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:اإلهداء

ءالدعاو النصحوبالعونیبخالنيلماللذانالعزیزینالوالدینإلىالمتواضعالعملهذاأهدي
"تعالىقال "صغیراربیانيكماارحمهماربيوقلالرحمةمنالذلجناحلهماواخفض:

وأختي وزوجها وابنهما طه األنیس مراد، حسن، حسین:إخوتيإلى،)23اآلیة(اإلسراء
.وأعماممن أخوالأسرتيكلو 

.خنفوفأحمدوالنضالدربي في الكفاحرفیقإلى
لي و وكل من یعرفنيواألصدقاءاألحبةكلإلى ٕ جمیعإلىأهدیهكمافي الدراسةئيلزمالا

.مهیديالعلوم السیاسیة جامعة العربي بنقسم أساتذة



:وعرفانشكر

.رحمتهو وعونهبفضلهلهذافقنيوالذيالحمد هللا
؛ العملهذاإتمامفيبعیدمنأوقریبمننيساعدمن علمني و كلإلىبالشكرأتوجه

"سمیة" إلي مصلحة التدریس لقسم العلوم السیاسیةالتقدیرمعانيبأرقىأتقدمكما
مدةطوالاالهتمامحسنمنبهحظیتجامعة أم البواقي لما "هند" مني"""صبرینة" 

أستاذة رباحيأمنة الدكتورةالخاص إلى كل منأوجه شكريوكذلك القسم فيدراستي
"زین العابدین األستاذین القدیرین و ،03العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة جامعة الجزائر

أم البواقي.جامعةبالعلوم السیاسیة والعالقات الدولیة أساتذة"مبروك ساحليمعو" و"



ملخص الدراسة

الدراسةملخص

فيالعامةاألمنیةالسیاساتصنعفياألوروبياالتحاددورتهتم الدراسة بتفحص واقع 
منطقة البحر كرهان أمني فيالشرعیةغیرالهجرة، وذلك بتسلیط الضوء علىالعربيالمغربدول

تأثرهلا: مفادهرئیسةإشكالیةمعالجةتركز الدراسة على االبیض المتوسط. في هذا الصدد،
الدول المغاربیة الخاصة بمكافحة الهجرة في تشریعات األوروبياالتحادوقوانینومعاییرسیاسات

مشتركة بین الدول األعضاء لالتحاد ودول أمنیةات عامةسیاسغیر الشرعیة، وبذلك صناعة
؟جواره المغاربي

تكمن أهمیة الدراسة في التطرق إلى المقاربات النظریة إلعادة صیاغة مفهوم جدید لألمن، 
وذلك من خالل كشف وتحدید طبیعة العالقة بین المفهوم غیر التقلیدي لألمن ومفاهیم رئیسة 

السیاسة العامة والسیاسة العامة األمنیة. لتبین الدراسة بأن مقاربة ومحوریة في الدراسة كمفهوم 
لألمنبراغماتیةنقدیةكمدرسةكوبنهاغنمدرسةإسهاماتمفهوم األمن من منظور نقدي، سیما 

األوروبينقدیتین رادیكالیتین لألمن، توضح دور االتحاد نكمدرستیوباریسأبریستویثومدرستي
خاصة على صعید "الخارج"و" الداخل"بینالتهدیدمخاطروأهم األمنیةفي صنع السیاسات العامة 

السیاسات العابرة للركائز.
تنتقل الدراسة لتبین الدور المنوط باالتحاد األوروبي كفاعل رئیس في عملیة صنع السیاسات 
العامة االمنیة في الدول المغاربیة والخاصة بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة وذلك من خالل خطط 

دأي: "المشروطیة" و"االختالفیة". تهدف الدراسة هنا إلى عمل سیاسة الجوار األوروبیة وتكریسها لمب
دول المغرب العربي بهدف نقل النماذج القانونیة والمؤسساتیة األوروبیة إلى توضیح أهم سیاسات 

صنع سیاسات عامة أمنیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة.
غرب العربي یعد من أهم تخلص الدراسة إلى أن قانون تجرم الهجرة غیر الشرعیة في دول الم

ا أمنیابنیویاتعاقدفي المنطقة وفیما إذا كان یعكس بشكل واضح األمنیةمخرجات السیاسات العامة 
. وهذا من خالل دراسة مقارنة لتشریعات تشریعات المغاربیةال"وروبانیةأكثر من تكریسه لـ"أ

وسیاسات دول المغرب العربي المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة ومدى تعاطیها مع سیاسات االتحاد 
.لممارساتياو من زاویة نقدیة على الصعیدین النظري األوروبي



ثــــــــــــــة البحـخط

ثـــــــــــــخطة البح

ـةــــــــــــــــــــمقدم
األمنتحول مفهومفي ظلاألمنیة اإلتحاد االوروبي وصنع السیاسات العامة الفصل األول: 

بین "التوسیع" و"التعمیق"
العامة االمنیة: السیاسة مفاهیم أساسیة في : األولالمبحث 

دراسة في مرتكزات ومعاییر السیاسة العامة االمنیة لإلتحاد األوروبي.
والسیاسة العامة االمنیة: دراسة في المفاهیم.السیاسة العامة : االولالمطلب 

األمنیة.بالسیاسة العامة والسیاسة العامةعالقة األمن : نيالمطلب الثا
االوروبي.لالتحاداالمنیة : مرتكزات ومعاییر السیاسة العامة المطلب الثالث

ألمن من منظور المقاربات النقدیة: بین التوسیع والتعمیقمفهوم االتحول في : الثانيالمبحث 
مدرسة كوبن هاغن.من منظور مفهوم االمن الموسع: االولالمطلب
باریس للدراسات النقدیة.و ابریستویثمدرستيمن منظور مفهوم األمنتعمیق الثاني:المطلب 

بین "الداخل" ومخاطر التهدیدالعامة االمنیة لالتحاد االوروبيلث: السیاسة الثالمبحثا
ة للركائزتوظیف السیاسات العابر و"الخارج":

دارة مخاطر التهدید.االوروبیة العابرة للركائز و السیاسات االمنیة: المطلب االول ٕ ا
."الخارج"و"الداخل"بین السیاسات االمنیة العامة االوروبیةصنع : لثانيالمطلب ا

امة في الجوار المغاربي صنع السیاسات األمنیة العاإلتحاد األوروبي و : الفصل الثاني
الهجرة غیر الشرعیة نموذجامكافحة المتوسطي:  

أمنیة.-المغرب العربي: مقاربة جیومنطقة في االمنیة الجدیدة التهدیدات : األولبحثالم
المنیة الجدیة في المغرب العربي.التهدیدات ا: األولالمطلب 

المغرب العربي.دول لدىأمني جدید كرهانالشرعیةالهجرة غیر : نيالمطلب الثا
الهجرة غیر الشرعیة كجریمة عابرة لألوطان.المطلب الثالث: 
مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في المغرب العربي في اطار سیاسة الجوار المبحث الثاني:

االوروبیة. 
؟سیاسة الجوار االوروبیةبما المقصود: المطلب االول
: خطط عمل سیاسة الجوار االوروبیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة المطلب الثاني

دول الجوار المغاربي:نقل النماذج القانونیة والمؤسساتیة األوروبیة إلى المطلب الثالث: 
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افحة الهجرة غیر الشرعیة؟أمنیة لمكنحو صنع سیاسات عامة 

بنیويتعاقد الدول المغاربیةتجریم الهجرة غیر الشرعیة كسیاسة عامة أمنیة في : الفصل الثالث
تشریعات المغاربیة؟لل"وروبانیةأ"أمني أم 

تجریم الهجرة غیر الشرعیة كسیاسیة عامة أمنیة في الدول المغاربیة من منظور: المبحث األول
أي دور یلعبه االتحاد االوروبي؟نقدي:

الدراسات النقدیة لألمن وتجریم الهجرة غیر الشرعیة:المطلب االول: 
المعیاریة؟ األوروبیةتغلیب للخیارات

منیةكسیاسة عامة أالخیارات االستراتیجیة االوروبیة وتجریم الهجرة غیر الشرعیة المطلب الثاني:
كالسیكي؟- في الدول المغاربیة: نحو منظور واقعي نیو

تجریم الهجرة غیر الشرعیة كسیاسة عامة امنیة في التشریعات المغاربیة:: المبحث الثاني
ة بین الجزائر، تونس والمغربدراسة مقارن

بین النموذج السیاديرتجریم الهجرة غیر الشرعیة في الجزائ:األولالمطلب 
متوسطیة- والشراكة األورو

المغرب وتونس:تجریم الهجرة غیر الشرعیة في :المطلب الثاني
.السیادة النسبیة وموازین الربح والخسارةتكریس نهج
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 دمــــــــــــــــــــــةمق 
 

والدول المطلة عليه أهمية خاصة،  البحر األبيض المتوسطتأخذ قضايا األمن في حوض        
 الرئيس المحور اباعتباره المنطقة المتوسطيةتمتع بها تالتي  االستراتيجيةبسبب األهمية فقط ليس 

، في حد األمن المتوسطي ايابه قض تميزت بسبب ما أيضا بلالذي تدور حوله حركة العالم القديم، 
 سمح باالهتمام والنظر إلى األمنتمحاولة بلورة سياسات أمنية عامة من حساسية عند  ذاتها،

ذي تغيرات  مشترك مصيري وموضوع أي؛ جعل هذا األمن من النظام العام الوطني كرهان الوطني
 .1العومحلية ظل العالقاتهامة في 

ومع سقوط حائط برلين، تغيرت الرؤية األمنية  القرن الماضي، تسعينيات دايةومنذ بإال أنه        
ينظر إلى الفوضى أصبح ففي وسط وشمال القارة  ؛روبية وصارت ترتبط بموقع كل دولةللدول األو 

على أساس أنها المصدر األول لتهديد األمن األوروبي،  سابقا الناشئة عن انهيار االتحاد السوفييتي
أن التهديد يأتي أساسا من تكمن في النظرة الغالبة في غرب وجنوب القارة  تان ما غدسرعبينما 

حسب العديد من الباحثين، لها جذورها ، أن التهديدات القادمة من الجنوب جنوب المتوسط، حيث
 .كرية وحدها لضمان األمن األوروبياالقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولذلك ال تكفي القوة العس

يجب وضع سياسة شاملة عامة تتضمن كل هذه الجوانب، وهذا يعكس التحول  وة على ذلك،عال
النقدية ما أوضحته بشكل جلي الدراسات األمنية حسب  التسعينياتالذي طرأ على مفهوم األمن منذ 

 .ادة تحديد معظم المفاهيم الهامة الخاصة باألمن في حد ذاتهعلى أنه ثقل في إع
ياق، كان أيضا للثورات العربية في الضفة الجنوبية من المتوسط تداعيات أمنية في هذا الس       

من متوسطية -مستقبل العالقات األورو لك، وكذالمتوسطية برمتها مستقبل المنطقة خطيرة على
ظهور بؤر اهتمامات جديدة، حيث ال تبدو مستبعدة مخاطر انتقال العدوى من دول تعيش خالل 

 جل بلدان المنطقة وفي مقدمتها البلدان المغاربيةإلى ومعضالت أمنية اسية أزمات اجتماعية وسي
العابرة الجرائم مصدرا للعديد من التهديدات االمنية الجديدة خاصة منها  مهدا بل أضحتباعتبارها 
جراءات أمنية فجاءت على إثر ذلك لألوطان.  مغاربية-األورو الشراكةفي إطار  مكثفة مبادرات وا 

نحو تنميط العالقات االقتصادية  ،تحول المعضالت االمنية الداخلية الى أخرى خارجية مع تجهتل
في ضوء المتطلبات السياسية  الجوار المغاربي وهذافي جيرانه مع األوروبي  التحادل والتجارية

                                                 
اعل عدد القضايا والفو  وتيرة العولمة وما تمخض عنه من زيادة لزيادةنتيجة   (Glocalization)ظهر مصطلح العومحلية 1

التحديات االمر الذي جعل من  .ة، باإلضافة الى تسهيل التطور التكنولوجيلمشاركة في حقل العالقات الدوليالقومية ا-عبر
االعتماد المتبادل . هذا ما أدى إلى استمرارية العالمية تتطلب اليوم إما حلوال حكومية، ما بين حكومية أو حلوال من نوع خاص

 .الوطنية والمحليةو  االقليميةو  يةعالمالفضاءات ال بين الدول في
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-االستراتيجية األورومع الخيارات  تعاطي هذا االخيروضرورة من جهة،  لالتحادواألمنية الجديدة 
 بعد الثورات العربية، من جهة أخرى. غاربيةم
   

 أهمية وأهداف الدراسة .1
"دور االتحاد االوروبي في صنع السياسات العامة االمنية في الدول إن ما يجعل موضوع        

األهمية تكمن  .للموضوععملية الو  علميةالاالهمية المغاربية" موضوعا جديرا بالدراسة، هو تلك 
يساعد على فهم بعد علمي وأكاديمي  هذا االخير موضوعا ذوكون ي ف للموضوع العلمية

 خاللمتغير كعالم اليوم، خاصة من لألمن االوروبي في عالم  الجديدة االستراتيجية المنطلقات
كظاهرة مستفحلة في البحر االبيض  - 1الهجرة غير الشرعية (Securitization) "نةنأم" عمليات

دراجها ضمن الت -المتوسط  االتحاد ب دفع . االمر الذيالعابرة لألوطان هديدات األمنية الجديدةوا 
تكثيف تعاونه االمني مع بلدان المغرب العربي بهدف صياغة سياسات عامة امنية األوروبي إلى 

نها كفيلة ؛ طالما أمتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها تشكل الحل االنسب والفعال
 الدول المعنية بذلك.ين ببتحقيق تعاقد بنيوي 

األمنية تلك الممارسات تحليل في  للموضوع محل البحث، فتتمثل العملية األهميةأما        
الحكومية وتأثيرات الهيكلة السياسية للتقنية التكنولوجية والمعرفة االمنية والعين االلكترونية. وهي 

سياسات "أمننة" بشكل جلي فحوى  برزلذي ي  وا لمبدأ المراقبة والمعاقبةاالجراءات األمنية المكرسة 
بين بلدان  عامة أمنية مشتركةسياسات قضايا الهجرة غير الشرعية الهادفة، بشكل رئيس، إلى بلورة 

التي تجرم كل من االتحاد وبلدان المغرب العربي، سواء من خالل "أوروبانية" التشريعات المغاربية و 
ب، أو من خالل ه في كل من الجزائر تونس والمغر ن يساعدم و/أويقوم بفعل الهجرة غير الشرعية 

 الممارسات الشرطية وأجهزة الرقابة والضبط االجتماعي على الحدود المتوسطيةمدى نجاعة تحليل 
 كما تقدمها االجندة االمنية المركزة لإلتحاد االوروبي.

 

                                                 
1

قضية هامة يحللها  يعد مسألة أمنية ،إن الربط بين األمن والهجرة وكيف تصبح هذه األخيرة، عبر خطاب اجتماعي وسياسي 

ة ديديي بيغو بطريقة جيدة لما يقول إن مقولة "الهجرة مشكلة أمن كبرى بالنسبة ألوروبا" ليست فقط مجرد مالحظة، بل "قو

صيغة مضمون الكالم التي تغير المدلول االجتماعي لمفهوم الهجرة" والتي تحولها "بقوة المفردات" إلى مسألة أمن تحل 

 أنظر: بوسائل خاصة. ولهذا السبب، فإن مفهوم األمن ليس موضوعيا، بل هو صورة لواقع مهدد بحد ذاته.

 .33عبد النور بن عنتر، الجزائر، ص. 

ى عمليات "أمننة الهجرة غير الشرعية" بذلك الواقع المبني اجتماعيا ال المعطى مسبقا. بمعنى؛ أن االفكار في هذا السياق، تعن

الشخصية لرئيس حكومة ما في ظل العالقات الدولية، ال داللة لها إال إذا كان معناها يتقاسمه بشكل واسع أعضاء مجتمع ما أو 

ا هو موضوعي وما هو ذاتي كما يقول ألكسندر ونت، صاحب كتاب النظرية دولة ما أو مجموعة ما...إلخ. وبذلك يتداخل م

 االجتماعية للعالقات الدولية.
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ن تحديد أهم األهداف التي وانطالقا من االهمية العلمية والعملية للموضوع محل الدراسة، يمك   
 تصبو اليها الدراسة كاآلتي:

  بلدان أهم ظاهرة اجتماعية منتشرة في الهجرة غير الشرعية باعتبارها تسليط الضوء على
وما لذلك من دور رئيس في تحويلها  -كبلدان منشأ ومعبر في آن واحد  -المغرب العربي

تحديد أهم اآلليات هذا من خالل الى ظاهرة أمنية باألساس في المنطقة المتوسطية و 
 هذه الظاهرة.للحد من  الردعية منها والسياسية القوانينو 

 االمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة  العامة اتإبراز دور االتحاد األوروبي في صنع السياس
مع شركائه من البلدان المغاربية، وفي  مقدمتها: الجزائر  غير الشرعية، وهذا  بالتعاون

 لمغرب.وتونس وا
 باإلضافةللدول المغاربية ودول االتحاد االوروبي،  التشريعات الوطنية مدى أهمية توضيح 

في بلورة سياسات عامة  م الهجرة غير الشرعيةير تجب والخاصةالبروتوكوالت الدولية الى 
 أمنية في المنطقة المتوسطية.

 

 شكالية الدراسةا .2
 واختصاصية ين، يكمن أولهما في خصوصيةيسإشكالية الدراسة من متغيرين رئتنطلق        

في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على االمن لدول األوروبية السياسات االمنية ل
تلك من االتحاد االوروبي لحماية  االوروبية األمنيةالقدرات من خالل زيادة وهذا ، االوروبي

عن الجرائم العابرة لألوطان التي يرتكبها  التداعيات االمنية الخطيرة التي من شانها ان تتمخض
في محاولة االتحاد  ،يتمثل ثانيهما داخل او على الحدود االوروبية. المهاجرين غير الشرعيين

األوروبي بلورة مجموعة من المعايير والمحددات التي تضبط حوض المتوسط من اجل التحكم في 
عتبر هذه خاصة دول المغرب العربي، حيث تصنع السياسات العامة األمنية لدول جنوب المتوسط 

القرار لما وهي التي تحتل صدارة اهتمام صناع  ؛قضايا السياسة العامةالسياسة واحدة من أهم 
لكن جرة العادة أن درجة هذا التأثير تختلف من دولة إلى أخرى حسب  .تبلغه من أهمية كبيرة

 .قابليتها لتأثر
 لدراسة كما يلي:وفي ضوء ما تقدم، تكون إشكالية ا 

الدول المغاربية الخاصة تشريعات في  األوروبي االتحاد وقوانين ومعايير سياسات ثرؤ ت هل
مشتركة بين الدول االعضاء  أمنية ات عامةسياس صناعة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبذلك

     ؟لالتحاد ودول الجوار المغاربي
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نها أن تساعد على تفكيك موضوع الدراسة أن شتتفرع هذه اإلشكالية إلى تساؤالت جزئية م  
 وتبسيطه وهي:

 

 األسئلة الفرعية للدراسة .3
  من منظور الدراسات النقدية  اإنساني اأم خطر  اأمني اهل تعتبر الهجرة غير الشرعية خطر

 لألمن؟
  المتعلقة األمنية العامة السياسات مفهوم ب االوروبي الداخلي األمنمفهوم ماهي عالقة

 ير الشرعية خارج حدوده االقليمية؟بالهجرة غ
  هي االطر السياسية والقانونية االوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة ما

المغرب على بلدان  أن يؤثر لقانون األوروبي ذو المعايير العالمية، وهل يمكن لالمتوسطية
 المنطقة؟ في لمكافحة الهجرة غير الشرعيةلتبني سياسات أمنية عامة  العربي

  ،والسياسية منها القانونية االوروبية سياسات قبول االختيارات النتائج التي تحدثهاهي ما ثم 
بما فيها  ،بلدان المغرب العربيمقابل األنظمة األصلية والمتجذرة في وخاصة االمنية 
 ؟رضةالجماعات المعا

 

 فرضيات الدراسة  .4
 لدراسة على النحو اآلتي: اصياغة فرضيات ة موضوع البحث، تم لإلجابة على اإلشكالي     

تجريم الهجرة غير الشرعية من خالل الممارسات  كلما زاد الطابع الردعي لسياسات وقوانين -
الشرطية والعقابية لدى الدول االعضاء لالتحاد االوروبي والدول المغاربية، كلما زادت وتيرة الهجرة 

 غير الشرعية في المنطقة المتوسطية.
بر االطر السياسية والقانونية والمعايير االوروبية من جهة، والسياسات التنموية في الدول تعت -

في المنطقة  من حدة الهجرة غير الشرعية بالتقليص المغاربية من جهة أخرى الحل الكفيل
وبذلك صناعة سياسات عامة أمنية مشتركة بين الدول االعضاء لالتحاد االوروبي  ؛المتوسطية
 ره المغاربي.ودول جوا

 

 منهج الدراسة  .5
نظرا لحساسية وتعقيد موضوع الدراسة بسبب تعدد متغيراتها التي تتطلب تحديد أبعدها، بات      

من الضروري تبني توليفة منهجية مختلفة. وعلى هذا األسس، عمدت الدراسة إلى استخدام المنهج 
جل الوصول أمن وهذا سة الحالة. ومنهج درا والمنهج التاريخي ومنهج تحليل المضمون المقارن

 استخالص نتائج الدراسة وفقا لمنهج علمي واضح المعالم.
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  المنهج المقارن (The comparative approach)  
 ىفي مدمن خالل إبراز وتحديد أوجه االختالف وأوجه التشابه المقارن  المنهجالدراسة تبنت       

الخاصة بتجريم و التي يصوغها االتحاد األوروبي األمنية  للسياساتتبني دول المغرب العربي 
 ات الجوهرية للظاهرة محل الدراسةخالل التركيز على المتغير  من . وهذاالهجرة غير الشرعية

وما مدى استجابتها للضوابط التي يصنعها االتحاد األوروبي في  على حدى دراسة كل دولة ؛بمعنى
 ستراتيجياتاالالمقارن في هذه الدراسة بتوضيح  هجمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما ي عنى المن

وفيما اذا كانت هذه  الهجرة غير الشرعية لمكافحةالدول المغاربية  من لدنالمتبعة  والسياسات
 االستراتيجيات والسياسات متقاربة أم متباعدة في إطار العالقات مع االتحاد االوروبي.

 

  منهج دراسة الحالة    (The case study approach) 
، انتهجت الدراسة حذو منهج دراسة الحالة، وذلك لعدة لدراسة الموضوع واختبار الفرضيات      

مبررات موضوعية، كون الهجرة غير الشرعية بمثابة حالة نموذجية تبين لنا دور االتحاد األوروبي 
تعمل في صنع السياسات العامة األمنية في دول المغرب العربي من خالل وضع معايير وأليات 

هذا المنهج في كونه طريقة علمية تعتمد على جمع البيانات  م هذه الظاهرة. وتكمن أهميةيتجر على 
عامة والعلوم السياسية خاصة،  االجتماعيةالخاصة بدراسة حالة معينة في إطار بحوث العلوم 

سواء أكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا، وذلك من خالل تحليلها ومسايرة المراحل 
ى نتائج علمية ودقيقة يمكن تعميمها على الحاالت األخرى والخطوات التي تمر بها بغية الوصول إل

 المشابهة لها. 
 

   المنهج التاريخي(The historical approach) 

تبقى موحدة وهي وضع الظاهرة المنهج التاريخي  انتهاج الدراسة حذوه الغاية والهدف من إن      
خالل ثالثية منهجية  مستقبل( والتعامل معها منو  )ماضي، حاضرة ضمن ثالثية مجالي

 تفسير بما يساعد على التنبؤ(.  و )استحضار من الماضي، تحليل، 
السياسات واالستراتيجيات االمنية المتبعة من يخول المنهج التاريخي للدراسة تفحص وتحليل        

قبل االتحاد االوروبي من منظور االمن التقليدي ومن منظور االمن غير التقليدي؛ مما يسمح 
دراسة بتفحص واقع السياسات االمنية العامة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض لل

مما يعود بالفائدة على التحكم الجيد بمتغيرات البحر االبيض المتوسط عبر فترات زمنية محددة. 
لمثل هكذا سياسات في مجال حساس كمجال  والقانوني واالمني الدراسة وتحديد التطور السياسي

 االمن.
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  منهج تحليل المضمون 
بالضرورة المنهجية والموضوعية  السياسات العامة االمنية في المتوسطتتميز دراسة        

للدول والتشريعات الوطنية  وخطط عمل سياسة الجوار االوروبية الستعانة بالنصوص القانونيةل
سية لقادتها خالل المؤتمرات وكذلك الخطب السيا المستقبلة لهذه السياسات )الدول المغاربية(،

العمل بمنهج تحليل  ،استوجبت الدراسة موضع البحث ،وعلى هذا األساس .والمجالس الوطنية
المضمون من خالل القيام بوصف منظم ودقيق لمختلف النصوص والتشريعات والخطب التي من 

حول المتغيرات استطالع الحقائق وتحديد نتائج دقيقة  من اجلشأنها تدعيم معطيات الدراسة 
 الرئيسة للدراسة موضوع البحث.

 

 الدراسات السابقة .6
دور االتحاد : "تناولت بالدراسة والتحليل موضوع حاولت الدراسة اعتماد معظم المراجع التي      

 " وهذا بتسليط الضوء علىاألوروبي في صنع السياسات العامة األمنية في دول المغرب العربي
 ما يلي:هذه أدبيات الدراسة ك تصنيفكنموذج للدراسة. ويمكن عية تجريم الهجرة غير الشر 

 

 الكتب 
سياسات العامة الباعتبار أن الدراسة تهتم بتحليل كيف يتدخل االتحاد األوروبي في صنع         

تجريم الهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص، ب فيما يتعلقدول المغرب العربي دى األمنية ل
من اجل ضبط السياسات األمنية لدول المغرب  االتحاد السياسات التي يتبناهاوتركيزها على أهم 

العربي، انصب اهتمام الدراسة في هذا السياق، على أمهات الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع 
ـ"تحديات األمن القومي في شرق المتوسط"، ـكتاب ميالد مفتاح الحارثي الموسوم ب :وفي مقدمتها

-3995)نوان: "أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس وكتابه الثاني بع

، ت االتحاد األوروبي تجاه المتوسط"، باعتبارهما كتابين في التخصص ع نيا بشرح سياسا(2002
ة في جنوب شرح أهم اآلليات المتبعة من طرف االتحاد للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعي لكوكذا

 واجهها االتحاد األوروبي.يكبر التهديدات األمنية التي أبحت المتوسط، والتي أص
 

 الرسائل الجامعية 
دور االتحاد األوروبي في صنع السياسات العامة األمنية في دول " :لم يحظ موضوع        

باهتمام واسع على مستوى مذكرات  نموذجادراسة تجريم الهجرة غير الشرعية  :المغرب العربي
تناولت هذا  سبق وأن والتي ،على مستوى الماجستير والدكتوراه ،ذه األخيرةالتخرج، إذ أن ه
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 تم الرجوع اليهانذكر من أهم الدراسات التي الموضوع تعدُّ على األصابع. في هذا الصدد، 
عنابة بصايش عبد المالك، من جامعة برج باجي مختار  :بالموضوع دراسة وااللمام أكثر لإلحاطة

تم  مذكرة ماجستير ، وهيمغاربي في مجال مكافحة الهجرة غي القانونية"-رو"التعاون األو  :حول
، حيث عالجت هذه الدراسة أسباب ظاهرة الهجرة غير 2007-2006 مناقشتها للموسم الجامعي

على ضرورة التعاون  هاتركيز  الحد منها. هذا فضال عنسبل وآليات  لكرها وكذالقانونية وأثا
برات للوصول إلى حل إيجابي للمشكلة. كما نذكر في هذا الشأن، دراسة تبادل الخوتنسيق الجهود و 

"البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات  :ختو فايزة، من جامعة الجزائر حول
 .0202/0200 تم مناقشتها للموسم الجامعي: مذكرة ماجستير ، وهي"2030-3995مغاربية -األورو

رة غير الشرعية بين الخطر األمني والتحدي اإلنساني من خالل اهتمت الدراسة بموضوع الهج
والرهانات األمنية والتحدي اإلنساني التي تفرضه على أوروبا  0991الوقوف على مسار برشلونة 

.هذا ية ودور سياسات دول الجنوبمغارب-واختزالها والمعالجة في إطار اتفاقيات الشراكة األورو
السياسة األمنية األوروبية في مواجهة الهجرة " :بتقة حول الموضوعباإلضافة إلى دراسة خديجة و 

 والتي تعد دراسة متخصصة وعلى قدر كبير من األهمية. "،غير الشرعية
 

  االجنبية بالغةمراجع 
 الباحثة نيكول ويشمان  مقال منها على صفوة الدراسات األجنبية خاصة اعتمدت الدراسة     

(Nicole Wichman و )ب المعنون:  
“The intersection between justice and home affairs and the European neighbourhood 

policy: stocktaking logics, objectives and practices”.  
نقل النماذج القانونية في التخصص بحيث درس كيفية األجنبية المقاالت  أهمباعتباره من 

 .لمغاربياجوار دول الوالمؤسساتية األوروبية إلى 
 صعوبات الدراسة .7
عداد هذه الدراسة عائقا كبيرا نظرا لقلة الدراسات السابقة         يعد ضيق الوقت في إطار إنجاز وا 

جع من أجل جمع كل ما االمر جعلنا نبحث باستمرار عن الكتب و  المتخصصة حول موضوع، مما
ول المغرب العربي من منية في دكتب حول دور االتحاد األوروبي في صنع السياسات العامة األ

وكذلك جمع الرسائل واألطروحة الجامعية على مستوى العديد  أكاديمية باألساس. كتب ومقاالت
لك عدم جامعة باتنة وجامعة قسنطينة. وكذمن جامعات الجزائر وفي مقدمتها جامعة الجزائر، 

والمغرب وهذا راجع إلى  تمكننا من جمع المعلومات اكبر عن بقية دول المغرب العربي تونس
 من جهة أخرى. التنقلمن جهة، و  بالهيئات الرسمية لهذين البلدين صعوبة االتصال
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غياب المعلومات عن السياسات األمنية في دول المغرب العربي ألنها تمتاز بالسرية        
 وشخصنة صانع القرار في إصدار مثل هكذا سياسات. 

نظرا لتخصصنا في مجال الدراسات السياسية  انوني بشكل جيدعدم تمكننا بضبط الجانب الق    
 اكثر من تمكننا من االطار القانوني للدراسة.

