظمة إىل اللجوء (، وحىت النزاعات الداخلية )احلدودية(النزاعات عرب الدولة 

  ).إىل استخدام القوة العسكرية
ما ينتج عنها (غرافية اخلالف داخل الدولة حول إدارة املوارد، الضغوط الدمي :مشاكل األمن اللني

، التفاوت االقتصادي واالجتماعي، )حركات الهجرة غير الشرعية نحو شمال المتوسط
دد بقاءها... (املشاكل البيئية مشها هذه األنظمة مقابل القضايا اليت    ).واليت غالبا ما 

مام االستقرار اإلسرائيلي أكرب العقبات أ-؛ فيعترب الصراع العريبأما على المستوى اإلقليمي -
  .)1(اإلسالمي-العربية اليت جتسد االنقسام العريب-العريب، إضافة إىل اخلالفات العربية
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تأثير الحوار األطلسي على المسائل األمنية غرب : المبحث الثالث
  :المتوسط

قام  اليت األمنية الرؤية غريت قرارات اختاذ ،1999يف واشنطن لعام  الناتو حلف شهدت قمة
 التدخل احللف حق من أصبح حيث .الباردة احلرب حقبة مشال األطلسي بتبنيها خالل حلف
ا اليت الوثيقة حددت وقد. اجلغرايف حميطه خارج  األمنية والتهديدات العاملية املخاطر القمة، اعتمد

 :وتشمل من بني ستة خماطر، ما يلي احللف، تدخل تستدعي اليت
 . احللف بلدان خارج بلد من انطالقا إرهابية أعمال وقوع - 1
 . ما منطقة من مجاعية هجرة أو تشريد حركة نشوء - 2
 .)1(املخدرات جتارة مثل املنظمة، اجلرمية استفحال - 3

ا السادسة واخلمسون لعام  حول  2001وقد جاء يف تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور
 واألمنية السياسية الشراكة تقوم أن ينبغي: "وجوب مواجهة التحديات املشرتكة يف املتوسط ما يلي

 بالتصدي املتوسط األبيض البحر ساحلي على الواقعة للدول املشرتكة السياسية اإلرادة على
 القانون يف عليها املنصوص املبادئ احرتام خالل من التضامن من بروح املشرتكة للتحديات

 أو القوة استخدام وعدم األخرى، للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبادئ وخباصة الدويل،
 وتوطيد الدميقراطية تعزيز يف يساعد أن هذا شأن ومن. السيادة واحرتام باستخدامها التهديد
 اإلرهاب آفة طليعتها ويف واألمن، السالم دد اليت اجلديدة األخطار على والقضاء القانون سيادة
  .)2("املنظمني الدوليني واجلرمية

                                                             
  .145، صمرجع سابق حافظ، حسني طالب -1
، قرار رقم "المتوسط األبيض البحر منطقة في والتعاون تعزيز األمن: "منظمة األمم املتحدة، تقرير األمني العام -2

A/56/1533، ص2001جويلية  3اجلمعية العامة، : ، نيويورك.  
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ذلك، عمل حلف مشال األطلسي على توطيد عالقاته مع دول الضفة اجلنوبية وانطالقا من 
للمتوسط سعيا منه على مواجهة هذه التحديات، واليت كان من بني نتائجه تعزيز احلوار األطلسي 

  .1994مع هذه الدول والذي سبق اإلعالن عنه عام 
اجلديدة باالنتقال من  املقصود بالتهديدات Ulrick BECK" أولريك بيك"قد خلص الباحث و 

فلسفة التهديدات إىل فلسفة املخاطر، حبكم أن املخاطر هي حركة داخلية، اجتماعية مشكلة 
ديدات عرب وطنية متس ... وغري مستقلة الشكل وال احملتوى وال آليات التعبري ا تتحول إىل  إال أ

تمعات ية، اإلرهاب، اجلرمية احلديث اليوم عن اهلجرة السر : مثال ذلك( ،أمن الدول وا
  .)1(...)املنظمة

  :الحوار األطلسي ومسائل اإلرهاب الدولي في المتوسط: أوال
إن أحداث احلادي عشر من سبتمرب قد نقلت املتوسط وخاصة ضفته اجلنوبية إىل أولويات 
االهتمام األمريكي واألورويب، حيث أصبح اإلرهاب، من أكثر العوامل حساسية على األمن 

  .)2(الدويل
أول تفعيل للمادة اخلامسة التفاقية واشنطن املنشأة لقد أفضى اإلرهاب على مستوى عاملي إىل و 

، تاله ذلك عملية 2001حللف مشال األطلسي، وذلك بعد هجوم احلادي عشر من سبتمرب 
  .)3(مشرتكة لكل الدول األعضاء يف احللف

 قمة 2002 يف) الناتو(األطلسي  مشال حلف عقد سبتمرب 11 أحداث بعد مباشرة"حيث أنه و
 الوظيفة حتديد إعادة حول القمة هذه أعمال جدول متحورو . التشيك جبمهورية براغ مبدينة له

ا انتشار وإعادة العسكرية، املنظمة هلذه السياسية  مؤمتر مبثابة القمة هذه اعتبار ميكنحيث . قوا
 إىل دفاعية وظيفة من فاالنتقال. عاملي عسكري أمن مبجلس أشبه جديد ناتو حللف تأسيسي

                                                             
 .83ص، سابقمرجع زهرية حواس،  -1
    .مرجع سابقناجي عبد النور،  -2

3-  Igor Novaković, op.cit, p27. 
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 من الناتو حلف يتحول وبذلك .القمة هذه عن الصادرة القرارات كل ختلل هجومية وظيفة
 للتدخل عسكرية منظمة إىل خارجي عدوان ضد أعضائه بني املشرتك للدفاع عسكرية منظمة

 واالستقرار يف األمن حفظ من جعلت عسكرية شراكة اتفاقيات خالل من) الوقائي(اخلارجي 
 الشراكة اتفاقيات بني ومن. املناطق هذه ودول احللف بني مشرتكة مسؤولية العامل مناطق خمتلف

 دول ست مع املتوسطي احلوار اتفاقية توجد براغ قمة عليها صادقت اليت العسكرية
 عالقة من االنتقال ضرورة إىل" الناتو حلف"وحكومات  دول رؤساء خلص فقد. إسرائيل+عربية
 يف املشرتكة املسؤولية على قائمة ،الدول هذه مع عسكرية شراكة إىل أمين وتعاون سياسي حوار
  .)1("اإلفريقي والساحل املتوسط حوض يف واالستقرار األمن حفظ

 Jaap de Hoop، أعلن األمني العام اجلديد حللف الناتو 2004يف بداية عام من هنا و 

Scheffer احلوار "، يف واحدة من أوىل تصرحياته العلنية، على أنه ينوي تعزيز ما يسمى
يف إدراك منه أن ازدياد التهديد اإلرهايب وذلك . يف محلة دعم للحرب على اإلرهاب" املتوسطي

إسرائيل، املغرب، اجلزائر، تونس، : يعين أن شركاء حلف مشال األطلسي املتوسطيني السبعة
ديدات ": ن ومصر، لديهم مصاحل مشرتكة يف التعاون مع الناتو، قائالموريتانيا، األرد حنن نواجه 

ديد هلذه . مشرتكة ديدا موجها فقط إىل دول حلف مشال األطلسي؛ إنه  إن اإلرهاب ليس 
ديد حللف مشال األطلسي من الواضح أن احلوار املتوسطي : "، ويضيف قائال"الدول كما هو 

كما يلتزم يف مهمته . "كذلك  من طرف حلف مشال األطلسي، ومن طريف يؤخذ على حممل اجلد
. ..."االستثمار شخصيا يف احلوارعلى سوف أقوم بالتأكيد ": اجلديدة بإعادة إحياء احلوار، قائال

إشارة مبكرة بأن حلف مشال األطلسي، يف العام الذي سوف يتم فيه هذه تصرحياته كانت حيث  
االحتفال بالذكرى العاشرة للحوار، كان يفكر بوضوح كيف سيعطي شكال لعالقاته مع شركائه 

القائد العسكري األعلى حللف مشال ومن جهته أكد ". حوار"أبعد من جمرد بشكل جيعلها 
، الذي كان ، بأن مركز حلف مشال األطلسي للعملياتJames Jonesاألطلسي ألوروبا، اجلنرال 

                                                             
  .سابقمرجع احلوار املتمدن،  -1
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يركز على مدى مخسني عاما على االحتاد السوفيييت سابقا ووسط وشرق أوروبا، قد حتول حنو 
  .)1(الشرق األوسط وإفريقيا
رفع  (2004) اسطنبول قمة يف األطلسي احللف قرر ،براغ قمة لقرارات بناء على ذلك، وتفعيال

 دول من وسبعة احللف بني عسكرية اتفاقية مستوى إىل 1994 منذ بدأ الذي" املتوسطي حواره"
مصر،  تونس، اجلزائر، املغرب، موريتانيا،(املتوسطي  احلوار منتدى يف األعضاء املتوسط جنوب
 أمن(أوربا  يف واالستقرار لألمن الناتو حلف دول رؤية االتفاقية هذه ترتجمو ). وإسرائيل األردن

 يرتجم كما). املتوسط جنوب دول يف والعسكري السياسي باالستقرار وثيق بشكل مرتبط أوربا
 احلرب بعد ما مرحلة يف سرتاتيجياإل نفوذها ملناطق األمريكية املتحدة الواليات منظوركذلك 
 إعادة من بد ال األهداف هذه لتحقيقو ). اإلفريقي والساحل الكبري األوسط الشرق(الباردة 
 خالل من العسكرية إسرتاتيجيته يف دوهلا جيوش ودمج ،املنطقة هذه يف الناتو حلف قوات انتشار
  .)2(البعيد املدى على شراكة اتفاقية

مث إن مسألة اإلرهاب الدويل تشكل حمور اهتمام رئيسي حللف مشال األطلسي، ومما يدل على 
 11جوم اإلرهايب لـالتحول يف حلف مشال األطلسي ملا بعد احلرب الباردة تسارع بعد اهلذلك أن 

سبتمرب، ما كان نتيجته تعزيز تقارب حلف مشال األطلسي حنو احمليط األمين جلنوب أوروبا 
  .واملتوسط

سبتمرب أبرزت رسالة ودور احللف األطلسي بصورة  11كما ميكن أن نظيف هنا أن  أحداث "
ديد اليوم بالنسبة للحلف وللعامل مصدره جمموعات وشبكات إرهابية دولية .أوضح  ،فأكرب 

موعات واستخدامها ألسلحة الدمار الشامل فالتهديد بالنسبة . ترتافق مع احتمال حصول هذه ا
                                                             

1- Dick A.LEURDIJK, "NATO’s Mediterranean Dialog: The Emergence of a Front 
Line in the War on Terrorism", A presentation given at a symposium: Examination of the 
Regions of Crisis from the Perspectives of Turkey: NATO and the European Union, and 
their Impacts on the Security of Turkey, Istanbul: Turkish General Staff, May 27-28 2004, 
p1. 

  .سابقمرجع احلوار املتمدن،  -2
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فاإلرهاب جيد املالذ . للحلف األطلسي ال يأيت اليوم من القوى العظمى، بل من البلدان الفاشلة
يف البلدان الفاشلة، ويف حاالت النزاعات اإلقليمية املستمرة دون حل، ويف تعاسة الفقر  اآلمن

والتكيف مع هذه البيئة اإلسرتاتيجية اجلديدة لن يأيت بسهولة، وسيتطلب عقيدة . املزمن واليأس
ومع مرور الوقت، سوف يتخذ حوض املتوسط أمهية إسرتاتيجية أكرب . إسرتاتيجية جديدة للحلف

لنسبة للحلف، وجيب اعتباره منطقة جيوسياسية حيوية هلا ديناميكيتها اخلاصة، فاإلرهاب با
واالجتار غري املشروع باملخدرات والبشر والتهديدات األخرى الصادرة عن تلك املنطقة هواجس 

  .)1("أمنية كربى بالنسبة ألوربا واحللف األطلسي

حيث أن حوايل . أعضاء حلف مشال األطلسيفمنطقة املتوسط مهمة ألمن واستقرار العديد من 
ا تعتمد على أمهيته  عشرين دولة تشرتك يف واجهة حبرية مطلة على شواطئ املتوسط، حىت أ

  . )2(اإلسرتاتيجية واالقتصادية
بسبب صلته الوثيقة بالعامل اإلسالمي ثقافيا "و: ، فإنهRoberto ALIBONIحسب و 

ال املتوسطي قد أصبح بشكل خاص مهما لإلرهاب العامليوسياسيا واجلوار األورويب، فإن   ."ا
وقاية جديد للضرورة وضع ميكانيزم " ، ما جيعلن املتوسط قد أصبح أكثر أمهية من ذي قبلإذ أ
، من هنا، "9/11بعد هجوم خاصة  ،من أي وقت مضى إحلاحاقد أصبح أكثر  اتلنزاعمن ا

وقاية من لل، ركز الناتو على احلوار األطلسي كميكانيزم هذه األحداث وخالل األعوام اليت تلت
  .)Conflict Prevention Mechanism)3 اتالنزاع

ليس فقط مكونا حيويا للمقاربة التعاونية ملنظمة حلف مشال األطلسي إذن إن احلوار األطلسي 
للعالقة الرتابطية  عميقةفيما يتعلق مبسائل األمن، ولكن هي أيضا إسرتاتيجية مستوحاة من معرفة 

                                                             
 .سابقمرجع مصطفى خبوش،  -1

2- Yannis A.STIVACHTIS, Benjamin JONES, op.cit, p6. 
3- Ibid, p12.  
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حيث أن هذا البعد املتوسطي قد . لألمن كالتأثري بني بيئتني مستقرتني يف كل من أوربا واملتوسط
  .)1(أصبح اآلن عنصرا مكمال للبنية األمنية األوروبية

ويعمل حلف مشال األطلسي حاليا على مواجهة اإلرهاب الدويل يف املتوسط ضمن الربنامج 
  .)Active Endeavour")2مبادرة املسعى النشط "اجلديد الذي مت استحداثه واملسمى ب

  :التصور األمني للحوار لمسائل الجريمة المنظمة في المنطقة: ثانيا
سياسة "يستخدم الباحثون يف حتديد األفعال واألمناط اليت تنطوي حتت مصطلح اجلرمية املنظمة 

، مبعىن أن التنظيمات اإلجرامية ترتكب عدة أنواع من اجلرائم سعيا وراء الربح، وهي "الباب املفتوح
ريب : داخلاصية األساسية لنشاط التنظيمات اإلجرامية، وبالتايل فإنه ومن بني أفعاهلا، جن

ريب املهاجرين بصورة غري مشروعة   .)3(األسلحة، القرصنة البحرية والنصب البحري، 
الكثري بسبب اجلرائم واملشكالت املرتبطة تعاين القارة األوروبية فإن "ومن هنا، وبناء على ذلك، 

عن  EUROPOLوخاصة باهلجرة غري املشروعة، فقد كشفت الوكالة األوروبية للشرطة  باهلجرة
وقالت الوكالة يف تقرير . وجود أربعة تكتالت للمافيا متارس اجلرمية املنظمة يف أحناء القارة األوروبية

، أن هناك تكتالت ألربع عصابات موزعة 2008أعدته عن أوضاع اجلرمية يف أوروبا خالل العام 
                                                             

1- MASA'DEH Ahmad, "NATO's Mediterranean Dialogue", presentation given at a 
symposium entitled: VII seminario internacional sobre seguridad y defensa en el 
Mediterràneo: Conflictos regionales y estrategias de seguridad, Barecelona: CIDOB, 
Ministerio de Defensa, 2008, p39. 

، ذلك 2001، وذلك يف أكتوبر 2001سبتمرب  11هي مبادرة أطلقها حلف مشال األطلسي مباشرة بعد أحداث  -2
دف إىل مكافحة اإلرهاب يف منطقة البحر األبيض املتوسط. بطلب من الواليات املتحدة واليت تطورت ضمن منتدى . و

ريب املخدرات، وانتشار أسلحة الدمار استشاري لتحسني التعارف مع بلدان املنطقة من خالل أمان الشحن ا لتجاري، منع 
وتتمثل يف دوريات حبرية يقودها حلف األطلسي للكشف عن أنشطة إرهابية حمتملة يف البحر املتوسط وردعها . الشامل

يات بني وقد مت وضعها كأحد اإلجراءات الثمانية اليت وضعها احللف، واليت كانت من بينها قيادة مشرتكة للعمل .وإجهاضها
للمزيد من التفصيل،  .لتغطي املنطقة ككل 2003وقد وسعت هذه املبادرة سنة . واحللف الحتواء اإلرهاب" احلوار"أعضاء 

 .أنظر الفصل الثالث
أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة : ، يف"تعريفها، أمناطها وجوانبها: اجلرمية املنظمة"حممد إبراهيم زيد،  -3

 .36-35، ص ص)1999أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض(، مكافحتهاوأساليب 



ي الثا باملتوسط    :    الفصل الناتو لف منية تمامات وتنامي طل وار  ا
 

 103 

التقرير أن  وفق جنسيات حمددة ومناطق جغرافية معينة تنشط فيها تلك العصابات، حيث أظهر
منتشرة يف فرنسا، بلجيكا  'مغربية ونيجريية'من بني هذه التكتالت يوجد تكتل من جمموعات 

وشدد التقرير على أن التعاون بني أجهزة شرطة . وشبه اجلزيرة اإليبريية املكونة من إسبانيا والربتغال
ووصف . ة العابرة للحدوددول االحتاد األورويب يعد أمرا حتميا يف مواجهة تنامي معدالت اجلرمي

ريب املخدرات بالنشاط األكثر رحبية وفتكا قد كما أشار إىل أن االجتار يف اهلريويني . التقرير 
كما أشار إىل . ارتفاعا كبريا انيشهداللذان داخل القارة عكس جتارة احلشيش والكوكايني تراجع 

غربية وصينية تستخدم الطرق منية و أن جتارة البشر واهلجرة غري املشروعة تديرها عصابات ألبا
ريب النساء واألطفال واملهاجرين   ،املعتادة لتهريب املخدرات لكي تدخل إىل دول القارة كما يتم 

وتطرق التقرير إىل عمليات االحتيال باستخدام البطاقات املصرفية والتحايل على . غري الشرعيني
  .)1("الضرائب

وبالتايل، ومن هنا ميكننا بوضوح أن نفهم األسباب الكامنة وراء اهتمام حلف مشال األطلسي 
بظاهرة اجلرمية املنظمة يف حوض املتوسط الغريب، وبالتايل إدراجها كأحد املوضوعات األساسية يف 

مع دول جنوب املتوسط، حيث تظهر بوضوح تلك العالقة الوطيدة بني اجلرمية  'حواره'إطار 
نقل املخدرات بكميات هائلة وبأنواع خمتلفة حنو كل دول القارة، إضافة إىل العديد من ملنظمة و ا

اليت ترتكب سواء ضد املهاجرين غري الشرعيني خالل عمليات نقلهم أو  'ضد اإلنسانية'اجلرائم 
ا(إمكانية نقل األسلحة وأبعد من ذلك تربز  .األوربيني واطننيضد امل ديدا ) مبختلف أنواعها و

 -خاصة مع تداعيات األزمة الليبية على انتشار السالح يف الساحل–من دول جنوب املتوسط 
... حنو أوروبا قصد تنفيذ أعمال إرهابية على األراضي األوروبية من تفجريات وسطو مسلح

قل أعداد كبرية من املهاجرين من جنوب املتوسط كما يربز كذلك دور اجلرمية املنظمة يف ن. وغريها
ديد تركيبته  ديدات لألمن األورويب فضال عن  حنو االحتاد األورويب، وما يعنيه ذلك من 

                                                             
جامعة نايف العربية : الرياض(، الهجرة غير المشروعة والجريمةعثمان احلسن حممد نور، ياسر عوض الكرمي املبارك،  -1

 .74-72، ص ص)2008للعلوم األمنية، 
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أما . )غري املشروعةحسب املنظور األوريب لظاهرة اهلجرة ( االجتماعية والدينية والثقافية والصحية
بحرية يف املتوسط، فيبدو أن دول حلف مشال األطلسي عالقة اجلرمية املنظمة بالقرصنة العن 

متخوفة من التهديد الذي متثله هذه الظاهرة لسفن الشحن التجاري األوروبية واألمريكية يف 
املتوسط، خاصة تلك اليت حتمل إمدادات الطاقة حنو أوروبا وأمريكا، وما ميثله ذلك بالتايل لألمن 

ال املتوسطي التخوف الكبري كما ال. الطاقوي األورويب واألمريكي  خيفى على الباحثني يف ا
ذلك على  تداعياتلدول حلف مشال األطلسي من انتشار أسلحة الدمار الشامل يف املتوسط، و 

اجلرمية املنظمة اليت  تشكيالتأمن املنطقة والعامل، ويتمثل املهدد احلقيقي يف هذه احلالة يف 
ا السعي للحصول على مواد نو  وية أو غريها من أسلحة الدمار الشامل، ليزداد األمر بإمكا

خطورة يف حال بيع هذا النوع من األسلحة جلماعات إرهابية ستعمل على نقلها حنو أوروبا أو 
الرؤية األوروبية ملسألة 'ومن هنا، وحسب هذه . الواليات املتحدة األمريكية الستعماهلا هناك

من امللح ومن األمهية مبكان أخذ كافة االحتياطات الالزمة ، يبدو 'اجلرمية املنظمة يف املتوسط
، حيث أنه ومن الواضح أن السيطرة على هذه نطقةلوضع حد لنشاطات اجلرمية املنظمة يف امل

التنظيمات اإلجرامية، سيساهم يف شل حركة اجلماعات اإلرهابية اليت تعترب اجلرمية املنظمة أحد 
كما تعترب السيطرة عليها  . وغريها... باألسلحة، األموال أهم مصادر متويلها سواء كان ذلك

كذلك مبثابة نوع من احلماية لألمن الطاقوي األورويب واألمريكي، كذلك مبثابة تقليل لتدفقات 
هذا ما جعل إذن حلف مشال األطلسي يويل أمهية كبرية هلذه . اهلجرة غري الشرعية حنو أوروبا

مل على جتنيد قدرات كبرية ملواجهتها، والعمل على وضع حد الظاهرة يف احلوض املتوسطي، ويع
 . هلا
 العام األمني نائب أكد ،-بعد إطالق احلوار األطلسي-  1996عام بروما عقد لقاء فيف"

 احلالية القرارات يف لالخنراط نية لديه ليست أن احللف Balazino آنذاك باالزينو للحلف
 إذ .كذلك اقتصادية مساعدات لتقدمي أي وال السالم، حظر ملناطق أو املتوسطية، للصراعات
، 'اإلرهاب'على  واحلرب املعلومات، تبادل مثل باألمن، تتعلق مسائل يف نشاطه سينحصر
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وهذا ما يبني بوضح أن اإلرهاب واجلرمية املنظمة كانا اهلدفني األولني . ")1(المنظمة الجريمةو
 .أخرى إىل السطح - جمملهاأمنية يف –لعقد احلوار، قبل ظهور مسائل 

 حيث الناتو، حللف 1999 واشنطن لعام قمة قد كانت اجلرمية املنظمة أحد أهم اهتماماتو "
 حق من أصبح حني الباردة، احلرب حقبة خالل تبنيها مت اليت األمنية الرؤية غريت قرارات اختذت
ا اليت الوثيقة حددت من هناو . اجلغرايف حميطه خارج التدخل احللف  املخاطر القمة، اعتمد
 استفحال: وتشمل من بني ستة أهداف احللف، تدخل تستدعي اليت األمنية والتهديدات العاملية
وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على عظم خطورة هذه . املخدرات جتارة مثل ،)2("املنظمة اجلرمية

مبوجبها التدخل خارج نطاقه  لنفسه واليت أجاز حلف مشال األطلسي) حسب رؤية الناتو(الظاهرة 
التقليدي، وعقد اتفاقيات مع الدول املعنية باملناطق املعروفة بكثافة مثل هذه النشاطات، على 

  . غرار جنوب املتوسط
خالل االحتفال بالذكر العشرين إلطالق احلوار األطلسي مبقر وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية "أما 

، وحبضور نائب األمني العام للشؤون السياسية والسياسة 'إجنازات وآفاق: احلوار األطلسي'بعنوان 
 Thrasyvoulos TERRYاألمنية حللف مشال األطلسي السفري

STAMATOPOULOSرمطان لعمامرة وزير اخلارجية اجلزائري على أن منطقة  ، أكد
ديدات متنوعة، لكن تلك املتعلقة باإلرهاب الدويل وعالقا الجريمة ته مع املتوسط تواجه 

  .)3("حتتل األولوية من بني األخطر منها المنظمة العابرة لألوطان
، مسؤول األحباث يف كلية الدفاع حللف مشال األطلسي يف Pierre RAZOUXويف هذا يرى 

: ، تتمثل أساسا يفن حتديات مشرتكةاأن حلف مشال األطلسي ودول املغرب العريب يواجه: "روما

                                                             
 للعلوم دمشق جامعة مجلة :دمشق ،"الناتو وأثرها على األمن القومي العريب اإلسرتاتيجية التوسعية حللف"حممد حسون،  -1

لد والقانونية، االقتصادية   .353، ص2010الثاين،  ، العدد26ا
  .145، صسابقمرجع طالب حسني حافظ،  -2

3- Mourad TERMOUL, "20e anniversaire du dialogue méditerranéen de l’Otan", EL 
MOUDJAHID, N.N.C, 22/10/2014.   
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انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إىل تعزيز  ،البيئة اإلقليمية، مواجهة اإلرهابتأمني استقرار 
حيث  ،وسعة لغياب القانونماألمن يف القوس الساحلي، والذي يفرض نفسه باستمرار كمنطقة 

فأمهية هذه الرهانات جيب أن تقنع يف نفس الوقت . الجريمة من كل األنواعيزدهر اإلرهاب و
عضاء يف احللف ونظرائهم املغاربيني بضرورة منح نفس جديد للحوار رؤساء الدول األ

  .)1("املتوسطي
بشكل ) باإلضافة إىل قضية اإلرهاب اليت أشرنا إليها يف هذه الدراسة(لقد وردت اجلرمية املنظمة 

ميكن حلاالت عدم االستقرار وصراعات ما وراء : "مفصل يف اجتماع لشبونة، حيث جاء فيه
ديدا مباشرا ألمن احللف، مبا يف ذلك تعزيز احلدود  اجلغرافية لشمال األطلسي أن تشكل 

األنشطة غير المشروعة العابرة للحدود كاالتجار باألسلحة والمخدرات التطرف واإلرهاب و
 .)2("والبشر

ن خطورة اجلرمية املنظمة تكمن يف ارتباطها الوثيق بالتهديدين األمنيني اآلخرين واملتمثلني يف مث إ
هذا الرتابط بينها جيعل من إمكانية حل مشكل  حيث أناهلجرة غري الشرعية واإلرهاب الدويل، 

كتهديد واحد تعترب   تهديدين معا بشكل مرتابطلحل كما أن إجياد . على حدى شبه مستحيلة
وهذا ما يدفع بإحلاح وبشكل مستعجل إىل ضرورة تكاتف . همة معقدة وغاية يف الصعوبةم

ا األمنية للعمل معا ويف  ا وإدراكا اجلهود يف حوض املتوسط بني دوله وعلى اختالف توجها
ا، وكذا  إطار إسرتاتيجيات متعاونة ومتكاملة على احلد من هذه التهديدات األمنية ومواجها

ائية هلا العمل على وهي الرسالة اليت يسعى حلف مشال األطلسي إليصاهلا إىل . إجياد حلول 
وحماولة التأكيد على أن التعاون  - مبا خيدم مصاحله بطبيعة احلال–شركائه املتوسطيني يف احلوار 

                                                             
1- Pierre RAZOUX, "Comment redynamiser le Dialogue méditerranéen de l’OTAN avec 
les pays du Maghreb?", Research Paper, No 64, Rome: Collège de Défense de l’OTAN 
(NDC), Décembre 2010, p2  

المفهوم اإلستراتيجي للدفاع واألمن للدول األعضاء في منظمة حلف : قمة لشبونة"منظمة حلف مشال األطلسي،  -2
  .2010حلف مشال األطلسي، نوفمرب : ، لشبونة"شمال األطلسي



ي الثا باملتوسط    :    الفصل الناتو لف منية تمامات وتنامي طل وار  ا
 

 107 

ملواجهات التحديات األمنية الراهنة مل يعد حمل اختيار يف هذه الدول، بل ضرورة ال حتتمل 
ا مع التأجي خمتلف أشكال التهديدات األمنية يف العامل، ل كون اجلرمية املنظمة تسعى لربط عالقا

ريب املهاجرين ومجاعات مسلحة خمتلفة  فنشهد يف املتوسط حاليا عالقات بني عصابات 
التوجهات، إضافة إىل عالقات بني هذه العصابات مع عصابات أخرى لتهريب املخدرات، 

هذه القابلية للتعامل بني أي عناصر إجرامية على اختالف . لحة وغري ذلكوأخرى لتهريب األس
ا جيعل من هذا النوع من اجلرائم من أخطرها، وجيعل من القضاء عليها، أحد  أهدافها وختصصا

على سبيل املثال؛ (أوىل اخلطوات إلضعاف العديد من أشكال التهديدات األمنية يف املتوسط 
ريب أسلحة، خطوة أولية إليقاف مصدر متويل جلماعة إرهابية يعترب القضاء على عصاب ة 

ريب خمدرات يعترب أوىل . باألسلحة، وبالتايل إضعافها وبنفس الطريقة، فإن القضاء على عصابة 
 ).  احلركات للقضاء على مصدر متويل مايل جلماعة إرهابية

  

لحلف الناتو في  االهتمام الجديد: الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط: ثالثا
  :المنطقة

قبل اخلوض يف اهلجرة غري الشرعية كأحد القضايا األساسية اليت يركز حلف مشال األطلسي على 
، ال بد من اإلشارة إىل أن 'احلوار األطلسي'إجياد حلول هلا وذلك بالتعاون مع الدول الشريكة يف 

م بدرجة أكرب الدول جنوب أوربا واملشاطئة  للبحر املتوسط أكثر من أي دولة هذه الظاهرة 
ا اجلغرايف من دول  أخرى من دول حلف مشال األطلسي نوب املتوسط، ما جيعلها جنظرا لقر

جنوب (املتضررة األوىل من النتائج السلبية حلركات اهلجرة السرية حنو أوروبا، بدليل أن هذه الدول 
ذه) باو أور  الظاهرة اليت تعترب إحدى التحديات  هي اليت أحلت وأجربت الناتو على االهتمام 

  .اليت يواجهها احللف يف حقبة ما بعد احلرب الباردة - الالمتاثلية–األمنية اجلديدة 
لقد صنفت اهلجرة كإحدى املشاكل العليا اليت تواجه أعضاء حلف األطلسي يف القرن الواحد 

األوروبية أمهية كبرية لظاهرة أولت الدول حيث  .والعشرين، فاهلجرة قضية سياسية حامسة يف أوربا
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ا يف املنطقة املتوسطية وربطها مبسائل األمن  ،اهلجرة وذلك من خالل إدراجها يف مجيع سياسا
  .واالستقرار يف املنطقة

إىل إشراك باقي الدول األعضاء يف احللف وشركائها املتوسطيني تسعى الدول األوروبية املتوسطية ف
اهلجرة غري الشرعية، واالستفادة أكثر من خربة احللف إلدارة  يف هاجسها األمين املتمثل يف

. ومكافحة هذا التهديد، وربطها باملخاطر اليت يركز عليها احللف كثريا يف املفهوم اإلسرتاتيجي
وبناء على ذلك اختذ احللف بالتعاون مع شركائه يف احلوار األطلسي إسرتاتيجية جديدة الحتواء 

تنص على مواجهة موجات اهلجرة ) 2004ديسمرب (مؤمتر بروكسل  اهلجرة غري الشرعية، يف
ديد اإلرهاب  -كأولوية–للقارة األوروبية  ديدا ألمن الدول األوروبية األعضاء يعادل  باعتبارها 

  .)1(وحماولة امتالك أسلحة الدمار الشامل
 ةأوروبي مقاربة وجود بعدم بالنسبة للدول األعضاء يف حلف مشال األطلسي اإلشكالية تتمثلو 

 إىل اإلشكالية هذه وتنقسم. األوروبية القارة يف السياسي واللجوء اهلجرة قضايا مع للتعامل ةموحد
 الدول معسكر ومها معسكرين؛ بني وسياسي قانوين صراع بوجود األوىل النقطة تتعلق: نقطتني

 واألكثر الشرعية غري اهلجرة مع املباشر املواجهة خط على اليت الدول املتوسط، جنوب األوروبية
 معسكر مقابل يف ،)ومالطا قربص، اليونان، إيطاليا، إسبانيا،(، الشرعيني غري للمهاجرين استقباال

 حتمل حول) الدول من وغريها أملانيا، بريطانيا، فرنسا،( أوروبا ومشال وسط يف األوروبية الدول
 الدول معسكر ويطالب. السياسي اللجوء وطلبات الشرعيني غري املهاجرين استقبال وتكلفة أعباء

 طلبات يف العبء من أكرب جزءا تتحمل أن األورويب االحتاد دول باقي املتوسط جنوب األوروبية
ه أن بواقع فتتعلق الثانية النقطة أما .الشرعيني غري املهاجرين من مزيد استقبال ويف السياسي اللجوء

                                                             
، مذكرة مقدمة استكماال دراسة حالة ظاهرة اإلرهاب: األمن المتوسطي في إستراتيجية الحلف األطلسيتباين وهيبة،  -1

جامعة مولود معمري، : يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، تيزي وزو ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري
  .149-148، ص ص08/06/2014
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 فإن احلركة، حرية وعلى اهلجرة على أكرب قيود لوضع ظل األوروبية الدول معظم اجتاه ويف حني أن
  .)1(إليها اهلجرة تشجع) منوذجا السويد( أخرى أوروبية دوال

تقريبا داخل االحتاد األوريب وخارجه على معارضة اهلجرة تتفق معظم دول القارة األوربية غري أن 
ال متانع بعض هذه الدول يف السماح بقدر ويف املقابل . غري الشرعية بشدة من أفريقيا وغريها

انتقائي من اهلجرة للكفاءات واألدمغة املتميزة، ولو كان يف ذلك استنزافا هلذه الكفاءات واألدمغة 
ونظرا لتفاقم ظاهرة اهلجرة . من مواطنها األصلية، إال أن هذا األخري يتم يف إطار اهلجرة الشرعية

وهي  ،مسألة تقلق أوربا وجدتيب، فإن هذه األخرية قد أغري الشرعية إىل دول االحتاد األور 
حيث أصبح من االحتماالت الواردة باخلصوص وجود  .العالقة احملتملة بني اإلرهاب واملهاجرين

 .)2(أعضاء مجاعات إرهابية بني املهاجرين، وحتوم الشبهات حول املسلمني من أفريقيا

يف املتوسط،  جتاهاتتدفقات اهلجرة واال: املتوسط هجرة العبور عربحوار حول "يف مؤمتر بعنوان و 
بسلوفينيا من طرف املركز الدويل لتطوير  Brdoمت انعقاده يف مدينة " حتديات ألنظمة إدارة اهلجرة
دولة من حلف مشال األطلسي وثالث دول من الشركاء يف احلوار  14سياسة اهلجرة، شاركت فيه 

تنموية للدول املصدرة للهجرة غري الشرعية ساعدات م أن تقدمياألطلسي، أكد املشاركون على 
هي عامل حاسم يف التقليل من تدفقات اهلجرة غري الشرعية منها، حيث عربوا عن رغبتهم يف 

   .)3(نشاطات فعليةحتويل هذه التصرحيات إىل 
إن اهتمام حلف مشال األطلسي باهلجرة غري الشرعية يف املتوسط نابع من وجود توتر بني املصاحل 

غري  .قانونيةالاالقتصادية اخلاصة لدول جنوب أوروبا ومطالب هذه األخرية للتحكم يف اهلجرة غري 

                                                             
مجلة  :بريوت ،"واملستجدات واالسرتاتيجيات الكربى اإلشكاليات :اهلجرة وقضايا األورويب االحتاد"مطاوع،  حممد -1

 .24-23ص ن، ص.س.ع، د.، دالمستقبل العربي
  .سابقمرجع ناجي عبد النور،  -2

3- International Center for Migration Policy Development, "Migration Flows and Trends 
in the Mediterranean- Challenges for Migration Management Systems", ICMPD, 
EUROPOL and MTM, Brdo, 7-9 June 2006, p2.   
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املهاجرين غري تدفقات اهلجرة أو إعادة التعاون الثنائي واإلقليمي يركز على إيقاف جل أن 
  .)1(الشرعيني ال أكثر

ذكر ي"املنطقة، بحلف مشال األطلسي  اممتها ألسباب Lord ROBERTSONلـشرح ويف 
إن منطقة املتوسط بناء على ذلك هي جزء تقليدي من ': عدم االستقرار من بني األسباب قائال

اإلرهاب واهلجرة  ديديعدم االستقرار ، مضيفا إىل 'جمال املصلحة األمنية حللف مشال األطلسي
: Reykjavikيف  2002يف ماي قرر يجملس مشال األطلسي وهو ما جعل . غري الشرعية

شاور مع الشركاء تحلوارنا األطلسي، مبا يف ذلك ال االرتقاء بالبعدين السياسي والعمليايت'
رتبطة كذلك القضايا املاملتوسطيني يف الشؤون األمنية ذات االهتمام املشرتك، واملتضمن  

، ويقصد بالقضايا املرتبطة باإلرهاب على وجه اخلصوص اهلجرة غري الشرعية واجلرمية 'باإلرهاب
  .)2("املنظمة

إن للدول األوروبية ودول جنوب املتوسط مصلحة مشرتكة يف أن يضمنا أال تكون احلدود اخلارجية 
والثقايف بني الدول، أو حيول دون التبادل التجاري واالجتماعي حتقيق اجلديدة عائقا حيول دون 

احليز األمين الذي ختضع حدوده للمراقبة  يف ذلك ويشكل حوض املتوسط. التعاون اإلقليمي
  .املشرتكة بني دول الضفتني الشمالية واجلنوبية حبكم االرتباط اجلغرايف والتارخيي واألمين

ديد أ ا  من واستقرار املتوسط، فهي تشكل رهانا وباعتبار أن اهلجرة ظاهرة عابرة لألقاليم وبإمكا
سياسة أمنية  يف احلوضمن هنا بلورت الوحدات السياسية  .يف الشمال واجلنوب على حد سواء

  .مشرتكة ملواجهة خماطر التهديدات املشرتكة للبحر املتوسط
لسرية م إعالميا، هو التخوف من اهلجرة السيما او إن املتداول لدى الرأي العام األورويب واملدع

اإلرهابية  2001سبتمرب  11لربطها بالعديد من املخاطر األمنية، وباإلسالم خاصة بعد أحداث 
من هنا، فقد ركزت برامج العمل األورويب على إقامة احلوار . يف الواليات املتحدة األمريكية

                                                             
1- Martin BALDWIN-EDWARDS, op.cit, p118.  
2- Dick A.LEURDIJK, op.cit, p2.  
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، إفريقيا، خاصة دول مشال وترسيخ التعاون حول قضايا اهلجرة مع الشركاء من دول البحر املتوسط
  .)1(وإعادة النظر يف اهلجرة وحماربة املخدرات واإلرهاب واجلرمية املنظمة من خالل سياسة مشرتكة

الدول ما جيعل التحكم يف اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط مهمة صعبة، يكمن يف أن إن 
يف التنمية  ةسامهنيتها يف املاألوروبية حريصة على أمنها اخلاص من خالل التعاون األمين أكثر من 

صعوبة إضافة إىل  ،)ال أكثردول اجلنوب وقاية ألوربا استقرار اعتبار (البشرية يف دول اجلنوب 
تمعات األوروبية الصطدام ذلك مبسألة اهلوية واالختالفات  إدماج املهاجرين الشرعيني يف ا

الرتكيز على ذوي الكفاءات العالية ب: وإتباع أوربا السياسة االنتقائية جتاه املهاجرين. الثقافية
  .)2(وحسب احلاجة

منهج واضح ينظم حركة املهاجرين أصدرت بعض األقطار األوروبية سياسة "وضع  ومن أجل
 ،خاصة بذلك، بغرض تشديد قوانني اهلجرة ووضع عوائق أمام الذين يريدون اهلجرة بصورة شرعية

دف السياسة . ن هذه العوائقاولعل مضمون السياسة األوربية للهجرة هو أبرز مثال لتبي حيث 
  :األوربية للهجرة إىل حتقيق ثالث أهداف رئيسية وهي

  .تنظيم حركات دخول وخروج وإقامة املهاجرين حسب احلاجة للهجرة -

  .للجوء تنظيم عملية استقبال الالجئني والعمل على إقامة نظام أوريب موحد -

التعاون يف جمال حماربة اهلجرة السرية واإلقامة غري الشرعية لرعايا الدول غري األعضاء يف  -
  .)3("االحتاد األوريب

مكافحة اهلجرة غري الشرعية غرب "اليت يعمل من خالهلا احللف على  ساليبومن بني األ
  :، جنداملتوسط

                                                             
- 347ن، ص ص.س.د، العدد اخلامس، مجلة المفكر :بسكرة ،"اهلجرة وسياسة اجلوار األورويب"سهام حروري،  -1

348.  
  .350، صنفس المرجع -2
  .سابقمرجع حممد معمر،  -3
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  . قيام عناصر حبرية تابعة للحلف بزيارات إىل موانئ دول احلوار -
إرسال احللف فرق التدريب لتنظيم برامج تدريب موقعي لتطوير مهارات املدربني يف دول  -

 .وغريها... احلوار اجلنوبية

ن مبادرة أ، هو 9/11والدليل على أن اهلجرة غري الشرعية تشكل اهتماما رئيسيا للحلف بعد 
، إلنشاء قوات أوربية، قادرة على التدخل يف مناطق 1995، فرنسا، إسبانيا والربتغال سنة إيطاليا

األزمات لتحقيق األمن واالستقرار باملتوسط، تتوافق مع املفهوم اإلسرتاتيجي اجلديد للحلف، 
  .)1("الذي أصبح املرجعية اإلسرتاتيجية للمبادرة األوروبية

تمعية إن خطورة اهلجرة غري الشرعية مث  ا من التهديدات ا حسب تصنيف باري –تكمن يف كو
ا تنطوي على  -بوزان واليت تعترب األكثر غموضا، حيث يصعب فصلها عن القطاع السياسي كو

كذلك يصعب   .اهلوية، وألن الدول الضعيفة غري جمهزة للتعامل مع اختالفات اهلويات والثقافات
 ،بعض احلاالت، وبانتشار هذه التهديدات إىل دول اجلوارعلى الدول القوية التعامل مع ذلك يف 

تمعي بكل من األمن السياسي واألمن العسكري تير  وهذا ما حياول االحتاد األورويب (بط األمن ا
، ويعرب عنه بوزان بارتباط ها كذلكتهديد وجترميبتصنيفها كالوصول إىل حتقيقه يف قضية اهلجرة 

تمعي بسياق بناء ذ   .)2()ايت ميكن أن يؤدي بسهولة إىل سياسة التمييز والتهميشاألمن ا
ا مع املنطقة هي مسألة اهلجرة بالنسبة ألوروبا ن كما أ من القضايا املتعلقة مبستقبل عالقا
سوق العمل، : وقد مت حتديد ثالث موضوعات ذات أولوية يف حتليل وضعية اهلجرة هي .املغاربية

د على يأكمت التوقد . ومنزلة املهاجر باعتباره عامل تنمية، واندماجه يف الدول اليت انتقل إليها
تفضي إىل حتديد حصص املهاجرين اجلدد إىل املعنية، واليت ساتفاقيات مع الدول  عقد ضرورة
  .)3(أوروبا

                                                             
 .229-227، ص صسابقمرجع خلميسي شييب،  -1
  .86ص، سابقمرجع زهرية حواس،  -2
  .157، ص)ن.س.دار الفكر املعاصر، د: لبنان(، من الحوار إلى الشراكة... أوروبا والعربمسري صارم،  -3



ي الثا باملتوسط    :    الفصل الناتو لف منية تمامات وتنامي طل وار  ا
 

 113 

مبعىن حماولة الدول األوروبية . وكل ذلك مرتبط بطبيعة احلال بالعامل الدميغرايف بني ضفيت املتوسط
االستفادة من كفاءات دول اجلنوب، دون أن يؤدي ذلك إىل طغيان املواطنني ذوي أصول مغاربية 

  .  على املواطنني األصليني هلذه الدول
إذا كان االنفجار الدميغرايف يف الدول املغاربية قد أصبح معطى جيوسياسيا يف املتوسط، فذلك ف"

 إذ أن .)1("أزمة اقتصادية وسياسية شاملة، ويبعث على انتفاضات داخليةيف ظل ألنه يتطور 
زاد من ضغوط اهلجرة حنو قد  -يف دول اجلنوب–ني عدد السكان واملوارد املتاحة بالفجوة "

ويف نفس الوقت، فإن . للدول األوروبية 'ديد'هذه الضغوط اليت تعترب يف بعض األحيان كـ. باأورو 
ط بني املشاكل األمنية الداخلية لدول اجلنوب بارت سامهت يف تعزيز القد هذه اهلجرة أيضا 

ا على الدول األوروبية  .)2("ومضاعفا
ذه الضخامة" ا مشكل  تتجه  قارةففي . فمن الطبيعي أن نتساءل ملاذا ينظر إىل اهلجرة على أ

 25فقد أثبتت دراسة ملنظمة األمم املتحدة أنه خالل . حنو الشيخوخة، لن يعترب هذا مشكال
للحفاظ على البنية  يون عاململ 159مليون نسمة، وستحتاج إىل  35سنة، ستخسر أوروبا 

ويف نفس الوقت، فإن األوروبيني أدركوا أن بعض األعمال مل تعد تنجز إال من . احلاليةالعمالية 
طرف مهاجرين، وبدؤوا يدركون أنه من الضروري تركهم يهاجرون إليهم بأعداد كبرية كعمال 

  .)3("على األقل  مؤقتني
هذا إذن هو الوجه اآلخر للهجرة املغاربية حنو أوروبا، إذا ما مت التحكم فيها، والعمل معا بني 
الدول جنوب املتوسط والدول األوروبية املستقبلة على ضمان حقوق هؤالء املهاجرين، وتنظيم 

من ستخدم هذه اهلجرة حنو مشال املتوسط؟ : لكن السؤال يبقى مطروحا. حركتهم حنو الشمال
                                                             

1- Rocío MENDEZ ALEMAN, La Sécurité Méditerranéenne: L’OTAN est-elle la 
solution?, Bruxelles: Bourse de Recherche individuelle de l’OTAN et du Conseil du 
Partenariat Euro-Atlantique, 1998-2000, p27. 
2- Antonio ARMADA VÁZQUEZ, NATO Mediterranean Dialogue: Does it have a 
future?, (Spain: Ministerio de Defensa, 2012), p25. 
3- Rocío MENDEZ ALEMAN, op.cit, p28.  
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سياسية التنمية ال دفع عجلةذا ما على الدول املغاربية التفكري فيه، وبالتايل العمل على ه
االستفادة من ما سيمكنها من قتصادية على نطاق واسع، ضمانا لتقدمها وازدهارها، االو 

الكفاءات اليت عملت على تكوينها وتوفري فرص العمل والرفاهية ملواطنيها، مبا يغنيهم عن البحث 
  .ذه املتطلبات يف دول أخرى غريهاعن ه

اجتاهات اهلجرة يف منطقة املتوسط املوسعة ليست نفسها اليت كانت عليه "وجتدر اإلشارة إىل أن 
فاهلجرة غري الشرعية حنو أوروبا عرب غرب : قبل سنوات، بل حتولت من اجلنوب حنو شرق احلوض

 ،غري متوقع شرق املتوسط اازدياد ما عرفت هذه الظاهرةأفريقيا قد تراجعت بشكل ملحوظ عند
، أصبحت 2010ففي عام . الرتكية-على وجه اخلصوص عند احلدود اليونانية مت تسجيلههو ما و 

اليونان الدولة األوروبية املنتمية لالحتاد اليت تستقبل أكرب حجم من املهاجرين غري الشرعيني 
، كانت 2010و 2009فبني عامي . والباحثني عن اللجوء، وأصبحت تركيا دولة العبور الرئيسية

اليونان لالستقرار يف  املرور عربلحدود من طرف مهاجرين ينوون لغري الشرعية عبور الحاالت 
. 45إحدى الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واليت مت الكشف عنها، قد ارتفعت بنسبة 

احتجازا يف  47706، ويف بيان للسلطات اليونانية، سجلت اليونان وحدها 2010ففي 
ومقارنة جبزر الكناري، فقد كان أعلى رقم مت تسجيله على اإلطالق . األراضي احملاذية لرتكيا

مت  31000، وكان أعلى رقم يف المبيدوسا يف إيطاليا 2006حالة احتجاز عام  30000
  .)1("2008تسجيله عام 

إن هذه املعاينة واإلحصائيات اليت احتوت عليها، توصلنا إىل نتيجة مفادها أن عصابات اهلجرة 
غري الشرعية قد تكيفت مع الوسائل والسياسات اليت عمدت إليها الدول جنوب املتوسط 

ا من الدول األوروبية  من أجل التعامل مع هذه  - سواء يف إطار تعاوين أو بشكل فردي- ونظريا
ريب املهاجرين حنو . ة، ومن مث وضع حد هلاالظاهر  فهذه املنظمات السرية اليت تعمل على 

                                                             
1- Kostas IFANTIS, Addressing Irregular Migration in the Mediterranean, (Brussels: 
Centre for European Studies (CES), 2012, p13.  
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أوروبا، قد غريت ولو جزئيا من طرق اهلجرة حنو دول االحتاد األورويب، وذلك نظرا للنجاح النسيب 
الذي حققته جل اإلجراءات اليت قامت والزالت تقوم الدول املعنية باهلجرة غري الشرعية يف 

، ما وضع عصابات - سواء كدول مصدر هلذه الظاهرة أو دول عبور أو دول استقبال–سط املتو 
ريب املهاجرين حتت ضغوط كبرية وإجراءات أمنية صارمة ومشددة، ما دفعهم بالتايل إىل البحث 
عن وجهات أخرى يتم عربها إدخال املهاجرين غري الشرعيني حنو الشمال، ما كانت نتيجته إجياد 

  .لرتكية اليونانية، واليت اعتربت أحد أكثر احلدود هشاشة يف االحتاداحلدود ا
والذي تعترب اهلجرة -وهو ما يضع حلف مشال األطلسي يف إطار حواره مع دول جنوب املتوسط 

أمام حتد جديد ومن نوع آخر، جيعل من احلسابات  -أحد أهم القضايا األساسية اليت يتناوهلا
تأخذ منحى آخر للتكيف مع املستجدات ) اتو ودول جنوب املتوسطالن(األمنية لكال الطرفني 

 . حسب التعبري األورويب" القضية األمنية"اليت تعرفها هذه 
ديدا لألمن اإلنساين يف دول غرب املتوسط ملا يرفقها أو ينجم " كما أصبحت اهلجرة تشكل 

األمم املتحدة لعام عنها من جرائم عابرة للحدود، فحسب إحصائيات قسم السكان ملنظمة 
من الدول املتقدمة قد بلورت سياسات متشددة بشأن اهلجرة، وقد اتبعتها  44، فإن 2002