 

 هيكل البحث ومحتوياته .8
  :وهي فصول ثالث إلى البحث هذا تقسيم تم

 بين األمن مفهوم تحول ظل في األمنية العامة السياسات وصنع األوروبي اإلتحاد األول الفصل
 في أساسية مفاهيم تناول أولها مباحث، ثالث إلى الفصل اذه متقسي تم حيث ،ميقوالتع التوسيع
 ،األوروبي لإلتحاد األمنية العامة السياسة ومعايير مرتكزات في األمنية دراسة العامة السياسة

 لالتحاد االمنية العامة السياسة ،الثالث. النقدية المقاربات منظور من األمن مفهومل خصص الثانيو 
 الفصل ركائز أمالل عابرةال السياسات توظيف "الخارج"و" الداخل" بين التهديد ومخاطر وروبياأل

اإلتحاد األوروبي وصنع السياسات األمنية العامة في الجوار المغاربي المتوسطي مكافحة  :الثاني
ت التهديدا مضمونه في جاء األول المبحث مبحثان، على يحتوي الهجرة غير الشرعية أنموذجا،

مكافحة الهجرة غير : الثاني المبحث األمنية الجديدة في منطقة المغرب العربي مقاربة جيو أمنية،
نقل النماذج  يتم كيف تضمن ،الشرعية في المغرب العربي في إطار سياسة الجوار األوروبية

لمكافحة نحو صنع سياسات عامة أمنية  دول الجوار المغاربيالقانونية والمؤسساتية األوروبية إلى 
 .الهجرة غير الشرعية

تجريم الهجرة غير الشرعية كسياسة عامة أمنية في  :بعنوان جاءوالذي  الثالث الفصل ،وأخيرا    
 وروبانية التشريعات المغاربية؟أتعاقد بنيوي أمني أم  :الدول المغاربية

مة أمنية في تجريم الهجرة غير الشرعية كسياسة عا :األول مبحثان، في جاء اآلخر وهو     
يهتم بمدي نجاج  الثاني والمبحث ئر، تونس والمغرب.التشريعات المغاربية: دراسة مقارنية بين الجزا

 في مكافحة الهجرة غير الشرعية. األوروبياالتحاد 
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 الفصل االول
اإلتحاد االوروبي وصنع السياسات العامة األمنية في ظل تحول 

 مفهوم األمن: بين "التوسيع" و"التعميق"
 عطك  الضكو  محل الدراسة وذلك  تسسكطيط لموضوع والنظري ألمفهومي اإلطارلفصل ا ذاه يعالج       

 سيسم السطرق ال  مفاهيم حيث .العامة والسياسات األمنية ساتراالد في حق المفاهيم والمصططحات همأ
 المخسصر،من السعريف  الغرض نإ في حد ذاسه. األمنمفهوم  األمنية العامة السياسةو  العامة السياسة

 1.  ومحكدد  دقيقكة حاتطمصكط منسكسخد عنكدما تالضكتط، نعنكي مكاذا سحديكد هكو ،المنهجيكة الناحيكة نمك
 تالسياسكة األمكن وعالقكة األمنيكة والسياسكة العامكة السياسكة :عطك  ذالك  سكيسم السر يكى عطك  مفكاهيم تنكا ا
 األوروتكي، االسحاد لدول األمنية العامة السياسة ومعايير مرس ىات وأيضا األمنية العامة والسياسة العامة

 اإلسكهامات هكمأ عطك  الضكو  سسكططو الر كاصى. لسنسقكل الدراسكة تعكد ذالك   ذههك خصكاص  سحديكد مك  ذاهكو 
 ومدرسكة تكاريس ومدرسكة  وتن هكانن مدرسة خاصة األمنية، لدراسات النقدية لطمدارس والنظرية الف رية

 .األخيرسعريف هذا  إعاد  تل األمنمفهوم  في سحوالت من المدارس ذهه سوضحه وما اتريسسويث
 العامكة األمنيكة السياسكة ودراسكة العسك رية نيكر السهديكدات هكمأ تسوضكي  الفصكل  ذاهك يعنك   مكا       
اإلقطيميكة  الحكدود خكار  أو داخكل سكوا  ديكداتهالس ذههك ةهكلمواج والخكار  الكداخل تكين األوروتكي لالسحكاد
 الكدولت سكسعن  السكي السياسكية لطممارسكات يكدياهوسم سحطيطيكا إطكار الفصكل، ذاهك نمك يجعكل ممكا .لإلسحكاد

  كذامثكل ه لم افحكة أمنية عامة سياسات صناعة إطار في المغارتيةالدول و  األوروتي لإلسحاد األعضا 
 .الشرعية نير مقدمسها الهجر  وفي لألوطان عاتر  سهديدات

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Earl, Babbie, 1995. "The Practice of Social Research. 7th ed. Belmont CF: Wadsworth Publishing", 

1995. p.114. 
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 األول المبحث
 :االمنية العامة السياسة في أساسية مفاهيم

 األوروبي لإلتحاد االمنية العامة السياسة ومعايير مرتكزات في دراسة
من  .تش ل عام العطمية التحوث ونايات مجرى سحدد السي األساسية العناصر منالمفاهيم  سعستر       
م عطيها هكذه الدراسكة حكول سقو  السي يمهالمفا ألي دقيقة سعريفات سحديد الضروري من تات المنططق، هذا

مضكامين  معرفكة ذالك  هكو الهكدف مكن ورا و ، المسوسكطية المنطقة في األمنية العامة السياسات"موضوع 
تينهكا وتكين نيرهكا مكن  السفرقكة يكسم حسك  و كذل  السحطيكل أثنكا  أ ثكر يكسم ستسكيطها حسك هكذه المفكاهيم 
 المعنك  نفكس إلك  سؤدي أو سحمل أو لها مرادفة األول  عط  أنها مرادفة ستدو من الوهطة  المفاهيم السي

 العامكة والسياسكة العامكة السياسكة مفكاهيم تسوضكي  المتحكث ذاهك يعنك  ذلك ، عطك  عكالو  .تهكا المنكوط
 الر اصى أي وسحديد األمنية العامة والسياسة العامة تالسياسة األمن عالقة سحديدن خالل م ذاهو  األمنية

 .المسوسطية المنطقة في األوروتية األمنية لسياسة والمعايير
 األول المطلب

 المفاهيم في االمنية دراسة العامة والسياسة العامة السياسة
 

 العام السياسة تعريف : اوال
 العامة، السياسة لمفهوم ومحدد واحد سعريف حول سعريف موحد أو االسفاق وجديالمن المعرف انه      
 ينططقون السي األسس أو النقاط حول السياسة التاحثين وعطما  لدى النظر وجهات ستاين إل  راج  وهذا
مجموعكة  سعمل الدراسكة عطك  سقكديمإليجاد سعرف موحد تغكض النظكر عكن اخسالفكاسهم. رنكم ذالك  سك منها
 :اآلسية النقاط في موضحة يهو  .العامة تالسياسة الخاصة السعريفاتمن 
 العامكة فالسياسكة وتالسكالي قرار، مجرد من أ ثر سعني السي المسراتطة النشاطات من طويطة سطسطة .1

 سنظيمي إطار في سسم مسسقتطية عمطية أيضا تل والنشاطات القرارات من مسصطة عمطية ليست فقط
 .1قانونية صفة دسسورية له محدد

                                                 
 .1السجارية، ط التيان مطات  :"، )دتيالحكومية األنظمة في للتخطيط جديد مدخل:السياسات تحليل" الحسين، مصطف  أحمد  1

1991 ،) . 11. 
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 -المخرجكات مك  دعكم + مطالب- المدخالت عن سفاعل منسظمة عمطية محصطة"ألموند  جاترييل .1
 ة،والسنظيميك اإلسكسخراجية  قدرسكه فكي النظكام السياسكي أدا  عكن لطسعتيكر ( ...وسياسكات قكرارات

 أو سنها يسم السي النوايا عن سعتيرات" : ما يعتر عنها أيضا تأنها، ..........(، الرمىية السوىيعية
 الجهكات وسحديكد المكوارد أيضكا تسخصكي  سقكوم والسشكريعية السكي السنفيذيكة السكططة قتكل من إقرارها

 .1"األهداف هذه إنجاى سطتيق عن المسصولة
 الكوارد تسوىيك  سسعطكق نشكاطات خكالل مكن و يكف  ومسك   مكاذا  يحكوى عطك  مكن"السكويل  هارولكد .3

 ،أو النفكوذ القكو  ممارسكة تفعكل ،االجسماعيكة والم انكة وسقاسكم الوظكاصف والمىايكا والقكيم والم اسكب
 .2القو " مصادر المسسحوذين عط  قتل من المجسم  أفراد تين والسأثير

 تصكدد السياسكي النظكام مخرجكات أو قكرارات سش ل السي الح ومية والترامج القواعد مجموعةهي   .4
 والطكواص  القكوانين منهكا وأشك ال صكور عكد  فكي العامكة السياسكة عكن السعتيكر ويكسم مجكال معكين

 .3القضاصية واألح ام والقرارات اإلدارية

 أو لمشك طة السصكدي فكي جمكاعي أو فكردي أدا  يعقتكه هكادف عمكل ترنكامجالسياسكة العامكة هكي  .5
 .4موضوع أو قضية لمواجهة

قرارهكا سكنها يكسم السكي النوايكا عكن سعتيكرات .6  أيضكا سقكوم السكي والسشكريعية السنفيذيكة السكططة قتكل مكن وا 
نجكاى سطتيكق عكن المسكؤولة الجهكات وسحديكد المكوارد تسخصكي   السطتيكق ول كن. األهكداف هكذه وا 
 وه كذا، األهكداف تهذه المسأثر  الجماعات اسسجاتة وعط  التيروقراطية اإلدار  عط  يعسمد واالنجاى

 السكي التيروقراطيكة اإلداريكة المعارضكة أو الفهكم عكدم خضكم فكي سضكي  قكد العامكة السياسكة فكنن
 .5سعسرضها

   :هي العامة السياسة .7
  عامة مصطحة ذات قضية أو موضوع حول جماعة أو ح ومة وأهداف لسوجهات سوضي. 

                                                 
 منشورات :يتنغاى  المغاىي، تشير محمد :)سرجمة "،نظري إطار المقارنة "السياسةتويل،  تنجهام الموند، جاترييل 1

 .272  . (،1996 يونين، قان
(،  . 2001والسوىي ، لطنشر المسير  دار: عمان) ،"والتحلي البنية في كلي منظور العامة السياسة" الفهداوي، خطيفة فهمي 2

16. 
 .37 .  المرج ،نفس   1
 .15 . ، (1999. 1ط المسير ، دار :ال تيسي، عمان عامر :سرجمة) ،"العامة السياسات صنع" ،آندرسون جيمس 4
 .173-171 .  . مرج  ساتق،  وآخرون، آلموند، جتلاير  5
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 االجسماعية العوامل مخسطف سفرضه سوجه. 
 واضحة نير أو واضحة وضعية سأخذ. 
 عام ترنامج أو قانون ش ل يأخذ دوالسيي  مي انيىم. 

 مكا جماعكة أو الح ومكة طكرف مكن المفضكطة واألهكداف السوجهكات سوضك  العامكة السياسكة أن تمعنك   
 .1..".الجنسي تين  ، السعطيم، المساوا الصحة عامة مصطحة" ذات مسألة حول
 المخسطفكة خالصكة السفكاعالت المصكال  النهكا والجماعكات الفصكات تكين سكواىن هكي العامكة السياسكة .8  

 والسفكاوض لطصكراع والمسكاومة محكال يجعطهكا ممكا ونقاتكات، مصكال  وجماعكات أحكىاب مكن التيصكة داخكل
 .2أخرى دون فصة لصال  والمناف  الم اسب أ تر سحقيق تغية
 :وهي عوامل أو سمات أربع خالل من العامة السياسة . و يم ن سعريف9  

 نفكس مكن أو العمكل قطكاع نفكس مكن ناتعكة س كون أن يجكب السكي المسخكذ  اإلجكرا ات مجمكوع 
 .العمل مجال في ديسوح هنا  ي ون أن الضروري من أنه تمعن  .اإلقطيم

 أن يجكب واإلداريكين المشكرعين تينها،أيضكا فيمكا مسراتطكة س كون أن يجكب المسخكذ  اإلجكرا ات 
 تعضكها عكن منفصكطة مؤقسكة سكداتير أو إجكرا ات سقريكر أو اسخكاذ وعكدم تكرامجهم سكيرور  يسكاتعوا

 التعض.
 س كون وحسك  .الحقيقيكة والنسكاصج الهادفكة لطمقاصكد ستعكا مصكممة س كون أن يجكب العامكة السياسة 

 لإلداريكين، تالنسكتة ومم نكة محكدد  أهكداف لهكا س كون أن يجكب وفعالكة شكرعية العامكة السياسكة
 عطك  فعطيكة انع اسكات لها س ون وأن الهدف إل  الوصول أجل من الضرورية اإلم انيات سوفر

 .المواطنين
 عطك  سعمل المخسصة السططةو  السياسية، لإلراد  نسا  أي ستعية س ون أن يجب العامة السياسة 

 .3نساصجها مجموع وقتول السىاماسها احسرام

أوجه السشكاته واالخكسالف السي  شفت لنا  سسعي إلي سعريف السياسة العامة الساتقة السعريفات إن  ل   
 :لطوصول إل  السعريف اإلجراصي السالي

                                                 
1
 consiel de la famille,"1989.Quebec,Qu'est ce q'une politique publique" 

<.http://www partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec./docs pdf/fiche 2.pdf >  
 .33  . (،1006ردم ،  : "، )ال ويتالعامة السياسة وتحليل وتقييم وتنفيذ رسم" القرتوسي، قاسم محمد 2

3
 Serge Arnaud, Nicolas Boudeville, " Evaluer des politiques et programmes publics", )paris: editionde la 

performance ,2004), p. 9.   
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مجموعككة النشككاطات السككي سقككوم تهككا الح ومككة فيمككا يسعطككق تسقككديم الخككدمات العامككة السياسككة العامككة       
وسنظككككيم النشككككاطات الفرديككككة العككككام النظككككام سشككككمل نشككككاطات واإلسكككك ان والطككككرق،  مككككا  ككككالسعطيم والصككككحة 

األسكر   تسنظكيمومفسشكي األسكواق واألنشكطة المسعطقكة  الجماعية عن طريق  قوات الشكرطة واألمكن العكام و 
 –االجسماعيككة  –اقسصككادية  –تاألنشككطة سياسككية و ككل مككا يسعطككق ر والرقاتككة عطكك  األدويككة المككرو  سنظككيم و 

 سعطيمية وأي نشاط ح ومي يعستر سياسة عامة. –ثقافية 
 

 األمنية العامة السياسات تعريف :ثانيا
 طرف من فعالة إجاتات يسططب وهو لطمواطن، رصيسا ورهانا الوطنية االنشغاالت أول  األمن يعد      

 التد األمن حول النقاش فنن ولهذا ته، الخاصة العامة السياسات قتل من وطتعا ، السياسيين المسصولين
 رجال وحسب االجسماعي، السياق حسب مخسطفة سوجهات يحمل أن تنم انه ألنه تاسسمرار، يسجدد أن له

 الوطنيكة العامكة السياسكات سحطيكل فكنن ا،أيض. الدولي الوض  و ذل  القرار، وصناع ح ام من السياسة
 مصكيري  رهكان الكوطني العكام النظكام مكن األمكن هكذا جعكل أي؛ األمكن إلك  والنظكر  تاالهسمكام يسكم 

 .العولمة سياق في هامة سغيرات ذي وموضوع
 ضكو  وفكي أنواعهكا، تمخسطكف العامكة السياسكات مجكال فكي المسخصصكين سرسيكب إطكار فكي وحسك    

 والخارجي، الداخطي المحيط م  والح ومة الدولة عالقات سقوم إثرها، عط  والسي ال ترى المجسم  أهداف
 محكاور ثكالث سشكمل األخيكر  فهكذه العامكة، السياسة عطيها سقوم السي الطتنات أول  ندر  أن تنم اننا فننه

 :وهي رصيسة
 االقسصادي النمو عط  ظتالحفا سهسم السي االقسصادية العامة السياسة. 
 االجسماعية الحيا  تشروط االرسقا  إل  سهدف والسي االجسماعية، العامة السياسات. 
 الوطني واألمن العام النظام عط  ظالحفا إل  سسع  السي األمنية العامة والسياسات. 

 سسمسك  السكي الكدول لكدى سكوا  العامكة، لطسياسكة الكثالث المحكاور هكذه أن الصكدد، هذا في ندر  أن تقي 
  مكا الكدول، سطك  واسكسقرار تسطكور سسكم  أن أنها من مغطقة، أنظمسها سىال ال السي سط  أم دشالرا تالح م

 األمنيكة، العامكة تالسياسكات والمسعطكق الكذ ر السكالف الثالكث المحكور يخك  فيمكا  ،ذلك منك  شكأنها مكن
 مجمكوع أنهكا عطك " لطألمن السياسية السوسيولوجيا" مؤلفه، في األخير  هذه 1"روشي سيتاسسيون" فيعرف

 السكي العامكة والتكرامج النشكاطات و كذل  األمني المجال إلدار  المسسعمطة والسنظيمية السشريعية السرسيتات
                                                 

1
 Sébastian Roché, "Sociologie politique de l`insécitéur", (PUF, 2004 Nouvelle édition), p. 283. 
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 مك  تاشكسرا ها أم تمفردهكا أ انكت سكوا  اإلدارات، وحسك  انجاىهكا عطك  والوطنيكة المحطيكة النخكب سعمكل
 سخاطكب  مكا األمنيكة العامكة السياسكات فكنن، روشكي وحسكب .سجكاريين أم  انوا جمعويين آخرين ر ا ش

 ."العام والرأي الضحايا أيضا سخاطب فهي العنف، أصحاب
 المفهكومي الجانكب أن تمعنك  تكاألمن؛ المسعطقكة السياسكات صكن  فكي سكدخل أخكرى عوامكل هنكا        

وتكذل  مكن شكأن  .السياسكات لهكذه ال السكي ي المؤسسكاسي تاإلطار حس  األحيان تعض في يسعطق لألمن
 الحطكول ظهكور مكدى فكي قويكة سكأثيرات مكن،لأل مشكا ل عطك  السكيطر  يكسم طريقكه عكن الكذي ألسكطوبا

 مشكا ل أن اعسترنكا إذا المثكال، سكتيل فعطك  .أمنيكة عامكة سياسكات صكن  عطك  أخكرى وسكأثيرات المم نكة
 عطك  يرس كى أن المحسمكل من العام النشاط فنن المدرسي، تالرسوب مرستطة مشا ل هي منلألو  اإلجرام

 أستاب ضمن سصت  أن تنم انها السي السهم تنلقا  واال سفا  السرتية عط  ال والعقوتة المراقتة مي انيىمات
 إلك  المنسكوتة النقكادات فكي س مكن األمنيكة العامكة السياسكات أهميكة تكأن القكول يم ننا  ما المشا ل، هذه

 )األمكن( القطكاع هكذا تكين الموجكود  واالسصكاالت العالقكات طتيعكة سحديكد حكول المشكا ل سعريكف
 فعطك ( القطكاع تهكذا الخاصكة المرجعيكة السياسكية التحكوث فكي و كذل  الدينامي يكة، العالميكة والسياسكات

 )1.األمنية السياسة مرجعية ورا  سسع  أن لطدولة تد ال المثال، ستيل
 االعستكار تعكين األخكذ دون السكط  إل  يطغ  أن األمنية العامة السياسة لمفهوم ليس الواق ، في      
 أجكل مكن محاولكة هكي األمنيكة العامكة السياسكة فكنن  كذل  الدينامي يكة، العالميكة السياسكات سحطيكل مسكألة
 الم كان، تسحديكد األولك  تالدرجكة سعنك  فهكي وتكذل  العكالمي، والمجسم  األمني القطاع تين العالقة إدار 
 القطاعكات تكاقي مك  تالمقارنكة أو العكالمي المجسمك  مك  تالمقارنكة هكذا األمنكي، القطكاع ووظيفكة الكدور

 السكي لطصكور  ستعكا إال ومنطقكي عقالني عام لسدخل هدف إل  سسحول أن يم نها ال العالقة هذه. األخرى
 وض  إعاد  هو األخير هذا دور فنن ذل ، عط  عالو  ي.األمن القطاع هذا واسسراسيجي فواعل يصنعها

 .الحداثة معيار م  مطاتقة" األمنية العامة السياسة مرجعية"ب المسما  الصور  هذه
 القواعكد مجمكوع أن تمعنك ، العكام والنظكام المكدني السكطم عطك  ظالحفكا هكو العكام النشكاط هكدف      

 يفكرض اجسمكاعي جسكم إال هكي مكا ضكمنيا، تهكا المعسكرف سطك  أم منهكا المدونكة أ انكت سكوا  والمعكايير،
 هي الطتيعية حقوقهم مجموع عام، وتش ل األفراد فحرية وانسجامه؛ وحدسه ضمان تهدف أعضاصه عط 
 أمكن تضكمان م طفكة ذلك  مقاتكل هكي السكي الدولكة لكدى  طكوا  سقكدم هكوتى، حسكب المثكال، سكتيل عطك 

 وظيفة ي ون حينصذ الم ون؛ النظام عط  ظوالحفا العام، النشاط مر ى في األمن يسموض  وهنا أفرادها،

                                                 
1
 Ibid, Sébastian Roché. 
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 السي األمنية السجرتة مسع  ضمن انخراطها عند الصالحيات  ل لطدولة فنن آخر، وتسعتير فيها مرنوتا
 ضكد المقاومكة عطك  سحكرض حمايكة سكيار  نحكو تثتكات موجهكة وأمنيكة سياسكية سفصكيالت عطك  سقكوم

 فننكه ذلك ، عكن فضكال .تهكا مسكموحا اقواعكد وجعطهكا قواعكد خكرق خكالل مكن أو االجسماعيكة االنسكياقات
 يفهكم أن الضكروري مكن ل نكه األمنيكة، السياسكات مفهكوم إلك  األمكن مفهكوم سقطكي  الضكروري مكن لكيس

 والسقطي  لطسطور رصيسة  ر اصى سعستر أن واألمن السطم تسرويج الخاصة لألهداف تد فال شامطة: تطريقة
 فكي "اإلنسكاني األمكن" مفهكوم ظهكور إلك  سعكود النظكر  هكذه. المثكال سكتيل عطك  الفقكر ظكاهر  مكن

 وحقكوق ت رامكة يسمسك  إنسكان ت كل يسعطكق اإلنسكاني األمكن أن المقارتكة هكذه سعستكر  كذل  .السسكعينيات
 منهكا العسك رية :أتعكاده ت كل لطسطكور ضكروريا شكرطا سمثكل لألمكنا ضكد المقاومكة مواجهة أيضا .أساسية
 .والثقافية واالقسصادية واالجسماعية والسياسية والمدنية

 الدولكة، احسياجكات حكول األمنيكة العامكة السياسكة سسمحكور أن الواقك ، فكي الضكروري مكن تكات       
 تكد ال السكي لطكدول الهامكة الرصيسكة النقكاط مكن واحكدا ي ون أن تد ال األمن نظام فنن ذل ، إل  تاإلضافة

 .تاألمن والمسعطقة تها الخاصة وساصطها لنفسها سخص  أن تذل  لها
(Jean Claude Thoeni ) سويني  طود جون فنن األخير، وفي      

 السسيير"ب المعنونة تحوثه أحد في 1
 أرض عطك  وممارسكاسها السياسكة سعريكف تكين السفريكق ضكرور  إلك  االنستكاه يطفكت "العكام لألمكن النظكامي
 هنكا يسعطكق األمكر فكنن ال اسكب، هكذا وحسكب. معستكر  س كون أن تنم انهكا المسكافة هكذه أن حيكث الواقك ،
 السياسكة هكذه تكين السوفيكق تنعكاد  يسعطكق تكدوره السحويكل هكذا ل كن األهكداف مجكرى فكي تسكيط تسحويكل

 تنم انية دراية عط  هم الذي والمميى المحطي لإلدرا  ستعا تذل  الم طفين األعوان طرف من وممارسسها
 سسم  والسي نفسها، الخدمات هذه داخل اخسالفه وحس  إليها المطط  الخدمات حسب وهذا تقو  اخسالفه

 نيكر ".ممارسكة  كل عنكد معينكين سكياق أو تمجال الخاصة العامة السياسة نقاص  " 2مونيي إيري  لدى
 العمكل فكنن الحالكة، هكذه وفكي الشكر ا ، مخسطكف لكدى مسقارتكا ي كون أن أيضكا تنم انكه المنظكور هكذا أن

  دعيسكهر  فكي يضكاهي ال حسمكا ل نكه المشكسر ة، السفصيالت حول المر ىي سعاون تسنظيم يسم  المشسر 
 .المر ىية اإلدارات طرف من يطرح الذي ذل  فعاليسه و
 محسمطكة أمنيكة عامكة سياسكة عمكل سكير ضكمن سحكدث أن تنم انهكا السحويكل عمطيكة إن الواق ، في      

 النشكاط ومنكاهج أهكداف فكي مسكسمر  إصكالحات إلك  السحويكل هكذا مكايؤدي ونالتكا والسنفيكذ، الصكن 
                                                 

1
 Jean Claude Thoenig, "La gestion systématique de la sécurité publique", (Revue française de sociologie, 

1994). 
2
 Monnier E, "Evaluations de l`action des pouvoirs publiques", (Economica, Paris, 1992). 
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 السياسكة ومنفذي صانعي تين االسصال سقوية عط  يقوم المنسظر الهدف فنن وتذل ، . نسيجة المحصل
 يسكم  الكذي االسكسقرار إرسكا  تهكدف األمكن هكذا لسحقيكق  كامال اسكسعدادا يسكسطىم وهكذا األمنيكة، العامكة

 مكن فننكه امل،ش وتش ل؛ األفضل نحو سسير أن )واالجسماعية االقسصادية السياسية،( األخرى لطمحاور
 سجديكدها تاسكسمرار سسكسوجب األخكرى العامكة السياسكات مثكل مثطهكا األمنية العامة السياسات أن الواض 
عكاد   سوجيكه إعكاد  االعستكار تعكين نأخكذ وأن لنكا تكد ال تمعنك ، ؛المجسمك  لمسغيكرات طتقكا فيهكا النظكر وا 
 .األمني العام النشاط

 
  :الثاني المطلب

 العامة والسياسة األمنية بالسياسات األمن عالقة
 عامكل عطك  سوفرهكا مكن التكد المخسطفكة مواطنيهكا حاجيكات لسحقيكق الكدول طرف من مسع  أي إن      
 فكي السقكدم يم نهكا ال ألنكه والكدولي، اإلقطيمكي موقعهكا وسمسكين قكدراسها لىياد  دوما سس  فهي لذل  األمن،

 المسسثمر لجطب مثال فسعيها السياسي، نظامها اسسقرار عدم ظل في العام تالنف  سعود سنموية متادر  أية
 سنفيكذ سسكسطي  ال فننها لذل  له، والقانونية الجسدية الحماية سوفير اسسطاعت إذا إال يسحقق لن األجنتي
 مناقشكة أصتحت ذل ، عط  عالو  .ذل  سضمن قوية أمنية منظومة وجود ظل في إال العامة سياساسها
 :اآلسية لألستاب وذل  العامة السياسة تدراسسها سهسم السي المحورية النقاط من العام األمن قضايا
 السكي الكديمقراطي السحكول عمطيكات أصكتحت تحيكث وحيويكة، محورية قضية العام األمن قضية إن  1. 
 السداول وهي مظاهرها إحدى  انت فنذا العام، األمن سوفر تمدى مرستطة العولمة سياق في تقو  ظهرت
 فكي مهكامهم لطسياسة الممارسون يىاول أين لذل  مناستة، أمنية لتيصة سحسا  فننها السططة، عط  السطمي
 .حقيقية ودسسورية قانونية حرية

 لألمن سهديد هو ته اإلخالل فنن وتذل  القومي، األمن من جى   ونه في العام األمن أهمية سأسي  2. 
 يم ن  ما السسعينيات، مطط  م  الجىاصر شهادسه  الذي داخطية ألىمات الدولة يعرض ما   ل، القومي

 .خطير  أجنتية الخسراقات يعرضها أن
 آليكة أيضكا يعسكر  مكا  -... السمكوين السعطيم، الصحة،- العامة السياسات من جى  هو العام األمن 3. 
 .العامة السياسات هذه لسحق
 والذاسيكة الموضكوعية الجوانكب سحطيكل فكي جكدا مهمة  وتنهانن مدرسة أن إل  هنا اإلشار  سجدر       
 اجسماعية مسألة إن ويفر يقول أمنية مش طة ما قضية سصير  يف وضحت حيث األمنية، المساصل في
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 تقو  إذ االجسماعيين، لطعامطين االسسطرادية االسسداللية، تالممارسة-لطسطو  محددا-أمنيا رهانا سصت  ما
 أو ضكمنا يسعطكق انكه عطك  تسقديمكه اجسمكاعي رهكان أمننكة تكاألحرى أو سكأمين يسم ال الم مضمون صيغة

 لكم السكي االجسماعيكة تالرهانكات مقارنكة معسكاد  نيكر معالجكة عطك  الحصكول فكنن وتذل  تاألمن صراحة،
 مكن هكي فالهجر  المثال، ستيل فعط  1روسينية سياسية لمعالجة خاضعة ستق  أمننة عمطية عموضو  س ن
 لطهويكة  سهديكد المهكاجرون يعستكر حيكث( الثمانينيكات خكالل أمننسهكا سمكت أن منكذ ينكاألم الرهكان قتيكل

 2.(مغسرتين  عمال العمال( اقسصادية لمعالجة الساتق في سخض   انت تينما ،)ثقافيا المحدد  الوطنية
 اجسمكاعي خطكاب عتكر الهجر ، هذه سصت  و يف السياق، هذا في والهجر ، األمن تين الرتط إن      

 مشك طة الهجكر " مقولكة إن يقكول لمكا جيكد  تطريقكة تيغكو ديكديي يحططها هامة قضية أمنية مسألة وسياسي
 سغيكر السكي ال كالم مضكمون صكيغة قكو " تكل مالحظكة، مجكرد فقكط ليسكت" ألوروتكا تالنسكتة  تكرى أمكن

 ؛خاصكة توسكاصل سحكل أمكن مسكألة إلك " المفكردات تقكو " سحولها والسي "الهجر  لمفهوم االجسماعي المدلول
3ذاسه تحد مهدد لواق  صور  هو تل موضوعيا، ليس األمن مفهوم فنن الستب، ولهذا

. 
 

 

 :الثالث المطلب
 األوروبي لإلتحاد األمنية العامة السياسة ومعايير مرتكازات

 مكن مجموعكة هنكا  تكأن الحسكتان فكي األخكذ مكن التكد معينكة أمنيكةقتكل الحكديث عكن أي سياسكة       
 وعط  ذاسها تحد عنها ال الم نسسطي  حس  سسوفر في أي سياسة أمنية  وأن التد السي الشروط و الر اصى

خ، إلك ... والثقافكة والتيصكة المعسقكدات تكاخسالف سخسطكف إقطكيم أو دولكة ألي أمنيكة سياسكة أي أن مكن الكرنم
 : المشسر ة الر اصى تعض اسسخال الدراسة اسسطاعت  أن اال
 

 مك  سس يكف يجكب عطك  أي سياسكة أمنيكة وأن :والخارجيفة الداخليفة األمنيفة البيئفة مفع التكيفف 
 سؤدي األمنية السياسة سط  أن حين في ذل  يسم أن المعقول نير من إذ الخارجية األمنية التيصة
الكداخطي الن السياسكة  االسكسقرار ىعىعكة إلك  يكؤدي تكدوره وهكذا حكدودي إقطيمكي سكوسر خطكق إلك 

                                                 

الجىاصر: الم ستة العصرية ( ،"األطلسي والحلف أوروبا الجزائر،: الجزائري لألمن المتوسطي البعد"، تن عنسر عتد النور1
 .31  .، (1005 لططتاعة والنشر،

2
 Dario Battistella,” Théorie des relations internationals”, (Paris, Presses de sciences politiques, 2003), p. 453. 

3
 31.  . ، المرج عبد النور بن عنتر، نفس  
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 أمنيكة سياسكة أي اسكسجاتة مكدى هكو هنكا والمقصكود الخارجيكة، األمنيكة الداخطيكة سسكأثر تالتيصكة
ذنو  والمسكسقتطية اآلنيكة والمخكاطر لطسهديكدات  وسسضكمن الكدول، سعسمكدها اسكسراسيجيات فهكي ا 
 سكوا  األمنيكة التيصة سفرىها السي والمخاطر لطسهديدات السصدي أجل من م ثفا وسنسيقا سخطيطا
 لمسغيكر  الدوليكة التيصكة مك  فكالس يف والمجسمعكات، األفكراد أمكن سمكس والسكي الخارجية أو الداخطية

 .فعالة أمنية سياسة لضمان مهم شي  دولية، الساحة عط  أمنية حدوث مسسجدات
  السك ان سوجهكات مراعكا  سياسكة التكد مكن أي :واألفااا  السااد  توجهاد  علا  االعتماد 

الوطنيكة دون مراعكا  سوجهكات  المصكطحة سخكدم أمنيكة سياسكة عكن الحكديث وال يم كن واألشخا 
 مكن لهكا التد الداخطي المسسوى عط  ناجحة أمنية سياسة سضمن حس  فالدول" 1األفراد والس ان

 جمك  طريكق عكن وذلك  مواطنيهكا فعكل رد  احسكوا  أجكل مكن وقاصيكة وتكرامج إجكرا ات وضك 
 إلك  سشكير والسكي الحساسكة العوامكل عكن ال شكف هكو ذلك  مكن والهكدف وسصكنيفها المعطومكات

 تاسخكاذ ستكادر الكدول يجعكل مكا وهكذا سياسكي أو اجسمكاعي سوسر حدوث أو عنف اندالع احسمال
 :المؤشرات سط  تين ومن ،2"حدوثه سيسوق  ما أساس عط  إجرا ات

 الطويكل المكدى فكي التطالكة تمعكدالت عطيكه يسكسدل المؤشكر وهكذا :والفدخل العمفل تفممين  -
 .العالية السضخم تمعدالت عطيه يسسدل  ما الحقيقي القومي الدخل في المفاجئ واالنخفاض

 الحراريكات يوميكا مكن المكواطن يسناولكه مكا قياس في المؤشر هذا اسسخدام ويم ن :الغذائي األمن -
 .منها اليومية احسياجاسه منسوتة إل 

وعكدد  تكالسراع والمسكأثرين المنخكرطين السك ان تعكددمكن وهنكا التكد  والدينيفة: العرقيفة االضفطرابات -
 .الضحايا

                                                 
  . (، 2004والسوىي ، لطنشر أسامة دار )األردن، ،"الحضارات صراع اإلستراتيجية السيطرة نظريات" ،الحديثي عالي عتاس 1

109. 
(، 2004 والسوىي ، لطنشر هومة دار الجىاصر، األول، ، )الجى "الغربية والممارسة الفكر في التراعات فض"الغفاركأحمد،  عتد 2

 . 326. 
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 السياسكيين المسكاجين عكدد خكالل مكن المؤشكر هكذا عطك  ويسكسدل: اإلنسفان حقفوق انتهاكفات -
 .1الصحافة حرية من والحد والمفقودين االخسفا  وظاهر 

 : فهي تتمثل فيما يلي األوروبيلالتحاد  األمنيةركائز السياسة  إلى بالنسبة أما
 األوروتي القانون أترىها الر اصى ومن من العديد عط  المسوسط في األمنية العامة السياسة سرس ى
 و كذال  االقسصكادي العامكل وسكأثير الجيوتكوليسي ي العامكل وسكأثير الكديمقراطي السياسكي والنظكام الموحكد
 الديني.-السياسي والسياق الهجر  سياق  طمن سأثير

  الديموقااطي السيدسي والنظدم الموحد األوروبي القدنو:   

 فكي األمنيكة العامكة السياسكة فكي المكؤثر  السياسكة العوامكل أتكرىالموحكد  األوروتكي القكانونان       
 أن تح كم الدسكسور إلك  مصكاف تعكد يكرق لكم وان القكانون فهكذا .التكارد لحكرب تعكد مكا فسكر  فكي المسوسكط
 المسوسكط حكوض حالكة في انه إال الدول،  ل في العامة والسياسات لطقوانين مصدرا سعد عامة الدساسير

 الموحد األوروتي القانون أهمية وس من (.األمنية المسوسطية السياسة صان  وهو( األوروتي اإلسحاد يعد
 األمنيكة السياسكة إطكار فكي وذلك  األوروتكي السياسكي لطسعكاون القكرار وصكي  المؤسسكات حكدد  ونكه فكي

  مكا السكاتقة الدتطوماسكية الممارسكات عكن مكا حكد إلك  يتسعكد جديكدا سقطيكدا تكذل  لي كرس األوروتيكة العامة
 السكي الجذرية السعديالت أن نجد الصدد هذا وفي .األوروتية الجماعة معاهد  ن  في األمر عطيه  ان

 إلنكراض األوروتيكة الجماعكة اسسكاع إلك  أدت رومكا معاهكد  عطك  الموحكد األوروتكي القكانون أدخطهكا
 الجديكد ) 1المكاد  ( عطيكه أ كدت مكا وهكذا. الشكامطة تالسنميكة الصكطة ذات والسياسكية الثقافيكة و السنمويكة

  2.(الموحد األوروتي لطقانون وفقا المعدلة روما معاهد  أي( األوروتية لطجماعة االقسصادية
 السعكاون أهداف أيضا الموحد األوروتي القانون من (30-1) الماد  سحدد السعديل، لهذا إضافة        
 مشكسر ة سسكع  األوروتيكة الجماعكات إلك  والمنسميكة المسعاقكد  األطكراف أن( السكالي النحو عط  السياسي

 إلك  األعضكا  الكدول ممثطكي 30-3)  ) الماد  سدعو  ما أوروتي(. خارجية سياسة وسحقيق صن  إل 
 وصكن  السياسكي اإلجمكاع سشك ل أن سعرقكل شكأنها مكن السكي المواقكف اسخكاذ عكن اإلم كان قكدر االمسنكاع
 30-3)  )  المكاد  سكدعو أوروتيكة.  مكا خارجيكة سياسكة وسحقيكق المكاد  نصكت  . وقكدالمشكسر  القكرار

                                                 
 .عتد الغفار احمد، مرج  ساتق 1
 دراسات مر ى :لتنان ، )"األوروبية -العربية والعالقات األوروبي االتحاد في القرار صنع" نهرا، فؤاد  مال، مصطف  محمد2

  .122 .  العرتية(، الوحد 
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 سشك ل سعرقكل أن شكأنها مكن السكي المواقكف اسخكاذ عن اإلم ان قدر االمسناع إل  األعضا  الدول ممثطي
 أن قتكل السشكاور ضكرور  (  عطك 1-30) المكاد  نصكت وقكد .المشكسر  القكرار وصكن  السياسكي اإلجماع

 أول مكن المتكدأ هكذا و كان .الدوليكة السياسكة أمكور فكي السياسكي قرارهكا الجماعكة دول مكن دولة أية سسخذ
 تادئ في خجولة  محاولة 1790 لعام "دافينيون"سقرير  رسه والذي األوروتي، السياسي السعاون م سستات

 وسياسكات مواقكف إليجكاد المسكسمر السكعي ضكرور عطك   (1-30) المكاد  نفكس نصكت  مكا .األمكر
  كل سحكدد عنكدما ومرجعيكا محوريكا المشكسر  القكرار اسخكاذ ضكرور  عط  الماد  نفس نصت  ما مشسر ة،

 الدولكة سسجنكب أن ضكرور  عطك  المكاد  نفكس أ كدتقكد و  .الخارجيكة سياسكسها وخطكوات أولويكات دولكة
 .1يعططه أن وأ المشسر  القرار يضعف أن شأنه من قرار أو موقف  ل األوروتية

 طياتالطكديمقر  السياسكي عطك  االسكسقرار يشكج  منكا  سكوفير فكي الموحكد األوروتكي القكانون سكاهم       
 راراسكسم هكو مطروحكا ظكل الكذي اإلشك ال أن إال ومطىمكة، واضكحة قانونيكة تصكيغة جا   ونه األوروتية،