هذه السياسات قد سامهت يف تفشي ظاهرة املتاجرة باألشخاص، . 39الدول النامية بنسبة 
اإلفريقية  وألن هذه التجارات غري املشروعة ال تلقى دخال وفريا يف الدول. األسلحة واملخدرات

وعليه أصبحت اهلجرة السرية . الفقرية، توجب نشرها يف دول الضفة الشمالية للمتوسط الغنية
  .)1(..."متالزمة مع بعض اجلرائم األخرى مثل التهريب، جتارة املخدرات

 غري مهاجرين أفرادها يكون واليت الظاهرة غري اجلماعات هي األوروبيون منه يتخوف ما فأكثر
تمع يف املندجمني غري أولئك ،شرعيني  يف واالقتصادي االجتماعي االندماج نقص ألن األورويب ا

                                                             
، )دراسة للهجرة غير الشرعية في المجال األورومغاربي(أمننة الهجرة في العالقات األورومتوسطية حيياوي سهام،  -1

جامعة مولود معمري، : تيزي وزومذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية، 
  .121، ص02/12/2014
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 اجلرمية مجاعات إطار يف والعمل إجرامية لنشاطات هؤالء جلوء إلمكانية يؤدي اإلقامة دول
  .واستقرارها اوحدو و  تكاملها يف األوروبية اجلماعة يهدد مما .املنظمة

 املنظمة اجلرمية أن جند األوروبية الرؤية وفق B.BUZAN) بوزان باري( نظرية تطبيق حاولنا وإذا
 :لألمن اخلمسة القطاعات متسان الشرعية غري واهلجرة

 .الشرعيني غري املهاجرين وثائق وتزوير والرشوة الفساد خيص فيما سياسي ديد فهما- 
 للتجارة الشرعية النشاطات علىا طفيليا عنصر  تعترب املنظمة فاجلرمية ؛اقتصادي ديد مها -

 غري االقتصاد تفعيل تساهم يف الشرعية غري اهلجرة أن يرون األوروبيني أن إىل باإلضافة، واألموال
 ديدا متثل املنظمة اجلرمية أن كما.)L’économie Souterraine( الشرعي وغري الظاهر

ا حيث ،ابيئي-ايكولوجيإ  النووية البقايا يف للتجارة وتتوجه البيئية التشريعات ثغرات تستغل أ
 .املعدية األمراض انتقال حيث من بيئيا ديدا متثل فهي الشرعية غري اهلجرة أما. ةوالكيميائي

 :خصائص عدة يتقامسان املنظمة واجلرمية الشرعية غري اهلجرة أن يرون األوروبيني فإن وبذلك
 حيملها اليت باملصاعب عواس بشكل مدفوع وكالمها احلدود تتجاهل وحركيات مائعة ظواهر مها -

 إليهما النظر إىل يؤدي ما هذا والدول، املناطق بني واالجتماعي االقتصادي التوازن عدم
 .اآلخر يغذي وكالمها واملتطورة املستقرة اجلماعة خارج من قادمة كتهديدات

تمعات دخلت ظواهر فهي -  من دائمة  قدرة تتطلب دخيلة كعناصر إليها ينظر ،الغربية ا
 .عاجلةاملو  قاية، الو التبادل

تمعات يف حتدث اليت باجلرائم الشرعية غري اهلجرة ربط على القائم الطرح عن املدافعني إن  ا
 .األمن ووكاالت الشرطة لتقارير يرجعون ما كثريا سياسيني ومقاولني رأمساليني من األوروبية

 صورة إلعطاء لتضخيمها تسعى األوروبية اجلهات بعض أن من وبالرغم احلقائق هذه من بالرغمو 
 جديدة، ثقافية مواجهة خالل من أوروبية هوية ببناء يسمح بشكل الداخل يف ينشط جديد لعدو

ا تدرك األوروبية الدول أن إال  يقدمها اليت والدميوغرافية االقتصادية واملزايا للمهاجرين حاجيا
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 توجه من واستقبال اهلجرة هذه" وقف" وليس" تنظيم"على تعمل جيعلها مما البلدان هلذه هؤالء
 .البلدان هذه حاجيات حسب الدعوات، إليهم
الذي  "Le livre Vert" " األخضر الكتاب" 2005 عام األوروبية اللجنة وضعت حيث
 تقوم حيث" الكوطا نظام "اقرتاح ومت. )واالنتقائية اإلرادية( للهجرة اإلجيايب بالدور أشاد

 منظمات الشركات، استشارةبعد  املهاجرين من سنوية نسب أو حصص بتحديد احلكومات
 املناطق حسب اهلجرة بتنظيم األوروبية للدول يسمحما  وهذا العمل ووكاالت النقابات العمل،
  .)1(للمهاجرين األصلية واملناطق اجلغرافية

  :الخالصة
عقده مع دول جنوب املتوسط، كان إىل  إن احلوار األطلسي الذي عمد حلف مشال األطلسي

اإلسالمي حلوض املتوسط،  -وكما رأينا مدخال لتبديد سوء التفاهم بني الطرفني األورويب والعريب
ديدات كما كان آلية لتفعيل التعاون بني الضفتني ومواجهة أخطار  مشرتكة، إضافة إىل العمل و

ا يضمن األمن األورويب، وذلك على اعتبار على جعل منطقة املتوسط فضاء للسلم واالستقرار مب
أن االحتاد األورويب يرى أن أمنه هو رهني بتحقيق األمن املتوسطي، والقضاء على أشكال الصراع 

  .وعدم االستقرار يف دول جنوب املتوسط
أما . عدومفهوم جديد للوقد ضم احلوار مخس جماالت رئيسية للعمل من بينها العمل على حتديد 

مبادئه، فقد كان عدم التمييز واملفاضلة بني كل األعضاء الداخلة يف احلوار سواء دول من بني 
احللف أو دول جنوب املتوسط، إضافة إىل ضرورة تكامل هذه املبادرة مع مبادرات أخرى سبق 

من  أهداف احلوار األساسية، فقد ورد وعن .وأن مت إطالقها يف املنطقة على غرار مسار برشلونة
، والذي يهمنا حنن يف هذه الدراسة كونه يعين مراقبة حدود لتعاون يف جمال أمن احلدودا بينها

                                                             
، مذكرة الهجرة غير الشرعية نموذجا: إستراتيجية االتحاد األوروبي لمواجهة التهديدات األمنية الجديدةفرجية المية،  -1

جامعة حممد خيضر، : مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم السياسية، بسكرة
  .82-80، ص ص2009/2010
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االحتاد األورويب اجلنوبية، مما يعين العمل مع الشركاء املتوسطيني للحد من اهلجرة غري الشرعية اليت 
االت ضرورة التعاون العملي يف على يركز وتتجلى أمهيته يف كونه  .الزالت تؤرق دول االحتاد ا

اليت ميكن أن يقدم فيها احللف قيمة مضافة، مبعىن العمل مع ضباط الدول جنوب املتوسط، 
مواجهة اإلرهاب  وكذاوحرس احلدود إضافة إىل حرس الشواطئ لوضع حد للهجرة غري الشرعية، 

وقد متيز  .الدويل يف املنطقة، وهو ما أفضى بالتايل إىل جعل التعاون يف أمن احلدود أحد جماالته
االت،  جمموعة ها بين منكانت هياكل   الذي أنشأت له ستو هذا احلوار بكونه متعدد األبعاد وا

  .7+والناتو 1+التعاون املتوسطي، الناتو
ومن الطبيعي أن جند يف هذا النوع من احلوارات األمنية اختالف النظرة إىل ما جيب أن يكون عليه 

، وذلك يعود بطبيعة احلال إىل اختالف إدراكات وتصورات، نه م وإىل األهداف املنتظرة حتقيقها
ومصاحل وأهداف الدول املنضوية حتت لواء حلف مشال األطلسي من جهة، ودول جنوب البحر 

حيث رأينا كيف أن الدول األوروبية األعضاء يف حلف مشال األطلسي تسعى . األبيض املتوسط
اإلرهاب الدويل يف حوض املتوسط، إضافة إىل إىل وضع حد للهجرة غري الشرعية، ومكافحة 

يف حني تسعى دول  .الذي عرف تزايدا يف الفرتة األخريةو  ،نشاط اجلرمية املنظمة يف املنطقة
من خالل التعاون  احلصول على مساعدات تقنية وعملية يف مسرية حتديث جيوشها إىلاجلنوب 

ا معها، فضال عن رغبتها يف احلصول على مساعدات مالية  ا مبا مينع شبا لتحقيق التنمية 
م والزج بأنفسهم يف مغامرة اهلجرة غري الشرعية، وغري ) خاصة األدمغة منهم( من مغادرة أوطا

  .حمسوبة املخاطر، مبا يعترب خسارة يف األرواح والكفاءات
ديدات وخماطر- من هنا فقد عمل الشركاء األطلسيني ما  منها  ،املتوسطيني على مواجهة عدة 

ديدات )على غرار مكافحة االنتشار النووي(كان قدميا منذ عهد احلرب الباردة  ، ومنها ما اعترب 
ديدات اتفق األعضاء يف احلوار على ضرورة التعاون . ذات طبيعة جديدة ال متاثلية وكلها 

فصل إىل وقد أشرنا كما هو وارد يف هذا ال .ملواجهتها، باعتبارها خماطر مشرتكة موتكاتف جهوده
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ا  -موضوع الدراسة–ديدات اإلرهاب الدويل، اجلرمية املنظمة واهلجرة غري الشرعية  اليت رأينا أ
  .متثل قمة األولويات لكال الطرفني

سوء الفهم حول العامل العريب واإلسالمي مهم بشكل خاص فيما يتعلق بتحليل /الفهم" ويبقى
األصولية، انتشار األسلحة التقليدية وغري : على غرار عوامل الالأمن من قبل احللفاء عرب األطلسي

م من هالتقليدية، اإلرهاب إضافة إىل اهلجرة غري الشرعية، خاصة وأن التعاون متعدد األطراف واأل
ذلك بناء الثقة يتطلب إدراكا واضحا ومشرتكا للتحديات، املخاطر والتهديدات لكل من النخبة 

تمع املدين على ضفيت املتو   .)1("سطوا

                                                             
  .87، صسابقمرجع زهرية حواس،  -1
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  :تمهيد
لقد أشرنا يف الفصلني السابقني أن اهلجرة غري الشرعية تعترب من بني مواضيع أخرى، أحد أهم 
ا مع شركائه املتوسطيني يف  القضايا األساسية اليت يعمل حلف مشال األطلسي على البحث بشأ

ديدات أمنية خمتلفة يف حوض املتوسط ،الذي أطلقه بالتعاون معهم' احلوار' . قصد مواجهة 
ذه املسألة بشكل واضح بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام  حيث تطور اهتمام احللف 

ينبع هذا االهتمام من خوف الدول األوروبية األعضاء يف حلف الناتو من انتقال ، و 2001
اضي األوروبية عرب اندساسها وسط الالجئني أو املهاجرين غري الشرعيني  عناصر إرهابية حنو األر 

على تكثيف جهوده والعمل مع شركائه عرب  2001منذ احللف قد عمل ف. كما سنبينه الحقا
ونظرا لكون اهلجرة غري الشرعية ذات صلة هامة باجلماعات . العامل على مواجهة اإلرهاب الدويل

ا السياسية والدينيةاإلرهابية على اختالف توجه أصبح حلف  ، فقدكما أشرنا إىل ذلك سابقا  ا
مشال األطلسي يسعى باهتمام إىل متابعة تطورات احلركات اهلجرية من دول جنوب املتوسط الغريب 
حنو خمتلف دول أوروبا، ويعمل على تطوير وسائل وميكانيزمات تسمح باحلد منها أو التحكم 

أحد هذه  نوب املتوسط على العمل معا لتحقيق هذا اهلدفدعوة دول ج حيث متثلتفيها، 
  .1994، واليت وافقت على العمل معه يف إطار احلوار األطلسي الذي كان قد أطلق عام الوسائل

ما  ورغم اختالف إدراكات وتصورات الطرفني بشأن اهلجرة غري الشرعية، وطرق مكافحتها، إال أ
ا وكذا يتفقان على    .املشرتك بينهما لوضع حد هلذه اآلفةضرورة العمل حتديد أسبا

واملعين األول مبسائل اهلجرة غري ) الدول املغاربية(مث إن دول جنوب املتوسط، خاصة الغريب منه  
الشرعية يف املنطقة، تدرك أن دخوهلا يف احلوار األطلسي مع حلف الناتو والعمل معه على 

، سوف يكسبها العديد من املزايا واخلربات، فضال عن مكافحة اهلجرة غري الشرعية حنو أوروبا
غري أنه ومن الناحية األخرى، فإن هذه الدول ال تستبعد  . مساعدات خمتلفة يف ميادين متنوعة

كذلك احتماالت أن يكون هلذا التعاون تكاليف عليها قد تكون باهظة يف بعض األحيان، 
ا ترى أن هذه اآلفة اليت ومن ناحية أخرى، نها لك - مازالت تقضي على العشرات من شبا

ا أحيانا   .'املخاطرة'يف كل سنة، تستحق هذه  - وكفاءا
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  :عليه سوف حناول يف هذا الفصل األخري؛ التفصيل يف هذه النقاط كما يلي

  
تطور اهتمام حلف شمال األطلسي بقضايا الهجرة غير : المبحث األول

  .الشرعية غرب المتوسط
 االهتمام األطلسي بالهجرة غير الشرعية غرب المتوسط،أسباب تنامي : أوال

  :وإدراجها في الحوار األطلسي
تمع الدويل على ظاهرة اهلجرات غري الشرعية حازما خاصة بعد األحداث اليت  لقد كان رد ا

حيث وجد اتفاق حول ضرورة مكافحة اإلرهاب والتيارات  .2001سبتمرب  11وقعت يف 
اإلحتاد األورويب على ضرورة وضع إسرتاتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب  شدد يف هذاو  .املتطرفة

 2005شهد عام فقد  .الدويل، خاصة بعد أن مت الربط بني ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واإلرهاب
 07الـصعود ملف املهاجرين بقوة إىل واجهة األحداث السياسية يف أوروبا إثر تفجريات لندن يف 

أكتوبر وتوابعها من من  27الـ، وانتفاضة املهاجرين املهمشني يف الضواحي الفرنسية يف من جوان
  .أعمال شغب وعنف حمدودة النطاق يف بلجيكا وأملانيا وهولندا واليونان

، اجتماعية، لسلبيات عديدة سياسيةحيث كشفت هذه األحداث جمتمعة الغطاء عن تراكمات 
اط املهاجرين عرب عقود من الزمن بتأثري عوامل داخلية وخارجية اقتصادية وثقافية، تفاعلت يف أوس

ا ،أما أحداث فرنسا .خمتلفة من املغرب العريب  أبناء املهاجرين قد اعتربوا من  فإن القائمني 
أعمال شغب وعنف ضد العنصرية  ، هذه األحداث عبارة عن2005 أكتوبر 27وإفريقيا يف 

  .  )1(سيارة وتدمري العديد من املنشآتآالف  9تسببت يف إحراق أكثر من 
يث أن ما حدث يف مدريد ولندن خيتلف حب- إن هذه األحداث على الرغم من اختالف طبيعتها

وذلك باعتبارها انعكاسا لظروف  ،على ما حدث يف كل من فرنسا وأملانيا وهولندا وبلجيكا

                                                             
، 163مؤسسة األهرام، العدد : ، مصرمجلة السياسة الدولية ،"املهاجرون يف أوروبا بني مكافحة اإلرهاب ومشكلة االندماج"ناصر حامد،  -1

لد    .65-64، ص ص2006جانفي  1، 42ا
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أما أحداث . اجتماعية واقتصادية للمهاجرين فيما خيص األمن، التهميش، التطرف، اإلرهاب
هذا ما دفع دول اإلحتاد األورويب إىل حماولة مراجعة سياستها املتعلقة و مدريد فهي ذو طبيعة أمنية، 

فاقية شنغن اخلاصة بتأشريات الدخول إىل مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة، وكذا موقفها من ات
ا ت - )1(دول اإلحتاد األورويب وقوانني اجلنسية واإلقامة ضرورة التكفل شري بشكل واضح إىل إال أ

يف الدول األوروبية، وإال ستكون هي املتضرر  -الشرعيني أو الشرعيني–جبدية مبلف املهاجرين 
  .األول من ذلك

ذه األحداث  "الحظ يحيث  من الشباب الذين ينتمون إىل اجليلني الثاين كانوا أن القائمني 
م  والثالث من املهاجرين، الذين ولدوا وتربوا يف دول املهجر، والذين كان يفرتض استيعا

تمعات األوروبية   .)2("وإدماجهم يف ا
مواطنيها ذوي األصول األجنبية، وبالتايل، فإن تفطن الدول األوروبية هلذه الفجوة يف التعامل مع 

ا إىل إعطاء أمهية كبرية هلذه الظاهرة يف السنوات األخرية   .دفع 
أحداث التفجريات اليت حدثت يف كل من مدريد ولندن، قد أدت "غري أنه ومن ناحية أخرى فإن 

إىل تزايد املخاوف وكذا إلقاء اللوم على املهاجرين غري الشرعيني العرب واملسلمني، باعتبار أن 
ا مهاجرون ينتمون إىل الدول اإلسالمية، وبذلك حتولت اهلجرة غري الشرعية  هذه األحداث يقوم 

  .)3("ةن الدول األوروبيإىل مشكلة تؤرق العديد م
دورا مهما يف التأثري على اهلجرة غري الشرعية يف  2001سبتمرب  11أحداث من هنا لعبت و 

 .لبعد االقتصادي الذي اكتسبته قبل ذلكإىل جانب ا، إليها ديينال بعدبإضافة الأوروبا، وهذا 
انتشار أسلحة الدمار و اإلرهاب الدويل ، وبذلك برز توجه يربط بني احلركات اإلسالمية املتطرفة

الدول حنو وجات اهلجرة غري الشرعية ارتباطها مبمع من التهديدات اليت تضاعف ، الشامل
  .)4(وبذلك فقد ربطت هذه املواضيع كلها باألمن األورويب .األوروبية وما ينتج عنها من تداعيات

                                                             
 .65، صنفس المرجع -1
 .65، صنفس المرجع -2
 .65-64، ص صمرجع سابقناصر حامد،  -3
  .164، صمرجع سابقزهرية حواس،  -4
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بني أهم االنشغاالت الكربى لألمن مبفهومه احلديث  أوروبا من عترب املؤشر الدميوغرايف يفافقد 
نتيجة النعكاساته السلبية يف تغذية التدفقات اهلجرية من اجلنوب حنو الشمال  ،واملوسع

مبا فيها -ومتثل دول املغرب العريب  .خاصة يف اجلهة الغربية منه حيث عرفت منوا سريعا ،املتوسطي
االختالل يف : فاخلوف األورويب ينبع من .غرافية النشطةمنوذجا واضحا للحركية الدميو  - اجلزائر

بسبب العدد اإلمجايل  ،التوازن الدميوغرايف وعدم القدرة على احلفاظ عليه يف اجلهة املتوسطية
وما يعكسه هذا التباين من تزايد واخنفاض قوة  ،للسكان يف كلتا الضفتني والبنية السكانية هلما

عوامل  حة يف اجلنوب وارتفاع الضغط اهلجري حنو الشمال، فتصبالعمل، أي ازدياد نسب البطال
تمعات األوروبية املتميزة بضعف " الوطنية-عرب"التهديد والصراع ذات الطبيعة  تؤثر على أمن ا

تفرز ظاهرة اهلجرة شرحية اجتماعية تسعى إىل كما . القدرة التجديدية وشيخوخة البنية السكانية
وهي مطالب تصعد من حدة التوتر والصراع  .قها ومصاحلها املختلفةاحلفاظ على هويتها، حقو 

تمع األورويب نسبة باملشكلة  ،وتعترب الطبقات االجتماعية غري األوروبية واملغاربية خاصة .داخل ا
) وما متثل الشرحية اجلزائرية من نسبة كبرية فيها(من جمموع املهاجرين األوروبيني ) %40(أكثر من 

وهلذا . وبالتايل املصدر األساسي للتهديد  ضد األمن األورويب يف بعده اإلنساين ،حركيةاألكثر 
تعترب ظاهرة اهلجرة من دول اجلنوب إىل دول الشمال إحدى القضايا األكثر مركزية يف املسائل 

م ظاهرة اإلسال–األمنية اجلديدة بالنسبة لالحتاد األورويب إىل جانب ما تعتربه الدول األوروبية 
واليت حسبهم تؤثر بأشكال وبطرق خمتلفة على أمن دول وجمتمعات االحتاد األورويب  -السياسي

  .)1(واالستقرار اإلقليمي يف املتوسط بشكل عام
يف دول االحتاد األورويب من آالف املهاجرين الذين يعربون  امتزايد اهناك قلقكما ال خيفى أن 

وتفيد استطالعات الرأي أن ظاهرة العداء . البحر املتوسط ليتسللوا إىل أوروبا بطريقة غري مشروعة
أوهلما، كثرة األخبار السلبية حول اهلجرة : لألجانب يف ارتفاع مستمر يف أوروبا، لسببني رئيسيني

وثانيهما، األحكام . سياسي هلا من طرف بعض األحزاب اليمينية املتطرفةالسرية والتوظيف ال

                                                             
، مداخلة مقدمة للملتقى "دور الجزائر األمني كفاعل في المنطقة: الديناميكيات األمنية الجديدة في اإلقليم المتوسطي"منيــرة بلعيـــد،  -1

 .30/04/2008-29جامعة منتوري، : واقع وآفاق، قسنطينة: الدول حول اجلزائر واألمن يف املتوسط
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م اجلنوبيني املرتبطة مبآسي التاريخ املشرتك واليت تتغذى يوميا  ،املسبقة لبعض األوروبيني عن جريا
  .)1(من املشاكل الثنائية أو من التورط يف اإلجرام املنظم واإلرهاب

دد األمن واالستقرار يف أور املواجهة املباشرة "من هنا كانت  أحد وسائل با و لألخطار اليت 
ا  .بيةو إلسرتاتيجية األمنية األور ا لكن السمة املشرتكة للتهديدات اليت تواجهها أوربا هي كو

بعيدة، أو تقع خارج حدود القارة، مما يستدعي التحرك يف مناطق خارج أوربا لوقف هذه 
واألمر الثاين متعلق بطبيعتها حيث مل تعد هذه األخطار ذات أبعاد  .التهديدات، أو التقليل منها

إذا فمواجهة هذه التحديات ال تستدعي بالضرورة االعتماد على القوة . عسكرية فحسب
العسكرية، فالتوجه القائم اليوم هو ذلك املبين على ما يعرف باحللول الوقائية الحتواء مصادر 

حديات تتطلب آلية متعددة، وتتطلب أيضا العمل خارج أوربا، التهديد، مث إن مواجهة هذه الت
إذا فحوض املتوسط حيتل مكانة مهمة يف . على وجه اخلصوص يومع شركاء احلوض املتوسط

النظرة األوربية ملسألة األمن، فهو يشكل مصدرا أساسيا للتهديد الناجم سواء، عن عدم االستقرار 
أو اهلجرات السرية اليت تعترب دول الضفة اجلنوبية مصدرا  السياسي يف بعض دول الضفة اجلنوبية،

اإلسرائيلي، أو اإلرهاب -أساسيا هلا، أو النزاعات والصراعات السياسية يف صورة الصراع العريب
من هذا املنطلق تعترب أوربا دول جنوب املتوسط شريكا أساسيا يف مسار بناء . العابر للحدود

  .)2(السلم واألمن يف املنطقة
من هنا، وبناء على هذه النظرة األوروبية ملسألة اهلجرة من جنوب املتوسط حنو مشاله، عملت دول 
االحتاد األورويب سواء بشكل ثنائي مع دولة مغاربية، أو بشكل متعدد األطراف يف إطار منتديات 

جرة وشراكات متعددة على العمل من أجل إجياد حلول لظاهرة اهلجرة غري الشرعية، وتنظيم اهل
القانونية مبا يتوافق بطبيعة احلال مع مصاحل الدول األوروبية اليت ما تزال حباجة إىل اليد املغاربية 

وبالتايل فهي تعمل على إجناح اهلجرة االنتقائية حنوها، حيث يعترب احلوار املؤهلة والرخيصة، 
باعتبار دول االحتاد –ا األطلسي يف ذلك أحد هذه احلوارات اليت تعمل الدول األوروبية من خالهل

                                                             
 .مرجع سابقعبد اهللا تركماين،  -1
، ص 2000، 2العدد  مجلة إدارة،: جامعة الدول العربية ،"متوسطية وأثرها على بلدان إحتاد املغرب العريب-الشراكة األورو"مد، يسفي حم -2

  .130-103ص



الثالث طل                                  :         الفصل وار ا تمامات ا شرعية الغ رة  .ال
 

 

126 

عضو يف احللف، وبالتايل فإن  28دولة من أصل  22األورويب تشكل األغلبية يف حلف الناتو ب
م الناتو كذلك مها  بالتعاون مع دول جنوب املتوسط الغريب خاصة على وضع  - املسائل اليت 

ميكانيزمات هذا احلوار يف ما خيتص مبسائل اهلجرة غري الشرعية حنو الشمال موضع التنفيذ وكذا 
ذه الظاهرة واحلرص على وضع حد هلا  هاحلرص على إجناحها، وهو ما يؤكد اهتمام حلف الناتو 

  .عيةوكذا التحكم يف مسارات اهلجرة الشر 
إن قناعة أوربا بأمهية التهديدات اآلتية من اجلنوب، وأيضا بأمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه دول "

اية احلرب الباردة، فاهلاجس األمين و جنوب املتوسط يف حتقيق أمن أور  با، ليست يف الواقع وليدة 
يف أوربا املنعقد حيث أن ندوة األمن والتعاون . ظل مسيطرا على نظرة أوربا حنو هذه الدول

ن الدول املشاركة اقتناعا منها بأن مسألة األمن يف أوربا أ(قد خلصت إىل  1975لسنكي أوت 
ا وثيقة الصلة باألمن يف منطقة البحر  جيب أن ينظر إليها يف السياق األوسع لألمن يف العامل وأ