 إلك  األوروتيكة الكدول ح ومكات الوضك  هكذا دفك  وعطيكه، .الجنوتيكة الضكفة فكي السياسكي االسكسقرار عكدم
 الجنكوب، دول عطك  يعمكم أن شكأنه مكن مشكسر  أوروتكي سياسكي سعكاون سحقيكق تغيكة تينهكا فيمكا السنسكيق

 .  ل المسوسط في أمنية عامة سياسات سصميم إم انية عن لطحديث المجال فس  ما وهذا
 أساسين عن الحديث يم ن السياق، هذا وضمن :يالتدريخ واإلرث الجوار جيوبوليتيايد تأثيا 

 .األسسراسيجي واألساس الساريخي األساس: وهما مهمين،

 أوروتية نفوذ منطقة العرتي، المغرب دول وخاصة المسوسط، جنوب تطدان سعستر :التدريخي األسدس
 دور انحسكار مكن تالرنم .السوالي عط  والمغرب وليتيا لطجىاصر واستانيا وايطاليا فرنسا احسالل ساريخ منذ

 الحقتكة إتكان الشكأن عطيكه  كان  مكا متاشكر؛ تشك ل المغارتيكة المنطقكة إدار  فكي األوروتكي اإلسحكاد
 يعكرف مكا خكالل مكن فط كه ضكمن والجىاصكر والمغكرب سكونس يتقكي أن اسكسطاع فننكه االسكسعمارية،

 مكن ألوروتكا فاصكد  أ ثكر الجكدوى حيكث من يعستر الذي"نير المتاشر  االسسعمار أو الجديد االسسعمار"ب
 وشرق إفريقيا في األخرى األوروتية الدول راتمسسعم ننس  أن دون وهذا .السقطيدي" أو القديم راالسسعما
     .2 المسوسط جنوب

                                                 
1
 .131 -131    . ،محمد مصطفي  مال، مرج  ساتق 
 (.11/01/1015) في الموق  سم السصف  :"للمستعمر الوالء العرب شركاء والمغرب فرنسا" ،شو ات خالد 2

< http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/12/article9.shtmlOdat-h@scs-net.org > 
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 وسياسكية ف ريكةرات وسيكا نخكب تكرىت العشكرين، القكرن منسصكف حكدود فكي المسسعمر جال عقب         
 أن النخكب هكذه واسكسطاعت .أوروتكا نحكو أ ثكر مندفعة سوجهاسها ظطت لطمسسعمر الثقافي تاإلرث مشتعة
 لكدف  النخكب هكذه حرصكت حيكث .العكرتيين والمشكرق لطمغكرب والثقافيكة االجسماعيكة التنيكات عطك  سكؤثر
  اإلسحكاد الجهكوي الس امكل لموضكوع نظرسهكا وحسك  تكل .األوروتيكة المظطكة نحكو الضفة جنوب في دولها

 عنكه دافعكت طالمكا الكذي السصكور مك  فكي يسوافكق ألوروتكا إقطيميكا امسكدادا منكه سجعكل أن سكعت المغرتكي
 .1االسسقالل مرحطة في أو االحسالل فسر  خالل سوا  األوروتية الدول وعىىسه

 مميىاسهكا تح كم هامكا، اسكسراسيجيا رهانكا المسوسكط منطقكة سمثكل :سيدساي-األسادس االساتااتيجي الجياو
 نقكاط في نوعه من فريد لموق  المميى  واألفضطية ،)االسسخدام مرونة الحر ية، المجال،( الهامة التحرية
فريقيكا آسكيا وهكي قكارات ثكالث سقكاط   تكين وصكل و نقطكة جنكوب،-شكمال محكور وسقكاط  وأوروتكا، وا 

 تحكرا لكيس المغطكق نصكف التحكر هكذا ل كن .سوحيديكة ديانكات ثكالث ومهكد والهنكدي، األططسكي المحيطكين
 :تقولكه (F. Braudel) تروديكل فرنانكد يالحكظ  مكا تحكار مر كب أو مجموعكة يشك ل تكل األخكرى،  التحار

 محاصكر تحكر إنكه مسكننة شكواطئ تهكا سحكيط الجكىر، أشكتاه فيهكا سنسشكر الجكىر، فيهكا سكىدحم تحكار"
 الكذي األرضكي المجكال سياسكية-جيكو أوال هكي المسوسكط التحكر سياسكية-جيكو فكنن وتكذل ، ،تاألراضكي
 ألوروتكا المسوسكطية السياسكات رسكم فكي محكددا ماديكا عكامال الجغرافكي الجكوار  كان وان. 2يحكيط تكه"
 ولعكل وسفسكيرها، فهمهكا فكي ثكم السياسكة هكذه تنكا  فكي أهميكة أ ثكر يتكدو الساريخي، العامل فنن الموحد ؛

 ميالد أعط  الساريخية الصراعات ديال سي  إن "عط  يؤ د أن نطيون ترهمان العرتي المف ر دف  ما هذا
 المسوسكط شكعوب حضكار  تكذل  فىادت. وسصارعها سنافرها تستب وذل  مسشاتهة، وطموحات ومفاهيم قيم
 السعاونية، السطمية العالقات قواعد إلرسا  محاوالت ش ل في مر   ل في سرسسم والسي السطمية تالقيم ننا

 الشكمال فكي المسوسكط حكوض طرفكي تكين مشكسر ة أمنيكة السجاهكات ودمكج قاتطيكة هنكا  س كون وتكذل 
 .الطرفين تين وحضارية ساريخية فروقا هنا   انت وان حس  والجنوب،

 
 المتوسط في عدمة أمنية سيدسة صنع في االقتصد ي العدمل ثقل : 

 أدى لها، رصيس ومحر  الدولية العالقات في حاسم  مؤثر اليوم االقسصادي التعد دور عود  إن       
 تكين العالقكات أن ورنكم تينهكا، فيمكا العالقكات تنكا  إعاد  في عطيه تالسر يى المسوسط ضفسي اهسمام إل 

                                                 
1
 .10  . العرتية(، الوحد  دراسات مر ى تيروت ("،والتطبيق النظرية بين المغاربية االجتماعية التصورات" معروف، نذير 

2
 Jean Grouzatie . “Géopolitique de la Méditerranée, Publisud”, ( Mars, 1988), p. 15. 
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 األوروتكي اإلسحاد أن إال االسسعمارية؛ األوروتية الدول القسصاديات شديد  ستعية عالقات هي الضفسين
 الضكفة سمارسكها أخكذت السكي الضكغوطات تح كم المسوسكطية الكدول م  عالقاسه لسسيير جديد  ف ر  طرح

  .األوروتي اإلسحاد إل  االنضمام المغرب دولة  نلحاح الضفة، شمال عط  الجنوتية
 محكاوالت طياسهكا فكي سحمكل شكمولية أ ثكر ونظكر  جديكد ، قكيم عطك  لإلسحاد الجديد  الف ر  سر ى        

 السياسكة اهسمامكات إلك  الكدنيا السياسكة اهسمامكات مكن االنسقكال أي ،)مسوسكطي–أورو( أمنكي نظكام تنكا 
 سوا  الوظيفية، النظريات منظري حسب السياسية األمور إل  السقنية األمور من االنسقال تمعن  العطيا،
 الميكدان فكي (Bella Balassa) لتكيال تالسكا أم الميكدان السياسكي، فكي  David Mitrany)) مسرانكي لدافيكد

 سكدور السكي الرصيسكة المحكاور إلك  تنكا سعكود أنهكا يتكدو األخيكر  االقسصكادية النظريكات وهكذه .االقسصكادي
 الحكر ، السكوق طريكق عكن الس امكل عطك  األولك  تالدرجة سعسمد السي االقسصادية الطترالية مواضي  حولها
                      ري كاردو ودافيكد (Adam Smith) سكميث دما :أمثكال مكن وجكدد  السكي يين اقسصكاديين حسكب وهكذا

(David Ricardo)   تالسكا تكيالو (Bella Balassa) 1فينكي وجكا وب(Jacob Vine) ، الدينامي يكة وهكذه 
 حر كة عكن عتكار " تقولكه العايكدي ى كي" ذلك  إلك  يشكير  مكا العولمكة مفهوم يعىىها الجديد ، االقسصادية

 لالرستاطكات تكالنظر وهكذا والىمكان، الم ان حيث من عالقسها حول النقاش المجسمعات سعيد فيها  ونية،
 و 2".)السسكارع( ومؤقسيكة  )العكالم لكنفس االنسمكا (ورمىيكة ،)الجغرافيكة   و تيكة جكوار عالقكات خطقكت السكي
 عط  المسوسط، في عامة أمنية سياسة تطور  محاولسه إطار في األوروتي اإلسحاد يعسمد الصدد؛ هذا في

 إلك  يشكير مصكطط  وهكو ،"اإلسكسراسيجية اإلقطيميكة"ب يعكرف مكا عطك  وتالضكتط االقسصكادي، المسغيكر
 أفضكطية وسطكوير قكو ، عالقكات إنشكا  إلك  االقسصكادية اإلقطيمية عط  تاالعسماد سهدف اقسصادية سياسة
 أوروتكا ظطكت السكي الطيتراليكة الفطسفة إل  اإلسسراسيجية اإلقطيمية هذه أصول وسعود .3األسواق في سنافسية
 والسجكار  السكوق أف كار الطيتراليكة  رسكت لقكد .نوعكه مكن فريكد م سكب أنهكا عط  معها يسعاط   ل والغرب
 فكي حسك  الكدول سكطو يات عطك  المهيمنكة هكي الطتراليكة القكيم هكذه . فالسىالالمؤسسات تنا  وهيمنة الحر 
    4.المخسطفة تسحدياسها العولمة ظل

                                                 
1
 Aomar Bagzouz, " Les relations Europe- Pays du Maghreb: Mutations, Enjeux, et Implication: Bilan 

d`une demi- siècle (1956-2006)", (Thèse du Doctorat d`état en sciences politiques, Option Sciences des 
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2
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3
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 الديني-السيدسي والسيدق الهجاتي السيدق تأثيا:  

 أو قطاعيكا سهديكدا فقكط سشك ل ال أنهكا عطك  المسوسكط ضكفة جنوب إل  األوروتيون ينظر ما عاد       
 فكي السوجكه هكذا ولسوضي  .ومعقد  شامطة سهديدات سحمل  ونها في المنطقة م  السعاطي يسم تل اصمجى 

 نسسشكهد أن فقكط ي في المسوسط، ضفة جنوب من سأسي السي السهديدات نحو األوروتي اإلسحاد مدر ات
 ألهجرسكي السياق يمثل .الديني-السياسي السياق و ذا ألهجرسي السياق وهما المسداخطين السياقين تهذين
 الناجم الس اني فالنمو .ألوروتا الس انية السر يتة األساس في سمس سداعياسه وأن سيما ال شامال، سهديدا
 وليس المثال ستيل فعط  ؛أوروتا في والمف رين الساسة من لطعديد السهديد محاور أحد يش ل الهجر  عن

 في س اني ا سظاظ حال في العس رية الصراعات أخطار إن "ألىنهانس هارسموت" التاحث يرى الحصر
 ة.حقيقك أنهكا عطك  إليهكا ينظكر أن يجب الغرتية أوروتا في حاله في الس اني المشهد وتقا  إفريقيا شمال
 "الساريخية حقوقهم"ب االدعا  إل  الضيق، تفعل المغارتة، فيها ينقاد سيناريوهات نسخيل أن يم ن وعطيه
  .1"الجنوتية واستانيا صقطية إيطاليا، جنوب عط 

 أستاتها سعود صراعية لعالقات معىى  ظاهر   ونها الخطر أو السهديد من ىاوية لها ينظر الهجر        
 يصكرح حيكث ثقافيكة– تسكي و مقارتكة تكذل  وهكي األجانكب، و كره السسكام  عدم ثقافة انسشار إل  الرصيسة

 إل  المسنامي عقمنا فيه يؤدي سوف وقت في األطفال من تسيل يغرقوننا سوف نىونا، تعد" األوروتيون
 فكي الرسكمية الكدواصر فكنن إقطيميكة، سياسكية أىمكات فكي لطكدخول واحسمكاال فه كذا، ". 2وىوالنكا اضكمحاللنا

 حس  القطرية وحداسها وأمن األوروتية المجسمعات امن حماية ضرور  عط  عاد  سصر األوروتي اإلسحاد
 .3"فيه مرنوب نير ل ل مطجأ" سصت  ال

 الديني-السياسي السياق:  

 الحر ات أو التحسة الدينية الحر ات دور ومن السياسية اإلسالموية ظاهر  من سخش  أوروتا فنن       
 المكد سسكارع اسكسمر مكا إذا االسكسقرار مجكال اسسكاع مكن سخشك   مكا دي اليكة،ار  األ ثكر الدينيكة– السياسكية
 سسة من أ ثر حوالياسسقرار  إن ب.اإلرها ظاهر  سنامي ظل في خاصة المجاور ، الدول إل  األصولي

                                                 
1
 Hartmut Elsenhans, “La politique maghrébine de l` Europe de l`Ouest après le dégel en Europe de l`est 

“, (In. Christian Reynaud et Abdelkader Sidi- Ahmed (dir), L`avenir de l` espace Méditerranéen), (Paris: 

Crédit mutuel Méditerranéen, 1999), p. 256. 
2
 Bernard Ravenel, "Mediterranee L`impossible Mur”, (Paris: L`Harmattan,1995), p.85. 

3
 Bichara Khader, "L`Europe et Méditerranée, Géopolitique de la proximité",  (France: L`Harmattan, 

1994), p. 86. 
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 مجكاالت فكي يشكسغطون والكذين أوروتكا، سك ان مجمكوع مكن %3 حكوالي أي أوروتكا فكي مسكطم ماليكين
 سمثيل قو  يعستر ال أنه عط  اإلسالم إل  ينظرون األوروتيين جعل وسياسية، وثقافية اقسصادية-سوسيو
 الخطكر لهكذا واسسشكعارا  1.اعسقادهم تحسب الخطر ي من وهنا سياسية، سمثيل  قو  وانما فحسب، دينية
 تريغيكار .ل  يقكول الصدد هذا وفي ،"اإلرهاب" اسم الديني-السياسي السياق هذا عط  األورتيون يططق

 األسكتاب أهكم مكن واحكدا اإلرهكاب يعستكر األمنكي، المجكال فكي المكؤثر  الفواعكل مكن العديكد إلك  إضكافة
 .2اسسقرار ديمقراطياسنا" عدم في المؤثر  ال ترى
 عكن المسرستكة تاالنع اسكات مدعمكة ل ونها و ذال  لطحدود، عاتر  ول ونها الجديد ، السهديدات إن       
 لطحكدود العكاتر  والشكت ات "القوميكة فكوق" النىعكات مكن سجعكل المجكاالت، جميك  فكي الحكر الستادل عولمة
 التعكد ذات السهديكدات سكيما المخكاطر، احسكوا  عكن عكاجى  الجنكوب دول أنواعستكار  .ونفكاذا ميوعكة أ ثكر

 مقارتات وستني تنا  ضرور  عط  يطّحون األوروتي اإلسحاد في والسياسيين الخترا  فنن. الشامل الجهوي
 ترشطونة، مؤسمر وثاصق سضمنسه ما وهذا . الجديد السهديدات الحسوا  الجهوي المسسوى عط  شامطة أمنية

 عدم نسسورد أو االسسقرار نصدر أن إما" سصريحاسهم جل في يؤ دون األوروتيين المسؤولين وأن خاصة
 .3االسسقرار"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Bernard Ravenel, ibid. p. 83. 

2
 J.L. Bruguiere, “La menace terroriste”, (Défense national, Avril, 1996).p .127. 

3
 Fhilippe Marchesin,” Les nouvelles menaces, Les relations Nord-Sud des années 1980 a nos jours”, 

(Paris: Boulevard Arago, Karthala, 2001), p. 34. 
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الثاني المبحث   
 النقدية المقاربات منظور من األمن مفهوم

السكاصد  فكي حقكل  المفكاهيم تعكضصكيانة  فكي النظكر إعكاد  أدى إلك  التكارد  الحكرب نهايكة أدت      
 سطك  أهكم تكين ومكن قتطهكا مكا السكي فكي الفسكر  ات السقطيديكةدراسكال هكاعطي سكيطرت السكي العطكوم السياسكية

 الدراسكات مجكال فكي التكاحثين والمف كرين طكرف نكال حضكه الكوافر والكذي األمكن مفهكوم هكو المفكاهيم
 تمدلوالسه األمن عط  مفهوم الحفاظ تضرور  يرى أول اسجاه اسجاهين إل  التاحثون انقسم حيث السياسية
الضكيقة  النظكر  ضكرور  سجكاوى إلك  يكدعو ثكان واسجكاه(، الكواقعيين تىعامكة السقطيكدي االسجكاه) العسك رية

 الجديكد  النظكر  شكمطت حيكث المقارتكات النقديكة"، األمن"النظكر  مفهكوم صكيانة إعكاد  خكالل مكن لألمكن
 انهكإالخ والثقافيكة والتيصيكة....  والسياسية االجسماعية االقسصادية، " ةالمسغيرات نير العس ري افة  لألمن
 اوضكحسه ما ذاه سوا ؛ حد عط  والنظري الواقعي المفهوم في مخسطفة سياسية تيصة سأسيس لتداية عالمة
 فكي تكاالمن الخاصكةالهامكة  المفكاهيم ممعظ سحديد إعاد  في ثقل عط  انه األمنية جطي الدراسات تش ل
 أو جماعيكة موافقكة اقسكراح هكذا اخكسالف فكي السحطيكل تكين السقطيكديين ونيكر السقطيكديين يعنكي ال .ذاسكه حكد

الموسعين  :مجموعسين فرعيسين، هنا  خالف تين الحقيقة ففيهم. تين فيما ؤال ه الوسط االرا  في اسحاد
 .1لمفهوم االمن والمعمقين

 السهديكدات نتكأ ال يعسكرف المهكيمن العسك ري المفهوم نتأ نيؤ دو  األمن مفهوم تسوسي  المنادين       
 تيصيكة سيديكدات نس كو  نأ شكأنها نفمك ،، ول نهكا هكي  كذل عسك ريةن س كو  ال قكد الدولكة سهكدد السكي ال ترى

 لمكن :مفكاده سكؤاال نيطرحكو  ناألم مفهوم تسعميمالمنادين  نفن أخرى، ومن جهة واقسصادية، واجسماعية
 لمواضكي  يسكم  نأ نهشكأ مكنسعريكف  تنكا  نيشكجعو   مكا  السهديكد ذاهك يعنك  نتمك  مهكددا ناألمك ني كو 

 .لطدولة معارضة محل س وف نأ التنيوية أو الفردية المرجعية
 عندما تالضتط، نعني ماذا سحديد وه ،المنهجية الناحية من المخسصر، من السعريف الغرض نإ      
 المحسوى معرفة فمهمه ،معني له ليس ذاسها حد في "أمن" ف طمة ؛2ومحدد  دقيقة مصطحات نسسخدم
 السطور من النظريات نسسم ن أ قتل األول  الخطو  هي المصططحاتا تقية عن سمييىه من يم ننا الذي

 . 3تاالمن المسعمقة رهالظوا وسأثيرات أستاب وشرح لسوضي 
                                                 

1
 Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. "Security: A New Framework for Analysis." (Boulder, 

CO: Lynne Rienner. 1998). 
2
 Earl Babbie, "The Practice of Social Research", 7th ed, (Belmont CF: Wadsworth Publishing.1995), 

p.114. 
3
 Ibid. 
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 النقديكة مكن خكالل الدراسكات األمنيكةاألمكن  هيممفكا الدراسكة اسسشكفافه ضكمن مكا سكسحاول ذاهك       
 ذاهك ير كى حيكث ، وتنهكانن مدرسكة منظكور نمك ناالمك مفهكوم التدايكة فكي سشكمل والسكي اآلسيكة االمنيكة

 الثكاني المفهكومسي شكف  فكي حكين تكوىان تكاري عنكدعطك  مفهكوم االمكن  السقطيكدي لألمكن  نير األفسراض
 مكن ذاهكو  تكاريس، ومدرسكة اترسسويث مدرسة منظور نمالمعمق لالفسراض نير السقطيدي ألمن  المنظور
 ودنيكال الر ماي كل و  تكوث و كين وافكرمحمكد أيكوب أول :  كل مكن عنكد عط  مفهكوم االمكن السر يى خالل
 ستي  تيسرسون. سوماس

 
 
 األول المطلب

 هاغن كوبن مدرسة منظور من الموسع االمن مفهوم
من أهكم المقارتكات النقديكة يعستكر معهكد  وتنهكانن لألتحكاث و السكالم مكن رواد الدراسكات األمنيكة        

أولكي ”و ”تكاري تكوىان“منذ العقد الثامن من القرن العشرين حيكث  كان يظكم مجموعكة مكن التكاحثين أمثكال 
الكذين  ”ليني هانسكن”و ”اجتيرت جان”و ”تيير ليميسر”و ”لسروبموريسن  يس ”و ”يأب دي ويطد”و ”وايفر

 1988قككدموا جهككدا  تيككرا مككن اجككل الرقككي تالدارسككات األمنيككة وخاصككة عقككب انضككمام تككاري تككوىان سككنة 
. ثكم سكاله أولكي وايفكر ولسحكق هكو 1 مدير ألحدي المشروعات )السكمات نيكر العسك رية لطمكن األوروتكي (

عطكك  سكككأليف التحككوث النظريككة و سطككوير الترنككامج تحثككي فككي الدراسكككات أيضككا تالمعهككد حيككث عمككال معككا 
المفاهيميككة جديككد   األمنيككة و سغيككر المفككاهيم األمنيككة السككاصد  فككي الدراسككات اإلسككسراسيجية و سقككديم األطككر

 إل  قتل السطرق .2مننة األولي األمن المجسمعي أما الثانية األ :حيث قدما نظريسين إلعاد  مفهمة األمن
 نيؤ دو  ينالذ األمنيين الموسعين سعريفات همأ إل نسطرق  نأ أوال الضروريمن  تات ،النظريسين هاسين

 السسكيير فكي سنافسكها أخكرى تكأن هنكا  فواعكل الدوليكة العالقكات فكي األساسكي سعكد الفاعكل لكم الدولكة نتأ
نمال يالتد نيصنعو  ال همتاعستار .  فيهكا  مكا النظكر إعكاد  ثكم الواقعيكة المقسرحكات يعمطون عطك  مشك طة وا 
 :ومن أهم هؤال  ؛القو  مسسخداا في الواقعية يشار ون نهمأ

                                                 
 والعطوم "، )مر ى االمارات لطتحوث"تطور الدراسات األمنية ومعضلة التطبيق في الدول العربية ،قوجيطي أحمد سيد 1

   .15 . (، 1010، 1ط االسسراسيجية،
2
 Fransisca Galli, "the legalle and political Implication Of the securitization of counter-Terrorism 

Measures acrossThe Mediterranean", (Euromesco Paper, September 2008), p. 5. 
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 أيوب محمد  (Mohammed Ayoob) : 

عطك  األمكن  امسال كا بطكسسط السكي الدولكة تنكا  اخسصكا  نمك وهك القكومي ناألمك نتكأ يؤ كد الذي        
 أيكوب نفكن نكاه . ومكن1وس امكل( الشكرعية(واألمكن النكاعم معكا  )واال راهيكة القسرية القو  سيطر الصطب )

 واالن شكافات لسوضكي  الدوليكة العالقكات فكي يعكرف األمكن والألمكن وهك :تسعريكف مخسطكف لألمكن ميسقكد
 ومؤسسكات أو إضكعاف هيا كل إسكقاط إم انيكة لهكا السكي أو السهديكد سعمكل عطك  السي والخارجية يةطالداخ

 ،من منطقها أساسا سأسي أيوب، حسب ،)الجنوب(األمن دول العالم الثالث  فالسهديدات  2.الدولة وأنظمة
 في والعجى يةسالدول التني الجغرافي وضعف لموق  نسيجة ذاهو  .نفسها وان لم سأت من داخل هذه الدوله

صكراعات تكين دول  إلك  سسحول ما نالتا والسي لدولة داخطية مشا ل امن في يسستب مما األنظمة شرعية
 فكي دول الألمكن لحالكة  سكتبإلك  األمكن  ال تكرى القكوى لسكعي ينظكر  مكا .المجكاور  السياسكية ال يانكات
 3.الجنوب
عطكي  قكدراسها مك  سظهكر قكد األىمكات مكن المخسطفكة األنكواع نتكا أيكوب يقكر وولسكى، خكالفوعطكي        
 ليسكت األمكن أجنكد  سوسكي  نا  و  خارجيكة ال هكي داخطيكة األىمكات ذههك نمك العديكد نا  و  .الدولكة سهديكد

 تكين تطكدان الوقكت مكرور مك  السكأثير نفكس لهكا ليسكت األمنيكة القضكايا نتكأ يقكر فكأيوب عشكواصيا، مشكروعا
 وره السكد األمنيكة القضكايا ذههك رتكط عنكد السحطيطيكة الناحيكة مالصكم مكن نيكر األمكر يجعكلما ذاهكو  معينكة،
 .تسعريف االمن والهجر  التيصي
 العكالم وتكذل ، أمكنو  الفكرد أمكن فكي السهديكدات يسسثني فهو وولسى، تسعريفشتيه  أيوبسعريف  نإ      

 مالم القومي األمن قضايا عداد من ليسا ستيل المثال عط  التيصي السطوث و ذا النسا  ضد العنف نفن
 نظيره عط  لألمن أيوب مفهوم وتهذا يسفوق .المعنية الدولة في السططاتمن قتل   ذل  اليهما  ينظر
 أليوب يسم  المحسمطة لطمهددات والواس  ال تير احسوا  االخسالف عط  فالقدر  وولت؛ لدى المحدد
هكذا  يعستكر فتينمكا التكارد ، الحكرب تعكد مكا معكال فكي العنيفكة النىاعكات حكاالتمكن   تيكر عكدد تسفسكير
لكدول  االقطيميكة االراضكي سكالمة ضكد أمنكي  سهديكد 1990 معكا ال ويت عط  االحسالل العراقي السعريف

                                                 
1
 Mohammed Ayoob, "Defining Security: A Subaltern Realist Perspective. In Critical Security Studies",  

)edited by Keith Krause and Michael C. Williams. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 1997(. 

P. 121. 
2
 Ibid, p. 130. 

3
 Mohammed Ayoob, "The Third Word Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the 

Internatianal System", ) Boulder\London: Lynne Rienner Publishers, 1995(,  p.p. 8-12. 
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 السياسكي اهكونظام اليونسكالفية الدولكة سعكريض عطك  انهكا ال رواسيكة االنسفاضكة أيضكا يفسكر فهو ألخرى،
 .1)األراضي االقطيمية سالمة سهديد والحقا( لمخطرومؤسساسها 

 : (Ole Wæver ) وافر أول

 ذاهو  اليومية الطغة في هو ذل  المسسعمل األول ،نمعنيا لديه ناألممفهوم  نفن وافر، حسب أول      
 لطداللة عط  األمنية الدراسات في المسسخد المعن ذل   فيو الثاني أما .من السهديد لحريةلوصف ا
 أصت  "العالمي األمن"و "الفردي ناألم"مصططحي في المفهوماسي ناألم تينما .الدولة تقا  عط  الحفاظ
 عط  الدولي األمن وال الفردي أمنعطىانه ال  يصر )ن )أولفن المعاصر، النقاش في شعتية أ ثر

 نفن لغويا،المألوف  الوحيد المفهوم القومي األمن ن ا نأ فمنذ  2.وجودية له قطة يميهالمفا المسسوى
 نفكس فكي )أول(  نأ إال الوقكوع، المحسمطكة الوحيكد  المرجعيكة الحاجكة سطك  اليهكا عطك  انهكا ينظكر ))أول
 السأثير في دورا هاما سطعب أن تام انها والدولي الفردي المسسويينعط   الدينامي يات يعسرف تأن الوقت

 .القومي عط  األمن
 مهمكا فيحكد ذاسكه ني كو  نوأنكه تنم ا حيكث speech act  خطكاتيعمكل  وهك األمكن تكأن ))أول يتكين      
 .عط  ان سش ل سهديدا أمنيا ما قضية النختة ن النختةأ تعد فقط

 : ( (Daniel Thomas توماس ودانيال (Michael Klare and ) كالر مايكل

يؤ دان تكان مفهكوم األمكن  Thomasوسوماس  Klare تالمقارنة م  أيوب محمد وأول وفر فنن  طير      
يحسككا  إلكك  السوسككي  وهككذا تسككتب السراجكك  الواضكك  لطحككدود الجغرافيككة؛ فهمككا يككدر ان تككان الككدول الفواعككل 

العالمية مثل السدهور التيصي واألىمكات الماليكة، فتكدل السر يكى أصتحت أقل قدر  في السعامل م  المشا ل 
عط  السهديدات المحطية السي سواجه اسسمرار تقا  الدولة، فننهما يؤيدان مفهوم األمن العالمي الذي يفسر 

. وحسككب هككؤال ، فككنن  طمككة األمككن هككي  طمككة تككارى   ونهككا سككؤمن تككأن 3التعككد العككالمي لطمشككا ل المعاصككر 
ن مفككككاهيم أ ثككككر مككككن الحمايككككة ضككككد الهجككككوم العسكككك ري،  مككككا أن االسجاهككككات االي ولوجيككككة األمككككن يسضككككم

حس  في الجنوب األقكل سقكدما،  ؛واالقسصادية و الديمغرافية سش ل سحديات  تير  أمام نمو وسطور التطدان
حيكككث يتقككك  سهديكككد الهجكككوم المسكككط  مسواصكككال،  مكككا أن االسجاهكككات نيكككر العسككك رية سشككك ل أيضكككا أ تكككر 

4يدات السي سواجه أمن الشكعوب واألمكم.السهد
المخسطفكة  انسهكا   العالميكةومكن خكالل إدرا  هكذه المشكا ل  

                                                 
1
 Ullman, Richard, "The World and Yugoslavia's Wars". (New York: Council on Foreign Relations, 1996). 

2
 Ibid. 

3  Klare, Michael T, and Daniel C, Thomas eds, “World Security: Challenges for a New Century”, (New York: St. 

Martin's Press.1994), p. 03. 

4 Ibid, p. 04. 
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حقكوق اإلنسككان واألىمكات االقسصككادية والسهديكدات التيصيككة، فننكه يصككت  واضكحا تككأن  طيكر وسومككاس يريككان 
الفواعككل هككي  تككأن األمككن العككالمي هككو يعككادل فككي قيمسككه األمككن اإلنسككاني؛ ففرضككيسهم سعسمككد عطكك  أن  ككل

مسأثر  عط  حد سوا  تهذه السهديدات العالمية.  ما أنهما يحفكىان األمكم والشكعوب عطك  السعكاون لمواجهكة 
مخاطر هذه السهديدات. إال أن هذا المفهوم يهمل في طياسه السناقضات المحيطة تهذه السهديكدات. فعطك  

لىراعيكة واإلجكرا ات الوقاصيكة الخاصكة سكتيل المثكال، منك  نكىع األشكجار و السفكريط فكي حصكاد األراضكي ا
تالتيصككة. الككذي سككيخفض عطكك  األقككل عطكك  األمككد القصككير قاتطيككة النمككو االقسصككادي ألولصكك  النككاس الككذين 

 يعسمدون عط  األرض  مصدر إلنسا  األنذية.  
  اسكككسنسا  فكككي إطكككار هكككذا القسكككم، فننكككه تنم اننكككا القكككول انكككه عطككك  الكككرنم مكككن سنكككوع الستريكككرات، فكككنن      

أيضكا يسوافكق  ؛المف رين نير السقطيديين يسقاسمون فهكم األمكن الكذي يعمكل عطك  إراحكة الدولكة تشك ل  تيكر
المنادون تمفهوم األمن الموس  تأن المفهوم السقطيكدي لألمكن هكو مفهكوم ضكيق جكدا، و نسيجكة لكذل ، فكنن 

لحكد  تيكر فكي الكدفاع  هؤال  يحاولون دمج المصادر األخرى لطسهديدات. وعط  أية حكال، فقكد وفكق أيكوب
عطك  السعريكف الصكحي  مكن الناحيكة المنهجيكة ؛ فيسضك  تكأن  كل مكن وافكر و طيكر وسومكاس نيكر قكادرين 
عطكك  السغطككب عطكك  صككعوتات السصككنيف وحككاالت الغمككوض السككي س سنككف الظككاهر  األمنيككة محككل التحككث، 

نه تتساطة تاسسطاعسه وعالو  عط  ذل ، فنن سعريف محمد أيوب يسمو عط  المفهوم العس ري لألمن أل
 .1112أن يحيط تأ ثر من حالة منذ 

 نمكاأل مفهكوم -النقديكةلطدراسكات األمنيكة  - وتنهكانن مدرسكة تكوىان راصكد حكدد ،السكياق هكذا فكي        
  هذين النظريسين فحوى فما. مننةألا ونظرية المجسمعي نماأل :نظريسي خالل نم الموس 
نيكر دوليكة  ىماديكة لألمكن تكل ظهكرت سهديكدات أخكر السهديكدات السم سجاوى  :األمن المجتمعي -1

ن الدولكة هكي حاميكة المكواطنين تكل أضكحت الدولكة فكي حكد كأسغيرت النظر  الهوتىية السكي سكرى تك
ف ما يقول واين جكونى )الدولكة ذات سكياد  هكي احكد أسكتاب  ؛سش ل  سهديد ألمن مواطنيها ذاسها

وسىامننككا مكك  ظهككور هككذه  ،مككن المشكك طة تككدال مككن حطهككا( وهككي جككى  الرصيسككية النعككدام األمككن ...
الجمهوريكات  المقارتة ظهكر معهكا العديكد مكن موجكات اإلتكاد  الجماعيكة والصكراعات العرقيكة فكي

السوفيسية الساتقة ووسط إفريقيا مما نكسج عنكه الهجكر  إلكي أوروتكا وظهكور مشك الت االجسماعيكة 
هكاجن إلك  دراسكة المشك الت االجسماعيكة وسأثيرهكا ناسجة عنها وهذا أدي إلي عطما  مدرسة  وتن

من الدولة وسم سغير مصطط  األمن القومي إلي األمن المجسمعي وهو المصكطط  الجديكد أعط  
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)االسكككسمرارية فكككي ضكككمان الشكككروط  المقتولكككة لسطكككور  :ولطمدرسكككة ويعرفكككه تكككاري تكككوىان تأنكككه هككك
وميكة والعكادات(. حسكب هكذا السعريكف سصكت  لألنماط السقطيدية لطغكة والثقافكة ولطهويكة الدينيكة والق

الجماعككة مهككدد  فككي جككوهر  يانهككا وهككو الهويككة  مككا يقككول تككوىان )إن الجماعككات مؤسسككة حككول 
 .1الهوية(

سعستر نظرية األمننة )إضفا  الطت  األمنكي( مكن تكين ا تكر إسكهامات الف ريكة  :نظاية األمننة -2
تاحث أولي وايفر والكذي سطكرق إلك  تنيكة لمدرسة  وتنهانن  والذي ظهر أول مر  م   ساتات ال

الخطاب عط  ش ل الفعل األمني. ثم سطويرهكا مك  فريكق تحثكي مكن تيكنهم تكاري تكوىان و وتيكار 
والنسككتة لككي ويفككر يعستككر إن سحديككد المشكك طة األمنيككة هككي الخطككو  السأسيسككية   لككوميسري ونيككرهم.