ى أوربا وحدها بل جيب املتوسط بأكملها، حبيث أن صريورة حتسني األمن ال جيب أن تقتصر عل
  .)1()"أن تتعداها لتشمل أجزاء أخرى من العامل السيما منطقة البحر املتوسط

بدأ اهتمام حكومات دول االحتاد األورويب مبشكلة اهلجرة غري الشرعية، يف حماولة لوضع "حيث 
أن هذا غري . حلول هلا، وذلك بالتعاون وباالشرتاك مع احلكومات احمللية لدول جنوب املتوسط

االهتمام من قبلها قد ركز بشكل أساسي على ضرورة وقف فلول اهلجرة غري الشرعية إىل شواطئ 
ا أمنية ا أ  .)2("أوروبا، بآليات أقل ما توصف 

وبالتايل فإن احلوار األطلسي على غرار مسار برشلونة أو االحتاد من أجل املتوسط أو غريها، كلها 
بالتعاون مع هذا  - حسب املنظور األورويب–نية اآلتية من اجلنوب تسعى الحتواء التهديدات األم

األخري، ويف ذلك حتتل اهلجرة غري الشرعية واإلرهاب الدويل الصدارة يف هذه املسائل بعد أحداث 
  .2001سبتمرب عام  11

  

                                                             
  .134-130ص ، صمرجع سابقيسفي حممد،  -1
  .2008 ع،.، دالنبأ المعلوماتيةشبكة  :لبنان ،"قوارب املوت وأحالم الشباب العريب: اهلجرة غري الشرعية"نعمان عبد الغين،  -2



الثالث طل                                  :         الفصل وار ا تمامات ا شرعية الغ رة  .ال
 

 

127 

  :ميكانيزمات الحوار األطلسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية: ثانيا
ا حلف مشال إن املتتبع ملسار احلوار  األطلسي سريى بوضوح أن جل العمليات اليت قام 

دف مواجهة اإلرهاب الدويل  ،األطلسي مع شركائه املتوسطيني يف إطار هذه املبادرة قد كانت 
  .يف حوض املتوسط وتضييق اخلناق على اجلماعات اإلرهابية اليت تنشط يف هذه املنطقة من العامل

التأكد من ارتباط هذه الظاهرة باهلجرة غري الشرعية املتجهة من  ، وبعد2001بعد عام غري أنه 
، مت إدخال مكافحة اهلجرة غري )أوروبا(حنو الشمال ) الدول املغاربية خاصة(جنوب احلوض 

كأحد األهداف األساسية اجلديدة، ومت تكييف ميكانيزمات مكافحة اإلرهاب اليت   الشرعية
مكافحة اهلجرة غري الشرعية (قا لألهداف اجلديدة دخلت حيز التنفيذ سنوات قبل ذلك وف
  ).واجلرمية املنظمة إىل جانب اإلرهاب الدويل

اهلجرة غري الشرعية ، هو كون كذلك  من أسباب إدراجها ضمن برامج العملإضافة إىل ذلك، فإن 
حسب إحصائيات  2000مهاجر غري شرعي منذ عام  22000وراء مقتل "غرب املتوسط 

  .)1("ية للهجرةاملنظمة الدول
هذه صوص هذا كله منع الناتو من أن يقف موقف املتفرج حيال ما حيصل يف حوض املتوسط خب

الظاهرة، مما جعله بالتايل يدرجها يف حواره مع دول الضفة اجلنوبية الشركاء يف احلوار األطلسي،  
  .كأحد املواضيع األساسية للعمل عليها واليت تتطلب حلوال فعالة ومستعجلة

اهلجرة غري الشرعية واجلرمية املنظمة، ميكن معاجلتهما بصورة أفضل "ويف هذا يرى ألني سينز أن 
جيب على و . من خالل املراقبة وإتباع سياسة اجتماعية أفضل داخل الدولة املعنية أو خارجها

 حلف الناتو أن يصبح أداة أكثر فاعلية يف التواصل مع الدول األخرى والتعامل معها بالطرق
الدبلوماسية، كما جيب عليه أن يدرج برامج سياسية واقتصادية يف صلب التخطيط العسكري 

  .)2("والعمليات احلربية اليت ينفذها
  :مكافحة اهلجرة غري الشرعية يف إطار احلوار األطلسي عرض ألهم ميكانيزماتإذن وفيما يلي 

                                                             
 .03/01/2015ع، .، ديومية أخبار اليوم :اجلزائر ،"واقع مؤمل ومستقبل مرعب... اهلجرة السرية يف املتوسط"أخبار اليوم،  -1
 .2006، عدد شتاء مجلة حلف شمال األطلسي، "التحول السياسي حللف الناتو: قمة ريغا وما بعدها"ألني سينـز،  -2
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  :مبادرة المسعى النشط -1
، قام 2001سبتمرب  11الواليات املتحدة األمريكية يف  مباشرة بعد اهلجمات اإلرهابية على

املتعلقة باتفاقية األمن و  ،حلف مشال األطلسي باستحضار املادة اخلامسة من معاهدة واشنطن
ووفق هذه املادة قام الناتو بنشر قواته البحرية الدائمة كإجراء . اجلماعي ألول مرة يف تاريخ احللف

حيث . يف إظهار منه لتضامنه مع الواليات املتحدة 2001ر أكتوب 6أويل شرق املتوسط يف 
وهي املهمة - 2001أكتوبر  26أطلق على العملية رمسيا تسمية مبادرة املسعى النشط يف 

ا الناتو من أجل كشف وردع وتدمري النشاط اإلرهايب يف البحر األبيض  البحرية اليت يقوم 
مبا يف ( راقبة السفن املشبوهةتشمل ملسيع املهمة ، قام الناتو بتو 2003ويف أفريل  .-املتوسط

، ونتيجة لنجاح مبادرة 2004ويف مارس ). ذلك قوارب وسفن نقل املهاجرين غري الشرعيني
ويف قمة ريغا يف . املسعى النشط يف شرق املتوسط، قام الناتو بتوسيع نطاقها لتشمل كافة املتوسط

ذه ا2006نوفمرب  لعملية البحرية، كما رحبوا بأي دعم إضايف من طرف ، جدد احللفاء التزامهم 
أن حلف الناتو قد عرض على دول احلوار  ،نيكوال دي سانتيس هأكدوهو ما  .)1(الشركاء

أظهرت اهتماما  قد منبها إىل أن بعض الدول " عملية املسعى النشط"املتوسطي االنضمام إىل 
ذه املشارك دور هذه آنذاك دي هوب شيفر وقد أكد األمني العام حللف الناتو   .)2(ةكبريا 

". إن مبادرة املسعى النشط قد سامهت بشكل ملحوظ يف أمن واستقرار املتوسط: "املهمات قائال
من هنا، فقد . 2002الجئ يف جانفي  250فمن خالل هذه العملية مثال مت إنقاذ حوايل 

أصبحت مبادرة املسعى النشط وسيلة هامة لتطوير تعاون عمليايت وتبادل اخلربات بني أعضاء 
تم تعميق هذه املبادرة لتشمل الشركاء يف قمة إسطنبول عام لي. اتو والشركاء املتوسطينيالن

2004)3(.  

                                                             
1- NATO, «Combating terrorism at sea», NATO Briefings, (Brussels: NATO Public Diplomacy 
Division, 2008), pp2-3. 

ايدة،  -2 ، "الناتو عرض على دول املتوسط االنضمام إىل عملية املسعى النشط لكشف وردع وتدمري النشاط اإلرهايب يف البحر املتوسط"مجال ا
 .19/04/2007ع، .، ددنيا الوطنجريدة  :أبو ظيب

3- NATO, op.cit, p3. 
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أشهر دوريات بالبحر األبيض  3القوات البحرية الدائمة للناتو كل  ويف إطار هذه املبادرة جتري
ر اإلمكانيات املتوسط، تساهم فيها عدة دول، منها إسبانيا واليونان وتركيا وإيطاليا، واليت توف

  .)1(اللوجسيت البحرية، بينما توفر دول البحر األبيض املتوسط بصورة واسعة الدعم
فباإلضافة إىل اخلربات  ؛وعن األسباب اليت دفعت دول احلوار األطلسي االنضمام إىل هذه املبادرة

ا قوات الناتو، واليت ميكن للدول الشركاء االستفادة منها، فضال عن  واملهارات اليت تتمتع 
أكثر ما خيشاه الشركاء، هو تراجع األمهية "املساعدات والتدريبات اليت ميكن أن يقدمها هلم، فإن 

مبادئهم  إمهالم إىل العزلة، وبالتايل اإلسرتاتيجية للمتوسط يف سلم اهتمامات الناتو، ما سيدفع 
أحد العوامل  كانهذا اإلحساس بالعزلة   أن ومن املفارقة. دون اإلقليمية اإلسرتاتيجية اإلقليمية وما

  .)2("املفسرة اللتزام املغرب، اجلزائر وإسرائيل مببادرة املسعى النشط
املغرب وإسرائيل على االنضمام بلدان " وافقت اجلزائر إىل جانب فبعد سنوات من إطالقها إذن،

برعاية الناتو حسب  -أكتيف إنديفور– إىل عمليات االستطالع األمنية البحرية املضادة لإلرهاب
. يف الرباط بعد أول لقاء يف بلد عريب 2006ريل فأ 7 يف ،مشال األطلسي لفحما جاء يف بيان 

بالطبع القرار حباجة إىل 'األمني العام للناتو أليساندرو مينوتو ريزو يف مؤمتر صحفي فيه قال حيث 
، إسرائيل، احللف مع ممثلي حكومات اجلزائر دولتعهد سفراء  يف ذلكو . 'خطوات عملية للتحقق

توسيع نطاق التعاون حملاربة اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية بموريتانيا وتونس ، املغرب، األردن
لتسهيل التعاون بني حلف  'خلية شراكة'ووافق املشاركون على إنشاء . تشار األسلحة احملظورةوان

كما متت مناقشة أفكار أخرى منها تأسيس مركز تدريب يف . مشال األطلسي وبلدان اجلنوب
  .)3("األردن وإحداث صندوق استئماين لتمويل أنشطة التعاون

                                                             
، العرب نيوز :القاهرة ،"ترتيبات حللف مشال األطلسي إلدماج الكيان الصهيوين يف منظومة تعاون عسكري وأمين مع دول عربية"العرب نيوز،  -1
 .12/05/2006ع، .د

2- Rachid EL HOUDAÏGUI, L’opération Active Endeavour et son impact sur le Dialogue 
méditerranéen de l’OTAN, NATO Defense College, Academic Research Branch, (Rome: CSC. 
GRAFICA, Juin 2007), p18. 

ع، .، دتايمزموروكو  :املغرب ،"اجلزائر واملغرب وإسرائيل ينضمان لفرق االستطالع األمين املتوسطي برعاية الناتو"وكالة رويرتز لألنباء،  -3
07/09/2006. 
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ياب ) الناتو(األمني العام حللف مشال األطلسي  وقع، 2007جوان  2املغرب مثال، ويف في ف
دي هوب شيفر، وسفري اململكة املغربية يف بلجيكا منور علم، يف بروكسل على وثيقة تبادل 

) املسعى النشط(الرسائل بني الطرفني بشأن مشاركة املغرب يف الدوريات البحرية، ضمن عملية 
  .)1(اليت يسريها احللف يف البحر األبيض املتوسط

ا معه إذا " 2009، عام اجلزائرغري أن  ا ستوقف تعاو أبلغت قيادة حلف مشال األطلسي أ
أوقفت دوريات البحرية يف غرب حوض املتوسط أي سفينة جتارية جزائرية وأخضعتها للتفتيش، 

حيث ". أكتيف إنديفور"بعد إعالن احللف ضم سفينة حربية إسرائيلية لقوات وهو ما حدث 
رار بعد أيام من اعرتاض إسرائيل لسفينة كانت متوجهة إىل سورية وأخضعتها جاء هذا الق

  .)2("دفع اجلزائر إىل خفض التنسيق العسكري مع سفن األطلسي إىل أقل مستوى ماللتفتيش، 
أما عن تطورات قضية اهلجرة غري الشرعية ضمن احلوار األطلسي حللف الناتو منذ انضمام دول 

، حذر األمني العام للحلف 2015ففي عام احلوار إىل مبادرة املسعى النشط هلذا الغرض، 
خالل اجتماع وزراء خارجية ودفاع االحتاد األورويب حول حماربة - ستولتنربغ ينس) ناتو(األطلسي 

ريب املهاجرين عرب املتوسطشبك ، من احتمال اختباء واختالط -2015ماي  18يوم  ات 
إرهابيني ومقاتلني أجانب بني املهاجرين غري الشرعيني الذين ينطلقون من السواحل الليبية يف 

أشار األمني العام للحلف إىل أن ذلك يبني مدى أمهية حيث  .مراكب غري مؤهلة، لعبور املتوسط
أكد استعداد احللف للمشاركة يف إجياد و الرد على هذه االضطرابات والتهديدات بسبل عدة، 

مشريا إىل أن احللف يعمل و  ،حلول، مضيفا أنه سيبحث املسألة مع املسؤولني يف االحتاد األورويب
وسط لفرض االستقرار يف بلدان املنطقة ولتناول أزمة فريقيا والشرق األأمع شركائه يف مشال 

عبد الباسط هارون،  وقال مستشار االستخبارات يف احلكومة الليبية .املهاجرين يف البحر املتوسط
يعتربون و  ،جنحوا يف الوصول إىل أوروباالدولة اإلسالمية يف العراق والشام، تنظيم من أن عناصر 

ا فيها يف املستقبلخاليا نائمة تنتظر أوامر    .)3(التنظيم املتشدد لشن هجما

                                                             
  .02/06/2007وكالة آكي، : ، بروكسل"المغرب يساهم في عملية لمكافحة اإلرهاب بالمتوسط: الناتو"وكالة آكي اإليطالية لألنباء،  -1
ا مع األطلسي"جريدة الراي،  -2  .24/11/2009، 11103، العدد جريدة الراي :الكويت ،"اجلزائر ختفض تعاو
: ، نقال عن موقع احلرة18/05/2015، "األوروبيون يبحثون أزمة الهجرة غير المشروعة والناتو يبدي استعدادا للتدخل"احلرة،  -3

http://www.alhurra.com/content/eu-meeting-about-illegal-immigration-crossing-
mediterranean-/271217.html#ixzz3bvo4S6OX19:43، 02/06/2015: ، بتاريخ. 

http://www.alhurra.com/content/eu-meeting-about-illegal-immigration-crossing-
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وبعد تسع سنوات من انضمام دول جنوب املتوسط الغريب -إن هذه التصرحيات تؤكد بوضوح أنه 
مل يتحقق  -)إضافة إىل أهداف أخرى(إىل مبادرة املسعى النشط ملكافحة اهلجرة غري الشرعية 

على األقل التحكم فيها ومراقبتها، علما أن وضع حد  الكثري فيما يتعلق باحلد من هذه الظاهرة أو
ائي هلا يعترب أمرا مستحيال، ما دامت األحوال االقتصادية، السياسية واالجتماعية لدول املصدر 

موضع النقد، فهل جيب تبين " املسعى النشط"مما يضع وسائل وآليات  .والعبور ال تزال مزرية
بد من زيادة املساعدات التنموية، وإال فما هي احللول الفعالة وسائل أكثر صرامة وعسكرية، أما ال

اليت جتعل املسعى ينجح يف احلد من اهلجرة غري الشرعية بعد النجاح النسيب يف مكافحة اإلرهاب 
 .يف حوض املتوسط

  :التدريبات متعددة المهام واألهداف مع الشركاء المتوسطيين -2
 التوجه ولكن ا،نفسه هيعلى احلوار األطلسي  الطاغية األهداف ظلت إسطنبول، قمة قرار عقب

: يف احملددة األهدافحيث متثلت . عملية أكثر عاونت تطوير على الرتكيز يف أصبح املستقبلي
 مع العمل على احلوار بلدان يف العسكريني قدرة حتسني أي( للعمليات املشرتك التنسيق استكمال

من هنا  .)1(الدفاعي اإلصالح جمال يف والتعاون ؛اإلرهاب حماربة يف املسامهة ؛)الناتو قوات
أصبحت التدريبات واملناورات العسكرية بني دول حلف الناتو والشركاء املتوسطيني أحد أهم 

ملواجهة اإلرهاب الدويل يف املتوسط، واهلجرة غري " احلوار"امليكانيزمات اليت عمد إليها أعضاء 
ذ حيث تركز هذه التدريبات على أمن احلدود ومهمات اإلنقا. الشرعية على وجه اخلصوص

من  ها، وتبادل املعلومات اإلستخباراتية يف امليدان، وغري )يف حاالت اهلجرة غري الشرعية(البحري 
ا أن جتعل منطقة املتوسط أكثر أمنا واستقرارا  .األهداف اليت من شأ

نستعرض فيما يلي  ،األعضاء يف احلوار األطلسيوعن التدريبات املشرتكة لدول غرب املتوسط 
  :تبعض هذه العمليا
أكد كمال مرجان وزير  ،األطلسي ملكافحة اهلجرة غري الشرعية-التعاون التونسيففي ما خيص  

الذي و ، 2007جوان  18الدفاع التونسي األسبق يف ملتقى حول احلوار املتوسطي للناتو يوم 

                                                             
لف مشال منظمة ح: بروكسل(، التعاون األمني مع منطقة البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط الموسعمنظمة حلف مشال األطلسي،  -1

  .6، ص)2005األطلسي، 
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مبنظمة نظمه املعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بتونس، بالتعاون مع قسم الدبلوماسية العامة 
حلف مشال األطلسي، على حرص بالده على احلوار داعيا إىل بناء شراكة مع منظمة احللف 

 .)1(األطلسي ملقاومة اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية
 ورس، عند 25/10/2013يف األطلسي، جند ما مت - ومن بني األمثلة العملية للتعاون التونسي

يف حوض البحر األبيض ) الناتو(حللف مشال األطلسي تابعتان للقوة العسكرية الدائمة  فرقاطتان
حيث شاركت هذه  .حلق الوادي من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة املتوسط، يف ميناء

عدد من القطع احلربية األطلسية األخرى يف محاية املمرات  الوحدة العسكرية البحرية إىل جانب
  .)2(البحرية يف حوض البحر األبيض املتوسط

حلق -يناء نفس املب 29/05/2014يوم مخس بوارج حربية تابعة حللف الناتو  تعزز ذلك برسوو 
  .-الوادي

دف إىل )تركية وبارجتني أملانيتني، إيطالية، بريطانيةبوارج (هذه العملية  تأمني السالمة ”، 
تأكيدات ، وذلك حسب “البحرية يف البحر األبيض املتوسط وتدعيم حضور الناتو يف املنطقة

  .)3(أريان ويندوروهد، مساعد قائد العمليات البحرية للناتو
، 2015ماي  17- 14يضاف إىل ذلك املناورات البحرية اليت متت مبيناء حلق الوادي أيضا بني 

، وتستضيفها قيادة القوى )2015كسربيس إفونيكس (حيث أن هذه العملية اليت تسمى 
القادرة على محل مروحيات عسكرية، “ ياوز ت ج ك”طة البحرية األمريكية يف أفريقيا، بفرقا

دف حسب بيان لرئاسة األركان العامة الرتكية املشاركة فيها إىل ”واثنني من ضباط األركان  ،
تطوير مستوى التدريبات وحتسني قابلية العمل املشرتك بني العناصر املشاركة يف املناورات ”

                                                             
: ، نقال عن املوقع20/06/2007، "تونس تحتضن ملتقى حول الحوار المتوسطي للناتو"مجال العرفاوي،  -1

http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2007/06/20/feature-01 ،10/01/2014: بتاريخ ،
17:27. 

 : ، نقال عن املوقع25/10/2013، "'حلق الوادي'ترسوان في ميناء ' الناتو'فرقاطتان تابعتان لـ"يومية التونسية،  -2
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=10367211:56، 28/04/2015: ، بتاريخ.  

 .18:32، 19/11/2014: ، بتاريخ/http://www.marefa.org/index.php: ، نقال عن املوقع"هجرة غير شرعية" -3

http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2007/06/20/feature-01
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=103672
http://www.marefa.org/index.php/
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للعمليات البحرية، وتوفري تقاسم املعلومات واخلربات بني  البحرية، وتلبية االحتياجات التدريبية
 .)1(”الوحدات

قيام أربع سفن تابعة حللف مشال "نجد فالتعاون العمليايت بني املغرب والناتو؛  أما عن مناذج
بتدريبات للبحرية املغربية يف إطار مكافحة اإلرهاب  2007مارس  11إىل  09 األطلسي من

حيث وبعد وصوهلا إىل ميناء الدار البيضاء، قامت مبناورات مشرتكة مع . واهلجرة غري الشرعية
  .)2("البحرية املغربية

ميناء  ، يف01/05/2015يف  حللف مشال األطلسي بواخر حربية تابعةيضاف إىل ذلك رسو 
حيث متت العمليات  .امللكية املغربيةيف إطار مترين عسكري جيمعها مع البحرية  الدار البيضاء

العسكرية التدريبية، حتت إشراف األمريال األمريكي براد ويليامسون يف عرض احمليط األطلسي، 
نت فرقاطة احلسن الثاين، إىل جانب جمموعة التدخل على م عناصر البحرية امللكية وشاركت فيها

من بينها أخطار اهلجرة غري (البحرية الدائمة للناتو، ومتحورت حول القرصنة واألخطار البحرية 
  .)3(والتهديدات املتطرفة) الشرعية عرب البحر

دي هوب شيفر  بشكلت زيارة األمني العام حللف مشال األطلسي جاأما بالنسبة للجزائر، فقد 
ان من اليت كو ، ، مرحلة نوعية جديدة يف العالقة بني اجلزائر والناتو2004إىل اجلزائر يف نوفمرب 

مشاركة وحدات من اجليش اجلزائري ألول مرة يف تارخيه يف مناورات أطلسية قبالة نتائجها بني أوىل 
  .)4("2003دولة عام  14السواحل الكرواتية مبشاركة 

 9و 6التمارين البحرية املشرتكة اليت جرت يف عرض السواحل اجلزائرية بني " يضاف إىل ذلك
السياق أعلن  هذاويف  .مبشاركة قوات من احللف األطلسي والبحرية اجلزائرية 2004ديسمرب 

                                                             
، نقال 07/05/2015، "وتونس تشارك بميناء حلق الوادي... في المتوسط" الناتو"تركيا تشارك في مناورات "أم، .إذاعة صراحة أف -1

 .18:34، 25/05/2015: ، بتاريخ http://www.sarahafm.tn/new/12874:أم.عن موقع إذاعة صراحة أف
  :، نقال عن املوقع10/03/2007، "مناورات بحرية للناتو بالمياه المغربية في إطار مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية" -2

http://www.radiosawa.com/content/article/151941.html20:02، 07/02/2015: ، بتاريخ.   
  .07/05/2015ع، .، ديومية المغرب اليوم ،"الناتو"تدريبات عسكرية مشرتكة بني البحرية املغربية و"املغرب اليوم،  -3
جريدة  :الرياض ،"جيشها بدعم من األطلسياجلزائر تتطلع إىل حتديث : دعت احللف إىل تطوير الشراكة السياسية واألمنية"فتيحة بوروينة،  -4

  .2006جانفي  3، 13707، العدد الرياض

http://www.sarahafm.tn/new/12874
http://www.radiosawa.com/content/article/151941.html
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حنن على 'اجلزائري،  مسؤولون يف قيادة احللف عن استعدادهم لدعم مسار احرتافية اجليش
ا مىت أبدت رغبتها يف ذلكاستعداد لدعم اجلزائر وم وأوضح العقيد جوستاب كليمونت . 'ساعد

مسؤول التعاون العسكري باحللف، أن إصالح أوضاع املؤسسة العسكرية يف دول الضفة اجلنوبية 
  .)1("ومنها اجلزائر أضحت مسألة ضرورية تفرضها األوضاع اجلديدة

على أن اجلانب األساسي للتعاون العسكري بني اجلزائر وحلف مشال األطلسي يبقى حتديث "
حسب ف. القدرات العسكرية اجلزائرية، وهذا يف إطار العقود املختلفة املربمة على هذا املستوى

نشاط تعاون  720يزيد عن  الكولونيل تاج بوساحلة، فإن اجلزائر قد شاركت حلد الساعة يف ما
  .)2("نشاطا 19ونظمت يف اجلزائر  عسكري،

وحدات من قوات التدخل السريع يف قوات حلف مشال األطلسي يف  يضاف إىل كل ذلك، قيام
، حيث )منطقة تاودين(مبناورات عسكرية ضخمة يف الشرق املوريتاين ومشال مايل  2005أفريل 

  .)3(شارك فيها أزيد من ستة آالف جندي من قوات حلف الناتو
مشرتكة بني الناتو ودول مشال  عسكريةكما شاركت سفن وطائرات حربية جزائرية يف مناورات 

حيث  .2011جوان  15ماي و 23اليت جرت بني " فينيكس"وجنوب املتوسط يف إطار عملية 
أوضح قائد األسطول السادس األمريكي األدمريال هريي هرييس أن هذه املناورات العسكرية تندرج 

دف إىل استكماال جهود يف سياق عال قات التعاون بني دول احلوار األطلسي وحلف الناتو، و
العمل ملواجهة التحديات الراهنة يف املتوسط، خصوصا ما تعلق بالتهريب واإلرهاب واهلجرة غري 

  .)4(الشرعية
مخس سفن حربية تابعة لقوات مكافحة األلغام حبلف مشال ، فقد رست 29/09/2014أما يف 
 ىجر أملدة أربعة أيام  تستمر اميناء اجلزائر، يف زيارة كانت مقررة منذ أكثر من عام و يف  سياألطل

                                                             
 .3، ص9/12/2004، 4263، العدد الخبر جريدة :اجلزائر ،"تصريح جيب دي هوب شيفر، أمني عام حلف مشال األطلسي"اخلرب،  -1

2- Mourad TERMOUL, op.cit.  
، جريدة أخبار نواكشوط :موريتانيا ،"املالية مطلع الشهر القادم-عسكرية على احلدود املوريتانيةحلف الناتو يبدأ مناورات "أخبار نواكشوط،  -3
  :، بتاريخhttp://www.ani.mr/old/mapeci/Ar/432/tendence.htm :، نقال عن املوقع06/03/2005 ع،.د

40/05/2015 ،10:33.  
 . 11/11/2010ع، .د ،الحوار جريدة :اجلزائر ،"ودول متوسطية'' الناتو''سفن وطائرات جزائرية يف مناورات مشرتكة بني"، هيام لعيون -4

http://www.ani.mr/old/mapeci/Ar/432/tendence.htm:
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ول القيادة البحرية حمادثات مع السلطات البحرية اجلزائرية ؤ خالهلا األدمريال توماس إرنست مس
 نياجلانب ىجر أكما "... ناتو"تتعلق بصفة خاصة بعمليات مكافحة اإلرهاب اليت يقودها الــ

  .)1(دريبات حبرية مشرتكة يف البحر املتوسطت
  

سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط في : المبحث الثاني
  :الحوار األطلسيإطار 

مكافحة الهجرة غير الشرعية في التصورات األمنية للدول األعضاء في حلف : أوال
  :شمال األطلسي

أصبح اإلحتاد األورويب ينظر إىل ظاهرة تدفق املهاجرين غري الشرعيني من الضفة اجلنوبية إىل "لقد 
ديدا على األمن األورويبالضفة  ا مصدر كل املخاطر وتشكل   ،الشمالية للبحر املتوسط على أ

تطرف اجلرمية املنظمة، جتارة املخدرات، ال: وهذا ما يؤدي إىل انتشار وتفاقم ظواهر أخرى مثل
  .)2("أمن والتوتراتالما يؤدي إىل انتشار حاالت الالاستقرار والوهو الديين والعرقي، 

تشهد الفرتة اجلارية تعبئة سياسية وأمنية على صعيد بلدان االحتاد األورويب، يف صيغ لقاءات "إذ 
غالبية تيارات مرنة تشارك فيها الدوائر األمنية للبلدان األوروبية اخلمس الكربى، اليت تقصدها 

وقد ركزت معظم املشروعات . )3(اهلجرة السرية، وهي إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وأملانيا
املشرتكة بني االحتاد األورويب وحكومات دول مشال إفريقيا على منع املهاجرين غري الشرعيني، 

أو ترحيل املهاجرين غري معسكرات احتجاز،  بالقوة، من التسلل إىل أوروبا، سواء عن طريق إنشاء
 -الثنائية أو اجلماعية- كما سعت هذه اجلهود إىل تدعيم االتفاقات األمنية املشرتكة . الشرعيني

                                                             
: نقال عن موقع بوابة إفريقيا اإلخبارية ،2014سبتمرب  30 ،"مناورات بحرية مشتركة بين الجزائر والناتو" -1

http://www.afrigatenews.net/content/18:47، 25/05/2015: ، بتاريخ. 
واقع وآفاق، : ، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول اجلزائر واألمن يف املتوسط"مصادر التهديد الجديدة لألمن في المتوسط"ساسي مجال،  -2

 .156، ص2008جامعة منتوري، : قسنطينة
  :، نقال عن املوقع2003، سويس أنفو، !"اهلجرة هاجس أورويب"نور الدين الفريضي،  -3

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid-360938813:31، 21/02/2015: ، بتاريخ .  

http://www.afrigatenews.net/content/
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid-3609388
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اليت تتيح الدعم املادي واللوجيسيت حلكومات مشال و بني الدول الواقعة على ضفيت املتوسط، 
احلدود، والرفع من قدرات احلراسة، إفريقيا، وكذا اختاذ إجراءات أمنية جديدة لتشديد الرقابة على 

باإلضافة إىل إنشاء بنك معلومايت أورويب لإلنذار املبكر . وتعقب املهربني واملهاجرين أنفسهم
  .)1("للسلطات األمنية بوجود مهاجرين غري شرعيني داخل أوروبا

الثقافية احلركة البشرية متيزت بسلسلة من التعقيدات التقنية، هذه املالحظ اليوم أن "و
ديد اهلجرة بني  .واليت تفاعلت فيما بينها لتشكل اهلاجس األمين األوريب اجلديد .واالجتماعية و

ضفيت املتوسط مرتبط بالعديد من الظواهر والتفاعالت، ميكن دراستها من خالل التصور 
ألوريب ثقايف يظهر أن االحتاد ا- فالتصور البسيكو. اقتصادي-ثقايف والتصور السوسيو-البسيكو

تمعات جنوب املتوسط، وبالتايل  متخوف من تراجع قوته البشرية يف مقابل تنامي القوة البشرية 
تمعات  ،وهذا التخوف تولد لدى الدول ،تراجع قيمها احلضارية مقابل تنامي القيم اإلسالمية ا

ظهر مقال الفرنسية  "Le Figaro"صحيفة   أعدادحد أففي . اإلعالمودعمته وسائل  ،النخبو 
 امرأةعارضا صورة  Serons-nous français en"2025هل سنكون فرنسيني يف عام " :بعنوان

...) برلني ،باريس( األوربيةالعواصم  أهمحداث الضواحي يف أكما أن  .فرنسية ترتدي احلجاب
 Le"عودة الربابرةأو  "L'envahissement" الغزو أمسوهخبطر ما  حساسإلازادت من قد 

retour des barbares"، وبالتايل غري قابلني لالندماج  ،نيفاألوربيون يرون أن املغاربة غري أوربي
ميكن أن (غري قابلني للمراقبة و  ،)سائر األحواليف و  يف اللباس ،لديهم طريقة غريبة يف األكل(

الكثري ينجبون (بالنسبة للعامل الدميغرايف و  ،)يعملوا لصاحل طرف خارجي وبناء شبكات إرهابية
على  اوبالتايل هم يشكلون خطر  ،ويدينون باإلسالم نقيض احلضارة املسيحية) من األوالد

تمعات الغربية وقد ربطت النخب السياسية اليمينية يف أوربا اهلجرة بالتطرف اإلسالمي واألزمة  .ا
نوات السكانية يف اجلنوب، حيث أصبح يدرك التهديد اإلسالمي من زاوية نقل الفوضى عرب ق

اهلجرة، فانتشار ظاهرة االغرتاب بني الفئات املغاربية املهاجرة  ومشاكل االندماج، جيعل هذه 
                                                             

، نقال 2011جانفي  1، السياسة الدوليةمجلة  :القاهرة ،"أوروبا تتصدى للهجرة غري الشرعية باإلجراءات األمنية"، نادية ليتيم، فتحية ليتيم -1
: ، بتاريخhttp://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=409039&archid=12 :عن املوقع

07/03/2015 ،15:34.  

http://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=409039&archid=12
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تمعات  الفئات قابلة للتسييس من قبل احلركات اإلسالمية، واليت ظهر تأثريها يف زيادة تأكيد ا
ة مرتبطة بقضية اهلوية، وبذلك تصبح اهلجر . املسلمة يف أوربا على هويتها الثقافية واحلضارية املتميزة

هاجس أمين  مقلق لدى دول مشال املتوسط خاصة عندما ترتبط مبسارات  إىلومن مث تتحول 
  .العنف

ا على األمن األورويب -أما التصور السوسيو ديدا اقتصادي فيقوم بتفسري أخطار اهلجرة و
ن دول جنوب املتوسط يف باالرتكاز على ظاهرة متركز األقليات والتجمعات السكانية املهاجرة م
، مما خيلق )Bidonvilles(ضواحي املدن األوربية الكربى، وتكوين ما يسمى باملدن األكواخ 

مشكل االندماج من جهة، ومن جهة أخرى فإن املهاجرين بسبب خصائصهم البشرية الدميغرافية، 
تمع األوريب الرخيصة املتكونة من املهاجرين ، ألن اليد العاملة يسامهون يف زيادة البطالة يف ا

  .)1("وأبنائهم، تنافس بشدة اليد العاملة األوربية يف سوق العمل
تمعات املتوسطية، وتزداد خطورة هذه "كما  ا أحد أكرب املخاطر على ا تشكل املخدرات وجتار

ا بالضفة سئم بؤس اجلنوب مبهور قد فالشباب يف الضفة اجلنوبية  .اآلفة مع اهلجرة غري الشرعية
م يعربون املتوسط بطرق غري  .الشمالية م ال يتمكنون من الوصول إليها بطرق شرعية فإ وأل

م مقابل مبالغ مالية وبذلك يظهر أن اهلجرة متثل . شرعية، مبساعدة شبكات تقوم بتنظيم رحال
اجهتها بتبين وعليه سعى االحتاد األوريب ملو . أحد مظاهر الالأمن ألفراد جمتمعات ودول املتوسط

إذ تعترب  .يدية لشروط اهلجرة وكذلك  النزعة القمعيةيسياسات وتشريعات تتسم بتزايد النزعة التق
األوربية، نتيجة التصال مسـألة اهلجرة -اهلجرة حتديا وفرصة يف آن واحد أمام العالقات املتوسطية

ن الشيء الذي حيدد أكثر فإلذا  .وتشابكها مع قضايا أخرى، مثل البطالة واالستقرار السياسي
  .الرهان املتوسطي هو اخلوف األوريب من مستقبل يكون مطبوعا باهلجرة الكثيفة من اجلنوب

إذا كان اخلطر بالنسبة ألوربا " :نسو ريبريا، بقولهو لفأسباين وهو الشيء الذي يشرحه الباحث اإل
ادية اليت تعاين منها دول ، بسبب الظروف االقتص)التطرف، املخدرات، اهلجرة(يأيت من اجلنوب 

جنوب املتوسط، وإذا انتهجنا سياسة فاعلة لدفع التنمية، فإن اخلطر سيتقلص بشكل يتناسب 
                                                             

 .مرجع سابقمصطفى خبوش،  -1
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حيث  ؛"خوان أنطونيو ساكولوجا" وهو ما يذهب إليه اخلبري اإلسباين. "والنمو يف هذه املنطقة
تعد هلا أوربا العدة، يصف النمو السكاين يف مشال إفريقيا بالقضية اخلطرية، اليت جيب أن 

إذا مل نساعد بلدان مشال إفريقيا على : "ويستشهد بقول وزير اخلارجية الفرنسي الذي يقول فيه
، مث يضيف ال ميكن حبال من األحوال "مواجهة االنفجار السكاين فإن مشال إفريقيا سيحل ببيوتنا

د األوريب أن يتحرك مساعدة بلدان نامية هكذا كرما وحسن أخالق، ولكن جيب على اإلحتا
وهنا نشري أن اإلجراءات البوليسية لن حتول دون تدفق املهاجرين من  ."للدفاع عن مصاحله

اجلنوب إىل مشال املتوسط، وال ميكن تصور وقف هذا التدفق أو على األقل احلد منه، دومنا تنمية 
ملتوسط لتحقيق فهناك إذا حاجة ملواجهة مشكالت دول جنوب ا. اقتصادية يف جنوب املتوسط

وهنا نشري إىل تصريح  .األمن املشرتك والوصول إىل مفهوم شامل لألمن يتضمن التنمية االقتصادية
لن تستطيع أي قنبلة نووية أن توقف "، حيث قال 1974سنة   هواري بومدينالرئيس األسبق 

، فإن هذا املشكلفهم ل، و "زحف املاليري من البشر من اجلزء اجلنويب الفقري للعامل حنو الشمال
 .تشرح الوضع أحسن، حيث يربز حوض املتوسط كمنطقة ذات زيادة سكانية كبرية اليةاألرقام الت

 220، انتقل الرقم إىل املاضي مليون نسمة يف بداية القرن 142الدول املشاطئة للحوض مجعت ف

الدميغرايف  فهذا النمو .2000مليون نسمة سنة  450، وتظم املنطقة حوايل 1950مليون سنة 
فإقفال باب  ؛السريع مرتبط باهلجرة، ومها معا يسريان حنو التفاقم، إذ تثري اهلجرة مشكلة مزدوجة

 الشمال قد يؤدي إىل انفجار يف دول اجلنوب يطال بتداعياته الشمال، وعدم إقفال الباب
الـدول املستـوعبة، العادات مع و  استمرار اهلجرة مع ما تفجره من تناقضات اجتماعية يف التقاليدو 

ـدد السلـم االجتمـاعي وتقـوي التيـارات املتطـرفة   .)1("يـؤدي إلـى خلـق تـوتـرات 
بالرغم من هذه احلقائق وبالرغم من أن بعض اجلهات األوربية تسعى لتضخيمها "غري أنه، و

الل بشكل يسمح ببناء هوية أوربية من خ ا،إلعطاء صورة لعدو جديد يعيش داخل جمتمعا
ا للمهاجرين واملزايا االقتصادية  مواجهة ثقافية جديدة، إال أن  الدول األوربية تدرك حاجيا

توقيف بشكل الوالدميوغرافية اليت يقدمها هؤالء هلذه البلدان مما جيعلها تعمل على تنظيم وليس 
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حيث . ذه اهلجرة واستقبال من توجه إليهم الدعوات، حسب حاجيات هذه البلدانهلائي 
الذي أشاد بالدور " Le livre Vert" "الكتاب األخضر" 2005وضعت اللجنة األوربية عام 

، "Système des quotas/نظام الكوطا"ومت اقرتاح . واالنتقائية) اإلرادية(اإلجيايب للهجرة 
استشارة وذلك بعد نسب سنوية من املهاجرين،  ديد حصص أوحيث تقوم احلكومات بتح

يسمح للدول األوربية بتنظيم ما سوهذا  ،الشركات، منظمات العمل، النقابات ووكاالت العمل
  .)1("اهلجرة حسب املناطق اجلغرافية واملناطق األصلية للمهاجرين

لس األورويب يف " الورقة اخلضراء"غري أن  تبني أوجه القصور يف  2005 جانفي 11اليت أصدرها ا
ا  الرؤية األوروبية، إذ تتضمن الورقة اخلطوط العامة لسياسات االحتاد األورويب جتاه اهلجرة، غري أ

سوى عن العمالة الشرعية املهاجرة، اليت حيتاج إليها السوق األورويب  -يف واقع األمر-مل تتحدث 
غرافية لدول االحتاد وتركيبة و يتعلق بالطبيعة الدمي ألسباب كثرية، بعضها اقتصادي وبعضها اآلخر

ويف حني تويل الورقة اهتماما كبريا الحتياجات وأولويات سوق العمل األورويب . السكان ونسبتهم
ا ال تشري إىل أسباب ودوافع اهلجرة من دول اجلنوب إىل أوروبا   .فإ

اهلجرة غري الشرعية " مكافحة"أن غالبية املشروعات اليت طرحت لـإن ما يتضح يف احلوار األطلسي 
م يركزون . 'اهلجرة واالتصال املشرتكضباط '، 'التدريب'، 'التعاون العمليايت'تركز على  مبعىن أ

مشروع إنشاء معسكرات الحتجاز جند فمثال " .للهجرة بشكل أساسي' احللول الصلبة'على 
الشرعيني على شواطئ الدول املغاربية، وغري ذلك من برامج الدعم  طاليب اللجوء واملهاجرين غري

املايل والتقين حلكومات هذه الدول حلراسة احلدود البحرية والربية، وكذلك للحد من العبور بشكل 
ومن املؤكد، أن مثل تلك املشاريع، على الرغم من أمهيتها، ال ميكن أن تكون الوجه . غري شرعي

  .دول االحتاد األورويب وبني حكومات جنوب املتوسط الوحيد للتعاون بني
ومما الشك فيه أن حكومات البلدان اليت ينطلق منها املهاجرون تتحمل مسؤولية أساسية عن 

تمع وتأمني  .مأساة املهاجرين إذ أن إخفاق أمناط التنمية اليت انتهجتها وعجزها عن حتديث ا

                                                             
1- Mohsen DRIDI,  "Le Maghreb et l’Immigration", citing:  
www.fsmagh.org/spip.php?article34, Le 23/02/2015, A 11h38. 

http://www.fsmagh.org/spip.php?article34,
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ة خماطر املوت احلياة الكرمية ألبنائها هي األسباب الك امنة وراء اإلصرار على اهلجرة بأي مثن وجما
عشرات اآلالف من الشباب العاطلني الذين لأزمة النظام التعليمي  إفرازكذلك .عطشا أو غرقا

  .)1("على البقاء يف ذل البطالة" حل"يعيشون قسوة التهميش ومرارة الضياع فيفضلون أي 
غرب املتوسط، وأسلوب واملخطط التايل، يوضح نظرة الدول األوروبية لظاهرة اهلجرة غري الشرعية 

  :مكافحتها

 
   

غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن نظرة كل دولة داخل حلف مشال األطلسي لظاهرة اهلجرة تتأثر 
األوروبية، حيث حسب انتماء التيار املتواجد يف السلطة وحسب توجهات الرأي العام يف الدول "

  :جند

                                                             
  .مرجع سابقعبد اهللا تركماين،  -1
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ديدا ثقافيا وأمنيا ألوروباويرى هذا التيار أن املهاجرين يشكل: اجتاه معارض - ففي البعد . ون 
 ،الثقايف؛ يؤكد التيار اليميين يف أوروبا أن املهاجرين األفارقة، املغاربة خاصة واملسلمني عموما

استحالة اندماجهم يف الثقافة األوروبية،  خاصة عند تأكد ،يهددون وحدة الثقافة واهلوية األوروبية
م   .فاحلل هو إعادة املهاجرين إىل أوطا

أما يف بعده األمين فهو ما نعرفه عن جعل مصادر التهديد آتية من اجلنوب، وقد بلغ األمر إىل 
ق اليت تعد مناطو  ،حد جترمي اهلجرة واعتقال املهاجرين السريني يف دول كإيطاليا، إسبانيا واليونان

  .حدودية بالنسبة للفضاء األوريب
ويركز هذا التيار على احلاجة الدميغرافية واألمهية االقتصادية اليت ميثلها املهاجرون، : اجتاه مؤيد -

ا أن تؤدي إىل ردود فعل متطرفة من قبل املهاجرين الذين  ويرى أن العنصرية جتاههم من شأ
   .)1("غري واقعيةيعانون من العنصرية والتمييز ألسباب ثقافية 

أي دول االحتاد (ما يؤخذ على اقرتاحات دول حلف مشال األطلسي  وكما سبقت اإلشارة إليه أن
غالبية " هو أنغرب املتوسط، كحلول للهجرة غري الشرعية ،  )األورويب األعضاء يف الناتو

املشروعات األوروبية اليت طرحت ملكافحة اهلجرة غري الشرعية تقوم على احللول األمنية، وهذه 
مل األسباب والظروف احمليطة مبوضوع اهلجرة غري الشرعية ا  ومن ناحية  .احللول غري عملية، كو

  .، فإن هذا النوع من احللول مكلف بالفعلىأخر 
رتكيز على دعم مشروعات تنموية، يكون عمادها مؤسسات وبدال من ذلك، فمن األوفق ال

تمع املدين، خاصة يف القرى واألرياف أما احلل األمين، فقد أثبتت التجارب أنه ال يؤدي إىل . ا
  .)2("نتائج إجيابية

ويف ذلك، متيزت االقرتاحات األوروبية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية يف العديد من الوسائل، وهي  
  :كالتايل

                                                             
، ص )2010مكتبة الوفاء القانونية، : اإلسكندرية(، الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه دول جنوب المتوسطالسياسة هشام صاغور،  -1

  .111-110ص
  :، نقال عن املوقع2010، "التنمية بدال من الحلول األمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية"دويتشه فيله،  -2

http://www.dw-world.de/dw/article/، 13:36، 21/02/2015: بتاريخ.  

http://www.dw-world.de/dw/article/
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إقامة مراكز استقبال خارج حدود دول االحتاد األورويب، وهو االقرتاح الذي حيظى بتأييد  - "
  .بريطانيا، إيطاليا وأملانيا، يف حني تتحفظ فرنسا على هذا االقرتاح

الطرد والرتحيل اجلماعي والقسري للمهاجرين غري الشرعيني، وهو االقرتاح الذي تتبناه  -
  .رفة يف دول االحتاداجلماعات اليمينية املتط

  .الدعوة الستخدام وسائل عقابية رادعة يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية -
السعي للحد من مزايا اهلجرة غري الشرعية من خالل مكافحة ظاهرة التشغيل غري القانوين  -

ا  ،للمهاجرين، وتوقيع جزاءات على أصحاب األعمال حتد من املزايا التنافسية اليت يتمتعون 
  .)1("نتيجة تشغيل عمالة رخيصة

فأملانيا، النمسا : عموما هناك أربع وجهات نظر لدى دول حلف مشال األطلسي جتاه اهلجرة"و
فرنسا، بريطانيا وأيرلندا تركز على تشجيع . وهولندا تعطي األولوية للتحكم يف احلدود اخلارجية

ا القدمية وضرورة تكثيف التعاون يف جمال اهلجرة من الدول األص . ليةتنقل املهاجرين من مستعمرا
الدول اإلسكندنافية تركز يف سياسة اهلجرة على ضرورة احرتام حقوق األجانب خاصة فيما يتعلق 

أما إيطاليا، اليونان، إسبانيا والربتغال، فرتى أن اهلجرة وسيلة . زمة لالجئنياللابتقدمي احلماية 
اهلجرة غري الشرعية  ملواجهة العجز الدميغرايف يف أوروبا وتركز على ضرورة التعاون األوريب لوقف

  .)2("وانتهاج سياسة انتقائية
ا  وبناء على ذلك، نستشعر بوضوح أن دول االحتاد األورويب األعضاء يف الناتو، تدرك بوضح أ

–حباجة إىل العمالة املهاجرة إليها من ناحية، وتدرك كذلك أن اهلجرة بشكل خارج عن السيطرة 
ا - غري الشرعية أما عن احللول الالزمة هلذه الظاهرة . من نواح عديدة تشكل خطرا على جمتمعا

ا، على علم بأن اهلجرة غري  ا وعلى اختالف توجها حسب ما استعرضناه عن هذه الدول، فإ
الشرعية حباجة إىل حلول تنموية ومساعدات مالية لدول العبور واملصدر، وكذا التعاون معها 

غري أنه . نسان، وحتسني الظروف املعيشية ملواطنيهاإلرساء أنظمة دميقراطية واحرتام حقوق اإل

                                                             
 .105-104، ص صمرجع سابقهشام صاغور،  -1
 .111، صمرجعنفس ال -2
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وحسبها ال ميكن إمهال احللول الردعية وحىت العسكرية وشبه العسكرية إليقاف قوارب اهلجرة غري 
لكن ما يؤخذ على ذلك ورغم تكامل النظرة األوروبية حللول اهلجرة . الشرعية يف بعض األحيان

–إال أن هذه الدول، وعند االنتقال إىل اجلانب العمليايت  ،)متس كل امليادين(غري الشرعية 
ا تعمد إىل  -التنفيذ  .احللول الصلبة دون غريهاتطبيق فإ

 تهديداتنظرة الشركاء المتوسطيين في الحوار لسبل التعاون للحد من : ثانيا
 .غير الشرعية غرب المتوسط الهجرة

يبدو موقف دول اجلنوب واضحا من السياسيات والرؤية اليت تتبناها الدول األوروبية جتاه اهلجرة 
الذي فريقي أ-املؤمتر األورويف  ،عموما واهلجرة غري الشرعية بشكل خاص يف احلوض املتوسطي

ا أوروبا بشأن تشجيع هجرة الصفوة واخلرباء"انتقد  وهي بذلك . اإلجراءات األخرية اليت اعتمد
الدول تشجع حيث خر، البعض وحرمان البعض اآلتنبع من سياسة انتقائية بتشجيعها هلجرة 

  .)1("هجرة الكفاءات وبعض العمال الذين حتتاجهم االقتصاديات األوروبيةاألوروبية 
في هذا الصدد ذكرت سلفينا عدد من الساسة والدراسني والباحثني األوربيني، فيؤيد هذا االنتقاد و 

با "أن روايال عضو احلزب االشرتاكي الفرنسي  سياسة اهلجرة اليت يتبعها ساركوزي تشكل 
ب مواردها الطبيعية خالل فرتة االستعمار   .)2("ألدمغة الدول النامية بعد أن مت 

تحاول دول الضفة اجلنوبية للمتوسط تقدمي نفسها كشريك يف فأما يف الطرف اآلخر من املعادلة، 
مسار بناء األمن يف البحرية املتوسطية، وترى يف مسار التعاون األمين بني اجلانبني فرصة للعمل 

ر تعمل من خالهلا على تغيري النظرة النمطية جتاهها كمصدر للتهديدات واألخطا ،املشرتك
مبختلف أشكاهلا، وجماال لكسب اخلربة واحلصول على املساعدة التقنية من أجل حتديث القدرات 

  .الدفاعية

                                                             
  :، نقال عن املوقع"السرية؟حيث تفي الدول األوروبية بالتزاماتها لمحاربة الهجرة "مجال موساوي،  1-

Jamalamoussaoui.maktobblog.com13:31، 23/02/2015: ، بتاريخ.    
  :، نقال عن املوقع"هل ستقطع إفريقيا مع التخلف والفقر والجوع؟"مجال موساوي،  -2

Jamalamoussaoui.maktobblog.com13:32، 23/02/2015: ، بتاريخ .   
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اعتبارها أحد  على اجلزائر تؤكد ؛وحول نظرة الشركاء املتوسطيني لوسائل مكافحة هذه الظاهرة
 األبيض البحر جانيب بني اإلمنائي التفاوت أوجه تقليل ضرورة"الدول األعضاء يف احلوار على 

 فيما ومنصفا عادال توزيعا وتوزيعها، املباشر األجنيب االستثمار تدفقات تعزيز وتدعو إىل. املتوسط
 البلدان حترزه الذي التقدم لتعزيز ضروري االستثمارات من النوع هذا وترى أن. املنطقة بلدان بني