الككذين يسككعون الكك  و لحككدوث األمننككة والسككي يككسم سحديككدها مككن طككرف الدولككة )أصككحاب السككططة( 
سوسي  نطاق القضايا السي سش ل سهديد امني وهذا من مصطحسهم تحيث يضفون الطات  األمني 

رنم جهود النختكة  2اسسعجاليه أو اضطرارية حسب وايفر.لمش الت دون أخري حسب نوعيسها 
في سعريف المش طة األمنية ومن ثمة حدوث األمننة فهذا األخير ال يم ن أن يسم دون مجسم . 

سغيككر األمككن القككومي إلككي مجسمعككي )مرجعيككة  :األول حيككث قككدم وايفككر اعستككارات لككدور المجسمكك .
الخطكاتي لألمكن  ومكا لغويكا لألمكن يقكوم عطك  التنكا ستنيكه مفه :الثكانيو  المجسم  تدل من الدولكة(

عكالو  عطك  ذلك   إي انه األمن ليس اإلشار  إل  شكي  مطمكوس تكل ال كالم فكي ذاسكه هكو الفعكل.
هكو القكدر  عطكي  اظفكا  الطكات  األمنكي عطكي قضكية لكم س كن أمنيكة مكن قتكل إي االنسقكال  األمننة

 .3من مجال السياسة العادية إل  سياسة الطوارئ

أول ويفكككر عنكككدما سصكككت  مسكككألة أمنيكككة، فهكككي  ن، تكككاري تكككوىان،ناألمننكككة إذا وفقكككا لراصكككدي  وتنهكككا       
سسططب فاعال سياسي يقوم تأمننسها من خالل اسسخدام خطكاب محكدد يقكدم سطك  المسكألة عطك  أنهكا سهديكد 
)لوجككود المجسم /الدولككة(، وفككي نفككس الوقككت سسططككب جمهككورا مسطقيككا )يسككسجيب لفعككل الخطككاب( مككن خككالل 

                                                 

 .16   . ، مرج  ساتق،قوجيطي أحمد سيد 1 
 .18  . ،نفس المرج  2

 .19  . ،نفس المرج   3
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وطالمكا أن األفكراد هكم مكن يحكددون  ؛وجوديكا( سهديكد لطوجكودسصور سط  المسألة تاعستارها )تالفعل سهديدا 
طتيعكة السهديككدات، فككننهم هكم مككن يشكك طون هككويسهم الخاصكة تهككم. تهككذا المعنكك ، يم كن القككول تككأن األمننككة 

مككن ناحيككة أخككرى، إذا اعسترنككا أن األمننككة سسضككمن أوال إدرا  مسككألة عاديككة  .هككي عمطيككة تككين ذات سانيككة
العامككة، أي سسككييس سطكك  المسككألة وسقككديمها عطكك  سشكك ل سهديككدا وجوديككا، فننككه ضككمن اهسمامككات السياسككة 

فكنن األمننككة ومنكه  1يم كن القكول تكأن عمطيكة األمننكة سعستكر  كذل  تمثاتككة نسكخة مسطرفكة لعمطيكة السسكييس.
 سحدد اسسنادا عط  ثالثة معاني:

     قكاد  ي ونكون ما نالتا الذين ينالفاعطين المهيمن خطاب عط  السر يى م  أمنيا، الفعل المتن  أوال: ش ل
 سياسيين.

 السدخل. لحظة عط  فقط السر يى م  تدقة الفعل محدد ثانيا: سياق
 سعيكين ناحيكة مكن فقط الفعل، معرفة طتيعة أن معن  في يسحدد إطار األمننة أهمية، أ ثر أخيرا: ورتما

 .2األمن مهددات
 

 
 الثاني المطلب

 النقدية لدراسات وباريس ابريستويث مدرستي منظور من األمن مفهوم تعميق             
 

يعمككل األمنيككون النقككديون عطكك  سعميككق مفهككوم األمككن، حيككث يصككر هككؤال  عطكك  ف ككر  انعسككاق التشككر       
عاد  سموض  موضوع األمن، وهو سصور يق  عط  سصور نقيض مك  السصكور األول؛ فالدولكة لكم سعكد  وا 

ذل  هو أمن األفراد )األمن التشري االجسمكاعي(. وحسكب رأي هكؤال ، فكنن الفاعل األساسي، واألهم من 
 الدولة سمثل مصدر مش طة األمن لدى األفراد.

                                                 
1
 K. Seray, "Securitization of Migration in Europe: The Obstacle in front of European Values",( The 

Journal of Turkish Weekly, mai 2nd 2015. P2. At) 

< http://www.turkishweekly.net/opn > 
2
 Matt McDonald, "Securitization and the Construction of Security", At: (23 April 2015). 

<http://sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563>  

http://sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563
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 مكن التكاحثين المهسمكين العديكد دراسات من خالل سعميق مفهوم االمن عط  السعرف ا ثر نيم و        
والكذين " Spike Petersonن "سكو  تيسكر سببي    "Ken Booth " تكوث  كين :االمكن امثكال تسعميكق مفهكوم
 .سعميق مفهوم االمن في اسهاماسهما عط  الضو  سسسطط الدراسة

 
 كين بوث  (Ken Booth):  

يستككاين دفككاع  ككين تكككوث عككن المفهككوم المعمكككق لألمككن تطريقككة سكككاخر  فككي  ساتاسككه السكككاتقة،           
، فنن توث المعاصر 1111"ألهاو"  الذاسي-عندما  ان واقعيا مؤثرا. اآلن وتاعستاره واقعي، المنادي

 ،يؤ د تأن الحرب في الحقيقة هي ظاهر  ثقافية سشير ضكمنيا إلك  أن لهكا إم انيكة لإلحكداث السغييكر
إن جكوهر ؛ 1"الطوتاويةو ثقافة دينامي ية، فنن توث يؤيد المقارتات النظرية السي سشير إل "الواقعية 

"إن العامككل المعيككاري هككو نسككا  الصككوت  والسجريتيككة:هككذا المفهككوم يعستككر دمجككا لطنظريككات المعياريككة 
العككالمي، وهككو يسككسند عطكك  سككتب معككين، ليصككل إلكك  متككادئ النظككام العككالمي المخسطفككة...أما العامككل 
السجريتككي، فيسككع  لجعككل عككالم السياسككة أ ثككر وضككوحا عككن طريككق السككعي نحككو سجككاوى أطروحككات 

ون  امال من حيكث سشك يل القكوات، تمعنك ، الواقعية إل  مجموعة من األف ار السي سعرض فهما ي 
 2 .من يحصل عط  ماذا  أين  و يف 

تينما يعسرف توث تأن "الطوتاوية" انسقدت عط  نحو واس  في الحقل األ اديمي، إال أنه يداف  عنهكا مكن 
فكي  Michael Oakeshott شكوتأوا خالل سوسكيعه لسطك  االسكسعار  المشكهور  السكي قكدمها مكن قتكل ماي كل 

حيككث اقسككرح هككذا األخيككر تككأن الواقعيككة أفضككت إلكك  وسككاصل التقككا  الضككرورية إلتقككا  سككفن  ؛3سككينياتالخم
، ل نكه يؤ كد ر)السياسي( سطفوا عط  تحر نير محكدود و تكال قكرار. فتكوث يوافكق أوا شكوت فكي هكذا األمك

نمكا هكو تحاجكة أيضكا إلك  رؤيكة  " طوتاويكة"تأن القاصد ال يسططب منكه مهكار   تيكر  فكي المالحكة وحسكب، وا 
 لسوجيه السفينة إل  اسجاهاسه. 

طريككق األمككن فككي عقككل تككوث هككو سحريككر أو انعسككاق اإلنسككانية حيككث يقككول: "..إن وسككاصل اإلنعسككاق       
السي سحرر الناس من سط  القيود السي سمنعهم من سحقيكق مكا يخسكارون عمطكه تحريكة، مثكل الحكرب والفقكر 

                                                 
1  Booth, Ken, “Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice”, (International Affairs 

1991. 673(, p .533. 
2
 Ibid, p. 534. 

3
 Ibid, p. 536. 
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نعسككاق همككا فككي الحقيقككة وجهككان لعمطككة واحككد ، فاالنعسككاق لككيس قككو  والظطككم والسعطككيم المعككدم. إن األمككن واال
 1. "ونظام عط  المسسوى النظري والسطتيقي الذي يؤدي إل  األمن المسسقر

عالو  عط  ذل ،  يف يم ن لطحالة الحسمية لحرية شخ  ما أن سناقض حالكة الفكرد اآلخكر الكذي       
ين معا  حسب  الشروط الهوتىية، فنن اإلنعسكاق يكؤدي إلك  ي ون عاىما تدون سعىيى ىياد  "ال أمن" االثن

دولة الطتيعة أين  انت سسحدد لحرية فقط تواسكطة القكو  السكي سمسط هكا الفواعكل الفرديكة. فهكذا يسحقكق فقكط 
فعط  ستيل المثال، الحرب فذل  النىاع تين األفراد  ؛إذا افسرضنا تأن العقالنية الفردية قيمت نفس النساصج

 أن سنخفض حدسه تدال من سقييده عن طريق اإلنعساق. من شأنه 
إال أنه تستب هذا الغموض يخفق سعريف توث، ويتدو النق  في هذا السعريف من ناحيسين األول       

 ونككه يعككد سعريفكككا واسككعا وتكككنفراط، حيككث يحكككيط سصككوراسه  كككل النككاس. أمكككا الناحيككة الثانيكككة، فعمطيككا يم كككن 
نية تغية خطق شرط الفوض ، حيكث يشكرع العنكف وسكىداد االنقسكامات تكين اسسعمال انعساق وسحرر اإلنسا

 الناس.
 سبيك بيتر سون (Spike Peterson): 

إن العالمة السجارية لطمدرسة النسوية في الدراسات األمنية هي اعسراضها عط  األسس السي يقوم        
مناقشين تذل  تأن ذلك  هكو سصكور ضكيق عطيها السقطيدين العس ريين ومفهوم الدولة المر ىية في األمن، 

يعمكككل أ ثكككر عطككك  سقطكككي  داصكككر  أمكككن النسكككا  تكككدل مكككن سوسكككيعها. وهكككذا ال يعكككود إلككك   كككون المؤسسكككات 
العسكك رية والمؤسسككات الدوليككة هككي مؤسسككات ذات نظككام أتككوي ولهككا إسككهاماسها نسككويه سنحصككر فككي أمككور 

نما يعود ستب ذلك  أيضكا إلك  المصكادر الما سقطيدية ليكة واالجسماعيكة والسياسكية الموجهكة نحكو فحسب، وا 
العس ر ، فهي ال يم ن أن سدار في م ان آخر تغية سحسين الصحة والعمل عطك  رفاهيكة المجسمك  عطك  

دولة هذه هي المصدر الكرصيس "لألمكن في هذا الصدد، تأن أولوية سياد  ال نسؤ د تيسر سو . ستيل المثال
.لجماعة السياسية، ألن هذه األولوية سحدد تنا  االنسا "

في المؤسسات والسياسات المذ ر  ذات النظام  2
. ورنككم أن ةسؤيككد السحككر  نحككو إدرا  األمككن تمصككططحاسه ومفاهيمككه العالميكك ناألتككوي. وه ككذا، فتيسككر سككو 

األمككن لككم سعككرف لككدى تيسككر سككون، إال أن مفهككوم هككذه ال طمككة عنككد تيسرسككون موجككه نحككو المشككا ل   طمككة
العالمية مثل انسشار األسطحة النووية والمخاطر الناجمة عن سدهور التيصة و ذا انسها ات حقوق اإلنسان 

                                                 
1
Booth, Ken, Ibid,  p. 539. 

2 Peterson, V. Spikee, "Feminist (Re)Visions of International Relations Theory". (Boulder, CO, Lynne 

Rienner.1992), p. 11. 
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 تيككديولوجياوانسشككار الفقككر والظطككم الشككامل لنسككا  العككالم. وعككالو  عطكك  ذلكك  فهككي سر ككى عطكك  سجككاوى اإل
)سكوا  المتاشكر  مكن الشكامل" أو"الألمكن العكالمي"  كالعنف الشكرعيلألوالهويات السي مكن شكأنها أن سنكسج "

.أو نير المتاشر( ضد النسا 
1 

 )يوظككككف( الرستكككاط مفهكككوم األمكككن تمفهكككوم "العنكككف التنيكككوي"، فكككنن مفهكككوم األمكككن يسكككسعمل ةنسيجككك       
"إن العنككف التنيككوي  ه. وتيسككر سككون سصككرح فككي هككذا الشككأن:المسككسوى العككالي  وحككد  لطسحطيككل الخاصككة تكك

مكن النسكا " فكي تعكده العكالمي، يظهكر فكي التدايكة مكن الكداخل هكذا، لجنسي وتمعن  "لأل)لطسراسب( ا لطسدر 
.وتاإلضككافة إلكك  التعككد الخككارجي ألنظمككة وسياسككات الدولككة

عطكك  أيككة حككال، فككنن يم ككن القككول تككأن هككذا  2
" هكو مصكطط  عكرف تمصكطط  آخكر وهكو "العنكف نحجكة مغطقكة ألن "الالأمك السعريف يعستر في حد ذاسه

 مكا أن العنكف ضكد النسكا  ينظكر إليكه  ظكاهر  شكامطة،  ؛التنيوي" وهذا المصطط  األخير لم يعكرف تكدوره
فالأمن النسا  هو الأمن عالمي. مفهوم تيسر سون الواس  هذا يعمم المعن  الكذي مفكاده أن النسكا  نيكر 

الرجال ليسوا  ذل . هذا يشير ضمنيا إل  أننا إذا أردنكا أن نسكسوعب مفهكوم األمكن، فننكه  آمنات وأن  ل
% مكن 12يجب عطينا أن نفهم أوال المصادر الخاصة السي تنم انها أن سسستب في عكدم أمكان أ ثكر مكن 

 س ان العالم. وهنا فعال يصت  مفهوم األمن صعتا ونامضا. 
عككالمي لككم يعككرف تشكك ل واضكك ، إذ أن هككذا المنظككور يككوحي تأسككصطة لألمككن ال نإن مفهككوم تيسككر سككو       

عديد  مثل: ما هي الحالة السي يتدو عطيها األمن العالمي  و يف س يف المصادر الفردية م  المصكادر 
إل  حيى السطتيق من حيث عرقطكة  التنيوية  ثم  يف يم ننا أن ننسقل من ف ر  "الالأمن الواس  االنسشار"

 اه نحو ذل  النظام عن مسع
وفكككي السسكككعينات مكككن القككككرن وهكككذا معقكككل لدراسككككات النقديكككة  3اتريسكككسويثفكككي هكككذا السكككياق سعستكككر        

"واألمكن هكو االنعسكاق حسكب . الماضي. وهي سخالف مدرسة  وتنهانن تنظرسهم االيجاتية لمفهوم األمكن
ينتغككي أن ي ككون انعسككاق   ككين تككوث و وأيككن جككون ومحككور الدراسككة األمنيككة لينتغككي أن س ككون االمننككة ونمككا

 السسكاؤالت مكن عكددا يثيكر أنكه نيكر واضكحا، أمكرا السهديكد مكن سحكررا توصفه األمن مفهوم يعد ،األفراد "
 أو شكخ  أي عطكي األمكن ينطتكق المتكدأ حيث من سهديد  أي من يحميه  ماذا المر   يحمي من :هي
 اإلقطيمكي، واألمكن القكومي، األمكنو  الكدولي واألمكن العالمي، األمن عن المر  يسحدث وقد شئ، أي عط 
 السهديكدات. مكن أي عط  المفهوم ينطتق أن يم ن و ذل  األفراد، أو الجماعات، أو المؤسسات، أمن أو

                                                 
1
  Ibid,  p. 31. 

2
  Ibid p, 32. 

3
 .1919 مالعال في السياسية لطعطوم عقلم أول وهي ويطى في سق  منطقة وهي 
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السكككرويج ألف كككارهم  أجكككل امنكككة والمحر كككة لهكككذا النظكككام مكككن أنصكككار هكككذه المدرسكككة  شكككف القكككوي الويحكككول 
 .1القاصمة عطي متدأ "االنعساق اإلنسان من التني المسستد  مثل الفقر واالمية والسمييى العرقي والعنصري"

و ذال  يسعون جاهدين ال  سطوير ف ر  "عطم األخكالق العكالمي"  تكدي لنظريكة االمننكة ويؤ كدون ظكرور  
مككن اجككل السككرويج الكك  "إنسككانية أ ثككر إنسككانية"   التدايككة فككي السف يككر فككي األمككن مككن األسككفل إلكك  األعطكك 

 :السالياؤل وعرض السناقضات تين امن الدولة وامن االنسان  ويطرحون السس
ل كككن أصكككحاب المدرسكككة اخسكككاروا الشكككعب الن   مرجككك  األسكككاس لألمكككن هكككل هكككو لدولكككة أم لشكككعب ومكككاه 

نمككا حاجككات األ فككاالمن جككل التقككا  فككي ظككل السهديككدات فككراد مككن ايع ككس تقككا  الدولككة أو جماعككة معينككة وا 
الدولة إلك   أمنوقد ألغو السف ير السقطيدي الذي سقر ته النظرية الواقعية تل حولوه  من  .وظمآن حمايسهم

 .2الفرد أمن
 سحطيكل تكاحثي مكن لعكدد الشكانل الشكغل  كان لألمكن السياسكي التنكا  السسكعينات، تدايكة مك        

 سناوال المواضي  أ ثر من سعستر أوروتا في الهجر  وأمننة داخطي أمني حقل سش يل الشرطية، الممارسات
 التكاحثين هؤال  السياسية، والنظرية السياسي االجسماع عطم منظورات عط  المسسند  التحثية األجند  في

 السياسكي السنظكيم وسكأثيرات الح وميكة، معظمهكم األمنيكة العقالنيكة األمكن، مهنيو عط  سر ى أجند  قدموا
 كانوا  " كاريرا سكارجيو" ،"تيغكو ديكدي" مك  تكاريس فكي يعمطكون  كانوا تاسكسثنا  .األمنيكة والمعرفكة لطسقنيكة

 عتر لألمن الساصد المنظور تسعديل تاريس مدرسة مقارتة سقوم 3ثقافات وصراعات"." مجطة في وينشرون
 :طرق ثالثة
 فو و ميشال مقارتة بحس معالجة تاريس مدرسة سقسرح حسمي،  مفهوم األمن سحطيل من تدال :أوال     

 الح ومة". سقنية" تاعستاره لألمن           
 عط  المقارتة هذه سر ى القو ، اسسخدام ورا  ال امنة النوايا في السحقيق من تدال :ثانيا     

 القو ". ألعاب" سأثيرات           
 الجمكاهير الممارسكات، عطك  تكاريس مدرسكة سؤ كد ،"ال كالم أفعكال" عطك  السر يكى مكن تكدال :ثالثكا     

 .الح ومية من محدد  أش ال إنسا  وسعيق سم ن السي والسياقات

                                                 
1
 .18 .  ،المرج  الساتقسيد احمد قوجيطي،  

2
 .31-19 . .  ،نفس المرج  
 .31 .  ،نفس المرج  3
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 نيرالشكرعية، الهجكر  السياسكي، والشكغب االضكطهادو  المنظمكة الجريمكةو  اإلرهكاب يهدده عالم ففي       
 مر ى إل  سدف  نفسها النظام وفرض المراقتة عط  الح ومية واإلسسراسيجيات السقنيات و فا   قدر  وعدم

 لمدرسكة تالنسكتة .األمنيكة المعاصكر  والمشك الت القضكايا لدراسكة عمطكي تحكث ترنكامج السحطيكل توصكفها
 فكي إجاتكات إلك  سحسكا  عالقة توصفها أسصطة لطتاحث سسرا ى األمنية المش الت و القضايا هذه تاريس،
 1.المالصم التحثي الترنامج ضو 

 مكن واعسماديكة العديكد سكراتط مكدى إظهكار إلك  أدت لطسهديدات والمسغير  الجديد  الطتيعة أن نير       
 الشكرطة الحضكارية، سشكمل المهكن هكذه .األمنيكة المهكام فكي فعكال دور سكؤدي قكد السكي المهكن المخسطفكة

 السجسكس، م افحكة الهجكر ، االسكسختارات، مراقتكة اإلرهاب،الجمكار ، م افحكة شكرطة الجناصيكة، الشكرطة
 "تيغكو.د" يؤ كد  مكا  طهكا أخكرى، مهكن إل  إضافة الطويطة، المسافات مراقتة نظم المعطومات، س نولوجيا
  طهكا أنها أي ،"األمن" عنوان سحت واحد  وظيفة م  ذاسها وسسالق  والممارسة الختر  أو المنطق سسقاسم
 الماضكي فكي يكذ ر تاهسمكام سحكظ لكم السكي األمنيكة األجهى  فتعض. أمنية وظيفة سعستر أو تاألمن سسعطق

 قكدراسهم ألن األمنكي الحقكل قطكب فكي اآلن أصكتحوا الهجكر ، ومكوظفي الحكدود الجمكار ، حكرس  الكدر ،
 .المعاصر  والسهديدات السحديات لسخفيف مناستة اإلنساجية ستدوا

 القطكق،مهنيكو  األمكن شكت ات انعكدام مهنيكو هكم آخرين موظفين  ذل  المدرسة هذه ضمن ونجد        
 أو األساسي هم العامل محدد وتش ل لطحقل، العمطي السمثيل تمثاتة هم تاريس، مدرسة ألنصار تالنستة

 شكت ات سعىيكى و تكروى حيكث يكؤدي األمنيكة، الحقيقيكة/المعرفكة إنسكا  فكي األحيكان فكي تعكض ألسسكهيطي
 هو الخطر أو السهديد إذن والقطق، حول الخطر" الحقيقة"احس ار محاولسها إل  األمنية لألجهى  المهنيين

 .الحماية سقنيات ما سرصده آخر، توجه أو  ذل  األجهى  هذه سعستره ما
 سقنيكات المراقتكة، عتكر الشكرطية ممارسكة فكي يخسكىل لطح وميكة نمكط هكو تكاريس مدرسكة فكي األمن      
 الوظيفيكة األمنيكةالمؤسسكات  مخسطكف تكين رواتكط سجسكد شكت ات عتكر الشكرطية فيهكا سعمكل األخيكر  فهكذه
 األنشكطة هكذه أ ثكر اسسكاعا، أصكتحت الشكرطة أنشكطة معكولم عكالم ففكي ؛الوطنيكة الحكدود سسجكاوى السكي

 سسجكاوى  مكا الوطنيكة الحكدود مسافة سسجكاوى عط  سسم العامة، والحماية لطمراقتة المخصصة سط  والسيما
 2.الخارجية األنشطة سصل إل  و السقطيدية الشرطة أنشطة تعض طاتعها في أيضا

 
                                                 

1
 .31  .مرج  ساتق،  ،سيد احمد قوجيطي 

2
 .36  . نفس المرج ، 
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 ثالث المبحث
 :"الخارج"و "الداخل" بين التهديد ومخاطر االوروبي لالتحاد االمنية العامة السياسة

 ركائزلل لعابرةا السياسات توظيف
 

وفكي الدراسكات األمنيكة، مكن طاتعكه العسك ري السقطيكدي إلك  طاتعكه اقسرن السحول في مفهكوم األمكن       
عستكرت عالمكة لتدايكة أنير السقطيدي تفعل سقوط االسحاد السكوفياسي، وتالسكالي نهايكة الحكرب التكارد  السكي 

سأسكككيس تيصكككة سياسكككية مخسطفكككة، سحولكككت فيهكككا طتيعكككة وتنيكككة السهديكككدات والمخكككاطر، والسكككي أصكككتحت نيكككر 
جسمعككي سقسضككي الضككرور  الحككد أو السحككرر منهككا، خاصككة فككي خضككم سنككامي ظككاهر  عسكك رية ذات طككات  م

العولمة، حيث أصكتحت لهكذه السهديكدات تعكد عتكر قكومي أدى إلك  ظهكور خطاتكات جديكد  ال سفكرق تساسكا 
تككين األمككن الككداخطي واألمككن الخككارجي، األمككر الككذي اسككسدع  ضككرور  وجككود معالجككات واسككسجاتات جديككد  

 المساهمة في احسوا  وسسيير مخسطف السهديدات والمخاطر، وذل  حسب طتيعسها.ومخسطفة من شأنها 

 
 :االول المطلب

 التهديد مخاطر وادارة لمركائز العابرة االوروبية االمنية السياسات       
، فكان نهايكة الحكرب التكارد  أدت إلك  النظكري شكقها فكي الدراسكة اليكه سوصكطت سكتق وأن  مكا   

 األمككن تجانككب وسغيككر الطككرح السقطيككدي القاصككل تضككرور   رتككط، طتيعككة األمككنظهككور سحككوالت فككي 
 فكي هكذا السكياق قتكل السطكرق العس ري فقط، تل أصت   األمن مرستط تطتيعة "نيكر عسك رية".

 السيديكدات هكمأ سوضكي  الضكروري مكن تكات ،لطر كاصى العكاتر  االوروتيكة السياسكات هكمأ إلك 
    : اآلسي والموضحة األمن لطتيعة وفقا ذاهو  ماليو م عال في العس رية نير والمخاطر
 السياسكي ال يكان عطك  الحفكاظ هكو لهذا ال أمكن األساسي إن الجوهر :األمن السيدسي 

 والسكالم االجسمكاعيين والسكراتط تكالسالحم ويسعطكق داخطكي احكدهما شكقانولكه  لطدولكة،
 أمكا الدولكة، حكدود داخكل األمكن شكروط سكوفير أي المجسمك  أفكراد ،وسماسك  الكداخطي
 أو معها الحدود ذات الدول من تجيرانها الدولة عالقة حول فيسمحور الخارجي الشق
 الكتعض تعضكها عالقاسهكا مك  فكي فالكدول اإلقطيميكة ونيكر اإلقطيميكة الكدول مكن نيرها
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 والمصكال  األطمكاع سط  م  الدولة سعامل أي واألطماع المصال  من ال ثير سشوتها
 سعارضكها أو سطاتقهكا مكدى ومراعكا  وخيراسهكا مواردهكا سسكسهدف السكي الخارجيكة

 1واالجسماعية. واالقسصادية السياسية ومصالحها
 خاللها من السي األساسية الطتنة هو والسنمية االقسصادي النمو إن :األمن االقتصد ي 

 أو الكوطني فكاألمن" اإلسكسراسيجية، الكردع قكو  وتنكا  لطدولكة األمنيكة المصكال  سسحقكق
  كواقعي تكوىان تاري أن إال اإلنسان لطفرد األساسية الحاجيات تسحقيق يسحقق القومي
 عطك  الكدول تقكدر   تيكر  عالقكة لكه االقسصكادي تعكده فكي األمكن تكأن يعسقكد تنيكوي

 اإلقطيمكي المسكسوى عطك  أمكا العكالمي المسكسوى عطك  هكذا الخارجيكة لطسكوق الوصكول
 جتهكات مك  صكفقات أو شكرا ات إلك  لطوصكول اإلقطكيم دول تكين السنكافس شكد  فيعني
 التعكد أن فيعسقكدون النقكديون أمكا  اقسصكادي وىن لهكا خارجيكة قكوى أو أخكرى

 مكن سحجيمكه األقكل عطك  الفقكر عطك  القضا  حول أساسا يسمحور لألمن االقسصادي
 فكي الحريكة  امكل وسكوفير سقييكده تعكدم وذلك  لألفكراد والرفاهيكة الرخكا  ضكمان خكالل

 مكن الجنكوتي النصكف فكي والغطيكان العصكيان جكذور همكا والسخطكف فكالفقر" سكطو ياسه
 . 2الداخطي" والسطرف الثور  إل  الفقر يقودنا حيث األرضية، ال ر 

 االقسصكادية التنيكة أساس عط  القاصمة تاالفسراضات النيومار سية  النقديون سأثر  ما
 مر كى دول إلك  ينقسكم العكالم جعطكت العكالم دول تين المستادل االعسماد عمطية أن أي

 اضكطراتات يعكرف أحيانكا السقسكيم هكذا ل كن اآلخكر عطك   الهمكا يعسمد محيط، ودول
 تكأن يكرون فالنقكديون والفقكرا ، األننيكا  تكين هكو  يخطكق ممكا االقسصكادية التنيكة سمكس
 أفكراد فكي سكؤثر االضكطراتات سطك  عكن الناسجكة الماليكة أو االقسصكادية المكوارد نكدر 

 3.اقسصادي أمن ال عنه ينسج قد مما المجسمعاتا

                                                 
 تيروت، العرتية، الوحد  دراسات مر ى العرتي، المسسقتل مجطة) ،"القومي األمن لنظرية عربية صياغة نحو" المنعم المشاط، عتد1

 ..9  ،(1983، 15 عدد

2
 نفس المرج . 

3
 .23 .  نفس المرج ، 
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 واألفراد لطدول االجسماعية تالجوانب لألمن االجسماعي التعد يهسم  :األمن االجتمدعي 
 ويىيكد ينمكوا خاللكه مكن الكذي تالقكدر لطمكواطنين األمكن سكوفير إلك  يرمكي التعكد وهكذا

 تالمشكار ة االهسمكام مكن فالتكد .مكا أومجسمك  لطكوطن واالنسمكا  تكالوال  الشكعور
 المسكاوا ، متكدأ وسحقيكق المجسمعكات، داخكل األفكراد توضكعية واالهسمكام االجسماعيكة

 في المتادئ تسط  اإلخالل يسستب وقد والدور الم انة ال فا   في متدأ و ذال  سحقيق
 تالحر  وذل  اجسماعية عدالة إقامة فتغير لطخطر، والقومي الوطني األمن سعريض

 لطخطكر، القكومي األمكن يسعكرض الخدمات وسطوير الطتقات تين الفوارق سقريب عط 
 ال يكان لسكالمة أساسكي  عنصكر الوطنيكة الوحكد  تسعىيكى يكرستط  كذل  التعكد وهكذا

 إلك  المجسمك  تاالنسمكا  األفكراد طكرف مكن إحسكاس هنكا   كان ف طمكا لطدولة، الداخطي
 وتالسكالي المجسمك  الواحكد داخكل السكراتط مكن ذلك  يىيكد تيكنهم مشكسر  مصكير وتوجكود
 .1االجسماعي تعده في األمن سحقيق

 الككذي تككرى  مفهككوم فككي النصككف الثككاني مككن العقككد الماضككي  نسيجككة  : االماان االنساادني
لجمطككة مككن السحككوالت العالميككة، السككيما انسشككار الصككراعات المحطيككة داخككل الككدول ومككا 

 ل: التيصكة األوتصكة انجر عنها من ضحايا في صفوف المدنيين، ولعولمة تعض المشا
...، ويقكككوم مفهكككوم األمكككن اإلنسكككاني، عطككك  ف كككر  األمكككن المسكككسدام الكككذي يسكككع  2الفقكككر

تالدرجكككة األولككك  إلككك  سكككوفير حمايكككة لصكككال  الشكككعوب، ولكككيس لصكككال  أقكككاليم الكككدول، 
فكككاألمن اإلنسكككاني يكككرستط قتكككل  كككل شكككي  تنشكككتاع الحاجكككات األوليكككة لألفكككراد، ويسجكككاوى 

طككرف الككدول إلم انياسهككا الدفاعيككة عطكك  حسككاب أمككن أفرادهككا، األولويككة الممنوحككة مككن 
وقادت هكذه الف كر  إلك  سحكوالت جذريكة فكي صكيانة السياسكات العالميكة ألنهكا سقسضكي 

ويعستر اإلنسكان  إعطا  األستقية لحاجات أمن األفراد قتل الدفاع عن مصال  الدولة.

                                                 
1
  (.01/03/1015سم سصف  الموق  في ) :"المجتمعي األمن في البحث برنامج :األمن مفهوم صياغة إعادة "ىقاغ، عادل 

< http://www.geocities.com/adelzeggagh/recon1.html> 
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المطككروح مككن طككرف  )الفككرد( هككو الموضككوع المرجعككي واألساسككي لألمككن، ل ككن السككؤال
المنظكككككككور النقكككككككدي، هكككككككو لمكككككككاذا االنسقكككككككال مكككككككن المسكككككككسوى الكككككككدوالسي إلككككككك  المسكككككككسوى 
اإلنسكككاني)الفردي( لألمكككن  هنكككا يعسقكككد النقكككديون أن سراجككك  قكككدر  الدولكككة فكككي الظكككروف 
الراهنة أي في ىمن العولمة عط  مواجهة السحديات السي أفرىسها العولمة، هو السكتب 

 مكككا أن  مسكككسوى الدولكككة إلككك  مسكككسوى الفكككرد فكككي السحطيكككل.األساسكككي لهكككذا السحكككول مكككن 
سكككدفقات الهجكككر  مكككن دول الجنكككوب إلككك  الشكككمال، سكككؤدي إلككك  خطكككق سكككوسرات اجسماعيكككة 
جديد  مما يؤدي إل  سنامي الصدمات داخل الدول والمجسمعات، حيث يعسقد  ل من 

األفككراد  )انجيككو و  ككور تككريج( أن الدولككة سسحككول إلكك  وسككيطة قهككر وأدا  سهديككد لحمايككة
المنكككاطق المحرومكككة  والمؤسسكككات الح وميكككة فكككي المنكككاطق الغنيكككة مكككن سكككدفق ونضكككب

وهذا مايجعل الفرد معرض لطسهديد. ويسفرع مفهوم األمن اإلنسكاني إلك  عكد   1والفقير ،
فككروع : )امككن إنسككاني اقسصككادي واجسمككاعي، امككن إنسككاني ثقككافي، أمككن إنسككاني مككدني 

 .وسياسي، األمن اإلنساني الحيوي(

 هنككا سشككير الفواعككل األمنيككة الكك  نككدر  المصككادر واالسككسمرارية والسوىيكك   البيئااي  األماان
نير العادل لططاقة، إلقناع الجمهور)محيط حيوي  و تي(، وتالسالي يرستط هذا النكوع 
تالنشطات المؤثر  عط  المحكيط الحيكوي المحطكي والعكالمي الكذي يعستكر مسكرحا لجميك  

إضكرار تكه هكو فكي المحصكطة إضكرار تالتشكرية. ويسضكمن ، و كل 2النشاطات اإلنسانية
ايضككا  السهديككدات التيصيككة مثككل السطككوث، االحستككاس الحككراري، ونككدر  الميككاه. وقككد اسككسفاد 
ال ثير مكن اإلي ولكوجيين والمكدافعين عكن التيصكة مكن سوسكي  األمكن إلك  قطاعكات نيكر 

أجنكد  السهديكدات  عس رية ليدرجوا قضكايا سكدهور التيصكة و المحكيط اإلي ولكوجي ضكمن
السككي سحسككا  إلكك  سضككافر جهككود جميكك  الفواعككل األمنيككين، لطسقطككي  مككن حككد  سأثيراسهككا 

                                                 
 "،1002/1001السياسة المتوسطية الجديدة لالتحاد األوروبي: استراتيجية جديدة الحتواء جهوي شامل" حجار عمار،1

 .58 . (، 1011)مذ ر ماجيسسير في العوم السياسية منشور ، جامعة تاسنة 
 .18 . ، المرج  الساتقعتد النور تن عنسر، 2 
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اسسعمل تصراحة مصطط  "األمن التيصي" في  1السطتية،  فنجد مثال أن سقرير ترانسالند
سكياق حديثككه عكن األضككرار السكي يم ككن أن سطحككق تالتشكر نسيجككة السكدهور التيصككي الككذي 

فيككه،  مككا نجككد السقريككر نفسككه قككد اسككسغل سوسككي  مفهككوم األمككن لطمطالتككة  ككانوا هككم سككتتا 
تالسعتصككة السياسككية و االجسماعيككة لصككال  هككذا القطككاع، ألن مصككطحة التشككرية سقسضككي 

 مواجهة السهديدات التيصية.