 التحول وعملية الكلي االقتصاد تعزيز جمايل يف ،األبيض املتوسط البحر مبنطقة الشريكة
 ما عائق، دون واخلدمات السلع تدفق فيها يفرتض منطقة إقامة ميكن ال أنه كما ترى  .االقتصادي

 من الصدد، هذا يف بد، فال .األشخاص تنقل مسألة هي أخرى مهمة مسألة االعتبار يف تؤخذ مل
 البحر عرب وإيابا التنقل ذهابا حلركة التأشريات تشجيعا بإصدار اإلدارية اإلجراءات وحتسني تبسيط
  .)1("املتوسط األبيض

هذه تعد إحدى الطرق الكفيلة بإيقاف  ،تنمية اقتصاديات الدول املصدرة للهجرة غري الشرعيةف
أو على األقل التقليل منها، وذلك انطالقا من أن التنمية تؤدي إىل خلق مناصب شغل، الظاهرة 

مما يؤدي إىل  ،الفوارق يف مستويات املعيشة بينها وبني الدول املستقبلةإزالة وهو ما سيعمل على 
وتشجيع  ،وتتم التنمية عن طريق دعم اإلصالحات اهليكلية واالقتصادية .إيقاف ضغط اهلجرة

  .)2(دالت التجاريةادعم االستثمار األجنيب األورويب إىل املنطقة املتوسطية وكذا حترير املب
، تكمن إذن )املغاربية(الشرعية غرب املتوسط حسب دول الضفة اجلنوبية  ول اهلجرة  غريلإن ح

من التنمية االقتصادية، التبادل العلمي والثقايف، االنفتاح على اآلخر : يف هذه العناصر املذكورة
وغريها من الوسائل ... ، واالستثمار األورويب يف املنطقةبني الضفتني، تشجيع التعاون االقتصادي

اليت تسعى الدول اجلنوبية لالستفادة من خالهلا من التطور االقتصادي والتكنولوجي اللينة، 
ا حنو الضفة الشمالية من جهة أخرى فهذه . األورويب من ناحية،  وتقليل تدفق أدمغتها وشبا

الدول ال ترى يف احللول العسكرية وشبه العسكرية، على غرار فرونتكس أو حرس احلدود 
                                                             

اجلمعية العامة : ، نيويوركA/56/153، رقم "المتوسط األبيض البحر منطقة في والتعاون األمن تعزيز"تقرير األمني العام لألمم املتحدة،  -1
  .4، ص2001جويلية  3 لألمم املتحدة،

، "الكبير والشراكة األورومتوسطيةأمن المتوسط بين المفهوم األوروبي والقلق العربي من مشروعات الشرق األوسط  "،جاسم حممد زكريا -2
 .2008جامعة منتوري، : قسنطينة واقع وآفاق،: واألمن يف املتوسط اجلزائر مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول
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ذلك ألنه، ونظرا إىل . حال هلذه القضية ،دام القوارب والفرقاطات احلربيةوالشواطئ أو استخ
فإن احللول جيب  )اجتماعية-يف معظمها أسباب اقتصاديةتعترب اليت (األسباب املؤدية هلذه اآلفة 

قائمة على إصالحات هيكيلية وتقدمي مساعدات من طبيعة األسباب، مبعىن أن تكون أن تكون 
  .فلول اهلجرة غري الشرعية تنموية، تسمح بكبح
إىل جانب مبادرات أخرى على غرار مسار (ساهم احلوار األطلسي فقد ويف هذا السياق، 

يف تقريب وجهات النظر بني الضفتني حول مسألة  ،)اخل...برشلونة، االحتاد من أجل املتوسط
، فبعد العديد من املؤمترات واللقاءات اهلجرة بصفة عامة، واهلجرة غري الشرعية على وجه اخلصوص

ال، ومبا أن  املشاورات وتبادل املعلوماتو  تبدو   اآلليات ذات الطبيعة القانونية األمنية"يف هذا ا
الضفة  غربوخاصة دول - هناك قناعة واضحة لدى الطرفني  أصبح حلد الساعة حمدودة التأثري،

تمع املدين بأنوكذا  -لبحر األبيض املتوسطبية لنو اجل  مكافحة اهلجرة غري الشرعية العاملني يف ا
  :ال ميكن أن تكون فعالة إال من خالل

إعادة تدبري ظاهرة اهلجرة برمتها، ويتعلق األمر بتفعيل االتفاقيات املربمة بني الدول فيما يتعلق  -
الدول املتوسطية واليت تنص على ختصيص حصة من املهاجرين بصورة قانونية تستقبلها  باهلجرة،
ا قد تشكل صمام أمان بالنسبة لتنظيم اهلجرة  .املتقدمة الشرعية، ورغم حمدودية احلصة فإ

  .واحليلولة دون تنامي اهلجرة السرية
ا أن حماربة اهلجرة  عالوة على - هذه اإلجراءات اجلزئية، فقد تبلورت قناعة مشرتكة، مضمو

واليت تغلب عليها شروط  ،السرية تتطلب على املدى الطويل مواجهة األسباب اليت تقود إليها
ومن مث ال مناص من سياسة تنموية . وانسداد األفق بسبب تنامي البطالة الفقر وازدياد الفوارق

  . الكرامة اإلنسانية كن من خلق فرص العمل واحرتاممت
ومن مث ال يبقى هذا اهلدف ظرفيا وإمنا يندرج ضمن إسرتاتيجية بعيدة املدى تتطلب إصالحات 

. عميقة على مستوى دول املنبع، ومسامهة مادية على مستوى الدول املتقدمة املستقبلة لليد العاملة
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يتطلب تنمية مستدمية قائمة على مشاريع وإجنازات  فإن حتقيق هذا اهلدف وبصيغة أخرى،
  .)1("اطنني يف أماكن إقامتهم األصليةملموسة، تسمح بتثبيت املو 

ا من دول حلف ري دول الضفة اجلنوبية لغرب املتوسط ونظ(وفيما يلي تلخيص لنظريت الطرفني  ا
  .الالزمة للحد منهاإىل قضية اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط، واحللول ) مشال األطلسي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .مرجع سابقناجي عبد النور،  -1



  مقارنة بين نظرة حلف شمال األطلسي لقضية الهجرة غير الشرعية غرب المتوسط): 4(جدول رقم 
  :ونظرة الشركاء المتوسطيين في الحوار األطلسي

  
  األعضاء في حلف شمال األطلسي االتحاد األوروبيدول 

الجنوبية للمتوسط الغربي الشركاء في الحوار دول الضفة 
  )الدول المغاربية( األطلسي

  الهجرة كفرصة تعاون وتبادل

: مثال(، نوباجلفرصة هامة لالستفادة من كفاءات دول  -
، إضافة إىل االستفادة من اخلربة اجلزائرية يف مكافحة اإلرهاب

  ).األدمغة املغاربية
االستفادة من اليد العاملة الرخيصة، الستخدامها يف املهن  -

  .املرفوضة عادة
خلق فئة مغاربية مشبعة بالقيم واملبادئ األوروبية، والعمل على  -

  .نقل ذلك إىل دوهلا األصلية

  .عامل مهم لنقل التكنولوجيا والعملة الصعبة -
يف حال ( فرص أكرب لتكوين يد عاملة أكثر كفاءة وفعالية -

  .)اخلارج منعودة الطلبة املتمدرسني 
سكن، (وما يعنيه من متطلبات ختفيف الضغط الدميغرايف  -

على الدول املغاربية يف حال هجرة جزء من ...) عمل، صحة
  .-اهلجرة الشرعية–حنو أوروبا  مواطنيها سنويا

الهجرة غير الشرعية كتهديد على 
  عدة مستويات

مجاعات مسلحة تؤمن شرحية من املهاجرين السريني ينتمون إىل  -
  .بالعمل املسلح ضد الدول األوربية يف عقر دارها

ديد كيان السكان األصليني -   .قلب التوازن السكاين و
 .خلل يف سوق العمل، وبطالة السكان األصليني -
احتمال نقل العديد من األمراض حنو الدول األوروبية،  -

  .خصوصا وأن املهاجرين السريني ال ميلكون تأمينا صحيا

بتهريب السالح واملخدرات، ودعم تها عالقاهلجرة و  -
  .اجلماعات اإلرهابية

إىل دوهلم األصلية، وبالتايل  الثرواتريب املهاجرين األفارقة  -
 القدرة العمالت الوطنية للدول املغاربية وتدهور إضعاف
إضافة إىل تضييع العديد من الكفاءات . ملواطنيها الشرائية

  .املغاربية سنويا



دد الكيان االجتماعي  - خلق أقليات ذوي أصول مغاربية 
  .واالستقرار السياسي للدول األوروبية

  .ا واملتاجرة املخدرات استهالك رواج -
    .منها املعدية الفتاكة أو انتشار األمراض -

الحلول الالزمة لوضع حد لظاهرة 
  الهجرة غير الشرعية

تنمية دول جنوب املتوسط الغريب، وتعزيز أسس الدميقراطية  -
  .وحقوق اإلنسان فيها

  .تعزيز أمن احلدود خارج االحتاد األورويب -
استخدام الوسائل العسكرية وشبه العسكرية إن دعت احلاجة  -

على غرار ( د املهاجرين يف عرض البحرإىل ذلك لوقف أعدا
FRONTEX وSIV(.  

العمل على استصدار إجراءات قانونية وإدارية صارمة إللقاء  -
م إىل  القبض على املهاجرين غري الشرعيني وحماسبتهم أو إعاد

  .دوهلم األصلية

ضرورة حتقيق التقدم االقتصادي وتوفري مناصب العمل،  -
  .لمواطننياالجتماعية لهية الرفا وحتقيق

تقوية الروح الوطنية لدى األفراد والعمل على حتقيق التجانس  -
تمعاالجتماعي   .، مبا يضمن وحدة ومتاسك ا

التحسيس خبطورة مغامرة اهلجرة غري الشرعية وتقدمي حتفيزات  -
  .التفكري يف اهلجرة منخمتلفة متنع الشباب خاصة 

احلاجة امللحة ملساعدات مالية، عسكرية وتنموية من الدول  -
ريب املهاجرين غري الشرعيني   .األوروبية للوقوف يف وجه 

الوسائل الالزمة لوضع حلول الهجرة 
  غير الشرعية موضع التنفيذ

  .إقامة مراكز استقبال خارج حدود دول االحتاد األورويب -
  .لمهاجرين غري الشرعينيالطرد والرتحيل اجلماعي والقسري ل -
  .مكافحة ظاهرة التشغيل غري القانوين للمهاجرين -
تقدمي أسلحة ومعدات عسكرية وشبه عسكرية، إليقاف  -

املهاجرين السريني يف عرض البحر قبل وصوهلم إىل الشواطئ 
  .األوروبية

ضرورة تقدمي الدول األوروبية مساعدات مالية وتنموية للدول  -
ا   .املغاربية سنويا لتمويل مشاريع تنموية 

ا على  - تقدمي الدول األوروبية ملعدات ووسائل خمتلفة ملساعد
  .تأمني الشواطئ واحلدود

ا، وفرض عقوبات وجزاءات على  - جترمي اهلجرة غري الشرعية 
  .املهاجر غري الشرعي أو اجلماعات املهربة هلم
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سب رعية في الحوار األطلسي بين المكالهجرة غير الش: المبحث الثالث
  :والكلفة

 من إدراج الهجرة غير الشرعية غرب) الشركاء(مكاسب الدول المتوسطية : أوال
  :المتوسط ضمن المحاور الرئيسية للحوار األطلسي

مع ' حوار أطلسي'لقد كانت األهداف األساسية من اخنراط دول جنوب املتوسط الغريب يف 
مبا ستكسبه من امتيازات ومساعدات تنموية نابعة من قناعة هذه الدول  ،حلف مشال األطلسي

ورغم غياب التمويل من طرف حلف . سواء يف جمال التدريب، التكوين وكذا التسليح ،عسكريةو 
ا بالتعاون مع شركائه املتوسطيني، إال أن هذه الدول ترى مشال األطلسي  للنشاطات اليت يقوم 

ا من اخنراطها يف احلوار غاية يف األمهية وتستحق املضي فيه      .يف اخلربة والكفاءة اليت ميكن اكتسا
كذلك يف دفع عدد من الدول األوروبية املتوسطية املعنية قد ساهم  احلوار األطلسي  أن كما

إىل عقد اتفاقيات مع دول املصدر أو العبور الرئيسية  ،باستقبال اهلجرة غري الشرعية حنو أوروبا
حىت فيما يتعلق ف .وتقدمي مساعدات خمتلفة هلا من أجل العمل معا على مكافحتها ،هلذه الظاهرة

ا و  ،بليبيا ة يف لكنها تبقى من دول العبور الرئيسي( احلوار األطلسي يف عضوارغم عدم كو
إىل توقيع مذكرة  2003 جويلية 3يكن مستغربا أن تبادر احلكومة اإليطالية يوم  مل" ،)احلوض

ولعل ما  .الالزمة لذلك وتقدمي املعدات واملساعدات الفنية ،للحد من ظاهرة اهلجرة هاتفاهم مع
 2004 سبتمرب 26ليبيا يوم لجوسييب بيسانو أثناء زيارته آنذاك أعلن عنه وزير الداخلية اإليطايل 

 رغبة بالده يف االستفادة من ليبيا كمركز جتميع إقليمي ملكافحة اهلجرة غري الشرعية إىل أوروبا عن
وضع هذا التصريح جنبا إىل جنب مع ما أعلن يف ختام تلك الزيارة ما ينبئ عن ذلك، خاصة إذا 

ا روما طرابلس للتعامل مع عن حجم املعدات واملساعدات الفنية اليت اتفق الطرفان على أن تزود 
طائريت ، IB 412مروحية ، طائرتني مبحركني، آلية عسكرية 30 :يف ملف اهلجرة واملتمثل
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سفن حبرية يعمل على متنها أفراد من خفر السواحل والشرطة  4و ITR 42استطالع حبري 
 .)1("شرطيا إيطاليا 150الليبية ويساعدهم 

هو الطريقة يكن مل األسلوب األمين "يبدو أن فوبالعودة إىل الدول األعضاء يف احلوار األطلسي، 
وإمنا  ،الوحيدة اليت غلبت على فكر السلطات التونسية يف التعامل مع مشكلة اهلجرة غري الشرعية

ليت تتم مكثف للتوصل إىل مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات اهلجرة الشرعية ا تبعها نشاط دبلوماسي
مع  'إعادة التوطني'أسفرت هذه اجلهود عن توقيع مذكرة تفاهم  حتت مسع وبصر السلطات، وقد

ومبوجب هذه االتفاقية بات . التونسيني وهي إيطاليا أكرب دولة مستقبلة للمهاجرين غري الشرعيني
بعد  ،إليها سنوياممن يرغبون يف اهلجرة  على إيطاليا منح تأشريات اهلجرة أللفني من التونسيني

 ،واملصانع اإليطالية الشركات إحلاقهم بدورات تدريبية على املهن اليت سوف يعملون فيها يف
  .وكذلك بعد اجتيازهم لدورات يف اللغة اإليطالية

وعن األساليب األمنية يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية فقد مت االتفاق على أن تزود إيطاليا 
وعقد دورات تدريبية سنوية ألفراد الشرطة  ،ات واألجهزة والزوارق السريعةباملعد لسلطات التونسيةا

مع وضع نظام لتبادل املعلومات اخلاصة بكل ما  ،غري الشرعية املتخصصني يف مكافحة اهلجرة
  .يتعلق باهلجرة غري الشرعية بني البلدين

عداد املهاجرين وبالرغم من أن إيطاليا عادت وعدلت يف مذكرة التفاهم اخلاصة بتحديد أ
ورغم ما  ،فقط 600فقللت أعدادهم من ألفي مهاجر إىل ليها، التونسيني املسموح هلم باهلجرة إ

جنم عن ذلك من عودة نشاط عصابات التهريب بدرجة أو بأخرى، فإن اإلجراءات القانونية 
والفنية اليت تطبقها السلطات األمنية التونسية ال تزال فاعلة ومثمرة يف احلد من هذه الظاهرة حىت 

  .)2("اآلن
، 2014يف أفريل  بالأكد القائد البحري حللف مشال األطلسي ماتياس ساي دإضافة إىل ذلك، فق

واهلجرة أن الناتو يرغب يف تطوير التعاون العسكري مع تونس، من أجل مكافحة اإلرهاب على 

                                                             
  .مرجع سابقهجرة غري شرعية،  -1
 .رجعمنفس ال -2



الثالث طل                                     :         الفصل وار ا تمامات ا شرعية الغ رة  .ال
 

 

153 

، أن هوأضاف ويندوروهد يف تصرحيات .واملسامهة يف إرساء األمن واالستقرار باملنطقةغري الشرعية، 
األخرية اليت جدت يف همنا جدا، خاصة بعد األحداث ي"الوضع األمين يف منطقة املتوسط "

، هذه - ويقصد بذلك املآسي املتكررة لقوارب اهلجرة غري الشرعية حنو أوروبا-  جنوب املتوسط
، أن هومن جهته أكد النقيب غوين ليين يف تصرحيات. "املنطقة أصبحت متثل اهتماما كبريا للناتو

لبحري باملتوسط إىل تونس ومحاية النقل ا قدوم بوارج حبرية حللف الناتو خمتصة يف حرب األلغام
  .)1(اليوم يعد أمرا روتينيا

مبقر احللف  2004نوفمرب عام  5عقد املغرب وحلف مشال األطلسي يوم ويف احلالة املغربية؛ فقد 
موعة التعاون املتوسطي باعتبارها إطارا للتشاور  يف بروكسل لقاء على هامش الدورة التاسعة 

بلدا من أعضاء  26حيث شكلت الدورة اليت شارك فيها ". احلوار املتوسطي"السياسي نص عليه 
سنة لملتوسطي احللف فرصة لبحث اإلمكانيات اجلديدة للتعاون الواردة ضمن برنامج عمل احلوار ا

ومت فيها تقدمي تقييم تقين الندماج فيلقني تابعني للقوات املسلحة امللكية املغربية يف قوات . 2005
  .)2()البوسنة واهلرسك(وسفور ) كوسوفو(كفور : حلف مشال األطلسي املوجودة يف البلقان

والتعاون، الذي ترأس قال عمر هالل الكاتب العام لوزارة الشؤون اخلارجية ، 2007ويف ديسمرب 
إىل جانب السفري كلوديو بيزونيري واألمني العام املنتدب ملنظمة حلف مشال األطلسي ندوة حول 

، "األطلسي يف خدمة السالم واالستقرار مبنطقة املتوسط مشال لفاملغرب ومنظمة ح التعاون بني"
 تاريخ حصوله على العالقة الوثيقة اليت تربط املغرب حبلف مشال األطلسي تعود إىل"أن 

  ".احلوار املتوسطي"االستقالل، وقد تواصلت خالل احلرب الباردة وتعززت مببادرة 
من أجل  2007وأشار إىل أن هذه الندوة هي نتيجة أولية للنداء الذي أطلقه املغرب يف أفريل 

املسؤول كما اعترب . مالءمة احللف مع بيئته واألخذ بعني االعتبار خصوصيات شركائه اجلدد
املغريب أن منطقة املتوسط اليت تزخر مبؤهالت بشرية وحضارية وثقافية واقتصادية هامة، تشهد 

                                                             
، 31/05/2014، 9575العدد ، 36، السنة جريدة العرب :لندن ،"الناتو يعزز تعاونه العسكري مع تونس ملواجهة اإلرهاب"العرب،  -1

  .2ص
، 9475العدد ، جريدة الشرق األوسط :لندن ،"اجتماع بني املغرب وحلف مشال األطلسي يف بروكسل"، الشرق األوسط -2

06/11/2004.  
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اقتصادية عميقة وحتديات جديدة متمثلة على اخلصوص يف بروز اإلرهاب الدويل - حتوالت سوسيو
الظرفية "فا أن أسلحة الدمار الشامل واجلرمية املنظمة واهلجرة غري الشرعية، مضي والنزاعات وانتشار

  .)1("احلالية تستدعي معاجلة هذه اآلفات على صعيد إقليمي، بل ودويل
أما يف األشهر األخرية، فقد قالت أوانا لونغيسكو الناطقة الرمسية باسم حلف مشال األطلسي أن 

وأبرزت ". شريك إسرتاتيجي أساسي حللف مشال األطلسي وقوة فاعلة يف احلوار املتوسطي"املغرب 
اطقة الرمسية باسم حلف مشال األطلسي أن التعاون مع املغرب يتمحور باألساس حول مكافحة الن

عن طريق التنسيق وتبادل املعلومات بني الطرفني حول وجتار اهلجرة غري الشرعية اإلرهاب 
ريب البشر اجلماعات املسلحة املتطرفة س أباتوراي، نائب الكاتب العام ميجا أما. وعصابات 

اجلهود اليت ، فقد أشار إىل يف الشؤون السياسية والسياسة األمنية حللف مشال األطلسي املنتدب
  .)2(يبذهلا املغرب واخنراطه الفعال من أجل السلم يف حوض املتوسط

املسؤول العسكري مبنظمة حلف مشال األطلسي -يف نفس السياق  وقال املقدم هنري المباري
مستوى ”أن التعاون امليداين بني احللف واملغرب يف بربوكسل،  15/09/2014يوم  -)ناتو(

ونوه املسؤول مبكتب الشراكات اإلقليمية التابع لشعبة التعاون واألمن اإلقليمي لدى هيئة  ”.ممتاز
برناجما من  42يف  2012، مبشاركة القوات املغربية سنة - قسم احلوار املتوسطي- األركان الدولية

، ويف )إم.سي.يب(“ قائمة الشراكة والتعاون”اليت تدخل ضمن  برامج التعاون العسكري للحلف
وأشار املسؤول، إىل أن كال من املغرب  .2014برناجما بداية  25، و2013برناجما سنة  59

برنامج التعاون ”واحللف حددا أهدافا واضحة بصفة مشرتكة فيما خيص التعاون امليداين تتمثل يف 
، )2013(“ برنامج الشراكات والتعاون اخلاص”، و)2010(بني املنظمة واملغرب “ اخلاص

                                                             
، 14403، العدد جريدة الرياض :الرياض ،"ندوة احلوار املتوسطي تؤكد التعاون بني املغرب وحلف األطلسي: الرباط"الرياض،  -1

30/12/2007.  
، "اليت تتهدد جنوب املتوسطاملغرب شريك إسرتاتيجي ال حميد عنه يف احلوار املتوسطي ملواجهة األخطار : حلف مشال األطلسي"مسري هالل،  -2
  .http://www.maroc.ma/ar/ ،28/04/2015 ،12:00: ، نقال عن املوقع12/03/2015، ع.م.و

http://www.maroc.ma/ar/28/04/201512:00.
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كما  .2014جويلية  7يف “ العمل البيين املنسق”ومصادقة احللف على مشاركة املغرب يف أرضية 
  .)1()2009(باملنطقة املتوسطية ) أكتيف إنديفور(شارك املغرب يف عملية 

   األطلسي، غابرييلاملمثل الدائم إليطاليا لدى جملس مشال   ، أكد04/05/2015ويف 
كما  شدد املمثل الدائم لفرنسا لدى . »املغرب ميثل قيمة مضافة بالنسبة للناتو«شيكشييا، أن 

جملس مشال األطلسي، جان بابتيست ماتيي، على الدور النشيط الذي يضطلع به املغرب كشريك 
  .حيوي هلذه املنظمة
التعاون بني املغرب وحلف الناتو، حدد خرباء ومسؤولون عسكريون جماالت  ويف مداخلة هلم،

، الذي يدعم مشروعا مشرتكا بني »العلم يف خدمة السلم واألمن«واليت على رأسها برنامج 
وهو مشروع بدأ - لتخزين طاقة الرياح يف الصحراء  املغرب وموريتانيا ويهم تطوير تكنولوجيا جديدة

  .-ريتانيا وتركيا واملغربومو  مبشاركة علماء من فرنسا وأملانيا 2007العمل به سنة 
العلم من أجل «وبالنظر إىل حجم املشروع وكلفته االستثمارية، كشفت املستشارة األوىل لربنامج 

» الرائد«، دينييز يوكسل بينت، عن اعتزام املنظمة اقرتاح هذا املشروع الذي وصفته بـ»السلم واألمن
  .)2(على الشركاء الدوليني من أجل إقناعهم جبدواه ومتويله

 آنذاكلسان وزيرها للخارجية وعلى  2006، فقد أكدت هذه األخرية عام أما يف احلالة اجلزائرية
الندوة التقييمية اليت احتضنتها اجلزائر العاصمة  يف دراسينيالذي افتتح أشغال يومني "حممد جباوي 

، رغبتها يف حول واقع وآفاق التعاون بني اجلزائر وحلف األطلسي 2006جانفي  4و 3يومي 
االستفادة من خربة احللف األطلسي يف مسار حتديث واحرتافية اجليش اجلزائري واملؤسسة 

 خيف ممثل عن وزارة الدفاع اجلزائرية حاجة اجلزائر إىل احلصول على مزيد من ما ملك .العسكرية
ا املسلحة ضمن مسار احرتافية اجليش وتعزيز  إجراءات الدعم من احللف األطلسي لتحديث قوا

                                                             
 : ، نقال عن املوقع17/09/2014، "هذه هي برامج التعاون الميداني: الناتو–المغرب"املغرب السياسي،  -1

http://www.ahdath.info/?p=21004 ،29/04/2015 ،12:01.  
لكننا مع األسف مل  ...املغرب قدم لنا معلومات هامة عن الساحل... الناتو :يف لقاء خصصه لعالقاته اإلسرتاتيجية بالرباط"حممد حجيوي،  -2

ا  : ، نقال عن املوقعاليومجريدة بيان  :املغرب ،"نأخذ 
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39

 .10:06، 06/05/2015: ، بتاريخ448

http://www.ahdath.info/?p=2100429/04/201512:01.
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39
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كما أن واقع التعاون يف امليدان   .الثقة بني الطرفني، وتكثيف التعاون يف جمال االستعالمات
بل ملحا  ،العمليايت أمنيا ودفاعيا، ورغم تطوره بني الطرفني، يبقى يف حاجة إىل مزيد من اجلهد

بكات الدعم بالنظر إىل تفاقم اآلفات مثل اإلرهاب، اجلرمية املنظمة واالجتار باألسلحة وش
  .لاللوجيستيكي واهلجرة غري الشرعية وانتشار أسلحة الدمار الشام

دور املؤسسات الربملانية يف تعميق احلوار : األمن باحلوار"وخالل ندوة حول  15/06/2008ويف 
اليت احتضنها جملس األمة بغرفتيه وبالتعاون مع قسم الدبلوماسية  العاصمة باجلزائر" املتوسطي

دد املنطقة ،مة مبنظمة حلف مشال األطلسياالع . مت اقرتاح إنشاء نظام للوقاية من األخطار اليت 
حوار بطابع "وحلف مشال األطلسي ملباشرة  اجلزائركما اتفق املشاركون على إقامة جلنة ثنائية بني 

ويف ختام أشغال هذا اللقاء مت التأكيد ". حاجيات وتطلعات الطرفني"من شأنه أن حيدد " خاص
وحلف مشال األطلسي يف إطار احلوار املتوسطي قد مت مباشرته كما  اجلزائرالتعاون بني "على أن 

لى إقامة تعاون ومنظمة حلف مشال األطلسي ع اجلزائركما اتفقت ". أنه يتوفر على كفاءات كبرية
مل األخطار اليت يواجهها  دف العمل سويا على إجياد حلول مشرتكة  االت  يف كافة ا

: حيث أكد رئيس جلنة الدفاع الوطين مبجلس األمة يف هذا الصدد مصطفى شلويف قائال .الطرفان
  .)1("أمننا اخلاص مرتبط بأمن املتوسط"

للتعاون  اجلزائرأكد األمني العام بوزارة الشؤون اخلارجية جميد بوقرة استعداد وخالل نفس الندوة 
  .)2(تمع حلف األطلسي مشريا إىل أن منطقة املتوسط تواجه عدة حتديا

يقوم رمسية أول زيارة  2005جويلية  14األطلسية، فقد مثل -فيما خيص العالقات املوريتانيةأما 
شيفر، حمادثات مع پ دي هو خالهلا أجرى، حيث ه الدولةا أمني عام حللف الناتو إىل هذ

من أعضاء جملس الوزراء املوريتاين حول  غريهمالرئيس املوريتاين، معاوية ولد سيد، ومع أمحد تايا و 
  .القضايا األمنية ذات االهتمام املشرتك

                                                             
جريدة  :اجلزائر ،"جلنة ثنائية بني اجلزائر وحلف األطلسي لتحديد حاجيات الطرفني: أشغال الندوة حول احلوار املتوسطي اختتام"املساء،  -1

 .17/06/2008ع، .، دالمساء
  .16/06/2008ع، .د ،صوت األحرار :اجلزائر ،"مصطفى شلويف يدعو إىل توضيح الرؤية حول احلوار املتوسطي"، سهام مسيعد -2
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سبل مواصلة تعزيز التعاون بني حلف : أوال: وركزت هذه احملادثات على قضيتني رئيسيتني، مها
السبل الكفيلة : يف جماالت عدة، السيما التدريب واإلصالح الدفاعي؛ وثانيا الناتو وموريتانيا

تمع الدويل من تعزيز تعاونه من أجل مكافحة اإلرهاب بفاعلية أكرببتمكني    .)1(ا
ازدادت متانة بأن العالقات مع حلف مشال األطلسي قد  موريتانياأعلنت "إضافة إىل ذلك، فقد 

يل اوقال األمني العام لوزارة اخلارجية املوريتانية ع. من أهداف مشرتكة الناتوحبلف  هانظر ملا جيمع
على برنامج التعاون بني  قد تعزز بعد التوقيع الناتووحلف  موريتانياولد هيبة بأن التعاون بني 

، وهو الربنامج الذي يبلغ متويله مليونني وثالمثائة ألف يورو واملعروف 2010الطرفني يف جويلية 
وقال ولد هيبة يف كلمة له أثناء ندوة يف قصر املؤمترات حول الشراكة . بالصندوق االئتماين اخلاص

شريكا متميزا نظرا خلربته " الناتوحلف  تعترب موريتانيابأن  ،وحلف مشال األطلسي موريتانيابني 
دد أمننا املشرتكوقدرته يف جمال األمن، مما سيمكن من رفع ا ويساهم ، لتحديات واملخاطر اليت 

 ".وحلف مشال األطلسي وذلك يف إطار احلوار األطلسي موريتانيايف تعزيز الشراكة القائمة بني 
يف حلف الناتو، نيكوالس دي سانتيس،  طلسيمنسق برنامج احلوار األ هأكدلك ما يضاف إىل ذ

ريب « ، أن التعاون بني نواكشوط والناتو22/02/2012 يوم يدور يف حماور مكافحة اإلرهاب و
 .)2(»واجلرمية املنظمة العابرة للحدود األسلحة واملخدرات واهلجرة السرية

وكيلة وزارة اخلارجية املوريتانية العالية بنت منكوس يف أعمال ملتقى مشرتك بني أعلنت  كما
 أن 15/12/2014يف العاصمة املوريتانية نواكشوط يوم ) ناتو(موريتانيا وحلف مشال األطلسي 

لقاء مناسبة الستحضار ال هذا  ترى أن ،عاما للحوار املتوسطي 20اليت انضمت قبل : "بالدها
من جانبه أوضح و  ".وآفاق احلوار املتوسطي وعالقات هذه املنظمة مبوريتانياحصيلة  خالصة

تراسيفولس تريي ستاماتو ) الناتو(األمني العام املساعد للشؤون السياسية وسياسة األمن يف حلف 

                                                             
حللف مشال ، نقال عن املوقع الرمسي 14/07/2005، "أول زيارة ألمين عام لحلف الناتو إلى موريتانيا"، )ناتو(حلف مشال األطلسي  -1

  : ، بتاريخhttp://www.nato.int/cps/en/natohq/news_21507.htm?selectedLocale=ar :األطلسي
06/05/2015 ،11:45.  

ع، .، دجريدة العرب اليوم :عمان ،"يهدف إىل إرساء االستقرارالتعاون مع موريتانيا : »األورو متوسطي«منسق "العرب اليوم،  -2
23/02/2012.  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_21507.htm?selectedLocale=ar
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بولوس أن هذا اللقاء سيفتح الفرصة من جديد للطرفني لإلطالع على أهم اإلجنازات اليت حتققت 
  .)1(عاون الثنائي والتفكري يف مواجهة أهم التحديات اليت تواجههمايف إطار الت

يوم أشرف األمني العام لوزارة الداخلية والالمركزية حممد اهلادي ماسينا  ، فقدمؤخراأما 
على االنطالقة الفعلية للمرحلة األوىل من املركز  ،مبقر الوزارة يف نواكشوط 29/01/2015

ويهدف هذا املركز املمول يف إطار التعاون بني  .العمليايت لليقظة وتسيري الكوارث يف موريتانيا
إىل وضع آليات متكن من تسيري األزمات ومتابعة  ،موريتانيا وحلف مشال األطلسي وكندا وفرنسا

يغطي يف مرحلته األوىل، نواكشوط ونواذيبو حيث  .رالكوارث ودراستها بشكل فوري ومباش
  .)2(حسب احلاجةاملوريتاين يتم تعميمه وتطويره بشكل متوازن على عموم الرتاب ل .وروصو والنعمة

 األمني العام حللف مشال األطلسي صرحإضافة إىل كل ما سبق من برامج التعاون الثنائي، فقد 
: خالل االحتفال بالذكرى العشرين للحوار األطلسي على 2014ديسمرب  14يف  ستولتنربغ ينس

م" جيب علينا االستمرار يف كما  .مساعدة شركائنا يف حتديث قطاعي الدفاع واألمن يف بلدا
على وجه التحديد، و . توثيق التعاون بني قواتنا املسلحة مبا يف ذلك التدريبات والتمرينات املشرتكة

أود أن يتنامى التعاون بيننا يف العمليات البحرية كي يساهم تضافر مهاراتنا العسكرية املتنوعة يف 
  .)3("محاية مصاحلنا االقتصادية املشرتكة

فيما لتصريح يؤكد بشكل واضح التوجه األمين والعسكري لدول حلف مشال األطلسي إن هذا ا
خيص حلول اهلجرة غري الشرعية، وإمهاهلم بالتايل لالعتبارات األخرى، اليت تعترب األهم والكفيلة 

غري أن هذا ليس من  .الظاهرة بالكامل أو التقليل منها بشكل أكثر جدية هبالقضاء على هذ
مينع دول جنوب املتوسط األعضاء يف احلوار على دفع هذه العملية بشكل أكرب من أجل شأنه أن 

                                                             
: ، نقال عن املوقع2014ديسمرب  15، "ملتقى مشترك بين موريتانيا والناتو يناقش األمن على ضفتي المتوسط"املرصد،  -1

http://www.almarsd.net/show169163.html11:30، 30/04/2015: ، بتاريخ.  
الوكالة املوريتانية  :، نواكشوط"االنطالقة الفعلية للمركز العملياتي لليقظة وتسيير الكوارث في موريتانيا"الوكالة املوريتانية لألنباء،  -2

  :، نقال عن املوقع29/01/2015 لألنباء،
http://www.ami.mr/index.php?page=Depeche&id_depeche=37675 ،28/04/2015 ،11:58.  

: ، نقال عن املوقع"الحاجة إلى التعاون بين الدول العربية وحلف األطلسي: جنز"جريدة احلياة السعودية،  -3
http://alhayat.com/Opinion/Writers/6243758/18:26، 10/01/2015: ، بتاريخ.  

http://www.almarsd.net/show169163.html
http://www.ami.mr/index.php?page=Depeche&id_depeche=3767528/04/201511:58.
http://alhayat.com/Opinion/Writers/6243758/
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االستفادة منها قدر اإلمكان يف جمال الدفاع ومحاية احلدود والشواطئ، حيث يظل هذا احلوار 
ا  ا وحتديثها أو على األقل االستفادة من خربات نظريا فرصة هامة لدول اجلنوب لتطوير دفاعا

كما ال   .ملتوسط، ومن مث العمل من خالهلا على احلد من اهلجرة غري الشرعية يف احلوضمشال ا
  .احلوارهذا خيفى استفادة بعض الدول كموريتانيا واملغرب من مشاريع اقتصادية هامة يف إطار 

يرى حممد خشاين، التعاون والتبادل بني الضفتني،  يف تقوية آفاق -القانونية–وعن مسامهة اهلجرة 
ظهور خنبة من املهاجرين املغاربة تفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بني الدول املصدرة "أن 

  .واملستقبلة ملوجات اهلجرة
وعلى هذا األساس، فإن الكفاءات املغرتبة، لقاء عودة فعلية أو افرتاضية، والشباب املنحدرين من 

بادرات، ميكنهم أن يصبحوا فواعل اهلجرة، حيث اإلدماج املهين واالجتماعي يرفع من حجم امل
  .)1("الوصل من نوع جديد بني الدول األصلية والدول املستقبلة

وحلف مشال األطلسي،  -غرب املتوسط–وبالعودة إىل مبادرات التعاون بني كل دولة مغاربية 
نالحظ بشكل واضح أن هذه الدول الشريكة يف احلوار األطلسي، قد استفادت من عدة مشاريع 
بالتوازي مع متطلبات مكافحة اهلجرة غري الشرعية واإلرهاب الدويل، إضافة إىل اجلرمية املنظمة 

لفرصة اليت سنحت هلا للتعاون مع إذ أن هذه الدول املغاربية قد استغلت هذه ا. غرب املتوسط
حلف الناتو، وعرضت على األخري املساعدة يف جماالت خمتلفة، كل حسب حاجته، وذلك 

  . حسب ما نص عليه احلوار األطلسي
فقد استفادت تونس مثال من تسوية وضعية العديد من مواطنيها املقيمني يف إيطاليا إضافة إىل 

ة إىل معدات حديثة حلرس الشواطئ، مع دعم دبلوماسي تكوينهم يف مهن وحرف خمتلفة، إضاف
من الناحية األخرى نرى أن . وتدريب عسكري وتكوين ضباطها على يد حلف مشال األطلسي

، "برنامج الشراكات والتعاون اخلاص"إضافة إىل " برنامج التعاون اخلاص"املغرب قد استفاد من 
وعن اجلزائر، فقد . مشروعا هائال يف حد ذاته دون نسيان مشروع ختزين طاقة الرياح الذي يعترب

                                                             
1- Mohamed KHACHANI, "Dialogue sur la coopération migratoire en méditerranée 
occidental: des liens entre migration et développement", Rabat: Association Marocaine 
d’Etudes et de Recherches sur les Migrations, D.N.C, p13. 
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ا منه يف إطار  استفادت هذه األخرية من اخلربة العسكرية حللف األطلسي، إضافة إىل استفاد
، وهو "الصندوق االئتماين اخلاص"أما موريتانيا فقد استفادت من مشروع . مسار حتديث جيشها

، وغريها من "لعمليايت لليقظة وتسيري الكوارثاملركز ا" فضال عن مشروع ذو تكلفة مالية ضخمة،
املشاريع املستقبلية قيد املشاورات بني دول جنوب املتوسط الغريب الشركاء يف احلوار األطلسي 

  .وحلف الناتو
ا يف معظمها قد مت إطالقها يف فرتة ما بعد احلادي عشر  ما يؤخذ على هذه املبادرات واملشاريع أ

 ويعود السبب يف ذلك إىل أن. 1994وار األطلسي قد مت إطالقها عام من سبتمرب، رغم أن احل
قد سامهت يف تضخيم  -اليت أصبحت تربط باإلرهاب اإلسالماوي–أحداث واشنطن ونيويورك 

ومبا أن دول . التهديد اإلرهايب الدويل من جهة، وربطته بالدول العربية واإلسالمية من جهة أخرى
ا خوف الدول األجنوب املتوسط هي كذلك، فإن  املستقبل وروبية األعضاء يف حلف الناتو، بكو

األول حلركات اهلجرة اآلتية من هذه الدول، دفع حبلف مشال األطلسي إىل تعزيز تعاونه مع جنوب 
املتوسط يف إطار آلية سبق له وأن أطلقها، من أجل العمل معا على اتقاء التهديدات اآلتية من 

دف . ا مع موجات اهلجرة غري الشرعيةجنوب املتوسط حنو أوروب مبعىن أن معظم هذه املبادرات 
ا مشاريع تعاونية مشرتكة "اتقاء شر"يف شقها األكرب إىل    .جنوب املتوسط أكثر من كو

مما يستدعي على دول جنوب املتوسط الشركاء  .، وليس قبل ذلك؟2001وإال فلماذا تعززت بعد 
ر حذرا يف التعامل مع دول احللف، وأن تدرس كل مبادرة تعرض يف احلوار األطلسي أن تكون أكث

وذلك نظرا لكون اهلدف النهائي إلعادة . عليها يف إطار احلوار دراسة عميقة قبل املوافقة عليها
  .احلوار مل يتضح بعدهذا تفعيل 

تكاليف الشركاء المتوسطيين من الشراكة لمكافحة الهجرة غير الشرعية : ثانيا
  :المتوسط في إطار الحوار األطلسيغرب 

تكون نتيجة و تعترب نظرية التبعية أن اهلجرة هي شكل من أشكال استغالل دول املركز للمحيط، 
تعميق عدم املساواة يف األجور ومستويات املعيشة املوجودة بني األفراد يف دول احمليط واملركز، 
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ي لتحويل فائض القيمة من دول احمليط إىل ويعترب مسري أمني يف هذا الصدد أن اهلجرة عامل أساس
  .)1(دول املركز، خاصة هجرة الكفاءات ألن دول احمليط هي اليت تتحمل تكاليف التعليم والتكوين

ا حنو دول  ويف هذا الصدد، وتأكيدا على النزيف الذي تعاين منه الدول املغاربية من هجرة كفاءا
: والتنمية يف فضاء االحتاد املغاريباألدمغة  هروب"بعنوان تقريرا  CREADاالحتاد األورويب، نشر 

 La fuite des cerveaux et le développement dans l'espace deحالة اجلزائر، 

l'UMA: le cas de l'Algérie" ، بإشراف من طرف إجنازه من طرف فريق حبث مت والذي
 :أنالتقرير يوضح حيث  .14/04/2015يف اجلزائر العاصمة يوم  حممد صايب، وقد قدم

متحصلون على  1,2، بينهم أوروبامتواجدون يف  جزائري ذو مستوى عال 267799"
ذوي جنسية جزائرية، يف حني أن  24ومن بني هذه الكفاءات هناك  .PHDشهادات دكتوراه 

ميلكون هذه اجلنسية منذ  48من بينهم و األخرى يتمتعون جبنسية البلد املضيف،  75ال
ومن . مت تكوينهم يف اجلزائر 27طبيب من بينهم  10318ففي فرنسا مثال هناك  .الوالدة

ا نقابة األطباء الفرنسية عام  ولودين طبيبا م 54186، فإن هناك 2004اإلحصائيات اليت نشر
كما أن هذه الفئة . من أصول مغاربية 40من الطاقم، من بينهم  26خارج فرنسا، ما ميثل 

ومنهم إطارات أو الذين يزاولون  ،املهاجرين اجلزائريني يف أوروبا كلهم مندجمون بشكل جيدمن 
   .)2("عاملونهم  14أن ، يف حني 34نشاطات فكرية بنسبة 

 إدراج مسألة اهلجرة غري الشرعية يف إطار احلوارما ميكن استخالصه من هذه األرقام أن إن 
حيث تتمثل . باهظة يف بعض األحيان للدول اجلنوبية، تنطوي على خماطر وتكاليف األطلسي

إىل ، إضافة لتكوينها هذه اخلسائر بشكل عام يف تضييع أدمغة صرفت عليها هذه الدول املاليري
إليقاف ' اإلجراءات الالزمة'اخلسائر البشرية النامجة عن مساح دول املصدر لدول االستقبال بتبين 

لك من استعمال األسلحة عند الضرورة، أي تفجري القوارب قوارب اهلجرة السرية، وما يعنيه ذ
وقتل املهاجرين أو إطالق النار عليهم، أو احتجازهم يف مالجئ ال حتتوي على أدىن شروط احلياة 

                                                             
 .مرجع سابقعياد حممد مسري،  -1

2- Madjid MAKEDHI, "La fuite des cerveaux algériens quantifiée", El Watan, N 7457, 24ème année, 
Mercredi 15 avril 2015, p3.  
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الرتكيز املستمر ضمن سياسة االحتاد األورويب " ، حيث أنمبا ال يتماشى مع حقوق اإلنسان
فضال عن  .)1("احلدود، بدال من ضمانات حقوق اإلنسان اخلاصة باهلجرة، قد انعكس على تعزيز

فرض دول االستقبال بعض السياسات على دول العبور أو املصدر والتحكم يف بعض القضايا 
حيث أن االتفاق بني دول املصدر أو العبور مع دول  .الداخلية، واستخدامها كنقاط ضغط عليها

االستقبال يف إطار احلوار، يعين السماح بقدر انتقائي من املهاجرين الشرعيني حنو أوروبا كما أشرنا 
إليه، وهذا القدر يعين كفاءات وإطارات هذه الدول واليد العاملة اليت متلكها دون غريها، مما لن 

لشرعية، كما سيستنزف الثروة البشرية لدول اجلنوب، كما هو عليه احلال يوقف قوارب اهلجرة غري ا
  .اآلن

 La théorie يرى أصحاب نظرية اهلجرة الدولية خاصة ما تعرف بـوتأكيدا على ذلك 

endogène" تمعات  أن هجرة العمال ذوي الكفاءات له تأثري إجيايب دائم على اقتصاديات ا
، فكلما استقطب بلد معني رأس املال البشري، أي معارف وخربات األفراد املتنوعة، كلما  املستقبلة

حيث أن هجرة اليد العاملة خاصة املؤهلة ميكن أن تساهم يف عملية تطور . كان تطوره سريعا
ا تمعات من خالل أ   :   ا

  .تسمح بتنويع التخصصات يف الدول اليت تتوجه إليها) 1
  .االنتقال الدويل للمعرفة واخلربات) 2
ا االقتصادية) 3   .)2("تسمح بالتكيف مع تطور احتياجا

وهذا ما يفسر بالتايل عدم سعي الدول األوروبية املتوسطية املستقبلة للهجرة إىل إيقاف هذه 
حيث أن هذه الدول حباجة إىل الكفاءات . الظاهرة بشكل كلي، فهذا األمر لن يكون لصاحلها

                                                             
  :عن املوقع، نقال 2010، "تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان"منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،  -1

http://www.hrw.org/en/node/8136013:37، 21/02/2015: ، بتاريخ. 
2- Centre Administratif RENE WERNER, "Pour une politique d'immigration et 
d’intégration Active", citing: 
http//ec.europa.eu/enlargement/pdf/5th-enlarjement/facts-figures-figures/immigration2006, 
11/04/2015, 12:38. 

1

http://www.hrw.org/en/node/81360
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بشكل قاطع دول الضفة ' االتفاق حول تصديرها'، واليت يكون اخلاسر من 'الرخيصة'نوبية اجل
  . اجلنوبية، وهي خسارة فادحة ال تعادهلا خسارة املاليني يف الصفقات التجارية غري العادلة

واجلدول التايل يوضح بشكل عام مكاسب الدول جنوب املتوسط الغريب من احلوار األطلسي، 
  :التكاليف النامجة عن اخنراطها فيهوكذا 

  
  
  
  
  
  
  
 



 

  :من الحوار األطلسي )الدول المغاربية( تكاليف ومكاسب دول جنوب المتوسط الغربي): 5(جدول رقم 
  

  تكاليف دول جنوب المتوسط الغربي من الحوار األطلسي مكاسب دول جنوب المتوسط الغربي من الحوار األطلسي
االستفادة من املعدات واألجهزة املتطورة حلرس احلدود والشواطئ  -

  .التابعة حللف الناتو
االستفادة من التدريبات املشرتكة مع احللف يف تطوير الكفاءات  -

التدريبات املشرتكة مع : مثال. (والقدرات العسكرية لدى الدول الشركاء
  ).تونس، املغرب، اجلزائر وموريتانيا

  .االنفتاح على املستجدات يف عمليات اإلنقاذ البحري -
زيادة اخلربة يف مكافحة اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية ومحاية النقل  -

  ).خاصة يف إطار مبادرة املسعى النشط(البحري 
املركز العمليايت لليقظة : موريتانيا(االستفادة من مساعدات أخرى  -

 ).اخل... وتسيري الكوارث

االلتزامات الناجتة عن اندماج قوات بعض الدول املغاربية يف جيش الناتو،  -
وما يعنيه ذلك من التدخل يف مناطق األزمات أينما وجدت، أي حتمل هذه 
الدول ألعباء مالية ال طائل منها، إضافة إىل خسائر بشرية حمتملة، فضال عن 

  .ألحيانأزمات دبلوماسية مع الدول املعنية باألزمات يف بعض ا
  ...).مشاركة تونس واملغرب يف سفور وكفور، دارفور: مثال(

ا للتفتيش  - إمكانية خضوع الدول الشركاء يف احلوار األطلسي حبد ذا
  .2009األمين من قبل قوات احللف، وهو ما رفضته اجلزائر عام 

مراقبة االتصاالت السلكية والالسلكية للدول املغاربية من قبل السفن  -
 .ية للناتو املتواجدة يف عرض املتوسط، حلجج أمنيةاحلرب

 في الميدان األمني

: املغرب. (االستفادة من مشاريع تنموية عديدة بتمويالت هائلة -
الصندوق االئتماين : برنامج لتخزين طاقة الرياح يف الصحراء، موريتانيا

والصندوق االئتماين لتمويل  .ألف يورو 300مليونني وقيمة اخلاص ب
  .)أنشطة التعاون

إطالق استثمارات اقتصادية يف دول اجلنوب يف إطار اتفاقيات التعاون  -
اليت ينص عليها احلوار يكون املستفيد األكرب منها عادة الدول األوروبية، 

  .والنتيجة استنزاف ثروات هذه الدول واستغالل يدها العاملة الرخيصة
طريق التفتيش إعاقة السفن التجارية اآلتية من وإىل الدول املغاربية عن  -

في الميدان 
 االقتصادي



 

تقدمي دول االحتاد األورويب األعضاء يف احللف ملساعدات مالية  -
ا على احلد من اهلجرة غري  بشكل ثنائي للدول املغاربية ملساعد

 ).املغرب- تونس، إسبانيا- إيطاليا(الشرعية حنوها 

  .الطويل أحيانا، وما يعنيه ذلك من خسارة ماليني الدوالرات
صرف املاليني على التدريبات العسكرية املشرتكة وتكوين الضباط يف   -

كليات احللف، بدال من إصالح الوضعيات االقتصادية املتدهورة للدول 
 .املغاربية

تدريب وتكوين الكفاءات العلمية واملهنية، واملسامهة يف تنمية دوهلا  -
  ).إيطاليا- تونس(األصلية يف حالة العودة 

  .حللف الناتو" العلم يف خدمة السلم واألمن"كاالستفادة من برامج  -
التسريع من وترية حتديث املدن الكربى للدول املغاربية يف حال  -

 .ورويبحسن االستفادة من التقدم األ

اهلجرة "استنزاف الكفاءات املغاربية بشكل حاد نتيجة اتفاقيات  -
حول هجرة  CREADعد إىل تقرير (حنو دول االحتاد األورويب " االنتقائية

  ).األدمغة املغاربية
التبعية العلمية والتكنولوجية للدول األوروبية الناجتة عن استرياد املعدات  -