وظهكككر مفهكككوم هكككذه  "السهديكككدات الهجينكككة"هنالككك  سهديكككدات أخكككرى سعكككرف بهكككذا السكككياق  نفكككس فكككي      
سثيكر السهديكدات الهجينكة  السهديدات في تعض دراسات ونقاشات مرا كى تحكث أمير يكة فكي العقكد الماضكي

مخاوف  تير ، تستب أش الها المسعدد  وطتيعسها المسسعصية الفهم، نظكرا  اللستكاس معكالم وهويكة الفواعكل 
اطها القكاصم، تاألسكاس، عطك  الحكرب نيكر المعنية، وسداخل العوامل فكي نشكأسها وسطورهكا وسفاعالسهكا ونشك

فيهكككا فواعكككل نيكككر دولسيكككه  يمكككى  المسواىيكككة، فضكككال  عكككن طتيعسهكككا العكككاتر  لألوطكككان، فكككي أنطكككب األحيكككان.
وسككككاصل، مثككككل الحككككرب السقطيديككككة والجريمككككة المنظمككككة واإلرهككككاب واألعمككككال السخريتية/االنقالتيككككة السياسككككية 

 واالجسماعية.
ينة، تاألساس، في األقاليم السي لم سعد خاضعة لسيطر  الدولة، ل نه، تح م سسطور السهديدات الهج      

طتيعسها العاتر  لألوطان، فكي األنطكب، قكد سضكرب فكي منكاطق مخسطفكة وتعيكد ، خصوصكا  أن الحكدود لكم 
سعككد حككاجىا  يقككي الككدول مككن السهديككدات. ومككن منظككور السقنيككات واإلسككسراسيجيات القساليككة، سعستككر العمطيككات 

ينككة، تحككد ذاسهككا، نمطككا  قساليككا ، فهككي سقككوم عطكك  إسككسراسيجية مس امطككة، سسككسخدم أنماطككا  قساليككة سقطيديككة، الهج
سسراسيجية إعالمية قوية جدا ، السيما عتر اإلنسرنت وشت ات السواصل االجسماعي. وسعكرف الجماعكات  وا 

                                                 
ا والمسما   "والسنمية التيصة حول عالمية مفوضية" إنشا  المسحد  لألمم العامة الجمعية قّررت ، 1983 سنة في  1  أيض 

 السقرير وهو تالسنمية وعالقسها المسسدامة السنمية سقريرا حول الطجنة هذه أصدرت .رصيسسها إسم عط  ترانسالند مفوضية
 طتيتة مسسقتطنا،" تعنوان Notre avenir" ترانسالند سقرير" اأيض   يسم  والذي  Le rapport Brundtland فيه اسسخدم الذي
 (Gro Harlem Brundtland) 1981 سنة النرويجية الممط ة في األول الوىير منصب سقّطدت نرويجية، سياسة وامرأ 

 رأس عط   انت 1996 إل  1990 ومن 1989 إل  1986 ترانسالندومن هارالم نرو و .التيصي األمن" مصطط 
إل   1998 من لطصحة العالمية والمنظمة الثمانينيات سنوات منسصف في والسنمية التيصة حول العالمية المفوضية
1003. 
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ها، لسحقيق مآرتها،  ما يدل السي سعسمد سقنيات هجينة تسح مها ال تير في س نولوجيا االسصال السي سوظف
 . 1عط  ذل  مثال داعش وفروعه اليوم، والقاعد  تاألمس القريب

السعككاون -ويككرى تعضككهم أن السهديككدات هجينككة، ألن نصككفها سياسككي ونصككفها إجرامككي،  السفاعككل       
سسعككاون فيمككا مككثال  تككين جماعككات إرهاتيككة وجماعككة إجراميككة. وتالفعككل، نالحككظ، اليككوم، أن هككذه الجماعككات 

تينها في االسجار تالمخدرات، وفي سهريب الوقود مثال ، ال سيما عط  الحدود تين الدول. ل ن، نالتا ، ما 
سسككول  الجماعككات اإلرهاتيككة تنفسككها سهريككب المخككدرات وسهريككب الوقككود، حسكك  سضككمن مواردهككا الماليككة، وال 

 .ةسسر  الدعم الطوجسسي في أيدي نيرها من الجماعات اإلجرامي
 

 

 :المطلب الثاني
 صنع السياسات االمنية العامة االوروبية بين "الداخل" و"الخارج"

 

 إطكار وفكيالعكاتر  لألوطكان الك  أن االسحكاد األوروتكي  السهديكداتسجكدر االشكار  فكي سكياق هكذه         
 نم واسعة داصر  في قدراسه سطوير يعمل عط -مخاطر  ذامثل ه إلدار  ر اصىطل العاتر -األمنية سياساسه
)سهريب المخدرات، القضايا المدنية واإلجرامية، الهجر ( وهو يمثكل تشك ل جيكد العمطيكة "العكاتر   :مجاالت
 .2و يف أنها سنسقل من المساصل "الجمعانية"  Cross- pillarizationلطر اصى" 

 

 

                                                 
 (.05/01/1015سم سصف  الموق  في ) : (1011ا سوتر 11 ،)العرتي الجديد"، تهديدات هجينةعتد النور تن عنسر،" 1

< http://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/10/4> 

2
 من ومسنوعة مهمة مجموعة تاعستاره العقدين األخيرين ظهر خالل جماعي،  ف ر  Communitarianism"الجمعانية" 

 ميةأه نس م الحديثة الطترالية السياسية النظرية هأوجمخسطف  ضد خا  توجو الموجية السياسية النظرية في الحجج
 في مسجذرا ناإلنسا ن  واذا  .السياد  ذات األمة الدولة نع األخالقي الدفاع قاعد  يمثل نأ إم انية في المشسر  رالسنظ

 سعتر السي االجسماعية المنظمة  طع إذ ا نيسعي المشسر ، المجسم  خار  إنسانيت ممارسة نع عاجىا والفرد المجسم 
  رؤيةطل خالفا   تذل ،و  .األخالقية مالقي تتعض سسحم  نأ )األمة الدولة  ذل و ( المشسر ة الجماعة مقي نع توضوح

الخالف القاصم تين هسين  ني م .ةفتص االخالق إل  سمت ال عط  انها األمة الدولة إل  النظر نيم  ال ال سموتوليسية،
 الفرد ناالنسا يعد ،نال وسموتوليسيي ال  فتالنستة .االساسي االخالقية القيمة مصدر سحديد في تعيد حد إل الموقفين 

 اف،هأو اال وسيري نريفيثس نمارس :أنظر .معينة سياسية جماعات مجرد وليس االخالقية القيمة مصدر هذاس فيحد
 .16  . ،الدولية العالقد  في األسدسية المفدهيم
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(Communautarized matters)  إل  المساصل مكا تكين الح وميكة(intergovernmental matters)  وتكذل ،
فككي هككذا  السككياق، سعستككر "الجسمعككة" أو "الجمعانيككة"  1.االنصككياع سحككت األنمككاط المخسطفككة لصككن  السياسككة

(Communautarization)  قضايا سياسة "العدالة والشكؤون الداخطيكة" سسم تموجته عمطيات نقل النهج الذي
وهكي سعنكي نقكل السعكاون فكي مجكالي الشكرطة وسسكيير الحكدود،  ، تمكا فيهكا قضكايا الخكار  الداخل إل  من

 الح كككككككومي )الر يىسككككككان الثانيكككككككة والثالثكككككككة( إلككككككك  الكككككككنهج الجمكككككككاعي-مجككككككال ينطكككككككوي سحكككككككت الكككككككنهج تكككككككين
(communitarian method) ( .) ر يككى  فككوق قوميككة سخكك  تعككض  حيككث سعستككر هككذه األخيككر الر يككى  األولكك

ة الىراعيككككة المشككككسر ة، اإلسحككككاد الجمر ككككي، السككككوق الداخطيككككة، السياسككككيات األوروتيككككة المندمجككككة )السياسكككك
س ككون الككدول قككد نقطككت جككى ا هامككا مككن  ،وتككذل  .(...إلخالنقككل، العمطككة الموحككد  السياسككة السجاريككة، سياسككة

وهككي  (Communitarianism) “الجمعانيككة”صككالحياسها السككيادية إلكك  اإلسحككاد األوروتككي وهككذا مككا يسككم   تككك
 عمطية النقل من الر يىسين الثانية والثالثة إل  األول .

 
 

 
 

 سوض  االوروتي لالسحاد االقطيمية الحدود وخار  داخل العامة االمنية السياسات صن  ر هظا نإ      
 ،مخسصين نتاحثو  أثتسها ر هظا وهي .والخارجية الداخطية الحدود القاصم تينالسفاعل  ذاه جطيتش ل 

                                                 
1
  .6  . ،(1005)11 والقانون السياسة دفاسر ،"الحدود وتسيير لمشرطة متوسطية أورو قوة نحو "،حجيج امال 
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 Nicole)، ني ككول ويشككمان (Sarah Wolff) ، سككار  وولككف(Sandra Lavenex)الفككوني س  سككاندراامثككال 

Wichmann)  وسيري تالىا (Terry Balzacq) .تعد األمن مفهوم فيالسحول  اقسرن نأ وتعد حيث انه 
تنعكاد  النظكر فكي  السحكول السهديدات، اقسرن هكذا«déterritorialisation» ة"أقطم ال" ر هتظا التارد  الحرب

مسىايككدا حككول  السهديككدات نقاشككا أنسجككت ظككاهرسي العولمككة وعتككر قوميككة. حيككث ذاسككهمفهككوم الحككدود فككي حككد 
 مفهككوم الحككدود الداخطيككة والخارجيككة. إن الحككدود الراهنككة السككي سنشككصها التنكك  االجسماعيككة واألطككر المعرفيككة،

  .1دود جديد  تين "الداخل" و"الخار "هي نسا  ظهور جماعات أمنية جديد  السي سعمل عط  إقامة ح
ا، تهككاألمككن الخاصككة  وممارسككاسها لمجككاالت مككدر اسهاحككدودها حسككب  سعككرف  يككان جغرافككي  إن أوروتككا  

جديكد "ال يفككرق تساسكا تكين األمكن الككداخطي واألمكن الخكارجي"؛ حيككث  خطكاب الشكي  الكذي أدى إلك  ظهككور
األمن، تمكا يسضكمنه هكذا األخيكر مكن قضكايا الطاقكة، حقكوق  لمفهوم يسميى هذا الخطاب تنظرسه الموسعة

 .2، وأيضا الجريمة المنظمةنير الشرعية اإلنسان، مسألة الهجر 
 

 تاألساس رج الداخطي والخارجي ي المجالين  ال فيالعامة االوروتية االمنية  السياسات أصل نإ      
 فكي لطسعكاون األوروتانيكة األطكر لإلسحكاد األوروتكي األعضكا  الكدول أسسكت عندما الستعينيات أواصل إل 

  انكت تينمكا .الح كومي تكين مكا األسكاس عطك  سام تش ل اسسند ذل  أن ولو والخارجية، الداخطية الشؤون
 لطجماعكات المؤسسكاسية تكالتني سكدريجي تشك ل مرستطكة والخارجيكة الداخطيكة السياسكسين هكاسين أطكر

 عن وذل  األوروتي لإلسحاد السياسي النظام السي عدلت 1993لعام ماسسريخت  معاهد  قتل األوروتية
 األوروتكي؛ لإلسحكاد الكرصيس الح كم تنيكة مكن جكى ا اآلن لحكد سعكدا لكم الطسكان سياسسان هامسان دمج طريق

 JHA( )Justice and home)تكك"سياسة العدالكة والشكؤون الداخطيكة"  معروفسكان السياسكسان هاسكان فأصكتحسا

affairs)  والسياسكة الخارجيكة واالمنيكة المشكسر ة((CFSP  (Common Foreign and Security policy)  

 في التنود وسثتيت سش يل عط  سعمل الح ومية تين ما المسارات المخسصرين  انت هذين دالالت حتوس
 هذا سطتيق أعيد لقد .الداخطية والشؤون العدالة وسياسة المشسر ة واألمنية الخارجية السياسة :السياسسين
 مكاتين الر يكىسين" تكذ ر التكاحثين المفسكرين معظكم اسكسمر وتكذل ، الطغكوي، المسكسوى عطك  المسكار

                                                 
1
  M. Anderson & E. Bort, “The frontiers of the European Union”, (New York: Palgrave, 2001(, p. 23. 

2
 ibid. 



"التوسيع" اإلتحاد االوروبي وصنع السياسات العامة األمنية في ظل تحول مفهوم األمن: بين 
 االولالفصل   "و"التعميق
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 المؤسسكاسي اإلطكار" وجكود مكن تكالرنم وهكذا والخارجيكة، الداخطيكة لطسياسكسين سحطكيطهم عنكد الح كوميسين
 .1الثالث الر اصى عتر السياسات أساسي تش ل يغطي الذي الواحد األوروتي
يهككككدف هككككذا التعككككد الخككككارجي لسياسككككة العدالككككة واتطشككككؤون الداخطيككككة والسياسككككة الخارجيككككة واالمنيككككة        

المشسر ة ال  سحقيق أهداف امنية سسعطق تالدرجة االول  تم افحة االرهاب والجريمكة المنظمكة، وم افحكة 
 مك  الشكرا ة سعىيكى خكاللسهريكب المخكدرات  تاالضكافة الك  م افحكة الهجكر  نيكر الشكرعية. وهكذا مكن 

 إتكرام و كذل  الخارجيكة الحكدود وسقويكة الشكأن هكذا فكي لطر كاصى العكاتر  المقارتكة وسطكوير المصكدر التطكدان
(.readmission agreements) المهاجرين سسطيم إعاد  اسفاقيات

2 

 
 . 

                                                 
1
 Thierry Balzacq, “The Frontiers of Governance: Understanding the External Dimension of EU Justice 

and Home Affairs”. In. Thierry Balzacq (ed). The External Dimension of EU Justice and Home Affairs 

Governance, Neighbours, Security (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2009), p. 25. 
2
 European Council of Santa Maria de Feira, 2000, p.p. 7–8. 
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 الفصل الثاني
 

اإلتحاد األوروبي وصنع السياسات األمنية العامة في الجوار المغاربي  
 الهجرة غير الشرعية نموذجامكافحة المتوسطي: 

 
لإلتحاد األوروبي في مجال منية يسعى هذا الفصل إلى تفحص واقع السياسات العامة األ       

التي تمثل أساسا  منيةالسياسات األفي حوض البحر المتوسط ، وهي  مكافحة الهجرة غير الشرعية
وجهة نظر الدول األوروبية في تعاملها مع موجات المهاجرين المغاربة واألفارقة التي تفاقمت في 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية كرهان  يدرس ؛ بحيثرة بفعل جملة من العوامل المحيطةالسنوات األخي
أمني جديد في منطقة المغرب العربي، باعتبار هذه االخيرة منطقة منشأ وعبور للمهاجرين غير 

 آلياتكالمؤسساتية األوروبية النماذج التشريعية و  الشرعيين. ينتقل الفصل لتسليط الضوء على مختلف
لها من رض الواقع وما رة غير الشرعية على أالهجلمكافحة منية لصنع وتنفيذ سياسات عامة أ أمنية
 ر على تشريعات الدول في الجوار المغاربي. اتتأثي
قضية الغموض الكامن ضمن مختلف الخطابات السياسية التي تعكس  ليعالجينتقل الفصل        

هذه "في إطار سياسة الجوار األوروبية حيث تقوم  أهداف ومنطق سياسة "العدالة والشؤون الداخلية
 حلول على صعيد بتوفيرادها أن سياسة الجوار األوروبية تهتم افتراضات أساسية مف ىهداف علاأل

تندرج ضمن هذه المجاالت السياسية والتي  التي "سياسة العدالة والشؤون الداخليةكـ"؛ المعنية السياسات
وروبية ي الجوار األلسياستلممارساتي االصعيد  على وما له من وقعتعكس بدورها الخطاب السياسي 

سياسي آخر هو أنه ال يوجد هناك مجال  نهوهذا على اساس أوسياسة العدالة والشؤون الداخلية، 
وجبها سياستها في مجال "القيم المشتركة". حيث أن الطريقة التي تمارس الدولة بمـبشكل مباشرة ب مرتبط

، مما يؤثر 1تعبيرا عن طبيعة النظام السياسيواحدة من أكثر المؤشرات  تعتبر ،الشؤون الداخليةالعدالة و 
 على عملياتي صنع وتنفيذ السياسات العامة االمنية في الجوار المغاربي المتوسطي.

          

                                                 
1
 Nicole Wichman, "The intersection between justice and home affairs and the European neighbourhood 

policy: stocktaking logics, objectives and practices ", CEPS Working Document 275 (October 2007), p. 6. 
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 األول بحثالم
 

   مقاربة جيو أمنية المغرب العربي: منطقة في األمنية الجديدة التهديدات
  
أحد المجاالت الجيوسياسية التي تثيـر اهتمـام الفواعـل الدوليـة عبـر  تشكل منطقة المغرب العربي       

مفهوم االمن بعد الحرب الباردة، وما يترتـب عليـه مـن انعكاسـات علـى سبب التحول في خاصة بالعالم، 
تحديـد طبيعـة هنـا  الدراسـةسوف تحـاول  ،ترتيبات السياسات االمنية العامة في المنطقة المتوسطية ككل

ومن حيث أيضا الرهانات الداخلية واالهتمامـات  سياسي في المنطقةجيو  لجديدة كرهان أمنيالتهديدات ا
  الخارجية.

 

 األولالمطلب 
 

 المغرب العربيمنطقة في  االمنية الجديدةالتهديدات 
 

تشهد منطقة المغرب العربي اليوم تغيرات أمنية شديدة جراء تداعيات الثورات العربية التي كانـت        
لتتفــاقم بســرعة فاوقــة وتلقــي بظ لهــا علــى ليبيــا التــي اضــحت، هــي األخــر ، تشــهد فــي ، تــونس مهــدا لهــا

سـتفحال الجماعـات إالوقت الحالي معضلة أمنية داخلية قابلة ل متداد خارج حدودها االقليميـة فـي حالـة 
 تنــتج وابـة لطممـاتأصـبحت منطقـت المغـرب العربـي كب االرهابيـة العـابرة لطوطـان فـي المنطقـة. وبـذلك،

عـــدد مـــن المعضـــ ت األمنيـــة األساســـية التـــي ســـوف تتفـــاقم فـــي الســـنوات القادمـــة بحكـــم اســـتمرار هـــذه 
منيــة الجديــدة والمســتفحلة علــى أو بــاألحر  التهديــدات األ ومــن بــين هــذه المعضــ ت ،الســببيةالحركيــات 

 :طول الشريط المغاربي، يمكن ذكر مايلي
 

  التطرف واإلرهاب 
صبح مجاال خصبا لنمو وتطور منطقة المغرب العربي سوف تأن  ،تؤكد عدد من الدراسات       

خاصة مع بروم مجموعة من المؤشرات الخاصة بتنامي التطرف الديني عن  مغاربي-إرهاب إفريقي
طريق عدد من الجمعيات "السلفية" أو عن طريق جماعة الدعوة والتبليغ، وكذلك لوجود عدد من 

ووصول الجماعة  بموريتانيا سكرية بموريتانيا، قتل السواح،ابية: الهجوم على ثكنات عالسوابق اإلره
ومما يعطي نوعا من ية للدعوة والقتال وما يسمى بـ"الدواعش الفرعية العابرة لطوطان" لغاية ليبيا. السلف
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في رقابة الحدود واإلدارة األمنية  المغرب العربيضعف المقدرة لدول  هوالمصداقية لهذه الفرضيات 
وكذلك أيضا لضعف  الحدود على الشريط المغاربي،اعة ساإلمكانات وش لضعفالنظر ألراضيها ب

من هذه المنطقة بيوة مناسبة لبقاء  يجعلالفساد، وهذا ما سوف اشي الفعالية االقتصادية التي أدت لتف
 مغاربي-، وكذلك لتطوير إرهاب أفروالوطنيةرهابي عبر للتنسيق اإل ،للتدريب الناومة،الخ يا اإلرهابية 

 مهدد لكل المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من انف ت أمني.
 

 الجريمة المنظمة 
على مستو   تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكل أشكالها سواءا المغرب العربيتعرف منطقة        

، المتاجرة بالبشر، لها الي الحلقة األساسيةبمالتهريب خاصة السجاور التي تشكل منطقة ديكال 
ولكن تبقى جريمة المتاجرة بالمخدرات األكثر خطرا واألسرع نموا  ؛، وتبييض األموالسلحةالمتاجرة باأل

الكراك" من أمريكا وكايين و "الهيرويين، الك مثل لنقطة عبور للمخدرات الصلبة  بحكم تحول الساحل
  .1ال تينية ألوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل اإلفريقي وعبر المغرب العربي

 

 االهتمام االجنبي 
المغرب العربي باعتبارها بوابة مغاربية للهجرة غير أمنية لمنطقة -بالنظر للحساسية الجيو       

القادمة من الصحراء االفريقية الكبر ، متجهة للدول االوروبية الشرعية والجماعات االرهابية المتطرفة 
، أصبحت هذه المنطقة تجلب اهتمام الفواعل الدولية األساسية خاصة عبر البحر االبيض المتوسط

في االستراتيجية  االتحاد االوروبي وهذا ضمن حرصه على الحفاظ على صيده الثمين واهتماماته
مع بلدان  يإلنشاء تعاون عمليات د من المبادرات االمنية في المنطقةحيث تم تبني العدي .المنطقة

وهذا باإلضافة أيضا للمبادرة  .يمنع من تحول هذه المنطقة لم ذ آمن لإلرهاب الدولي المغرب العربي
وكذلك  .الخاصة بمكافحة اإلرهاب عبر الصحراء واإلنط ق في علميات التدريب والمناورات المشتركة

دارة لما لها من دور في التحكم ومراقبة الحدود -منطقة أورولبناء  حاداالتتطلع  متوسطية للشرطة وا 
عن بعد من خ ل تقنيات التكنولوجيا الحديثة وتحديث المؤسسات القضاوية واالمنية لد  البلدان 

يرة على خاصة في ليبيا وما لها ومن تداعيات امنية خط تفاقم األممات الداخليةفبالنظر ل المغاربية.
 ،والجريمة المنظمة واإلرهاب غير الشرعيةوتفشي الظواهر المرضية مثل الهجرة  حدود دول الجوار،

 .مغاربي قد يهدد المنطقة برمتها-فروبروم ارهاب أباحتماالت  مهددة منطقة المغرب العربيفإن 
                                                 

 .421ص.  ،(6002) "، السياسة الدوليةالنفط اإلفريقي بؤرة جديدة للتنافس الدولي" ،خالد حنفي علي 1
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 التدهور االيكولوجي )البيئي( في منطقة المغرب العربي 
قليمي، وذلك نتيجة للثورة الصناعية االيشكل تهديدا وتحديا لطمن  بشتى أشكاله إن تلوث البيوة      

في بلدان الشمال والذي أثر بشكل مباشر على البيوة في الجنوب، والتوسع المراعي المكثف في البلدان 
المغاربية، الذي أجهد التربة، والحروب التي تؤدي إلى حدوث تناقص حاد في الموارد الطبيعية، 

خصوصا المياه الصالحة ل ستخدام، واألراضي الصالحة للمراعة، والمحصول السمكي في البحار، و 
مما يهدد بنشوب نماعات إقليمية وصراعات بسبب التماحم على الموارد مستقب  حسب دراسات تعنى 

 بمنحى الصراعات والتعاون المغاربي. 
عدالت تلوثها خ ل الربع األخير من القرن تعد مشك ت البيوة خطرا أمنيا نتيجة ميادة م       

الماضي وبداية العقد االول من االلفية الثالثة، كنتيجة للميادة الكبيرة في عدد المصانع والمعامل 
ووساول النقل والمصافي، ومحطات توليد الطاقة الكهرباوية، والمراعة المكثفة لطراضي، وعدم كفاءة 

ثرت المشك ت البيوية بشكل أصبح يهدد مسيرة التنمية والصرف. ونتيجة لذلك، ك نظم الري
االقتصادية، بل يهدد حياة سكان الكرة االرضية، الذين يتمايد عددهم بكثرة، وتعاني قطاعات كثيرة منهم 

برانت ند . في هذا المنحى، اعتبرت لجنة 1من سوء التغذية، والمرض والكوارث نتيجة للتلوث البيوي
(Brundtland) من الضغط على البيوة والنظام االيكولوجي هو مصدر من  4811تقريرها لسنة  في

 .2مصادر التوترات السياسية والعسكرية، وبذلك هي تهديد أمني
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
تحديات االمن القومي في غرب المتوسط: دراسة نقدية لألمننة وتحديات البيئة االمنية وديناميكياتها في " مي د مفتاح الحراثي، 1

 .422 ص. (،6042، )مركم كوردستان للدراسات االستراتيجية، ”المتوسطإقليم غرب 
2
 Lui, Vegada da cunha, "Water and Security in the Mediterranean Region: Shortage Access 

Management, Potential Risks for Security Issues", NATO Defense College Publications, March, 2004,p.p. 

25-40. 
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 الثاني لمطلبا
 

 المغرب العربيدول في  غير الشرعية كرهان أمني جديدالهجرة 
 

 تلك في الهجرة أن إال للهجرة، أرضا   طويلة لمدة ظلت العربي المغرب بلدان أن من الرغم على      
 كانت فإذا .الماضية القليلة السنوات خ ل جديدا   طابعا   اتخذت (وتونس والجماور المغرب) البلدان
 هناك أن إال الث ثة، البلدان هذه من ثابتة، وتيرة على المتواصلة، بالهجرة تتميم 6000 عام أواخر
 أكثر وباتت المغاربية الهجرة هوية تغيرت وهكذا، ن.البلدا هذه نحو الهجرة حجم في توسعا   أيضا  
 مستمر وبشكل كبير حد إلى وتميم الميادة نحو تميل تمال ال التي للهجرة، التقليدي المجال ففي. تعقيدا  

 مساحة توفير وظيفة اآلن يضاف المنطقة، في االقتصادية-واالجتماعية الديموغرافية األنماط
 . أوروبا إلىاألفارقة  المهاجرين رالعبو  وظيفة من يتبعها وما للمهاجرين

قبل التطرق إلى واقع الهجرة غير الشرعية كرهان أمني جديد لد  الدول المغاربية، بات من     
   ؟الشرعيةالضروري توضيح ما المقصود بالهجرة غير 

 االنتقال أو أخر  إلى أرض من الخروج أو يعنى مفهوم الهجرة من الناحية اللغوية باالغتراب       
 بصفة الهجرة تعني أخر . كما منفعة أي   أو الع ج أو العلم أو 1الرمق وراء سعي ا أخر  إلى أرض من

 من اسم والهجرة ،طويلة لفترة الجديد المكان في البقاء نية مع آخر إلى مكان من للعيش االنتقال عامة
حدها على أيدل  ،نالراء أص وقال ابن فارس: الهاء والجيم و  ؛اسم من هجر يهجر هجرا و هجرانا

هاجر أما األول الهجر ضد الوصل، وكذلك الهجران، و  .ربطهواألخر على شد شيء و  ،قطعقطيعة و 
بمعنى الخروج من  معنى الهجرةضبط ابن منظور أيضا األولى للثانية. و  اإلى دار: تركو القوم من دار 

 أو كان فرديا االنتقال حركة"أما من الناحية االصط حية، فتعنى الهجرة بـ 2رض أخر .أإلى  أرض
 أم سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا أفضل وضع عن آخر بحثا إلى موقع من جماعيا
 تعرف. 3الشرعية غيرالهجرة و  الشرعية الهجرة إلى أو قانونيتها مشروعيتها تصنف حسب وهي ؛أمنيا

 منطقة إلى األصل منطقة أو اإلرسال منطقة من الجماعة أو الفرد انتقال" أنها على أيضاالهجرة 

                                                 
 . 182 (، ص.1993 ،1ر، طوالنش للتوميع المطبوعات بيروت، شركة) ،الكافي معجم 1
 .751 ص. ،(الطبع سنة دونر، الفك دار :بيروت) ،"المحيط القاموس" ،يعقوب بن محمد الدين، مجد أبادي الفيروم 2
في  "، )ورقة قدمتالعربي المغرب في القانونية غير الهجرة ظاهرة: المتوسط في لألمن العسكرية غير األبعادناجي، " النور عبد 3

 .119 ص. (، 2008قسنطينة، ملتقى
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 داخل تحدث التي وهي :الداخلية الهجرة: نوعين إلى الهجرة وتنقسم ،"الوصول مكان أو االستقبال
 مسبقة أذونات أو تأشيرات يتطلب ال الهجرة من النوع وهذا الواحدة، للدولة والسياسية الجغرافية الحدود
 أو ما يسمى :الخارجية الهجرةو ،الواحدة للدولة الجغرافية الحدود داخل أخر  إلى منطقة من ل نتقال

 إلى معينة دولة من والسياسية الحدود الجغرافية الجماعة أو الفرد فيها يعبر التي فهي ؛الدولية الهجرةب
 .1المؤقتة أو الداومة اإلقامة بهدف أخر  دولة

 التنقل البشري قابلية: الحواجم على التغلب "بعنوان 2009 لسنة البشرية التنمية تقرير أما      
 ينجم والذي الدولية عبر الحدود البشري التحرك إلى تشير أنها "على الدولية الهجرة فيعرف ،"والتنمية

 يعني المهاجر أن نجد فإننا القانوني المعيار منظور من الهجرة، و المعتادة اإلقامة بلد في تغيير عنه
 هذابها و  يقيم التي الدولة جنسية غير جنسية ويحمل األصلية دولته غير دولة في المقيم الشخص
 أساس ذو هو األجنبي فمفهوم ،مختلفان أنهما حين في واألجنبي المهاجر مفهوم بين يجمع التعريف
 الشخص هو فاألجنبي ، أوسعمفهوم المهاجر  أن حين في الجنسية معيار على يعتمد ضيق قانوني
 جنسية له الذي المهاجر فإن الجنسية معيار واعتمادا على بها، يقيم التي الدولة جنسية يحمل ال الذي
 على تحصل إذا مهاجر أجنبي ليس كل فإنه وهكذا يبقى مهاجرا، ولكن أجنبيا يكون ال اإلقامة دولة

 في المسافر أو مث  للساوح بالنسبة الحال هو كما مهاجرا أجنبي كل أنه ليس كما اإلقامة، دولة جنسية
 .2عمل مهمة
 الدول في موجودة عالمية ظاهرة أو غير النظامية القانونية غير أو الهجرة غير الشرعية تعد      

 فهذه بها، تأثرا البلدان أكثر من تعتبر التي األمريكية المتحدة الواليات األوروبي كاإلتحاد المتقدمة
 وأصبحت بها، اإلع م وساول الهتمام نظرا المتوسط البحر حوض في بالغة أهمية اكتست الظاهرة
 األوروبية الدول الستقرار األكبر المهدد اعتبرت كما 3الضفتين. بين الع قات في أساسيا رهانا تشكل

 األلفية بداية مع تصاعدي منحى أخذ الهجرة من النوع هذا وأمنيا، سياسيا وحتى اقتصاديا، اجتماعيا،
 الذين الشرعيين غير المهاجرين من اآلالف تدفق من تتخوف الشمال دول أصبحت حيث الثالثة،
 في أصبحت التي الصغيرة القوارب وسيلة هي أو الوساول الطرق هذه وأهم الطرق، بشتى إليها ينفذون

                                                 
 للعلوم  نايف العربية جامعة :، )الرياض"والجريمة المشروعة غير الهجرة" مبارك، الكريم عوض ياسر نور، محمد حسن عثمان 1

 .42ص.  (،6001 األمنية،
 .نفس المرجع 2
3

 .(01/6047/ 66) في الموقع تصفح"، تم الشرعية غير الهجرة ظاهرة" 

<http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2cf48e73-1235-4fe4-a129-0959666ce690> 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2cf48e73-1235-4fe4-a129-0959666ce690،02


 اإلتحاد األوروبي وصنع السياسات األمنية العامة في الجوار المغاربي  المتوسطي: 
 الفصل الثاني الهجرة غير الشرعية نموذجامكافحة 

 

 
00 

 

 رأسها على و يجابهونها التي المخاطر من بالرغم هذا األخر ، الضفة إلى بها للعبور الشباب متناول
 النجاح حالة في والنفسي الجسدي والعذاب والحبس االعتقال إمكانيةلك وكذا وظروفه، البحر مفاجآت

  .1األخر  الجهة إلى الوصول في
 مع كالتعاقد منها كذلك أخر  أساليب إلى يلجوون المهاجرين هؤالء فإن ذلك إلى باإلضافة      
 الحصول إلى يهدف الذي الشكلي المواج أو المؤقت المواج الحدود، خ ل من التسلل التهريب، شركات
 اآلخر البعض يقوم أخر  جهة ومن البلدان، بعض في المتبعة الهجرة قوانين حسب اإلقامة على

 كرخص مشروعة غير بطرق الحصول عليها يتم التي تلك أو الممورة، الجواماتو  الوثائ باستخدام
 غير إقامتهم تصبح ،الحالة هذه وفي  2عبور الحدود. بطاقات و االجتماعي الضمان بطاقات و القيادة

 اإلتحاد دول في الشرعيين غير المهاجرين حال هو كما األخطار، من لكثير يعرضهم قد مما مشروعة
 لطشخاص التهريب حركات تنشط حيث المت حقة، االقتصادية األممات ظل في خاصة األوروبي،

 العمل وظروف الدخل وقلة االندماج فصعوبة أوضاعهم، لتحسين عمل فرص عن يبحثون الذين
 غير أو مباشرة بطريقة سواء االرتباط إلى بهم يؤدي النظاميين غير للمهاجرين بالنسبة خاصة الصعبة
 للهجرة المباشرة بالع قة والتسليم اإلرهاب ظاهرة ظهور مع هذا متمامنا أشكالها، بكافة بالجريمة مباشرة
 الشمالية. الضفة دول طرف من بها الشرعية غير
 لصعوبة نظرا قانونية غير بطرق تتم التي تلك أنها على الشرعية غير الهجرة تعريف يمكن       
 مستحيلة، شبه الشرعية الهجرة وأصبحت السفر إجراءات تعقدت حيث الشرعية الهجرة وصعوبة السفر

 الدولة إقليم متنوعة بحيث يدخلون المهاجرون الغير شرعيين ظاهرة بأنها األوروبية المفوضية وتعتبرها
الجو من مناطق العبور  أو البحر أو البر طريق عن شرعية غير بطريقة العضو في االتحاد األوروبي 

 ويتم والمطارات، العبور المحروسة  مناطق تلك في ذالك بما الغير محروسة من طرف قوات األمن 
 من عدد وهناك وتجار، مهربين من المنظمة الجريمة شبكات بمساعدة أو ممورة اوقبوث عادة ذلك

 فيبقون الميارة غرض يغيرون أو يبقون لكنهم صالحة وبتأشيرة قانونية بصورة يدخلون الذين األشخاص
 ال الذين السياسي اللجوء طالبي من مجموعة وهناك أيضا السلطات، موافقة على الحصول بدون

                                                 
  .448مرجع سابق، ص.  ،"المتوسط في لألمن العسكرية غير األبعادبن عنتر، " النور عبد 1
 والقانون السياسة دفاتر المتوسط"، األبيض البحر منطقة حالة :واألمن الدفاع لنظرية جديد مفهوم أجل منغربي، " محمد 2
 .82(، ص.  2009ماي)
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 غير المهاجرينأما بالنسبة إلى  1ب دهم األصلية. في يبقون لكنهم طلبهم على موافقة على يحصلون
 الدولة قبل من الموضوعة والشروط بااللتمامات يلتممون ال الذين المهاجرون فهم، "الشرعيين
قامة األجانب" بدخول والخاصة بها المتواجدين    .2وا 

 اإلحراق بمعنى القاف بتضخيم " الحرقة" مصطلحالشرعية  بالدول المغاربة تعوض الهجرة غير       
الهروب  بمعنى "الهربة" هوية أو بدون السري المهاجر يصبح حيث الوثاوق كل إحراق الحرق من

 .للتراجع قابل غير موقف اتخاذ بمعنى "الهدة أو والتخفي
والمغاربي  الخصوصالجماوري على وجه  الشباب لد  استعماال األكثر المصطلحاتهذه         
 يقرر عندما "الحراق" أن إلى يعود التسمية وسبب أفضل، حياة عن بحثا يراودهم حلم وهي عموما
 آخر بمعنى األصلي ببلده تربطه التي وثاوقه يحرق إنما أخر  دولة نحو التسلل أو البحر عبر السفر
 به يهتف مصطلحا أصبح حيث التحدي لمشروع عنوانا أصبحت والحرقة .كله وانتماوه ماضيه يحرق
 ظاهرة من ليتحول الحوارات تافضاء في هذا من أكثر بل الفن وفضاءات الم عب مدرجات في

 .3الدينية وحتى واألخ قية االجتماعية والضوابط القانونية لطنظمة تحديا إلى اجتماعية
 

الشرعيين أو الدول المصدرة هي الدول األصل للمهاجرين غير  :المصدرالعربي كدول  دول المغرب
منها نحو دول المستقبلة وبالنسبة ل تحاد األوروبي يعتبر دول المغرب العربي  قلهم، والتي يتم االنط 

 (.4أنظر الخريطة رقم: ) من الدول المصدر والمعبر.
ي هذه وهي الدول التي يمر بها المهاجرون للوصول الى مبتغاهم ففي دول المغرب العرب  دول العبور:

بل قديمة الن المهاجرين األفارقة كنت تربطهم ع قة تجارية واقتصادية  ءالظاهرة ليست حديثة المنشا
تحولت من منطقة عبور تجار إلى منطقة عبور مهاجرين غير شرعيين فالمهاجرون  الكن سرعا نم

أوضاعهم ن المال وتحسن الفارقة يهجرون من بلدهم األصلي إلى دول المغرب العربي بحثا ع
 (.6المعيشية. أنظر الخريطة رقم: )

                                                 
 .18 ص. "،والجريمة المشروعة غير "الهجرةمبارك،  نور، الكريم محمد 1
 المتوسط، في واألمن الجماور: الدولي ، )الملتقى"والسياسات العوامل :األورومتوسطي المجال في الهجرة"عياد،  محمد سمير 2

 .664ص.  (، 2008قسنطينة، جامعة
"، التجارب العربية في مكافحة الهجرة غيرا لشرعية دراسة حول الهجرة غيرا لشرعية في الجزائرالدهيمي، " عمر األخضر 3

 .1ص.  (،6040األمنية،  للعلوم  نايف العربية جامعة: )الرياض
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 الوصول دولو بدول االستقرار ودول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين  أيضا وتعرف :دول الوصول
 فإن للمغاربة بالنسبة و ،المهاجرين تستهوي التي اقتصادية واستقرار امني خصاوص لها االستقرار أو

 فيحاولون الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين المهاجرين أما األوروبية الدول هي عامة دهم مقص
 .االقتصادية وضعيتهم تحسن بعد المغربية الدول في االستقرار إمكانية مع أوروبا إلى الوصول
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 الهجرة في المغرب العربي:  
األوروبية إلى عصر تعود هجرة دول الشمال األفريقي، خاصة دول المغرب العربي، إلى دول       

االستعمار الفرنسي لشمال أفريقيا. فقد شهدت فترة االستعمار الفرنسي للدول الث ث "الجماور تونس 
المغرب" موجات للهجرة خاصة من الجماور إلى فرنسا، وكانت أكبر هذه الموجات في الفترة قبيل وأثناء 

ل األفريقي للعمل في المصانع والمناجم الحرب العالمية األولى، حيث تم استغ ل عمالة دول الشما
والعسكرية الفرنسية، وفترة ما بين الحربين التي شهدت فيها فرنسا نموا  اقتصاديا  ملحوظا . و تذكر 

ألف  470ألف جندي و 457بعض الدراسات التاريخية أن شمال أفريقيا أمد الدولة الفرنسية بحوالي 
ظمهم من الجماوريين. وبنهاية الحرب عاد معظم العاملين إلى عامل في الحرب العالمية األولى، كان مع

ب دهم ولم يبق سو  حوالي عشرة آالف عامل من دول الشمال األفريقي مقيمين في فرنسا. ولكن هذا 
ألف عامل مع منتصف العشرينيات نظرا  لتمايد الطلب على العمالة في  460العدد تمايد إلى حوالي 

األحوال االقتصادية لهذه الدول، خاصة الجماور، نتيجة السياسيات الوقت الذي تدهورت فيه 
اإلجراءات العقابية ضد  االستعمارية الفرنسية التي شملت مصادرة بعض األراضي واتخاذ بعض

الجاليات المتوسطية في  والشكل التالي يوضح توميع  1.المناطق التي ينشط فيها قادة االستق ل
 .االتحاد األوروبي

 
                                                 

1
 Sarah Collinson, Shore to Shore," The Politics of Migration in Euro-Maghreb Relations", London: The 

Royal Institute of International Affairs, 1996, P .7. 
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قد كان للمهاجرين دورا  في إعادة رسم الع قة بين دول المغرب العربي والدولة الفرنسية، فقد        
لعبت الجماعات الجماورية المهاجرة في فرنسا دورا  في الكفاح من أجل االستق ل حيث ساعد وجود هذه 

لجبهة التحرير الجماعات في المهجر على نمو الشعور القومي بينهم، ومثلوا أساسا  للدعم المادي 
الوطنية. كما حاولت هذه الجماعات التأثير على الرأي العام الفرنسي للضغط على الحكومة الفرنسية 

وبناء على ما سبق، كان من الطبيعي أن تمثل قضية المهاجرين  بقبول المطالب الجماورية باالستق ل. 
ل. فبالنسبة للجماور، شملت معاهدة من شمال أفريقيا إلى فرنسا بندا  أساسيا  في معاهدات االستق 

إيفيان بنودا  تكرس حرية انتقال األشخاص بين الجماور وفرنسا، وجاء ذلك في إطار صفقة حصلت 
الجماور بمقتضاها على مساعدات مالية وفنية والحق في الوصول إلى سوق العمل في مقابل منح 

 عي.فرنسا بعض االمتيامات في استغ ل البترول والغام الطبي
مع تمايد الحاجة إلى العمالة في الدول الغربية وتمايد األوضاع االقتصادية في دول المغرب       

فقد  السبعينيات موجات كبيرة للهجرة. العربي سوءا  شهدت الفترة من بداية الستينيات حتى منتصف
راسات اعتبرت كانت هذه الفترة ع مة فارقة في الهجرة إلى الدول األوروبية حتى أن بعض الد

استيعاب هذه الدول لعمالة دول المغرب العربي في تلك الفترة من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق 
واعتبرتها دراسات أخري بداية الختفاء الحواجم أمام حركة  ،1االستقرار في منطقة المغرب العربي

. فقد قدر عدد المهاجرين من 2ديدالعمالة، وتحولها إلى أحد المكونات األساسية ل قتصاد الدولي الج
 مليون مهاجر. 4.4المغرب العربي في فرنسا وحدها في منتصف السبعينيات بحوالي 

حيث أصدرت دول  4852إال أن هذا الوضع اختلف تماما  مع أممة ارتفاع أسعار النفط عام       
لك بشكل سلبي على الدول المهجر األوروبية قرارات بعدم استقبال عمالة مهاجرة جديدة. وقد أثر ذ

المرسلة للعمالة، ومنها دول الشمال األفريقي، والتي كانت تعتمد على العمالة المهاجرة سواء للتخفيف 
من حدة البطالة أو إلمدادها بالنقد األجنبي الناتج عن التحوي ت. وكانت هذه األممة بمثابة نقطة 

ال عموما  و لهجرة أبناء الشمال األفريقي إلى الدول تحول بالنسبة للهجرة الدولية من الجنوب إلى الشم
األوروبية على وجه الخصوص. فقد بدأت الدول األوروبية في تشجيع عودة المهاجرين إلى مواطنهم 

 األصلية وبدأت دول الشمال األفريقي في تشجيع الهجرة إلى دول الخليج البترولية. 

                                                 
1
 Ayman Zohry, “Migration without borders: North Africa as a Reserve of Cheap Labor for Europe”, 

)The Migration without Borders Series, UNESCO, January (5550 , p. 5. 
2
 Sarah Collinson, "Europe and International Migration", (London: The Royal Institute of International 

Affairs, 1994), p. 65. 
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العداوية في أوروبا تجاه المهاجرين، وكان ذلك أبرم ما وقد تواكب مع ذلك تصاعد في االتجاهات     
ألف  100يكون في حالة المهاجرين الجماوريين في فرنسا، والذي كان عددهم قد وصل إلى حوالي 

وفي الوقت نفسه، حاولت دول مثل تونس والجماور االستفادة من عودة  ؛مهاجر في أواخر السبعينيات
وض بمشروعاتها التنموية، وتفاوضت مع الدول األوروبية للتنسيق في عمالتها المدربة من الخارج للنه

   عودة أعداد من المهاجرين سنويا .         
رغم انخفاض عدد العاملين المهاجرين من دول الشمال األفريقي إلى الدول األوروبية في        

الحاد في أعداد المهاجرين في تلك السبعينيات والثمانينيات إال أن هجرة األسر حالت دون االنخفاض 
الفترة. لذلك تميم دراسات الهجرة بين نمط الهجرة الفردية لدوافع اقتصادية، والذي ميم هجرة دول 
الشمال األفريقي إلى أوروبا في الستينيات، ونمط هجرة أسر المهاجرين الذي ساد منذ منتصف 

ل المغرب العربي هي األكبر في بعض الدول مال الجماعات المهاجرة من دو تولذلك ال .1السبعينيات
األوروبية. ويرصد الجدوالن التاليان أعداد المهاجرين من الشمال األفريقي إلى بعض الدول األوروبية 
وفقا  لتقديرات دول المنشأ والمهجر. وي حظ بداية وجود اخت فات واضحة في هذه التقديرات، وهو 

 ف السابق اإلشارة إليه حول تعريف المهاجر. األمر الذي يمكن إرجاعه إلى االخت 
دول مثل هولندا والمملكة المتحدة تأخذ بمعيار دولة المي د، بينما تأخذ دول مثل بلجيكا ان ال       

يطاليا وأسبانيا بمعيار دولة الجنسية، وتجمع فرنسا بين المعيارين. كما تختلف المصادر وفقا   وألمانيا وا 
ال توفر بيانات حديثة حول مهاجريها بالخارج مما يجعل الفرق بين ما توافره من  لحداثتها، فالجماور

 بيانات متقادمة وبين ما توفره دول المهجر من مصادر أكثر حداثة واضحا . ويتضح من الجدولين
أن أغلب مهاجري دول المغرب العربي يتجهون إلى دول أوروبا الغربية، وعلى رأسها فرنسا  اآلتين،
 .2أكبر الجماعات المهاجرة في فرنساثل المهاجرين الجماوريين و المغربيين حيث يم

 

                                                 
1
 Paul A. Silverstein, “Algeria in France: Transpolitics, Race and Nation”, Bloomington: Indiana Univ. 

Press, 2004, 25; International Organization for Immigration, World Migration Report 2005, 76. 
2
 Ibid. 
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 في والمهاجرين غير الشرعيين األجانب بالسكان الخاصة البيانات العربي المغربدول  فيأما        

 عن فالمعلومات ،الب د في األمنية األجهمة منهي  وبالتالي الداخلية، ومارات من تأتي أفريقيا شمال
 مع منظمات الدولية تتعامل حين ففي ؛عام بشكل تنشر وال أمنية ألغراض فقط تستخدم السكان هؤالء

 عن معلومات أي تنشر ال حيث مماثل لمنطق تخضع فإنها األجانب، بالعمال الخاصة البيانات
 . والرواتب العمل ظروف
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 العليا ولكن قدمت المفوضية األساس من الشرعيين غير المهاجرين عن بيانات توجد ال أخيرا ،       
 :1ال جوين احصاوات عن المهاجرين و طالبي اللجوء في الدول المغرب العربي لشؤون
 الرقم هذا يخص الجوا   +138 شرعيين غير 10.000 بينهم من مهاجر 90.000 من أكثر : الجزائر

 وكوت والكاميرون الديمقراطية الكونغو جمهورية مواطني) فقط الكبر  الصحراء جنوب من ال جوين
ذا (ونيجيريا وليبيريا ديفوار  في الجماور في ال جوين عدد يكون والفلسطينيين، الصحراويين أضفنا وا 

 165.000 عن تتحدث الجماورية السلطات ولكن (المفوضية أرقام وفق الجوا   94.093 اإلجمالي
 4857 عامي في الغربية الصحراء وطووا الذين الصحراويون، ويعيش )ك جوين بهم معترف شخص

 التي الدراسة لهذه الممني النطاق إطار وفي ؛الب د غربي جنوب في تندوف مخيمات في ،1976و
 الرويسي الهدف الصحراويون ُيَعد ال اللجوء، وطالبي وال جوين للمهاجرين الحالية التدفقات تستهدف

 اللجنة ذكرت ذلك، على ع وة .ووضعهم تاريخهم خصوصيات من العديد بسبب الدراسة لهذه
. الجماورية الحكومة قبل من بهم معترف فلسطيني الجئ 400 هناك أن والمهاجرين ل جوين األمريكية

 فهم ثم ومن المفوضية إلى منهم كثير يتوجه لم تأشيرة، دون الجماور إلى الدخول فرصة لديهم وألن
 البحث الجاري الحاالت بعض ال جوين لشؤون العليا المفوضية لد  ذلك، ومع .معها مسجلين غير
 ملف في المفوضية أشارت وقد. كط ب إقامة تصريح على الحصول من تمكنوا طلبات لمقدمي فيها

 ال جوين من محدد غير عددا  " أن إلى بالجماور، الخاص القسم 2010 لعام القطري العمليات
 لجوء طالب192 و ".جيد بشكل المجتمع في مندمجين ولكنهم أيضا ، الجماور في يعيشون الفلسطينيين

 (.60402 جانفي نهاية)
 ديسمبر 31 الجوا  في 766+  شرعيين غير 10.000 منهم مهاجر 75.000 من يقرب ما :المغرب
 عام في لجوء طلبات شخصا   807 وقدم .لجوء طالب 318 و الجوا   773 المغرب أحصى ، 2009
 حالة 24 الرباط في ال جوين لشؤون العليا المفوضية مكتب سجل ، 2010مارس 31 وفي 2009
 .لجوء طالب 469 و 2004 عام قبل مسجلين منهم 75 % كان فلسطينيين ل جوين

                                                 
 من جمعت التي والمعلومات 2009 حزيران /يونيو 16 جنيف، ، 2008العالمية "االتجاهات ،ال جوين لشؤون العليا المفوضية 1

 (12/05/2015).تم تصفح الموقع في  :"الميدان

<http://www.unhcr-arabic.org/4fcdb5346.html> 
2

 المرجع.نفس  

http://www.unhcr-arabic.org/4fcdb5346.htm
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 24 في الجوا   94+ شرعيين غير مهاجرين بينهم من 10.000 من أقل مهاجر، 45.000 :تونس
اللجوء  طالبي من 36 هناك وكان المفوضية، والية ضمن الجئ 92 ب اعترف ،6008ديسمبر 
 1.لجوء طالب 51 و حاالتهم في النظر ويجري مسجلين

 

 في دول المغرب العربي الشرعية غير الهجرة وٍأسباب دوافع 
 المناطق في الساودة والجذب الطرد عوامل بين المشروعة غير الهجرة وأسباب دوافع تتراوح       

 غير الهجرة إلى تدفع التي الطرد عوامل ومن لها، ومقصدا للهجرة مصدرا   تكون التي المغرب العربي
 :مايلي المشروعة

الوضع  تدني أن حيث الشرعية غير الهجرة دوافع مقدمة في وتأتي :االقتصادية األوضاع .1
ها تهي ال تمال اقتصاديا نتيجة تذبذب وتيرة التنمية في دول المغرب العربي في االقتصادي

والتعدين"اقتصاد ريعي"، وهما قطاعان ال يضمنان استقرارا للتنمية،  الف حةتعتمد أساسا علي 
 أبناء من بالكثير يدفع ذلك كل والثاني بأحوال السوق الدولية؛ نظرا الرتباط األول باألمطار،

 الهجرة بطريق ولو إليها للوصول والعمل خارج بلدانهم فرص عمل عن البحث إلى البلدان هذه
 .المشروعة غير

 ،ةالعربي الدولتعتبر البطالة إحد  أخطر المشك ت التي تواجه : )البطالة( قلة فرص العمل .2
 وحسب تقارير لمجلس الوحدة االقتصادية، ،حيث توجد بها أعلي معدالت البطالة في العالم

من القرن  التابع لجامعة الدول العربية، قدرت نسبة البطالة في الدول العربية في العقد األول
للتنمية أن معدل  كما تفيد إحصاءات برنامج األمم المتحدة ،%60و 47ادي والعشرين بين الح

لكنه يمداد  مليونا، 45%، أي 47وصل إلي نحو  6001البطالة في الوطن العربي عام 
مليونا  22إلي  عاما، مما يميد رقم العاطلين 61و 47% بين الفوتين العمريتين 10ليصل إلي 
البطالة أحد األسباب  نسمة، وهو تعداد العالم العربي، مما يقطع بأنمليون  245من بين 

 .أوروبا القوية لتنامي ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية إلي
يعد انخفاض مستوي دخل األفراد، وتدني مستويات : انخفاض األجور ومستويات المعيشة .3

فقد أشارت دراسة صادرة عام  ،الشباب العربي إلي الغرب معيشتهم، من أهم أسباب هجرة
من سكان العالم العربي  %10والتنمية إلي أن أكثر من  عن المجلس العربي للطفولة 6002

                                                 
1

 .، نفس المرجعال جوين لشؤون العليا المفوضية 
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مليون نسمة في الدول العربية بمتوسط  620أكثر من  يعيشون في فقر مدقع، حيث يعيش
نصيب الفرد سنويا. وفقا لبيانات البنك الدولي فإن نمو  دوالر 4700دخل سنوي ال يميد علي 
 عاما. 61خ ل % 2.1اإلجمالي في البلدان العربية لم يتجاوم  الحقيقي من الناتج المحلي

 
 الديموجرافية المؤثرة على الهجرة في دول الشمال األفريقيبعض المؤشرات االقتصادية و  :(3) رقم جدول

 معدل البطالة الدولة 
  

معدل 
البطالة في 

 الريف

 47نسبة من هم دون 
من  عاما  
 (6002السكان)

       من يعيشون  نسبة
            الفقر  تحت خط

 للمعدل وفقا  )
 (6002الوطني

مؤشر التنمية البشرية 
(6007) 

)الترتيب  %0.566  %46.6 %24.6 %16 (6007) %47.2 الجماور
402) 

)الترتيب  %0.224 %48 %24.8 %2.8 (6006) %44.2 المغرب 
461) 

)الترتيب  %0.572 %5.2 %65.7  %47.4 (6006) %47.2 تونس 
18) 

؛ سمير رضوان، وبطالة الشباب في المناطق الريفية 6007لعام  برنامج األمم المتحدة اإلنماوي، تقرير التنمية البشرية المصدر:
واستراتيجيات المواجهة في الشرق األدنى وشمال أفريقي، عرضها على مجلس اإلدارة الصندوق الماودة المستديرة حول تعميم فرص 

 .6005فبراير  47-41كسب الرمق لشباب الريف، روما، 
 

لدول الشمال األفريقي، والتي  الديموغرافيةوقد ماد من تأثير هذه العوامل االقتصادية التركيبة       
تميمت منذ خمسينيات القرن الماضي بارتفاع معدل النمو السكاني، وارتفاع نسبة الفوة العمرية للشباب 

 ل العقد من إجمالي السكان. فرغم أن معدل النمو السكاني ومعدالت الخصوبة قد انخفضت خ
الماضي، إال أن هذا االنخفاض لن يظهر آثاره إال على المد  الطويل، وسيستمر الضغط على سوق 

المغرب والحظ ارتفاع نسبة من هم دون الخامسة عشر في دول  لعمل في المديين المتوسط والقصيرا
% في دول 6أكثر من  6002 -4857. فقد بلغ متوسط معدل النمو السكاني في الفترة من العربي

المغرب العربي ، وهو ما يميد على متوسط المعدل العالمي، بل أنه وصل في الجماور في منتصف 
في الجماور، فوصلت  5.1بيقدر  6000%. وكان معدل الخصوبة قبل عام 2السبعينيات إلى ما يفوق 
 % في دول المغرب العربي. 11نسبة الشباب إلى حوالي 
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االقتصادية في دول الشمال األفريقي بالتغير الذي طرأ على دور الدولة وهيكل ترتبط األوضاع        
االقتصاد في تلك الدولة مع تبنيها لسياسات التكيف الهيكلي وتأثير ذلك على القطاعات االقتصادية. 
فقد أحدثت تلك السياسات نتاوج لم يكن جميعها إيجابيا . فقد شهدت دول المغرب العربي تمايدا  في 

ولكن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي في هذه الدول  عدل النمو االقتصادي منذ بداية التسعينيات،م
% من العمالة في هذه الدول، وأنهي 10 -41ارتبط بالتأثير على قطاع المراعة الذي يستوعب من 

لسياسات إلى سياسات إعادة التوميع التي تبنتها تلك الدول في فترة ما بعد االستق ل. فقد أدت تلك ا
تراجع الدولة عن التدخل لتحديد أسعار مخرجات ومدخ ت اإلنتاج المراعي، وتراجعها عن دعم أسعار 

 .1المدخ ت، والحد من القيود المفروضة على القطاع الخاص في استيراد وتصدير المنتجات المراعية
 الهجرة إلى العربي بلدان المغرب في المتردية السياسية األوضاع تعمل :السياسية األوضاع .4

في  السياسي االستقرار عدم األوضاع تلك وتشمل مشروعة غير بطرق كان ذلك لو حتى منها
وكثرة  ثورة شعبية ضد النظام الحاكم 6040الجماور العشرية السوداء التسعينيات وتونس 

 الحريات ومصادرة التنموية والخطط اإلص حية وغياب السياسات في المغرب االضطرابات
 والتنفيذية والقضاوية التشريعية سلطاته وعجم للفسادة نتيج السياسي بالنظام الثقة روابط وانعدام

 . 2بمهامها القيام عن
 والتفكك االجتماعية الروابط ضعف المشروعة غير الهجرة أسباب من :االجتماعية األوضاع .5

 عادات مع التوافق وعدم والفووية الطاوفية التفرقة وكذلك الهجرة منشأ دولة داخل األسري
 غير للهجرة المستقبل البلد في أقارب ووجود المشروعة غير للهجرة المصدر البلد وتقاليد

 .المشروعة
 أكثر بيوة عن البحث أو المذهبي الفكر لفرض والسعي الديني االضطهاد يعمل :دينية أسباب .6

 إلى للهجرة الجذب عوامل ومن، المشروعة غير الهجرة تعميم إلى الديني المذهب أمانا  لنشر
 حرية هامش على والحصول المعيشة، مستويات وارتفاع األجور، ارتفاع البلدان بعض

 العمل طالبي من الكثير يجعل مما المصدر بلد في تتوفر ال واجتماعية صحية وخدمات
 .3المشروعة غير الهجرة طريق عن ذلك كان لو حتى البلدان تلك إلى للهجرة يلجأون

 

                                                 
1
 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2005, p.p. 267-268. 

2
 .1ص. (، 6046 "، )بيروت:الشرعية غير الهجرة مكافحة في الدولية التجارب" مر،سا يونس 

 .نفس المرجع3



 اإلتحاد األوروبي وصنع السياسات األمنية العامة في الجوار المغاربي  المتوسطي: 
 الفصل الثاني الهجرة غير الشرعية نموذجامكافحة 

 

 
55 

 

 

 المطلب الثالث
 

 : كجريمة عابرة لألوطانغير الشرعية  الهجرة
  مغاربية-القانون الدولي واالتفاقيات األوروفي قراءة 

 

في العالم، وما  البشر تهريبتمايد الهجرة غير المشروعة و  بخطورة الدول المتنامي لدي رو شع نإ      
 منافذ على الرقابة تشديدإلى  الدولهذا ما دفع  ،نشرعيي غير المهاجرينخلفته من ضحايا في صفوف 
من  عليها القضاءو  الظاهرة هذهقوانين تحد من  وضع محاولةكذلك و التي يتسلل منها المهاجرون 

 غير الهجرة تكافح التي وكذالك جهود المنظمات الدولية الدوليةوالبروتوكوالت  المعاهدات خ ل إبرام
  : ومن أهمها الشرعية

 المعاهدات الدوليةمكافحة الهجرة غير الشرعية في  .1
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل التفاقية 

تم التوقيع عليه بموجب قرار  0222:1األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام
بهدف تعميم التعاون  47/44/6000( بتاريخ 77) ( في الدورة67الجمعية العامة لطمم المتحدة رقم )

، وبخاصة ما يتصل 2الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل معالجة األسباب الجذرية للهجرة
تحقيق أقصى حد من فواود الهجرة الدولية، ويركم البرتوكول على  إلىمنها بالفقر، ويهدف البرتوكول 

ومحاربة أنشطة الجماعات اإلجرامية المنظمة في  ،حسن معاملة المهاجرين وحماية حقوقهم اإلنسانية
وقد تضمن  ،مجال تهريب المهاجرين وساور األنشطة اإلجرامية ذات الصلة بموضوع البرتوكول

أهمها: تهريب المهاجرين عن طريق البر، تدابير مكافحة تهريب المهاجرين البرتوكول مواد عديدة من 
 عن طريق البحر، التدابير الحدودية، أمن ومراقبة الوثاوق، شرعية الوثاوق وص حيتها.

                                                 
عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل التفاقية  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرينجامعة منيسوتا، مكتب حقوق اإلنسان، " 1

 .(01/07/6047) تم تصفح الموقع في :"األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
<http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html>  

مكم  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: التي هدفت االتفاقية لتعميم التعاون الدولي لمنع الجريمة المنظمة  ويعتبر2
 .ومكافحتها بمميد من الفعالية واشتملت على تسع وعشرين مادة

 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html
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أنه: "وألغرض هذا البرتوكول وهي منه ومكافحة التهريب المهاجرين،  إلىتشير أحكام المادة الثانية منه 
لتعاون الدولي بين الدول األطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين وكذلك تعميم ا

المهاجرين وهو التدبير  ( من البرتوكول ما يقصد بتعبير "تهريب2المهربين. وقد أوضحت المادة )
نفعة مالية أو مشروع لشخص ما إلى دولة ليس من رعاياها من أجل الحصول على مالغير الدخول 
 األتي: علىمن البرتوكول  42وقد ركمت المادة  .دية أخر منفعة ما

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلمم من تدابير تشريعية وتدابير أخر  لتجريم األفعال التالية في حال 
 ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخر :

 تهريب المهاجرين. - أ
بغرض تسهيل تهريب المهاجرين عن طريق إعداد وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو القيام  - ب

 حيامتها.
تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما داوما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط  -ج   

وقد ركمت  ب(.ال ممة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوساول المذكورة في الفقرة )
 على إعادة المهاجرين الى ب دهم األصلية. 41المادة 

هي جريمة  الشرعيةغير ن الهجرة أد أن البرتوكول حرص على التأكيد نج ،من خ ل المواد المتقدمة 
مما يتطلب نهجا دوليا شام  لمواجهة هذه  دولية  بطبيعتها، ومن ثم ال يمكن لدولة بمفردها مكافحتها

معاقبتهم لمهاجرين والقبض على مرتكبيها و هو ما يتطلب التعاون بين الدول لمكافحة تهريب االجريمة و 
وفقا للقوانين الوطنية واتخاذ التدابير ال ممة لمواجهتها من تبادل المعلومات وغيرها من التدابير األمنية 

 :إلى األهداف التالية قراء نصوصهواالقتصادية واالجتماعية، وعلى ذلك يهدف البرتوكول من خ ل است
  مكافحة تهريب المهاجرين.منع و 
 .حماية حقوق المهاجرين المهربين ومساعدتهم مع احترام كامل حقوقهم اإلنسانية 
 1تعميم التعاون بين الدول األطراف على تحقيق تلك األهداف". 

 

 :1891اتفاقية شنجن لعام مكافحة الهجرة غير الشرعية في  -
دولة معظمها دول في  20من قبل  4817على اتفاقية شنجن في لوكسمبورغ عام تم التوقيع       

ويرجع الهدف من توقيع  هذه  االتحاد األوربي، ودول أخر  غير أعضاء كأيسلندا والنرويج وسويسرا.

                                                 
1

 ، مرجع السابق.جامعة منيسوتا، مكتب حقوق اإلنسان 
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االتفاقية غالى تنامي تحقيق حلم الوحدة األوربية وظهور الحاجة إلى إمالة الحدود وتنظيم حركة مرور 
تتبادل الدول في االتفاقية  أنوتوجب هذه االتفاقية  ارات والمواطنين بين الدول المتجاورة.السي

"، وهو ما يعني لمعلوماتياالمعلومات الشخصية واألمنية مع بعضها عبر ما يسمى "بنظام شنجن 
 سهولة القبض على أي شخص مرغوب فيه في أي دولة، ما دامت المعلومات المتوفرة تقول ذلك.

أفاد هذا النظام )نظام معلومات شنجن( الدول األعضاء في الحد من دخول المهاجرين غير  وقد
الشرعيين الذين كانوا يتحايلون بالدخول من دول أخر  غير دولة المقصد التي رفضت طلبهم بالسفر 

 صد.إليها وذلك بالحصول على تأشيرة بالسفر إلى دولة أخر  للسياحة ثم السفر منها إلى دولة المق
، ومن ثم يتم تبادل المعلومات بين ألمعلوماتيهذا وقد اعتمدت منظمة الشرطة في أوروبا هذا النظام 

 .1أجهمة األمن الوطنية األوروبية في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية
 

 : االتفاقيات الثنائية بين الدول-
طريق إبرام معاهدات ثناوية وأخر  اعتمد االتحاد األوروبي سياسة التعاون مع شمال إفريقيا عن 

 :جماعية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولعل أهمها االتفاقية المبرمة
 فترة  إعطاءنصت هذه االتفاقية على : لمكافحة الهجرة غير الشرعية اتفاقية بين ايطاليا ومصر

تحمل الجانب االيطالي لكافة تكاليف ع توطين مواطنيها م إلعادةكافية للسلطات المصرية 
من  اآلالف أوضاعالتوطين، و بموجب هذه االتفاقية قام الجانب االيطالي بتوفيق  إعادةعملية 

و أمنت هذه االتفاقية حصة  6002المصريين المقيمين بشكل غير شرعي في ايطاليا عام 
 .2مالة المصريةتأشيرة عمل داومة و موسمية للع 5000سنوية  في سوق العمل تبلغ 

 عقدت الجماور عدة اتفاقيات : الثناوية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماورات اتفاقي
 إقليمية ثناوية في إطار التمامها بمكافحة الهجرة غير الشرعية، نذكر منها ما يلي:

 والمصادق عليه بموجب  61/06/6000: تم توقيعه في روما في اتفاقية بين ايطاليا والجزائر
وبموجب هذه االتفاقية تم ترحيل ، 44/06/6002المؤرخ في  02/25المرسوم الرواسي 

المهاجرين الجماوريين غير الشرعيين بعد التحقق من جنسياتهم وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 
                                                 

1
 European commission , "Shengen information system (SIS)", Available at (58/04/2015). 

<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen.> 

"، )دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، أصول الجنسية ومركز األجانب في القانون المصري والمقارنفؤاد رياض، " 2
 .28ص. (، 4884

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen
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 6002لف تأشيرة عمل للجماوريين عام نصف مليون شخص، وقد قدمت الحكومة االيطالية أ
 .1 6008ومثلها عام 

  67/40/6002بتاريخ  هذه االتفاقيةإبرامه  تم :والجزائر فرنسااتفاقية بين. 
  والمصادق عليه بموجب المرسوم  41/06/4885توقيعه ببون في  تم :والجزائر ألمانيااتفاق بين

 .44/06/6002المؤرخ في  22/ 02الرواسي
  والمصادق عليه بموجب  44/05/6002 توقيعه بلندن في تم :والجزائر بريطانيااتفاق بين

 .44/46/6002المؤرخ في  125/ 02المرسوم الرواسي
  والمصادق عليه بموجب المرسوم  24/05/6006إبرامه في تم :بين اسبانيا والجزائربرتوكول

 .02/46/60022المؤرخ في  152/ 02الرواسي
  وتعد نموذجا من االتفاقات الناجحة  :لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمغرباتفاقية بين اسبانيا

عامل موسمي  2000في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية، وبموجب هذه االتفاقية يسمح لعدد 
 أشهر. 8من المغرب وال تميد مدة العمل عن 

 ي االتفاق بين الدولتين قد أجر : لمكافحة الهجرة غير الشرعية اتفاقية بين اسبانيا وموريتانيا
لمواجهة مشكلة سفينة عالقة تقل عددا من المهاجرين غير الشرعيين في السواحل الموريطانية كانوا 

دولهم  إلىيطانيا بترحيل هؤالء المهاجرين ر وبموجب هذا االتفاق التممت مو  ،اسبانيا إلىفي طريقهم 
 3.ابينشفى ميداني الستقبال المصتو التممت اسبانيا بإقامة مس

 للحد من الهجرة غير 6002: وهي مذكرة تفاهم وقعت عام االتفاقية بين إيطاليا وليبيا ،
في القضاء علي  ةالشرعية، تضمنت تقديم معدات وتجهيمات مراقبة لمساعدة الحكومة الليبي

 الهجرة غير الشرعية.
 