  .احلديثة اجلاهزة دون العمل على نقل تكنولوجيا تصنيعها

في الميدان 
الثقافي، 

التكنولوجي 
 والعلمي

تسوية وضعية املهاجرين غري الشرعيني الذين سبق هلم الوصول إىل  -
دول  معني من اهلجرة الشرعية حنووالسماح بقدر . دول االستقبال
  ).اإليطايل-االتفاق التونسي(سنويا  االحتاد األورويب

ا  تكوين شرحية من األوروبيني ذوي األصول املغاربية، واليت - من شأ
مبا خيدم مصاحل  أن تؤثر يف قرارات دول االحتاد وجمريات األحداث فيها

 .دوهلا األصلية

تعرض املهاجرين الشرعيني املغاربيني والذين انتقلوا إىل أوروبا وفق اتفاقيات  -
 مغاربية لالضطهاد الديين والعرقي، دون حىت إمكانية إثبات ذلك-أطلسية

  .للدفاع عنهم
خلق نوع من الفوضى الداخلية واالنقسام االجتماعي نتيجة السعي  -

ص على السماح بقدر معني من للهجرة حنو أوروبا، بعد االتفاقيات اليت تن
 ).اإليطايل- املثال التونسي( اهلجرة الشرعية حنو دول االحتاد األورويب

في الميدان 
 االجتماعي

املسامهة يف أمن واستقرار املتوسط الغريب، وتفعيل العالقات  -
الدبلوماسية مع الشركاء األوروبيني من خالل تبديد األفكار اخلاطئة بني 

  .الطرفني

ويب األعضاء يف حلف مشال إمكانية منح األحقية لدول االحتاد األور  -
األطلسي للتدخل يف الشؤون الداخلية لدول جنوب املتوسط الغريب حبجة 

ا، واليت محاية حقوق اإلنسان و  د عترب انتهاكها أحياملبادئ الدميقراطية 

في الميدان 
 السياسي



 

خلق فضاء للتقارب السياسي من أجل لعب دور أكرب يف جمريات  -
  .السياسة العاملية

جنوب يف إطار /مشال أو جنوب/حل اخلالفات السياسية جنوب -
احلوار األطلسي، مبا جينب الدول املتوسطية النزاعات املختلفة والتوترات 

 .على خمتلف األصعدة

  . أوروباأسباب اهلجرة غري الشرعية إىل
استخدام ورقة اهلجرة غري الشرعية كوسيلة ضغط على الدول املغاربية لتقبل  -

  .له بشكل أو بآخر" التبعية"بعض قرارات احللف، مبا يعين 
فقدان الدول املغاربية لزمام األمور يف الفضاء املغاريب واملتوسطي على وجه  -

 .العموم
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  :الخالصة
اآلتية من دول جنوب  - الشرعية وغري الشرعية–رغم قدم التخوف األورويب من موجات اهلجرة 

فإن هذا التخوف قد ازداد، واكتسب . املتوسط الغريب، حيث املستعمرات القدمية لدول االحتاد
، اليت 2001طابعا دينيا بشكل واضح وأكثر تطرفا بعد تفجريات احلادي عشر من سبتمرب عام 

  .استهدفت الواليات املتحدة
يدات، فقد قامت الواليات املتحدة جبعل الدول األوروبية تعلن حالة ووفق نظرية عوملة التهد

" احلرب العاملية ضد اإلرهاب"ما جعل املتوسط بالتايل مسرحا ل. طوارئ ضد اإلرهاب الدويل
  .الذي مت ربطه بسرعة باحلركات اإلسالمية املتطرفة، وحىت باإلسالم يف بعض األحيان

ري الشرعيني الذين يعربون البحر األبيض املتوسط متجهني ونظرا لكون املهاجرين الشرعيني وغ
فإن هذا التخوف . أو العمل فيها، مسلمني يف ديانتهم/حنو الدول األوروبية لالستقرار وبذلك 

  .من اهلجرة غرب املتوسط أصبح له ما يربره لدى الدول األوروبية
مع سبع دول  1994، املبادرة اليت أطلقها حلف مشال األطلسي عام "احلوار األطلسي"وعن 

دخل هذا االهتمام فيه باهلجرة غري الشرعية غرب فقد ، -دول مغاربية 4منها –متوسطية 
املهاجرين غري الشرعيني من دول غرب ضمن املتوسط، بعد تأكد إمكانية انتقال عناصر إرهابية 

ا أحد اجلماعات الضفة اجلنوب ية للمتوسط حنو الضفة الشمالية، لتنفيذ أعمال إرهابية تكلفهم 
  .اإلرهابية املتطرفة العديدة، واليت تتخذ من بعض دول اجلنوب والساحل اإلفريقي مقرا هلا

ذا  هذه النظرة األمنية لدول حلف مشال األطلسي تفسر بوضوح أسباب عودة اهتمام احللف 
كما تفسر كذلك أسباب إدخال اهلجرة غري الشرعية . 9/11قه سبع سنوات قبل احلوار الذي أطل

يف السنوات األخرية ) اليت مل تكن ضمن حماور العمل املشرتك عند انطالق احلوار األطلسي(
، واليت دعت دول االحتاد األورويب األعضاء يف الناتو إىل املاضية كأحد املواضيع األساسية واهلامة

ا والعمل معا على احلد منها، والذي اعتربته أمرا ملحا، ويتطلب حلوال ضرورة  التعاون بشأ
  .مستعجلة، وفعالة
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بالتايل، وعلى هذا األساس، فقد عمل حلف مشال األطلسي على وضع ميكانيزمات خاصة كما 
ت قام باستحداث وسائل أخرى للعمل من خالهلا ومع شركائه املتوسطيني على مواجهة التهديدا

، واليت كانت من بينها -حسب اإلدراكات األمنية للحلف–األمنية اليت يعرفها غرب املتوسط 
تكثيف التدريبات العسكرية املشرتكة يف عرض البحر األبيض املتوسط، إضافة إىل ما يسمى 
مببادرة املسعى النشط اليت تطرقنا إليها، حيث البد من اإلشارة إىل أن هذه الوسائل وجدت يف 

دف مواجهة اإلرهاب الدويل يف احلوض املتوسطي، مث مت توسيع أهدافها لتشمل مكافحة الب دء 
  .اهلجرة غري الشرعية كذلك

ويبقى أن سبل مكافحة اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط ال يزال حمل نقاش واختالف بني دول 
ا من دول االحتاد اجنوب املتوسط  ألورويب األعضاء يف حلف األعضاء يف احلوار األطلسي ونظريا

مشال األطلسي، فرغم تصرحيات هذه األخرية بضرورة دعم برامج التنمية والدميقراطية وكذا ترقية 
حقوق اإلنسان واحلريات العامة كأهم السبل الكفيلة باحلد من تدفقات اهلجرة غري الشرعية حنو 

ا على أرض الواقع مازالت يغلب عليها الط ابع العسكري واستخدام الوسائل أوروبا، فإن ممارسا
الصلبة فضال عن احملتجزات مبا ال يتوافق مع حقوق اإلنسان، يف حني تبقى دول اجلنوب تفضل 
حلول التنمية واملساعدات املالية لتخطي حاالت العجز اليت تعاين منها واليت تعترب السبب الرئيسي 

ا جتد نفسها جمربة على اتباع دول االحت اد األورويب يف تفعيل الوسائل األمنية للهجرة، غري أ
ا أكثر فعالية من غريها، رغم أن الواقع يثبت فشلها يف كل مرة   .ملواجهة هذه الظاهرة واليت ترى أ

دول جنوب املتوسط الغريب األعضاء يف هذا احلوار األطلسي، فإن االلتزام مبثل هذا وبالعودة ل
فااللتزام باتفاق من هذا النوع سيؤدي بطريقة . لبية عليهاالتعاون ستكون له نتائجه اإلجيابية والس

أو بأخرى إىل استنزاف أدمغتها بطريقة قانونية، كما أن أي مساعدات مالية أو من نوع آخر 
سيخلق نوعا من التبعية للدولة املاحنة، فضال عن إمكانية ضغط الدول األوروبية عليها بدعوى 

من حيث املكاسب، فإن التدريبات اليت ختوضها كل دول  أما. حقوق اإلنسان أو الدميقراطية
جنوب املتوسط الغريب مع حلف الناتو من شأنه أن يطور من القدرات الدفاعية هلا، فضال عن 
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ا من مشاريع تنموية  ا من أسلحة جديدة ومتطورة يف كل مرة، إضافة إىل استفاد إمكانية استفاد
  .انياهامة كما هو احلال يف املغرب وموريت

–من هنا، يبدو واضحا أن احلوار األطلسي يعترب مغامرة البد على الدول جنوب املتوسط الغريب 
ا مطالبة حبسن استغالهلا مبا يضاعف من مكاسبها ويقلل من  -املغاربية خوضها، غري أ

  .تكاليفها
 



  
  

اتمة  ا
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  :الخاتمة
  

هي إذن ظاهرة طبيعية وجدت منذ وجود اإلنسان،  -كما أشرنا إليه يف هذه الدراسة–إن اهلجرة 
ا من حق كل إنسان يف . وهي ظاهرة حتركها دوافع اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية كما أ

وقد . إطار حبثه عن ظروف معيشية أفضل، وسعيا منه إىل ما حيفظ بقاءه وما يضمن له كرامته
غري "أو " غري شرعية"أو " سرية"اط البشري يف السنوات األخرية حمل إلصاق صفة أصبح هذا النش

ا إىل إقليم بلد معني لإلقامة أو العمل فيه"قانونية  دفعما . ، للتعبري عن حركة دخول غري مصرح 
الدول املعنية باستقبال املهاجرين بأعداد هائلة يف بعض األحيان إىل تبين سياسات صارمة للحد ب

وهو بالتايل حال القارة . ها، والتعاون مع البلدان املعنية بتصدير اهلجرة يف أحيان أخرىمن
إال " احلوار األطلسي"وما . األوروبية، املستقبل األول حلركة اهلجرة الدولية يف السنوات األخرية

جالسيما تلك املع- أحد تلك الوسائل اليت عمدت الدول األوروبية  رة دول نية بالدرجة األوىل 
إىل إتباعها من أجل احلد منها إىل جانب مبادرات أخرى على غرار مسار  -إليهااملتوسط نوب ج

  .وغريها... برشلونة، االحتاد من أجل املتوسط، سياسة اجلوار األوروبية
با، ويعود ذلك إىل و متثل حتديا أمنيا معقدا جدا يواجه أور فاهلجرة غري الشرعية حسب هذه الدول 

  :عدةأسباب 
يار أنظمة بعض الدول على سبيل املثال، ميثالن تربة خصبة أن  - 1 اندالع احلروب األهلية وا

ا تعد مصدرا لتدفق الالجئني واهلجرة غري  وملجأ آمنا للجرمية املنظمة واملنظمات اإلرهابية، كما أ
. يد باإلرهاب احملليوهكذا فإن التهديد الذي ميثله اإلرهاب الدويل مرتبط على حنو متزا. الشرعية

مبعىن أن اهلجرة . رتبطة بعضها ببعض يف الوقت نفسهمالتهديدات األمنية املتنوعة هذه هلذا فإن 
ا، فقد متثله بنقلها لعناصر إرهابية حنو أوروبا أو أعضاء يف  ديدا حبد ذا غري الشرعية إن مل متثل 

  .تنظيمات اجلرمية املنظمة
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اقتصادية بالدرجة األوىل وليست –ة هي حتديات اجتماعيةأن هذه التهديدات األمني - 2
  .تقنية–عسكرية

فاحلروب األهلية، اإلرهاب، اهلجرة واجلرمية املنظمة، مجيعها حتركها الظروف السياسية، االقتصادية 
ما جيعل التعامل األورويب معها من أجل احلد منها غاية يف الصعوبة، لكون أقوى واالجتماعية، 
تفيد يف شيء إليقافها، مما جيعل من امللح البحث عن وسائل حل أخرى تكون من األسلحة لن 

  .)اقتصادية وسياسية خاصة-اجتماعية(نفس طبيعة التهديد 
 :، ومن بينهاحماور أخرى لالنتقادات املوجهة إىل احلوار املتوسطي يضاف إىل ذلك

ف اليت تتابعها منظمة احللف قلة املعلومات حول التطورات اإلسرتاتيجية والنوايا واألهدا -
 .األطلسي يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط

 .انعدام التشاور لدى ضبط اخلطط وتطوير الربامج يف إطار احلوار- 
  .)1(عدم األخذ بعني االعتبار بصفة كافية حلاجيات بلدان احلوار لدى صياغة املقرتحات- 
حلف مشال األطلسي مع شركائه يف احلوار من دول جنوب مؤمترات من خالل قراءة نتائج و 

رغم اعرتافها (أكثر من غريها أن دول االحتاد األورويب تركز على احللول األمنية املتوسط، تبني 
غري أن هذه  .سواء العقابية منها أو الوقائية) بضرورة القيام بعدة مساعدات تنموية جلنوب املتوسط

ألن املسألة أعقد بكثري، فتطوير دول  ،املقاربة األمنية أثبتت قصورها يف وضع حد هلذه الظاهرة
ريب البشر اليت جتد  االحتاد األورويب لألجهزة املعتمدة يف مراقبة احلدود مل جتد نفعا مع مافيا 

، كما أن مراقبة كل احلدود دولهذه السة التضييق اليت متارسها عليها دائما حلوال ملواجهة سيا
ا  تتطلب تنسيقا دقيقا وتكنولوجيا عالية تفتقر إليها الدول اإلفريقية، هذا إىل جانب عدم قدر

  .على أن تشمل كل احلدود الربية والبحرية مما حيد من فاعليتها
قيقية الظاهرة فقط يف حني أن احملاولة احل نتائجفالرتكيز على اجلانب األمين يعين التعامل مع 

 .وعدم االكتفاء باألعراض تتطلب التعامل مع املسببات

                                                             
  .سابق مرجعتوماس بابنروت،  -1
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اإلجراءات األمنية املتشددة فشلت يف حتقيق اهلدف منها، وهو احلد من ظاهرة اهلجرة غري ف"
إذ يقول يف هذا . الشرعية، حسب الباحث شتيفان ألشر من معهد دراسات اهلجرة املقارنة

فعلى . تغيري طرق اهلجرة غري الشرعية وليس وقفها هذه اإلجراءات لن تؤدي سوى إىل :الصدد
سبيل املثال، بعد تشديد املراقبة على مضيق جبل طارق، يتبع املهاجرون اآلن طريقا حبريا آخر 

ونظرا لصعوبة الطريق وسوء حالة املراكب، يتعرض الكثري منهم . شرقي األندلس يف جنوب إسبانيا
يا إىل إتاحة الفرصة خللق عصابات حمرتفة تسهل نقل إىل الغرق يف البحر، وهو ما يؤدي فعل

وبالتايل، حتقق اإلجراءات املتشددة لالحتاد األورويب نتائج هي عكس . املهاجرين بتكلفة أعلى
يف حني تبقى األسباب الرئيسية، مثل الفارق اهلائل يف الوضع االقتصادي بني  .النتائج املرجوة متاما

-تبين مقاربة سوسيوضرورة  يعينا مم .)1("املهاجرين، بدون إصالحالدول األوروبية وأوطان 
واليت تعترب يف بلدان املنشأ للقضاء على البطالة والفقر حقيقية اقتصادية تعتمد على إحداث تنمية 

ستباقية تربط ظاهرة إاعتماد مقاربة  مبعىن آخر ،املسببات الرئيسية للظاهرة يف معظم األحيان من
   .التنميةاهلجرة بعملية 

ظاهرة اهلجرة السرية ليست مسألة ظرفية، بل باتت مكونا هيكليا ما زالت اآلليات املستخدمة إن 
حلد الساعة غري قادرة على تدبريه بشكل حيد من آثاره وانعكاساته، سواء على دول املنبع أو 

  :الدول املستقبلة هلذا جيب
ألمر تفعيل االتفاقيات املربمة بني الدول فيما اهلجرة ككل، ويتطلب ا قواعد إعادة النظر يف: أوال

خيص اهلجرة واليت تنص على ختصيص حصة من املهاجرين بصورة قانونية تستقبلها الدول 
ا قد تشكل صمام أمان بالنسبة لتنظيم اهلجرة .املتوسطية املتقدمة  ،ورغم حمدودية احلصة فإ

  .السرية واحليلولة دون تنامي وكثافة اهلجرة غري الشرعية أو
حماربة اهلجرة غري الشرعية تتطلب على املدى الطويل مواجهة األسباب واملنابع اليت تعود : ثانيا
  .واليت تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارق وانسداد األفق بسبب تنامي البطالة ،إليها

                                                             
 .مرجع سابق، نادية ليتيم، فتحية ليتيم -1
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اجتماعية تؤدي إىل خلق فرص العمل -اقتصادية إسرتاتيجيةومن مث ال مفر من سياسة إمنائية أو 
حتقيق هذا اهلدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشروعات و . واحرتام الكرامة اإلنسانية

  .اقتصادية واجتماعية وإجنازات ملموسة تسمح باستقرار املواطنني يف أماكن إقامتهم األصلية
من بينها املساعدة يف و  ،األدوارتفعيل احتاد املغرب العريب ليقوم بكثري من األعمال و  :ثالثا

 علىوقد أكدت مسألة اهلجرة  .التصدي للهجرة غري الشرعية اليت تعاين منها مجيع بلدانه تقريبا
االهتمام الذي يكتسبه االندماج املغاريب ويظل هذا االندماج املغاريب ضرورة ملحة من أجل 

        .متوسطية-استقرار كل املنطقة األورو
رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تنظر إىل التنمية كإسرتاتيجية لألمن والسالم تطوير  :رابعا

  .واالستقرار يف كل اإلقليم األفريقي واملتوسطي
العمل على حتقيق العدالة االجتماعية ومكافحة ممارسات الفساد والظلم لتحقيق نوع من  :خامسا

   .االستقرار
على –وبالتايل وعمال على تطبيق ميكانيزمات فعالة ملواجهة اهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط  

النقاط وتفعيل احلوار األطلسي مبا حيقق السلم واألمن يف حوض املتوسط، فإن - وجه اخلصوص
 :تطرح نفسها ألجل مواصلة احلوارديدة، اجليارات هذه اخلالتالية، أو باألحرى 

منطقة سيكون على بلدان احللف مستقبال أن تعرب عن أهدافها اإلسرتاتيجية والعسكرية يف " -
ذلك أن . تها كتابيا باتفاق مع بلدان احلوار يف شكل وثيقة أساسيةحوض البحر املتوسط وأن تثب

من احلوار األطلسي املتوسطي يفتقر إىل وثيقة مؤطرة مثل تلك اليت توجد بالنسبة ملبادرة الشراكة 
  .على سبيل املثال  (PfP)السالمأجل 

وسيمثل وجود هذا األمر دون شك القاعدة األساسية األوىل لعالقة أفضل مع بلدان جنوب 
 .املتوسط، كما أنه سيضفي طابعا أوثق نوعيا على االتفاقية املوجودة حاليا
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سينبغي متتني التعاون العسكري الذي يهدف إىل تطوير يف نوعية العمليات العسكرية املنسقة  -
هذه العمليات املنسقة تعترب من . بني جيوش احللف وجيوش البلدان اليت ال تنتمي إىل احللف

 .وجهة نظر اللجنة العسكرية موضوعا ذا أمهية خاصة
أن  ،بصفة جلية  دول جنوب املتوسط وحلف الناتوت التدريبات العسكرية املشرتكة بنيوقد أثبت

هذا التعاون من شأنه أن يدعم ثقة بلدان احلوار يف منظمة احللف األطلسي، عالوة على أن 
احللف األطلسي يتقبل بامتنان مثل هذه املساندة وما يتبعها من ختفيف احلمل على بعض وحداته 

 .العسكرية يف هذه التدخالت
ا لكن مسامهة أمنت ت ظل مع ذلك رهينة اإلرادة السياسية لبلدان احلوار من جهة، وبإمكانيا

 .العسكرية واملالية من جهة ثانية
 دولةمن أجل جعل هذا الربنامج أكثر جاذبية ينبغي مراعاة الطموحات واالنتظار اخلاص لكل   -

احلدود وتطويق  وميكن لالئحة العروض أن متتد من تقدمي املساندة يف مراقبة. احلوار دولمن 
انتشار األسلحة اخلفيفة، مرورا بالتعاون على مكافحة هذا النوع من انتهاك احلدود بعمليات 
ا  التهريب، ووصوال إىل تقدمي املساعدات يف وضع اإلصالحات العسكرية عن طريق متويل ميزانيا

 .ا من الئحة العروضوهكذا يكون بإمكان كل بالد أن ختتار ما يناسبه. ومراقبة دميقراطية سريها
ال بد من اإلشارة يف هذا املضمار إىل أن مسألة متويل االشرتاك يف برنامج عروض احللف 

يف حاالت  كة، وال يقدم احللف اعتمادات إالاألطلسي تكون على النفقة اخلاصة للبالد املشار 
وإن كانت يف حىت  تشارك،ال  دولوقد كان من شأن هذا اإلجراء أن جعل أغلبية هذه ال .خاصة

 .أغلب األحوال ترغب يف االشرتاك
تكوين جمموعة عمل قارة مكونة من احللف األطلسي واالحتاد األورويب تتوىل مهمة التنسيق بني  -
ففي منطقة حوض البحر األبيض املتوسط توجد يف أغلب . واحلوار األطلسي" مسار برشلونة"

  .ظمة احللف األطلسياحلاالت مصاحل مشرتكة بني االحتاد األورويب ومن
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كالمها يدعو إىل إرساء الدميقراطية وتدعيم االستقرار على املستوى الداخلي ويف ما بني البلدان، ف
  .)1("انتشار أسلحة الدمار الشاملاهلجرة غري الشرعية و وحماربة اإلرهاب العاملي بعالقة مع 

   : أن تنخرط يف جماالت التعاون التالية احلوار األطلسييجدر بدول ف ،وألن املسؤولية مشرتكة"
نظرا ملعاناة دول جنوب البحر املتوسط من اهلجرة غري الشرعية كدول عبور ودول إقامة غري   * 

ا شأن الدول األوروبية، فمن الضروري التعاون كشركاء متكاملني دي  شرعية،  شأ ، للتعاطي ا
   . مع اهلجرة غري الشرعية

ومكافحة اهلجرة غري   ) التجمع العائلي  التأشرية، ( بني متطلبات اهلجرة الشرعية  ضرورة التوفيق  * 
   . الشرعية

ريب املهاجرين جبهود أمنية مشرتكة بني الدول املعنية  *     .)2(" تعزيز مكافحة عصابات وشبكات 
توفري ومن الناحية األخرى، فإنه يتعني على دول جنوب املتوسط، خاصة الغريب منه، على 

الشروط األساسية حلياة أفضل ملواطنيها، مبا جيعلها يف غىن عن البحث عنها يف دول أخرى، 
  :واملتمثلة يف

تعزيز مبادئ الدميقراطية واحلريات األساسية، والعمل إرساء إصالحات سياسية حقيقية يشارك  *
  .فيها املواطنون يف عملية صناعة القرار داخل الدولة

سكن، بىن حتتية، استصالح أراض زراعية، فتح مصانع خمتلفة (لتنموية املختلفة تفعيل الربامج ا *
، تطوير القطاع والعمل على اكتساب التكنولوجيات احلديثة، تطوير قطاع اخلدمات والسياحة

  .، والعمل على القضاء على كل أشكال البطالة والفقر واألمية)وغريها... الصحي وحتسينه
ية والقضاء على كل أشكال التهميش، وحتسني الظروف االجتماعية دعم الربامج التعليم *

تمع   .للمواطنني مبا يضمن استقرار ومتاسك ا

                                                             
 .مرجع سابقتوماس بابنروت،  -1

  .مرجع سابقعبد اهللا تركماين،  - 2
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ويف حال متكن الدول جنوب املتوسط من حتقيق جزء من هذه اإلصالحات كخطوة أولية، فلن 
اهلجرة غري يكون عليها اللجوء إىل حلف األطلسي أو االحتاد األورويب أو غريمها للحد من 

الشرعية ملواطنيها حنو أوروبا، كما لن يكون عليها مجع جثث العشرات من أبنائها يف كل مرة من 
  .عرض املتوسط
أن أن اهلجرة واهلجرة غري الشرعية غرب املتوسط ليست وليدة السنوات األخرية، إال ومع التسليم ب

ي واملسبب الرئيسي لتزايد هذه حلف مشال األطلسي يعترب يف حقيقة األمر هو املشكل األساس
بغض النظر عن صحة أسباب –فقيام احللف بإطاحة دول . الظاهرة يف السنوات القليلة املاضية

األمن، فضال عن قد ساهم بشكل كبري يف الالاستقرار داخل هذه الدول وانعدام  -ذلك أو عدمه
، مما ترك الباب واسعا أمام انعدام مؤسسات الدولة رغم عدم وجودها يف ليبيا على سبيل املثال

ا  ريب البشر للقيام بنشاطا احلركات اإلرهابية لتنفيذ أعماهلا، وأمام شبكات اإلجرام املنظم و
اإلجرامية على نطاق واسع وحبرية أكرب، وبالتايل نقل هذه التهديدات من جنوب املتوسط الغريب 

وله األوروبية األعضاء فيه قبل القيام بأي حنو مشاله، وهو األمر الذي مل يتنبه له حلف الناتو ود
مث إن ما زاد من تأزم الوضع أكثر هو اعتماد احللف على الوسائل العسكرية . تدخل عسكري

فطنت إليه اقتصادية، وهو ما ت-هذه النتائج، واليت تعترب يف أغلبها ذات أسباب سوسيوملواجهة 
، مما يدفعنا إىل التساؤل ر األبيض املتوسطبعد عشرات القتلى يف البح دول مشال وجنوب املتوسط

  .تطبيق احللول الالزمةفيما إذا مل يكن قد تأخر الوقت على 
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