 : المنظمات الدوليةمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار  -

                                                 
1

 ، نفس المرجع..فؤاد رياض 

2 
 .28ص. ، نفس المرجع

3
 .(07/07/6047) فيتم تصفح الموقع  :"موريتانيا واسبانيا.. تعاون لمحاربة الهجرة والجريمة" 

<http://www.alarabiya.net/ar/northafrica/mauritania/.> 

 .  
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  المتحدةاألمم 
أكد األمين العام  لطمم المتحدة السابق كوفي عنان موقف منظمة األمم المتحدة من مسألة الهجرة غير 
الشرعية في العديد من المحافل الدولية علي أنها واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها االتحاد 

امدياد موجات الهجرة  لحاجاته األوروبي في السنوات المقبلة، علي الرغم من مساهمة األوروبيين في 
إلي المهاجرين لرفع عدد السكان بها، وذلك نظرا لميادة األعمار في أوروبا مع قلة عدد إنجاب األطفال 

 .1ومن ثم فهي مهددة بانخفاض عدد السكان بها وانتشار الشيخوخة
مم المتحدة في أواخر اللجنة العالمية للهجرة الدولية. أنشوت هذه اللجنة بقرار من األمين العام لط

، من أجل تقديم المعلومات والسياسات حول الهجرة، وهناك مبادئ عامة وردت في تقرير 6002عام
 اللجنة العالمية للهجرة وهي:

 يجب االعتراف بدور المهاجرين في تحقيق النمو االقتصادي والتنمية وخفض مستوي الفقر. .4
 ه بدخول أراضيها.االعتراف بحق الدول في أن تقرر في من تسمح ل .6
يجب العمل علي دمج المهاجرين القانونيين الذين أمضوا فترة طويلة دمجا كام  في  .2

المجتمعات التي استوطنوا فيها وتقوية التنوع والتماسك االجتماعي، كما يجب أن يعرف 
 .2المهاجرون حقوقهم واحترام التماماتهم القانونية

 

  عمل الدوليةمنظمة المكافحة الهجرة غير الشرعية و 

حد  هذه  تركم اتفاقيات العمل الدولية علي الحق في العمل والتشغيل لكن إنسان قادر علي العمل، وا 
، الموسومة الهجرة من أجل العمل، فقد سعت المنظمة من 4818عام  58االتفاقيات هي االتفاقية رقم 

المعاملة بينهم وبين مواطني  خ ل هذه االتفاقية لحماية حق العمال المهاجرين وضمان المساواة في
 3.والبطالة والحد األدنى لسن العمل تالدول المضيفة، سواء في األجور أو اإلعانات والمساعدا

الذي يحكم  6001كما توجد هناك منظمة العمل العربية والمرصد العربي للهجرة الذي تم إنشاءه عام 
 ستقبال.الهجرة واإلجراءات التي تنظمها في بلدان اإلرسال واال

                                                 
  ، مجلة شرطة اإلمارات العربية المتحدة"الجريمة المنظمة، دراسة مفهومها وأنماطها وآثارها ومواجهتها"حسنين توفيق،  1
 .418. ص ،(4881)

2
 Ber tant galet, "la grand criminalité organisé facteur de déstabilisation mondiale", revue international  

20 (1995). p. 95. 
3
 Jean Paul brodeur, " le crime organisé hors lui-même tendances récente de la recherche ", revue 

international de crime 2 (1998), p. 194.   
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  المبحث الثاني

 

 في اطار سياسة الجوار االوروبية مكافحة الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي
 

 تبدو قد الهجرة مجال في العربي المغرب بلدان مع للتعاون األوروبية السياسة أهداف كانت إذا     
 ،تالمجاال بعض في األبواب يغلق اكبير  احصار  بل تبدي التجانس عن بعيدة النتاوج فإن متوامنة،
دارة الحدود لمراقبة الوطنية القدرات تعميم أهداف أن يبدو وهكذا،  أولوية تأخذ الشرعية غير الهجرة وا 

 القدرات بتنمية المتصلة األهداف تتحقق لم وبالمثل، ن.للمهاجري األساسية الحقوق بكفالة بالمقارنة
 هذا في ُيذَكر تقدم يحرم لم كما ال جوين، لمشك ت داومة حلول إلى والوصول للجوء بالنسبة الوطنية
 دول مع التعاون تعميق أو تطوير دون النتاوج إحرام في التأخر هذا يحول ال ذلك، ومع .الصدد
 وتطوير الدخول، إعادة اتفاقات بشأن التفاوض طريق عن سيما الهجرة، قضايا في العربي المغرب
 سياسات تنفيذ في المباشر التعاون لمخاطر األوروبي اإلتحاد ويتعرض .والتقارب العملي التعاون

 غير تأثير إلى يؤدي الذي التعاون عمم إذا وال جوين للمهاجرين األساسية الحقوق مع تتنافى لهجرةا
 الثناوية والممارسات السياسات أيضا   شجع قد يكون بذلك، األوروبي االتحاد قام إن ثم، ومن .متوامن

 المهاجرين لحقوق باال   تلق   ال األخيرة هذهأن من الرغم على العربي، المغرب دولو  دوله األعضاء بين
 بنفس الطريقة التي تبدو عليها دول االتحاد.  وال جوين

 
 
 

 المطلب االول
 

 ؟سياسة الجوار األوروبيةما المقصود ب
 

 نشأالذي  1995البد من التطرق إلى مسار برشلونة  ،قبل الحديث عن سياسة الجوار األوروبية      
 ثث  . ناقش مسار برشلونةفي االتحاد األوروبي األعضاءعمليات الشراكة مع الدول غير  بموجب
 الثقافي والتعاون والمالي االقتصادي والتعاون واألمني السياسي التعاون :هي ةرويس مجاالت
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 عشر مرور بمناسبة و ، 2005عام وفي. 1الهجرة مجال في التعاون يشمل الذي والبشري واالجتماعي
ضمن  في الرابع العنصر باعتباره الهجرة مجال في التعاون أضيف برشلونة، اط ق مسار على سنوات

 تضم متوسطية-أوروبية مؤتمرات تنظيم على الشراكة هذه تنص اإلقليمي، الصعيد وعلى .هذا المسار
 متوسطي-األورو الوماري المؤتمر ،اإلطار هذا في عقد وقد .بالشراكة المرتبطة البلدان خارجية ومراء
 وردت المهاجرين حقوق ضمان إلى شارةاال وتم ل.البرتغاب 6005نوفمبر في وذلك الهجرة حول األول
 حالة في حتى (للمهاجرين اإلنسان حقوق حماية على المؤتمر هذا نتاوج تركم لمو  ،فقط الديباجة في

 من األكبر الجمء مامال ثم، ومن .كليا   بدورها حجبت فقد اللجوء مسألة أما ،)الشرعية غير الهجرة
 .الشراكة واتفاقات الثناوية المعاهدات حكمهت تكريس النهج الثناوي والذي على يركم الشراكة

 2005  والجماور  ،4882 والمغرب، 1995 تونس مع شراكة اتفاقات األوروبي االتحاد وقع وقد      
 تخضع وهي البلدان، وهذه األوروبي االتحاد بين تعاون ألي القانوني األساس االتفاقات هذه وتمثل
 .2عباإلجما األوروبي البرلمان لموافقة
 اإلنسان وحقوق األساسية القيم احترام "أن على الشراكة اتفاقات جميع بين المشتركة (6) المادة وتنص

 على أيضا   الشراكة اتفاقات المعني". وتحتوي والبلد األوروبي االتحاد بين للتعاون أساسيا   عنصرا   يعد
 غير الهجرة ومكافحة منع أجل من التعاون تعميم على رويس بشكل تنص بالهجرة، خاصة مواد

قامة الشرعية  النقطة. وتثير االتفاقات هذه حول به المرتبطة والدولة األوروبي االتحاد بين داوم حوار وا 
 التفاوض على تنص كما ،شرعية بصفة المتمتعين غير المواطنين قبول إعادة الجماور مبدأ مع األخيرة
 أو اللجوء إلى األحوال من حال بأي تشير ال هذه االتفاقات أن كما المجال. هذا في اتفاقات بشأن

 شاركت حيث برشلونة، ضمن مسار األوروبية الجوار سياسة أدرجت ، 2004عام من بدءا  و  .ال جوين
  .اآللية هذه في فقط من تونس والمغرب كل رسميا  

 وتكرارا مرارا أبدت فإنها شراكة، اتفاق على الموقعة الدول من أنها من الرغم فعلى الجماور، أما       
 الدول مع "مميمة ع قة" إقامة إلى األوروبية الجوار سياسة تهدفو  ،آنذاك اآللية بتلك اهتمامها عدم

 اإلنسان وحقوق الديمقراطيةة المشترك بالقيم المتبادل االلتمام أساس على األوروبي ل تحاد المجاورة

                                                 
تم تصفح في  ."1995الثاني تشرين /نوفمبر 27 - 28 متوسطي،-األورو الوزاري برشلونة لمؤتمر الختامي اإلعالن" 1
(02/07/6047.) 

<http://www.euromed-seminars.org.mt/archive/ministerial/i-barcelona-ar.htm > . 
 (.02/07/6047) الموقع يوم:األوروبية، تم تصفح  الجوار لسياسة الرسمي الصفحة 2

<http://eeas.europa.eu/index_en.htm.>. 

http://www.euromed-seminars.org.mt/archive/ministerial/i-barcelona-ar.htm
http://eeas.europa.eu/index_en.htm
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جاء على  6001ما في ؛ أ1"المستدامة والتنمية السوق اقتصاد ومبادئ الرشيد، والحكم ودولة القانون
 العام بالصالح العودة هو األوروبية الجوار سياسة هدف إن" ما يلي: المفوضية األوروبية لسان حال

شراك األوروبي، اإلتحاد توسيع عملية من  االستقرار لدعم اإلتحاد مسعى في المجاورة البلدان وا 
 المقام في الجوار سياسة تصور تم السياسة. وهذه المعنية البلدان لكل الرفاهية وتحقيق األمن واستتباب

 بين جديدة حدود بموغ منع وذلك بهدف المجاورة، البلدان مع معمم شراكة إطار توفير أجل من األول
 من األوروبية، النشاطات مختلف في للمشاركة هؤالء الفرصة ومنح وجيرانه، الموسع األوروبي اإلتحاد
 .2"والثقافي واالقتصادي واألمني السياسي التعاون تعميم خ ل
 الجهود يدعم أن ل تحاد ينبغي "أنه إلى 2003 في األوروبية اللجنة أشارت فقد للهجرة، بالنسبة      
نشاء الشرعية غير الهجرة المجاورة لمكافحة الدول تبذلها التي  سيما العودة، حالة في فعالة آليات وا 

 أنه إلى 2004 لعام اإلستراتيجية الخطة أشارت وبالمثل، .العابرين الشرعيين غير للمهاجرين بالنسبة
 الجوار سياسة دول بين ومن ."وللجوء بالهجرة يتعلق ما في للتعاون أيضا   أولوية تعطى أن يمكن"

 ىعل الحصول نحو للتطور طريق خارطة يعتمد األوروبي ل تحاد شريك أول المغرب عتبري األوروبية،
 في تونس وتأمل 6001 أكتوبر 13 في الشراكة مجلس إطار في اتفاق إبرام منذ" متقدم وضع"

 االقتصادي المجال في سيما الوضع، هذا على الحصول يمنحها التي الممايا من أيضا   هي االستفادة
   .األوروبي ل تحاد متميم كشريك وضعها تثبت وأن
 من العمل على وتونس األوروبي االتحاد اتفق ،2010مايو 11 في المنعقد الشراكة مجلس إبان       
 البلدان مع للع قات الرسمية التقييم إعادة أن اللجنة إع ن من الرغم على ع قاتهما تعميم أجل

 البلد طموح على العمل خطة تنفيذ يبرهن وأن والمصالح، القيم نفس بتقاسم االلتمام إلى تستند الشريكة
 حقوق واحترام الديمقراطية بالممارسات يتعلق ما في خاصة ذلك، من أبعد المضي المعني الشريك
 .القانون ودولة األساسية والحريات اإلنسان

 لتقارب أساسيا   شرطا  " يشك ن القانون وسيادة القضاوية المنظومة إص ح أن أيضا   اللجنة تقدر       
 تعميم بين الضعيفة الصلة مسألة األوروبي االتحاد مجلس أثار ذلك، ومع ."األوروبي االتحاد مع فعال

 إلى جنبا   يمضي المتقدم الوضع أن على شدد"و اإلنسان حقوق مجال في المحرم والتقدم الع قات
                                                 

 الشرق في جيراننا مع للعالقات جديد إطار :الجوار – تتوسع "أوروبا ،األوروبي والبرلمان األوروبي المجلس أمام اللجنة بيان 1
 .401 ، ص.6002(COM) ،44/02/6002"، والجنوب

2
 Commission of the European Communitie, "Communication from the Commission, Europen 

Neighbourhood Policy ", ( Strategy Paper, COM 373, 12 May 2004), p. 03. 
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 جهودها تكثيف على التونسية الحكومة اللجنةث تح السياق، هذا وفي. للطرفين أقو  التمامات مع جنب
 التعبير وحرية القضاء واستق ل الديمقراطية والمشاركة للتعددية بالنسبة سيما اإلص حات، طريق على

 1."اإلنسان حقوق عن المدافعين وحماية الجمعيات، وتكوين
 ما في األوروبي ل تحاد الخارجية السياسة بأولويات قاومة األوروبية المفوضية أدرجت ، 2005عام في

دارة الحدود واللجوء بالهجرة يتعلق  2: وا 
 ال جوين وحماية الهجرة إدارة مجال في الثالثة البلدان قدرة تحسين. 
 الحدود. إدارة على التشغيلية قدرتها دعم 
 للوثاوق. أكبر تأمين 
 الشرعية. غير الهجرة حظر 
 والتنمية. الهجرة بين التآمر تعميم 
 داومة. حلول على للحصول أفضل فرصة ال جوين منح 
 الشرعيين غير المهاجرين عودة ضمان. 

 من المغرب مع الثناوي للتعاون العام اإلطار في األولويات هذه دماجإب األوروبي االتحاد قام       
 يعتمد األوروبي االتحاد أن يبدو األوروبية". الجوار وسياسة برشلونة "عملية السياسة هذه تنفيذ أجل
 بشأن ثناوية العمليات واتفاقات مجال في ميداني وتعاون مالية، أخر  "آليات محددة أدوات على أيضا  
 3.الدخول" إعادة
 ، حسب المفوضية األوروبية،"األوروبية الجوار الهدف الرويس لسياسةع وة على ذلك، يكمن       

شراك األوروبي، توسيعاإلتحاد عملية من العام بالصالح العودة في  اإلتحاد مسعى في المجاورة البلدان وا 
 سياسة تصور تم ،السياسة بهذه المعنية البلدان لكل الرفاهية وتحقيق األمن واستتباب االستقرار لدعم

 بموغ منع دفبه وذلك ،المجاورة البلدان مع معمم شراكة إطار توفير أجل من األول المقام في الجوار
 مختلف في للمشاركة الفرصة هؤالء ومنح وجيرانه، الموسع األوروبي اإلتحاد بين جديدة حدود

 .4"والثقافي واالقتصادي واألمني السياسي التعاون تعميم خ ل من األوروبية، النشاطات
                                                 

 .سابق، مرجع األوروبية الجوار لسياسة الرسمي الصفحة 1
 6007، (12/ 2005/10"، )والعدل واألمن الحرية لمساحة الخارجي البعد بشأن إستراتيجية" ،األوروبية المفوضية بيان 2
(COM ،) .01ص. 
3

 .نفس المرجع 
4
 Commission of the European Communities. “Communication from the Commission, Europen” 

Neighbourhood Policy", (Strategy Paper, COM 373, 12 May 2004). P. 03 
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 الثاني المطلب
 

 غير الشرعيةخطط عمل سياسة الجوار االوروبية لمكافحة الهجرة 
 

قضايا ل غير األعضاء في االتحاد األوروبي مع الدو  يتعاون في إطار سياسة الجوار األوروبية،      
قيم مشتركة الموجودة. وهي الحتمية مبدأ ال "، وهذا باالعتماد علىالشؤون الداخليةالعدالة و " سياسة

السياسية التي يندرج ضمنها الخطاب السياسي لسياسة الجوار األوروبية باعتباره مشروعا تحويليا 
لجوار الجنوبي المتوسطي. وذالك كون إلى ااألوروبي اإلتحاد أوروبيا يقوم على نقل معايير وسياسات 

 دولة القانون. الترويج للديمقراطية و اب األمن و ين إلى استتبأن االتحاد يدعو شركاوه المتوسط
تعكس تقارير البلدان المعنية بهذا النمط من التعاون مقاربة تتبناها المفوضية األوروبية وهذا قبل أن 
ه تظهر ضمن خطط عمل سياسة الجوار األوروبية بصيغتها الحالية. حيث تعالج خطط العمل هذ

على رأسها الديمقراطية و  ،ان الشريكة في مجاالت األساسيةبلدال  مجاال أوسع من سياسة القصور لد
عدد من األحكام  ة،ضمن خطط عمل سياسة الجوار األوروبي ،ودولة القانون. تظهر في هذا الصدد

ومع ذلك فإن اإلجراءات  بتعميم القضاء ومحاربة الفساد،ي يقر بموجبها االتحاد األوروبي والبنود الت
 إطارخاصة في  –إضافة إلى التقارير المرحلية األولى تكشف  ،مل هذهالمفصلية ضمن خطط الع

 . 1التحاد األوروبي ليس جادا في إجراء التقدم في مثل هكذا مجاالت نأ -متوسطية-الع قات االورو
دولة القانون  يمجال إال أن هذا الموقف يعتبر خطرا نسبيا على المجاالت المتعلقة بالتعاون في       

المختلط لدول الجوار في ما يخص سجل الهجين و الك ، إذا ما أخذنا بعين االعتبار ذاالديمقراطيةو 
وكذالك محاوالت االتحاد األوروبي لتعميم التعاون مع هذه  ،لقضايا دولة القانون والديمقراطية انظرته

 ."العدالة والشؤون الداخلية"الدول في حد ذاتها في  قضايا 
في  تحسين وتطوير التعاون مع بلدان جوار جنوبي المتوسطتحاد األوروبي علي يعتبر حرص اال     
تحقيق االعتماد األمني المتبادل والذي يعد ضمن اختصاصات يا األمن الداخلي سببا رويسيا لقضا

أن فانه يتضح لنا  ،. عند تفحص تقارير الجريمة المنظمة على سبيل المثال2وخبرة االتحاد األوروبي
الذي  الدورو يندرج ضمن مصاف التهديدات شريطة أن تشير التقارير إلى المحورية اوم لجر اهكذمثل 

                                                 
1
Nicole Wichman, “The intersection between justice and home affairs and the European neighbourhood 

policy: stocktaking logics, objectives and practices “ ) op., cit(. p. 6. 
2
 Ibid.,p. 7. 
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نه أالتهديدات األمنية. وبذالك نلتمس  هذهمثل  لمواجهة تلعبه الدول المجاورة وبلدان المصدر والعبور
أثناء تعامله مع يعتمد عليها االتحاد األوروبي بشكل أكبر والتي  "الوظيفية" تتمثل في هناك حجة قوية

 نحو أراضي االتحاد األوروبي.  ال أمن من أجل منع انتشاروهذا  هذه البلدان
التي تدعو إلى بناء القدرات  "العدالة والشؤون الداخلية"أصبحت نشاطات سياسة  ،نتيجة لذالك      

مخاطر غير هة المواجفي ن غير األعضاء ل تحاد األوروبي البلدا دوري مجال إدارة الحدود وتعميم ف
إلى تمكين  ،على المد  القصير مر الذي يهدفاأل .جمع المعلومات  ىالعسكرية وكذالك قدراتها عل

لطمنية في ادارة التهديدات وا  طمن ليفي ظلتو صعيد الجانب ا ىجراءات الدقيقة علإلهذه البلدان من ا
"الحكومة األمنية" أو ما يسمي باإلشراف قضايا ذلك، لم تنخرط هذه البلدان في  نه ورغمأالمنطقة. إال 

. وبعبارة أخر ، يمكن القول أن األنشطة السياسية التي تبنتها هذه البلدان في إطار 1على قطاع األمن
بإمكانها أن تعمم القضايا الردعية التي  "،العدالة والشؤون الداخلية"إضفاء البعد الخارجي لسياسة 

وأن تسهم في تطوير هياكل الدولة بموجب احترام دولة القانون  ة،االستبداديكل أساس قوة األنظمة تش
 والديمقراطية.

تتضمن مصالح وأولويات القضايا األمنية مثل قضية "العدالة والشؤون الداخلية" في إطار سياسة      
ات المؤسستعمل يستحسن أن  ،مع ذالك. و بلدان الجوار ىرساول متناقضة إلالجوار األوروبية 

سياسة أمنية حول كيفية التعامل مع قضايا التمويل على المد  الطويل من على صياغة األوروبية 
من خ ل تعميم قدرات البلدان الشريكة إلدارة  ،على المد  القصير ل تكريس إستراتيجية ديمقراطية خ

 ،السياسات التوجيهيةدئ و نه  في غياب هذه المباأإال  .التهديدات األمنية التي تواجه االتحاد األوروبي
الجذرية لهذه  سوف تحدث توترات بين إستراتيجية االتحاد األوروبي طويلة المد  للقضاء على األسباب

ومتطلبات التعاون مع األنظمة  ،من جهة تعميم الديمقراطية ودولة القانونمن خ ل ، التهديدات األمنية
  .ر الشرعية على المد  القصير من جهة أخر االستبدادية في مجال مكافحة اإلرهاب والهجرة غي

ن تكريس أفانه يمكن القول  ،مبادئ وسياسات توجيهية منذ البداية بما أنه ال يمكن تحديد أي       
األوروبي  سيشكل اختبارا حقيقيا لمصداقية االتحاد "العدالة والشؤون الداخلية"أحكام وبنود سياسة 

وبتعبير أخر، فإن هذه الممارسات السياسية لمثل هكذا بنود الجوار. كفاعل عالمي في منطقة 
ستكشف عن طبيعة االعتبارات التي البد من أخذها بمحمل الجد. هذا ما  ،متخصصة في مجال األمن

تستدعي وضع ورقة موجهة نحو العمل في مجال  سياسيةيقود االتحاد األوروبي إلى صياغة توصيات 

                                                 
1
 Ibid.  
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ن تحدد أالتي بدورها البد و  ،مع دول الجوار الجنوبي "شؤون الداخليةالعدالة وال"التعاون في قضايا 
من  أن توضحهكذا مجال سياسي. كما أن على هذه الورقة أو الوثيقة مثل أهداف هذا التعاون في 

عليها أن تتناول ضرورة  ،من جهة أخر و  .ن جهةالتعاون في بعده الخارجي مهذا أهداف  ،جهة
في البلدان الشريكة المعنية وضعية حكومة القطاع األمني ودولة القانون و لحقوق اإلنسان  االنصياع

  .مثل هكذا تعاونب
بعض المبادئ التوجيهية بخصوص طبيعة  على هذه الوثيقة يجب أن تحتوي أيضا أنكما       

تأخذ بعين االعتبار ضمن أهداف عملية نقل المعاير والسياسة  أنالتفصي ت المعيارية التي البد 
 . 1آليات مختلفةوما يتمخض عنها من  األمنية األوروبية

جل تعميم أوضع وثيقة تتضمن خطط توجيهية من يجب على االتحاد األوروبي  ،لكضف إلى ذ      
 سياسة الجوار.  في إطار "الشؤون الداخليةالعدالة و "ليات التعاون في مجال آأهداف و 
هذه الخيرة التي تعتبر إطار ضروريا كون أن االتحاد األوروبي إذا أراد أن ينشط كفاعل عالمي       
 لتكريس ىعليه أن يسع، بلدان الجوار الجنوبي المتوسطي  مجال الترويج لسياسته األمنية لدفي 

باعتبارها مسارا يتطلب من االتحاد األوروبي السعي  هذه السياسة أهداف وسياسات تتناسب مع آليات
 .   2وبذالك تحقيق األهداف بشكل متماسك ومتناسق تناقضات عديدة ال تمال على المحك،أكثر للحد من 

فإنها تعكس  تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوثاوق تعتبر آليات تصاغ وتنفذ من طرف واحد وبذالك      
إلي المقاربة  ويمكن النظر أيضا .واألولويات األمنية ل تحاد األوروبيفي المقام األول المصالح 

بالنظر إليها على أنها تعبير عن  وهذا بموجب هذه الوثاوق األوروبيةالمحددات تلك األمنية الموجهة و 
الشريكة بالتعاون مع البلدان التهديدات األمنية لهذه  إدارته بهدف طموح االتحاد خارج حدوده اإلقليمية

-extra" وعلى الرغم من وجود هدف موحد لتسيير التهديدات عن بعد .بالنسبة له واالستراتيجية

territorialise"3المشروطية" و"التلقين  :، يعتمد االتحاد األوروبي على منطقين اثنين متعارضين"
دافه بموجبهما االتحاد لتحقيق أه يعمليق طموحاته وهما اإلجراءين الذي االجتماعي" وهذا بغية تحق

 .ةمواطن أخري من الدراسالتي سيتم عرضها في أقسام و 
  

                                                 
1
 Ibid. 

2
 Ibid. p. 8. 

تعني نقل االتحاد األوروبي مسالة تسير الهجرة بعيدا عن حدوده، في المغرب العربي على سبيل المثال، مكلفا الدول  3
 األخر  بهذه المسالة، فتكون توجهاتها عندوذ. بمعني أخر تسير الهجرة غير الشرعية بعيدا عن التراب االتحاد األوروبي.
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 المطلب الثالث
 

 دول الجوار المغاربي:نقل النماذج القانونية والمؤسساتية األوروبية إلى 
 صنع سياسات عامة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيةنحو 

 

البعد الخارجي لسياسة العدالة  األوروبية بارم بشكل جلي في إضفاءهذا النوع من السياسة  يعتبر     
الشؤون الداخلية وهي تعبر عن مقاربة تعكس إستراتيجية خارج الحدود اإلقليمية ل تحاد بشكل مباشرة. و 

 ظل التي خاضها االتحاد األوروبي في  توسيعاللتجربة على هذه اإلستراتيجية جاء نتيجة فاالعتماد 
 مكثفة لنقل المعايير نحو الدول األعضاء الجدد ل تحاد األوروبي.ممارسة 

عملية نقل المعايير القانونية النابعة من المعيار الثالث والذي تقوم علية مدرسة  كوبنهاغن  إن      
نقل كل المكتسبات  ،التحادفي الدول الراغبة في اكتساب العضوية تشترط على ا ،األمنية للدراسات

العدالة والشؤون "وفيما يتعلق بسياسة  .الداخلي التي نظمها القانونجماعة األوروبية خبرات الو 
يعني ذلك أن الدول األعضاء الجديدة يشترط عليها تغيير مجمل بنود الباب الرابع من  "،الداخلية

ادس من وباإلضافة إلى الباب الس .اللجوء والهجرةبقضايا  األوروبية والمتعلقةاهدة تأسيس الجماعة مع
وذلك من خ ل نقل بنود هذين البابين من  ،الشرطي والقضاوي التعاون نفس المعاهدة والمتعلق بقضايا

معاهدة تأسيس الجماعة األوروبية إلى معاهدة أمستردام، بل أصبحت أيضا بموجب ذلك هذه البنود من 
  .البابين جمء من خبرات ومكتسبات االتحاد األوروبي

لم يكن كافيا لمطالبة الدول  أنه أصبح من الواضح اإلتحاد،خ ل عملية ومسار االنضمام إلى        
وبي على المرشحة ل نضمام بإدماج المعايير القانونية فحسب؛ بل بدل من ذلك عمل االتحاد األور 

ذه البنود لجعل ه البلدان المعنية إلىالخبرات الخاصة به المكتسبات و  ونقل تقديم المساعدة المالية
الشؤون سياسة العدالة و "مجال  اتية إلىعملية نقل النماذج المؤسس إنواألحكام تدخل حيم التنفيذ. 

 اتوفقا لبرنامج وسياس تموي ويتضمن -لمتتابعة قبل االنضماممن خ ل مجموعة العمليات ا-"الداخلية
الدول إلى معايير االتحاد انضمام أصبحت مهمة في عملية جلب "، وهي ميكانيممات TAIEXالتوأمة "

 1.األوروبي عن كثب

                                                 
1
 Ibid, p. 11. 
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دول غير األعضاء ل تحاد األوروبي يحدث عندما يطالب هذا الير القانونية إلى ايإن نقل المع      
ن نقل أحكام أو المعايير الدولية. كما األخير الدول المعنية بتبني تشريعاته المحلية بغية اكتساب األ

حيث تضمن مكتسبات هذه "، الشؤون الداخليةسياسة العدالة و "ي مجال المعايير الدولية مذكورة ف
( المرفق بالدراسة عدد كبير من 4) لليات الدولية. ويوضح الملحق األو السياسة العديد من اآل

بالقضايا األمنية الموجودة  ؛ السياسة المرتبطة"الشؤون الداخليةالعدالة و "االتفاقيات الدولية في مجال 
نقلها إلى بلدان الجوار األوروبي من خ ل خطط التي يحاول االتحاد األوروبي و رض الواقع أعلى 

 .الجوارعمل سياسة 
نستنتج أن الميمانية العامة  ،( لدراسة4عند النظر في الجدول الموضح ضمن الملحق األول )       

 أنحقيقة التي مفادها ال فإنالتحاد األوروبي في هذه المرحلة ناجحة. ومع ذلك، الجهود نقل معايير 
 .تنفيذ االلتمامات الواردة في االتفاقيةمع يتوافق  ا من االتفاقية ليس  بالضرورة أنالبلد الذي يصبح جمو

ببنود اتفاقية جنيف  االلتمامإلى كبير يفتقدون بشكل  هناك عدد من البلدان المجاورة ،على سبيل المثالف
ا اخت ف في نقل المعايير القاومة على ما إذا كان البلد هو . وهناك أيض1الخاصة بوضع ال جوين

سبب ان بوهذا  ،الضفة الجنوبية المشاطوة  ل تحاد األوروبي أو ضمن الجارة الشرقية لهذا األخير
 .2حدود المنطقة الشرقية من االتحاد تنساق بشكل أوسع إلى االتفاقيات والمعايير األوروبية

كما  .للبلدان الشريكة ل تحاد اتيةالمستخدمة لنقل النماذج المؤسس ةالوسيلة الرويستعتبر التوأمة     
تعمل  .تنمية قدرات اإلدارة العامة لد  البلدان المعنيةبر وسيلة تعاون تهدف إلى تطوير و تعت

يم المؤسسات المعنية أيضا بمثل هكذا تعاون "ممأسس" على تنفيذ مشاريع االتحاد األوروبي وتقوم بتقد
 لمبدأ رويس وفقات التوأمة تم وضع سياسا ،"خدمة بخدمة". في هذا السياقمبدأ المساعدات بموجب 

. وعلى مكتسبات االتحادلمواءمة مع مشاريع التوأمة هذه يجب أن تحمل في طياتها عنصر ا أنمفاده 
بنسبة  ةلمنشودتوسيع االتحاد األوروبي التي بموجبها استكملت عملية الم ومة االنقيض من عملية 

مد  توافقها مع مكتسبات التي تسعى بلدان الجوار األوروبية لتحقيقها تعتمد على  أن إال ،مطلقة
  .ومد  مساعي هذه البلدان لتقريب تشريعاتها من تشريعات االتحاد األوروبي النقاش،القضايا قيد 

قطاعات تتحكم أن تؤثر في  بامكانهاتتطلب مشاريع التوأمة والتي تعني أن الدول غير األعضاء       
ربط الصلة بمجاالت التعاون المذكورة في إطار اتفاقية  إلى إال أن ذالك يجعلها في حاجة ،في تسييرها

مشاريع  ،ستخدم في هذا الصددتوكثيرا ما  .الشراكة والتعاون أو غيرها من اتفاقيات التعاون والشراكة
                                                 

1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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يؤكد مرحلة ما قبل االنضمام وهذا ما  من خ ل"؛ؤون الداخليةالعدالة والش"التوأمة في قطاع سياسة 
ما بين في الفترة الممتدة  تم انجامهمشروع  4251ـالمتعلقة بو  257الـ حقيقة مشاريع التوأمة

وهذا المثال يبين في حقيقة  .على سبيل المثال "العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  4885/6002
 . 1الخاص القطاعمن مشاريع التوأمة المحددة في  عدد ممكن أكبراألمر انجام 

في الفترة الممتدة بين  "قضايا "العدالة والشؤون الداخلية في جوهرمشاريع التوأمة  إدراجلقد تم        
  ي بدول الجوار المتوسطي.األوروب دع قات االتحاوهذا في إطار  6001و 6001
مل بلدان سياسة الجوار األوروبية، ع دخلت حيم التنفيذ معوفيما يتعلق بمشاريع التوأمة التي       

الثانية يث تتعلق األولى بإدارة الحدود و ح ،ة في هذا المجالعلى التعاطي مع ث ثة قضايا رويسالمغرب 
 يمكن تفحص مشاريع التوأمة ،في هذا الشأن 2المالية. تالثالثة بتوجيه االستخباراو بحماية المستهلك؛ 

. وفي مقدمتها الدول المغاربية ،العديد من بلدان الجوار األوروبي سات عامة أمنية لد باعتبارها سيا
"سياسة العدالة والشؤون الداخلية" األوروبي و سياسات الجوار، تعتبر قضايا نه في الوقت الحاضرإال أ

لم تتقدم لحد الساعة في  ؛ مما جعل هذه األخيرةالدول المغاربية ، قضايا حساسة لد بالدرجة األولى
أنشطة و برنامج ا يتناقض بشكل كبير مع متطلبات و وهذا م طار تعاونها مع االتحاد األوروبي.إ

وسقف تحمله جد مرتفع في مثل هكذا  احد ذاته برنامجا طموح" الذي يعتبر في  TAIEX"طايكس" "
 قضايا حساسة. 

موجه إلى البلدان الشريكة ل تحاد األوروبي في إطار عدد من  امالي ايغطي هذا البرنامج غ ف        
باإلضافة إلى  ،ورشات عمل تدريبية، مثل تنظيم ملتقيات وندوات و النشاطات على المد  القصير

قضايا سياسة العدالة والشؤون )ميارات مختصة لتلقي دراسات متخصصة في مجال التعاون األمني 

                                                 
1
 Ibid, p. 12. 

في هذا الصدد دخلت مشاريع التوأمة حيم التنفيذ أيضا مع دول الجوار األوروبية  في مقدمتها األردن وهذا في مجال 2
إص ح المؤسسة العقابية و مكافحة اإلرهاب كما طالبة مولدوفيا بمشاريع التوأمة من اجل دعم البرلمان من جهة، كما 

الجماء. أما أوكرانيا فقد تبنت مشاريع و سياسات التوأمة من خ ل دمج و تطوير  هو األمر بخصوص إص ح قانون
 نوعية اإلدارة داخل الشرطة األوكرانية )ومارة الداخلية(.
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، تحديد أهم أهداف "طايكس" من خ ل قدرته على تمهيد البساط الداخلية(. يمكن في هذا الصدد
   1سياسات التوأمة.طات متخصصة مثل نشاطات ومشاريع و لإلع ن عن نشا

 ،المؤسساتية األوروبية لد  التشريعات دول المغرب العربييتعلق بنقل النماذج التشريعية و  وفيما       
داري ن مثل هكذا إجراء سياسي و ن حظ أ يتطلب وقتا أطول نظرا لتطور التفاع ت بين الدول ا 

لدول األوروبية لدول المغرب العربي. وهذا راجع بالدرجة األولى إلى االعتماد القوي و  األعضاء ل تحاد
ن تستوحي المنطقة المغاربية والتي عليها أ أحكامها التشريعية لد  الدول الشريكة فيقوانينها و على نقل 

ن ، فإ. ومع ذاكايير الدوليةمكتسبات االتحاد األوروبي أو من المعمن خبرات و  أصولها التشريعية
 ،الطريقة التي بموجبها يتم الدخول بالنماذج المؤسساتية حيم التنفيذ لد  بلدان الجوار المتوسطي

ألنها تعتبر نماذج مؤسساتية جد  ،أثناء عملية توسيع االتحاد األوروبي اتختلف عن تلك التي شهدناه
 م ومة لكل بلد على حد . 

 

  ؟الهجرة غير الشرعيةنحو صنع سياسات عامة أمنية لمكافحة 
، أعلن االتحاد لشرعيةالهجرة غير امكافحة في مجال مغاربي -في إطار التعاون االورو       

شرعيين                الغير تفاقيات إعادة تسليم المهاجرين مع دول المغرب العربي بخصوص ا تفاوضهاألوروبي 
"readmission agreements" لة ذات أولوية في ع قات االتحاد األوروبي مع بلدان مسأ اعتبارهبا

لعديد ل اوفي مقدمتها دول المغرب العربي؛ هذه األخيرة التي أصبحت بوابة ومقصد يالجوار المتوسط
 .ضفة الشمالية من البحر األبيض المتوسطإلى ال من المهاجرين غير الشرعيين األفارقة منهم والمغاربة

الدول مع  إعادة تسليم/ ترحيل المهاجرين غير الشرعيينتفاقية ا إلى أن المغرب عقد هنا، تجدر اإلشارة
من بين أهداف  ،التسع من المفاوضات بين الطرفين األعضاء ل تحاد األوروبي والتي باشرت الجوالت

ة جل دعم التنميتأشيرة وميادة ضخ أموال أكثر من أعلى ال: تسهيل الحصول هذه االتفاقية نذكر
بما يتوافق ومبدأ "المشروطية األوروبية" الذي تكرسه بقوة خطط  االقتصادية واالجتماعية في المغرب

أكثر لتمويل  أموال بضخ بميادة أيضا بطالب المغر  وة على ذلك، ع. عمل سياسة الجوار األوروبية

                                                 
كل من مسوولين أردنيين و الدول األعضاء ل تحاد  برنامج طايكس تم تنظيم حلقات وميارات دراسية حضره فبموجب 1

األوروبي  على حد سواء لمعالجة قضيتي إص ح المؤسسة العقابية و مكافحة اإلرهاب، كما نظم هذا البرنامج ملتقيات 
 غير الشرعية.جرة اله حول موضوع االتجار بالبشر وميارة دراسية حول مكافحة
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لتعامل مع المهاجرين لمتخصصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية قصد امشاريع هذه االتفاقية ا
 صحراء أفريقيا. من جنوب  القادمين نغير الشرعيي

أن ودول األعضاء التحاد األوروبي على المغرب  بينأكد عدد من المشاركين في المفاوضات        
مقاربة شاملة" بخصوص الهجرة، والتي دعا إليها "بـهذه المحادثات قد ساهمت في وضع ما يسمى 

 .6007نوفمبر  في ت" التي عقدهامبتون"محكمة منذ قمة االتحاد 
تلبية فهي تحاول  ؛األشخاص تنقلمجموعة في مجال خلق ل تعكس هذه المقاربة الشاملة        

من جهة أخر . وتعبير تلك المتعلقة بالبلدان الشريكة ل تحاد ، و جهة األوروبي من مطالب االتحاد
البلدان جعل  في االتحاد األوروبي طموحاتات و لتحقيق التوامن بين رغبهذه المقاربة تسعى  فإن ،أخر

 طلبات، و من جهةمكافحة الهجرة غير الشرعية مجال في  اتدو جهمبذل المميد من الت لهالشريكة 
التأشيرات والتنمية االجتماعية ، وتسهيل الحصول على شرعيةفتح قنوات الهجرة ال شركاوه بخصوص

  من جهة أخر . واالقتصادية
وذلك  ؛اتماناإلى مقاربة أكثر شموال و " تحتاج اليوم هجرةال "أمننة لـكرسة سياسة المال اتخطابإن       

أن ذالك أد  فقط إلى وضع  إال ات.سياس في مثل هكذا االتحاد األوروبيمن خ ل التمام وجدية 
وفي هذا الشأن، وعلى صعيد صنع  دول المغرب العربي. موسة في اآلونة الخيرة لد اسية ملسي تدابير

ن "المقاربة شاملة" قد تم ة أمنية تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، يمكن القول بأسياسة عام
تطويرها بسرعة مذهلة منذ عقد من الممن. وهذا ما تم توضيحه بموجب مواثيق سياسية؛ كان أولها تلك 

التي  الوثيقة الصادرة عن لجنة االتصال التابعة للمجلس األوروبي بمحكمة هامبتون؛ هذه األخيرة
 ة شاملة.أصدرت معاينات وتوصيات بخصوص مقارب

قد تم والدول األفريقية. و الجوار المتوسطي على التعاون مع بشكل خاص الوثيقة تركم هذه       
توصيات هذه قرارات و  جل تنفيذمن أسنة واحدة يت طيلة التي أجر االتصاالت  ها من خ لاستكمل

السنة األولى خ ل ميمانية "المقاربة الشاملة" بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم وضع 
 . "المقاربة الشاملة"هذه من تنفيذ 

 1توجت باعتماد على اتصالين اثنين؛ يتعلق األول بالهجرة الداورية، المقاربة صياغة هذهعملية إن   
منهم والجنوبيين. لتعاون مع بلدان الجوار األوروبي الشرقيين أما الثاني فيتعلق بتطبيق مقاربة شاملة ل

                                                 
في تمكين اليد العاملة  لى، وتتمثل الفكرة الكامنة وراءه،مفهوم الهجرة الداورية هو مفهوم أوروبي بالدرجة األو  1

المهاجرة من العودة إلى البلد األصلي، مع االحتفاظ بإمكانية العودة من جديد إلى البلد المستقبل، وبذلك، خلق نوع 
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أن االتصاالت األربعة  النصوص األخر ، فهي تعنيبموجب اإلشارة إلى  إن فحو  هذه الوثيقة
  الواقع. أرضعلى  تعكس مقاربة شاملة ، كفيلة بأنمجتمعة وحدها

بعدد من التنامالت وهذا  -بما فيهم المغاربيين–شركاوه المتوسطيين  االتحاد األوروبييطالب       
من جهة، وعلى مستو  شركات الهجرة الداورية التي يجريها االتحاد على مستو   تبهدف االتصاال

ل تحاد األوروبي االلتممات المفوضية األوروبية والدول األعضاء الهجرة من جهة أخر . حيث حددت 
التي يمكن لدول الشريكة أن تنصاع لها؛ ويتعلق األمر هنا باتفاقيات تسليم/ترحيل المهاجرين غير 

 .1عملية إدارة الحدود باإلضافة الى تبادل المعلوماتو الشرعيين  
هذه االتصاالت على تحسين قنوات الهجرة غير  في هذا السياق، تعمل التوصيات الناتجة عن     

تهم ذات المستو  العالي، وكذلك ار امهة بما يتعلق بالعمال الموسميين و الشرعية ل تحاد األوروبي خاص
قدرات هؤالء العمال فيما  توفير فرص بناءتطابق عروض طلبات العمل و آليات من خ ل وضع 

الهجرة وبالنظر إلى أهمية قضايا  نة من األشخاص.يخص إصدار تأشيرات متعددة لدخول فوات معي
في جيرانه المتوسطيين، و و  التحاد األوروبيضمن األجندة األمنية للدولة األعضاء  غير الشرعية

لطمن في  ييفعلى تسليط الضوء على الجانب التوظتعمل الدراسة مقدمتهم دول المغرب العربي، س
 لتنفيذ مع هذه البلدان الشريكة.إطار المقاربة الشاملة التي دخلت حيم ا

شركاوه يم مشترك بين االتحاد األوروبي و نه يوجد هناك تعم وبشكل عام، تجدر اإلشارة هنا إلى أ     
وهو ما مكافحة الهجرة غير الشرعية، ل هذه األخيرة مجهودات تكثيفبخصوص  الدول المغاربية من

بما في ذالك ترتيبات العمل في  ،غير الشرعيين اتفاقيات تسليم/ترحيل المهاجرين في يظهر بشكل جلي
المساعدة  توفيرباالتحاد األوروبي يلتمم  ،وفي مقابل ذلك .2"كسافرونتإطار التعاون مع وكاالت "

                                                                                                                                                     

لعكس، عبر توفير من الحركة الداورية في تنقل هذه اليد العاملة المهاجرة ما بين البلد األصلي إلى بلد االستقبال وا
 .شروط تشغيل مدروسة تسمح بحماية حقوق العمال طوال فترة الهجرة

1
 Council of the European Union (2007b), " 7550/07, Eurojust Annual Report 2006 ", (Brussels retrieved 

from) 

<http://www.statewatch.org/news/2007/mar/eu-eurojust-ann-rep.pdf.>. 
هيوة مستقلة متخصصة مكلفة بتنسيق التعاون ألعملياتي بين الدول األعضاء في ميدان حماية  وهي 2

في إطار تشديد  6001أنشأها االتحاد األوروبي في أكتوبر  frontex تعرف باسم border    securityالحدود
 : الحراسة على الحدود األوروبية للحد من الهجرة غير الشرعية ، من ضمن مهامها

 تنسيق التعاون ألعملياتي بين الدول األعضاء في مجال إدارة الحدود الخارجية. 
 مساعدة الدول األعضاء على تدريب حرس الحدود. 
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باإلضافة  ،اتتأشير  جيرانه في المغرب العربي وتسهيل حصول مواطنيهم على بناء قدراتودعم  التقنية
مسالك الهجرة وبخصوص  .سياسات التأشيرةتنقل األشخاص و كات الخاصة بحرية إلى تسهيل الشر 

 وروبا.المسالك الهجرة الرويسة باتجاه أ :، قدمت فرونتاكس خارطةالرويسة
في  الهجرة غير الشرعيةوعلى الصعيد الممارساتي البد من ذكر نقاط رويسة لتفعيل سياسات مكافحة 

 :مغاربية وذلك في النقاط االتية-وإطار الع قات أور 
ة مع هذه البلدان. تأشير على اتفاقيات تسليم/ترحيل المهاجرين غير الشرعيين اتفاقيات ال التوقيع : أوال

مغاربي تم التوقيع على اتفاقيات تسليم/ترحيل المهاجرين غير الشرعيين -وعلى هامش التعاون األورو
 بالرباط في غير الشرعيةاإلفريقي األول لمكافحة الهجرة  -مؤتمر األوروبيمع الدول المغاربية في ال

األعضاء دول الو  الدول المغاربيةالسلطات في كل من لتمامات حددت هذه االتفاقيات إحيث ، 6002
بصورة  يتنقلون ا يتم إعادة تسليم األشخاص الذينمبموجبه الذينكيفية الو  التوقيتكما تحدد  لإلتحاد.

 .ول االتحاد األوروبيد غير قانونية على أراضي

                                                                                                                                                     

 تطوير األبحاث ذات الصلة بالسيطرة على الحدود الخارجية و مراقبتها.  
 على الحدود مساعدة الدول األعضاء في الظروف التي تستدعي ميادة الدعم التقني و ألعملياتي. 
 تمويد الدول األعضاء بالدعم ال مم في تنظيم عمليات العودة المشتركة. 
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 ،والدول األعضاء في االتحاد تتعلق بالدرجة األولى بدول المغرب العربيتمامات لاالحيث إن هذه  

بهؤالء الجنسية. وفيما يتعلق األشخاص الذين ال يحومون على و البلدان الشريكة باإلضافة إلى 
 .جل إعادة تسليم هؤالء األشخاصبعامين من أوالمحددة تم االتفاق على فترة انتقالية  فقد ،األشخاص

حتى يتم اإلنسان األساسية  حقوقيتضمن االتفاق أيضا ضمانات فيما يتعلق بحماية البيانات وحماية 
 الملقاة على عاتق هذه االتفاقيات بالنسبة لدول المغرب العربي. تخفيف الضغط على التمامات 

غير مساعدة المالية المقدمة إلى هذه البلدان في مجال الهجرة االتحاد األوروبي على ميادة اليعمل      
والمهاجرين واضح في تمويل عملية استقبال طالبي اللجوء نقص  نه يوجدمع العلم أواللجوء الشرعية 

نقص عن  اسفرتالتي و  ،تظهر بشكل جلي في سياسات اللجوءالثغرات التي  ولسد هذهغير الشرعيين. 
 مفهوم برامج الحمايةعلى تطوير االتحاد األوروبي عمل ، حقوق األفرادصعوبات حماية و  تمويلفي ال

. تجمع لمعالجة قضايا اللجوء بطريقة شاملة "Regional Protection Programmes " (RPP)اإلقليمية 
 التحتية والتدريب في مجال حقوق اإلنسان.  البنيودعم  عناصر بناء القدراتهذه البرامج 
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عية راودة لد  دول المغرب إذا اتمحط مثل هكذا برامج يستدعي إنشاء أن الشارة هنا إلىا تجدر
، تم التوقيع على اتفاق حول تسهيل يم/ترحيل المهاجرين غير الشرعييناتفاقيات تسلفي مقابل العربي. و 
 27 بكثير منوهو سعر ارخص أورو  17 ـبحيث تحدد هذه االتفاقية رسوم طلبات التأشيرة ، التأشيرات

 . 1في التعليمات القنصلية المشتركة المنصوص عليه أورو
لقصر خص االمغاربيين وبشكل أيشير االتفاق إلى أن بعض المواطنين  ،ع وة على ذلك      

أيضا على كما تنص هذه االتفاقية  .2من دفع رسوم الطلب والمعاقين وغيرهم باإلمكان أن يتم إعفاوهم
 إلىبحيث يمكن تمديد هذه الفترة  ،أيام 40 محددجب أن تعالج في إطار ممني أن جميع الطلبات ي

العد في  من بدأ نه ال بدمثل هكذا قاعدة هو أ ن الصعوبة في. إال أيوما في الحاالت االستثناوية 20
. و الدولة المستقبلة ضمن تأشيرة شنغني على اتصال مع السفارة أاليوم الذي يكون فيه الشخص المعن

ص المعنيين بطلب التأشيرة أن هذه العملية مرهقة بالنسبة لطشخاإلى اإلشارة هنا  تجدر غم ذلك،ور 
 لذلك. ةنه يشترط عليهم دفع جميع الوثاوق ال ممخاصة وأ

األقارب وساوقي المغاربة و  ن االتفاق يسمح بمنح تأشيرات الدخول المتعددة للمواطنينفإ ،وأخيرا     
  إلى االتحاد ألوروبي..... وأعضاء الوفود الرسميةالصحفيين األعمال والط ب و رجال احنات و الش

إلتمام وهذا  من الوثاوق المطلوبة بالنسبة لهذ اإلجراءقل لف هذه الفوات يتميم بتحديد عدد أإال أن م
 في نظر–على أنها  ،السلبي هاجانب في ،نه يأخذ على هذه االتفاقياتإال أعملية طلب التأشيرة. 
إجراءات من  اعدد قليل من األشخاص الذين يمكنهم أن يستفيدو ميم بين ت -المواطنين المغاربيين

يمكنهم  ن العاديين الذين الأوالوك من المواطنيو ، والمواطن العادي، مبسطة للحصول على التأشيرة
 من تعامله مع يدل على أن االتحاد األوروبي يفضل التعاون مع النخب لد  هذه البلدان بدالمما ذلك. 

 مواطنيها.
دول المغرب المباشرة إلى  اتيقدم االتحاد األوروبي المساعدلعملياتي افيما يتعلق بالتعاون  :ثانيا

يمكن  ال ،في الواقع .مع بلدان المغرب العربي الفرونتاكسوذالك من خ ل ابرام اتفاقيات عمل  العربي
دول غير األعضاء العلى الدخول باتفاقيات التعاون حيم التنفيذ مع  كسافرونتالتغاضي عن قدرة ال

                                                 
تم  :"المئة من تكليف "فيزا شنغن" لصاح الجزائريينب 02 لسفارات األوروبية تحضر العالن قرار تخفيضا، "نوارة باشوش 1

 .(44/07/6047)في تصفح الموقع 
<http://www.echoroukonline.com/ara/?news=204908 > .  

 (.20/01/6047)الموقع في  حتم تصف :"متطلبات تأشيرة الدخول إلى فرنسا"لدبلوماسية الفرنسية، ا  2
<http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/venir-en-france/conditions-d-obtention-de-visa/#sommaire_3 >. 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=204908
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/venir-en-france/conditions-d-obtention-de-visa/#sommaire_3
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يجب أن تعمل على ، فان هذه الوكالة "كسافرونت( من قانون ال41 تحاد األوروبي. ووفقا )للمادةل 
ل تحاد ؛ وهذا في إطار سياسة  بين الدول األعضاء والدول غير األعضاء لعملياتياتسهيل التعاون 
 .1لهذا األخير"رجية الع قات الخا

مغاربي في مجال مكافحة الهجرة -وروتحاد األوروبي في إطار التعاون األتعتبر البلدان الجارة ل       
وذلك من خ ل ترسيخ  غير الشرعية ذات أولوية ضمن اتفاقية تسليم/ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

حيث تم االنتهاء من  ت و/أو مذكرات التفاهم.والتي تعكس بروتوكوالكس افرونتلع قات التعاون مع ال
كل من تونس  مباشرة لتليه 6001ب بالدرجة األولى وهذا منذ ترتيبات خطط العمل خاصة مع المغر 

وتجدر االشارة هنا إلى  .الجماور بدرجات متفاوتة من حيث مد  التعاطي مع هذه الترتيبات والسياساتو 
بين المغرب والجماور ومصر التصريح الذي أدلى به سارجيو كاريرا بخصوص االتصاالت غير رسمية 

والتي ينقصها  االتفاقيات الثناوية بأعمالها حيم التنفيذ في إطارفرونتكس ال أن تدخلقبل  وهذا ولبنان
 ،ولطسف ،نهوبلدان الجوار المتوسطي. إال أ العن هذه األعممع البلدان المسوولة لعملياتي الطابع ا

 .2معلن عليها بشكل رسمي رمضمون هذه االتفاقيات غي
جد صعبة للحصول على االتحاد األوروبي لتقديم تنامالت فيما يتعلق بتسهيل إجراءات  يسعي  ثالثا
، يقدم عددا من الى االتحاد األوروبيتسهيل منح تأشيرة الدخول  حيث أن االتفاق بخصوص تأشيرة.ال

جراءات الحصول علىعمليات و ل تسهي إلى المظاهر الهادفة ينص  ،على سبيل المثالف .التاشيرة ا 
، حيث يقدم هذا المركم بالنيابة عن الدول االتفاق على إنشاء مركم تقديم طلبات التأشيرة المشتركة

خاصة بكل دولة أو القنصلية  الدبلوماسية بعثاتتملك الدول شريطة أن  تأشيراتاألعضاء في االتحاد 
للمواطنين لد   لد  التأشيرة هذا المركم على إتاحة الفرص لتقديم طلب . يعملتابعة لهذا المركم

 األوروبي لطلب الحصول على تأشيرة شنغن. ددون عناء سفرهم إلى دول االتحا اوطانهم
ألنه يعلم أن مسألة  سياسة التأشيراتيم تنامالت بشأن تقديحاول االتحاد األوروبي  ،على العموم       
الذي تعتبره . األمر في المغرب العربي المجاورة لبلدانبالغ األهمية بالنسبة ل اأمر أضحت التنقل 

                                                 
1
 Council of the European Union (2004c), "Regulation 2007/2004/EC of 26 October 2004 establishing a 

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the 

member states of the European Union", OJ L 349, 25.11.2004. 
2
 Sergio (2007)," The EU Border Management Strategy - FRONTEX and the Challenges of Irregular 

Immigration in the Canary Islands", CEPS Working Document No. 261, March. 
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تعميم الع قات مع المفوضية بضرورة  تقروبذلك  روبية على غاية كبيرة من األهميةالمفوضية األو 
  .1دول الجوار األوروبي

مغاربية من -وروالهجرة غير الشرعية في الع قات األلسياسات مكافحة  الشاملةتكشف المقاربة 
في مجال لوساول و عدد من األدوات يستخدم االتحاد األوروبي منظور ممارساتي عن حقيقة مفادها أن 

 . في المغرب العربي لبلدان الشريكةتعاطيا من قبل الجعل التعاون أكثر غير الشرعية الهجرة مكافحة 
الهجرة غير و بشأن كيفية إدارة الهجرة واللجوء  ادعملدول الشريكة لاالتحاد األوروبي حيث تقدم بلدان 

االتحاد  تنقلتبر في حد ذاته محاولة لتسهيل والذي يع، ةفي إطار برنامج الحماية اإلقليميالشرعية 
باإلضافة  .إلدارة الحدود عملياتيلايقدم الدعم له في المنطقة المغاربية والذي  األوروبي والبلدان الشريكة

 . 2"بعثة المساعدة الحدودية ل تحاد األوروبي" "EUBAM" حالة إلى
 المهاراتالقدرات و حوافم مادية وتعميم ب الشرعيةالمفاوضات بشأن الهجرة غير بشكل عام،  تتميم    

تعميم التغيير اإلستراتيجية لهو أمرا هاما إلنجاح هذه ، تعتبر هذه المفاوضاتومن جهة أخر  .من جهة
 .لد  االتحاد األوروبي في المنطقة المغاربية الدول الشريكة ياتفي سلوك

                                                 
1
 Council of the European Union (2006), "Regulation 1717/2006/EC of 15 November 2006 establishing an 

Instrument for Stability", OJ L 327, 24.11.2006 
هي بعثة في إطار السياسة األمنية والدفاعية المشتركة ل تحاد األوروبي،  :بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودية 2

وهي بعثة مدنية ومنموعة الس ح، تتألف أساسا من الشرطة  وكانت تعرف سابقا  بالسياسة األوروبية لطمن والدفاع.
الجمارك من الدول األعضاء باالتحاد األوروبي. وهذه البعثة تمثل في مساهمة االتحاد األوروبي وحرس الحدود وضباط 

 في عملية إح ل الس م بالدول المجاورة له بصفة عامة.
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 الفصل الثالث
 

 :الدول المغاربيةتجريم الهجرة غير الشرعية كسياسة عامة أمنية في 
 المغاربية؟  لتشريعاتتعاقد بنيوي أمني أم اوروبانية 

 

ضاء المتوسطي خاصة بعد التداعيات الف لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إن التنامي الخطير        
 التي من القضاياقضية  هذه الظاهرة جعل في المنطقة المغاربية،االمنية التي افرزتها الثورات العربية 

 ، بحيثأيضاليس فقط صناع القرار في شمال ضفة المتوسط بل في بلدان المغرب العربي  تؤرق
إن تفاقم هذه الظاهرة  من تداعيات مختلفة ومتنوعة. ، بدورها،صبحت تثير جدال متناميا بسبب ماتفرزهأ

بأبعادها المأساوية، سيما مع تزايد ارقام ضحايا قوارب الموت، دفع بصناع  خالل العقدين األخيرين
السياسة في البلدان المغاربية لالهتمام أكثر بهذه المشكلة بل وتصنيفها من بين أهم القضايا األمنية 

 لبناء التي تستدعي مزيدا من االهتمام بها. ومن هنا سعت البلدان المغاربية وضع أسس معينة
تعمل على مواجهة االنعكاسات المترتبة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء داخل أو خارج  سياسات

 حدودها اإلقليمية.
 في ضوء ما سبق، وانطالقا من الفصلين السابقين للدراسة، تحاول هذه األخيرة في هذا الفصل        

واالهتمامات العامة  سياسات الجزائر وتونس والمغرب مع التوجهات تعاطى كل من بتحليل مدى
وفيما  .التي تطرح ضمن الفضاء المتوسطي األوروبية بقضية الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرات

من خالل إذا كانت هناك بالفعل سياسات أمنية عامة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهذا 
ي مثل هكذا مجال. لكن قبل فالضوء على قانون تجريم الهجرة كأحد أهم مخرجات السياسة  تسليط

ذلك، بات من الضروري توضيح في بداية الفصل مدى نجاعة المقاربات النقدية في تحليل: "تجريم 
الهجرة غير الشرعية" كسياسة عامة أمنية في الدول المغاربية، وهذا من خالل تحديد أي دور يلعبه 

تراتيجية من منظور ممارساتي. مما يجعل االتحاد االوروبي بين االخيارات المعيارية والخيارات االس
الدراسة تهتم أكثر بتوضيح مدى نجاعة المنظور النقدي في التحليل )الممارسة(؛ حين ستتطرق فيما 

باعتبارها  -كمقاربة بديلة في التحيل-بعد الى أهم النظريات المستحدثة في حقل التنظير الدولي 
 ". أال وهي: "الواقعية النيوكالسيكية -التوضيح كما ستعمل الدراسة على -االنسب في التحليل 
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 المبحث األول
 

 تجريم الهجرة غير الشرعية كسياسية عامة أمنية في الدول المغاربية من منظور نقدي:
 أي دور يلعبه االتحاد االوروبي؟

 
قدمت الدراسة في الفصل االول إطارا نظريا واضح المعالم بخصوص دراسة موضوع: دور         

التحاد االوروبي في صنع السياسات العامة االمنية في الدول المغاربية، وهذا بتسليط الضوء على ا
ظهر مع نهاية الحرب  ليبرالي-بنائي-واقعيقضية الهجرة غير الشرعية. ووضحت أن هناك تيارا 

ي العالقات الذين يؤكدون بأن الدولة لم تعد الفاعل األساسي ف الموسعون االمنيون الباردة أصبح يمثل
نما  يصنعونال  وهذا باعتبارهم ك فواعل أخرى تنافسها في التسييربل أن هنا ،الدولية  يعملونالبديل وا 

. واآلن ركون الواقعية في استخدام القوةكما يشا ات الواقعية ثم إعادة النظر فيهاعلى مشكلة المقترح
ا إذا كان هناك بديل من ناحية ستعمل الدراسة على تحليل هذا الطرح من منظور ممارساتي وفيم

التحليل النظري بمقاربات ونظريات مستحدثة ربما يكون لها السبق، وبذلك الفعالية، في تحليل ظاهرة 
"تجريم الهجرة غير الشرعية" كسياسة عامة أمنية في دول المغرب العربي. وهذا بتقصي واقع مدى 

العربي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية،  تغليب االتحاد االوروبي في تعامالته مع دول المغرب
 االعتبارات االستراتيجية على االعتبارات المعيارية )في بعدها االنساني(.  

 
 المطلب االول

 

 الدراسات النقدية لألمن وتجريم الهجرة غير الشرعية:
 المعيارية؟ األوروبية تغليب للخيارات

 
 المسائل في والذاتية الموضوعية الجوانب تحليل في جدا مهمة كوبنهاغن مدرسة صحيح أن       
 ويفر يقول. (securitization\securisation)ة أمني مشكلة ما قضية يرصت كيف وضحت حيث األمنية،

 للعاملين االستطرادية االستداللية، بالممارسة-للسلوك محددا-أمنيا رهانا تصبح ما اجتماعية مسألة إن
 على بتقديمه اجتماعي رهان أمننة باألحرى أو تأمين يتم الكالم مضمون صيغة بقوة إذ االجتماعيين،
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 بالرهانات مقارنة معتادة غير معالجة على الحصول فإن وبذلك باألمن صراحة، أو ضمنا يتعلق انه
 فالهجرة وعليه. 1روتينية سياسية لمعالجة خاضعة تبقى أمننة عملية موضوع تكن لم التي االجتماعية

 للهوية كتهديد المهاجرون يعتبر حيث (الثمانينيات خالل أمننتها تم أن منذ األمني لرهانا قبيل من هي
. )2مغتربين كعمال العمال (اقتصادية لمعالجة السابق في تخضع كانت بينما ،)ثقافيا المحددة الوطنية

 أمنية مسألة وسياسي اجتماعي خطاب عبر األخيرة، هذه تصبح وكيف والهجرة األمن بين الربط إن
 بالنسبة كبرى أمن مشكلة الهجرة مقولة إن يقول لما جيدة بطريقة بيغو ديديي يحللها هامة قضية
 لمفهوم االجتماعي لمدلول تغيرا التي الكالم مضمون صيغة قوة بل مالحظة، مجرد فقط ليست ألوروبا
 مفهوم فإن لسبب،ا ولهذا ة.خاص بوسائل تحل أمن مسألة إلى المفردات بقوة تحولها والتي الهجرة
 .3ذاته بحد مهدد لواقع صورة هو بل موضوعيا، ليس األمن

 لإلتحاد بالنسبة هامة إستراتيجية منطقة على يحتوي المتوسط حوض فإن واضح، هو كما       
 المتوسطية الضفة من الجنوبية لبلدان في واالجتماعية واالقتصادية السياسية الشروط وتعد األوروبي
 واإلرهاب األصولي والتعبير للمد نظرا وهذا األوروبية والجماعات الهجرة ستقرارا لعدم مصدرا

 الجنوبي اإلقليم من كل على السياسية تأثيراتها لها مخاطر كلها فهي .المنظمة والجريمة والمخدرات
 مع التعاون عالقات على منصبة اهتماماته كانت األوروبي االتحاد فإن لذلك،. األوروبي واالتحاد
 . 4رالالإستقرا مصادر بتقليص المعنية البلدان
 اقتصادية بأزمة المصحوب الديمغرافي االنفجار من مفرط بشكل متخوف اليوم األوروبي اإلتحاد       

 مجتمعاته نحو السرية الهجرة استمرار في كمنت االنفجار هذا وخطورة المتوسط، جنوب مجتمعات في
 .الغربية المجتمعات واندماج تماسك يهددون اقتصاديين الجئين عن عبارة المهاجرين فيه يصبح بشكل
 الجنوب، في السكانية واألزمة اإلسالمي بالتطرف الهجرة أوربا في اليمينية السياسية النخب ربطت وقد

 .   الهجرة قنوات عبر الفوضى نقل زاوية من إلسالميا التهديد يدرك أصبح حيث

                                                 
 31.ص، سابقالمرجع ال، "األطلسي والحلف أوروبا الجزائر،: الجزائري لألمن المتوسطي البعد" عبد النور بن عنتر، 1

2
 Dario Battistella, "Théorie des relations internationales", (Paris, Presses de sciences politiques, 2003), p. 

453. 
 .31. ص ،نفس المرجع 3

4
 Joanna Apap, "The Rights of Immigrant Workers in the European Union: An Evaluation of the EU 

Public Policy Process and the Legal Status of Labour Immigrants from the Maghreb Countries", 

(London\New York: Kluwer Low International, 2002), p. 111. 
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 االندماج، ومشاكل الجنوب دول من المهاجرة المتوسطية الفئات نبي االغتراب ظاهرة ةنتشار ا       
تأكيدا  زيادة في تأثيرها يظهر يوالت اإلسالمية الحركات قبل من للتسييس قابلة الفئات هذه يجعل

 الهجرة ةتصبح قضي وبذلك المتميزة، والحضارية ةهويتها الثقافي على أوروبا في المسلمة تلمجتمعا
 عندما خاصة المتوسط شمال دول لدى مقلق أمني هاجس إلى تتحول ثم نمو  ةيبقضية الهو  مرتبطة
 . الديمغرافي النمو معدل في ضخمة وزيادات1العنف بمسارات ترتبط
 بعدها وحتى اقتصادية-والسوسيو ثقافية-والبسيكو الديمغرافية بمقارباتها الهجرة قضية تتصدر وحاليا،

 دوال أكانوا ءاألوروبيين سوا القرار صناع وتخوف قلق ثيرانت مسألتان الديني-السياسي الديناميكي
 األوروبية. ةيتواجدون بالمفوضي أولئك الذين أم بأنفسهم األوروبي التحاد

 جنقلها خار  عحتى يستطي السياسية ألفكاره مثالية روطش خلق على األوروبي اإلتحاد يعمل       
 األعضاء ودوله األوروبي اإلتحاد بين الديناميكي علالتفا يستدرج السياق هذا وفي إلقليمية حدودها
 السياسي موتجعل النظا "اإلقليمية" إطارها في الوطنية الفواعل تتجاوز سياسة بيئة إلى الوطنية الفواعل
 نظرة إللقاء السياسة نقل مفاهيم استغالل يتم لكي فإنه ولذلك،التأثير الخارجي.  على قادر الداخلي
 الصدد هذا وفي .األوروبي دعبرا إلتحا السياسة ونماذج السياسية الوسائل ألفكار،ا تبادل على جديدة
 مؤلفهما في" David Dolowitz"دولوويتز ودافيد" Simon Bulmer"بولمر سيمون من كل هنا تقترح

"Policy Transfer in European Union Governance: Regulating the utilities "تحليليا إطارا 
 المؤسسات تستطيع بواسطتها التي والطرق ياإلتحاد األوروب سياسات نقل إحداث كيفية في للتحقيق
 التي اإلنجازات أكبر ولعل .2المتوسط في أمنية عامة سياسات لخلق النقل عملية في التأثير األوروبية
 في الهجرةب متعلقة أمنية عامة سياسة بلورة إمكانية يخص فيما الساعة لحد األوروبي األمان في تصب

 يعكس الذي" الهجرة تجريم "قانون 2002 عام أواخر في الجنوب دول تبني إلى التوصل هي المتوسط،
 نظر وجهة تبني ضرورة مع األوروبية، الخارجية العالقات سياسة في الهجرة مخاوف مدى بوضوح
 كما التجريم ونقان بخصوص الجنوب دول مواقف في التباين رغم هذا الهجرة، لموضوع شمولية األكثر

 حركات على السيطرة في والمتمثل األولي هدفه األوروبي اإلتحاد يحقق ولكي. الحقا بالتحليل سنتفضل

                                                 
 .01. صالمرجع السابق، خوش، بصطفى م،  1

2
 Simon Bulmer, David Dolowitz and others, "Policy Transfer in European Union Governance 

:Regulating the utilities", (London\New York, Routledge, first published. 2007),  p. 1. 
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 أدت المقاربة هذه فإن لبلدانهم، المهاجرين هؤالء عودة يضمن ولكي ،1لها المصدرة الدول من الهجرة
 الشرعية غير الهجرة وسياسات األوروبي حادلإلت الخارجية للدول )المراقبة( المقيدة التأديرة تصدير إلى
 البلدان هذه أكثر تتبناها حتى وتطبيقاتها طرحها في متزايدة تبدو سياسات وهي الثالث، العالم بلدان إلى

 .الشرعيين غير المهاجرين تعاقب التي المتشددة بقوانينها
من" و"الالأمن" وهذا ما عبر صفوة القول أن األمن في عالم اليوم هو مفهوم غامض يحوي "األ       

عنه ديلون، وما يفرضه الواقع، حيث أن رهانات األمن هي عموما بعضها قديم وبعضها اآلخر جديد، 
"، اإلقليم، مؤسسات survivalلكن البد من العمل بكالهما. فمثال مفاهيم، السيادة، البقاء بمعنى "

هناك رهانات جديدة تتمثل في التهديدات الدولة، هي رهانات تقليدية تضرب في عمق أمن الدول. و 
الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة لألوطان، نضوب المصادر المائية، قضية اإلرهاب، االحتباس 
الحراري، التدخل لحفظ عمليات السالم...فكل هذه المسائل لم تعد محدودة في إطار معين، كما أنها لم 

نما تع دتها إلى الواقع ضمن الحدود اإلقليمية الدولتية بحكم أن تنحصر في األقاليم النظرية فحسب وا 
 الدولة مخيرة في التعاون مع الفاعلين غير الدولة.

لذلك، فإن تجاوز النظرة التقليدية لمفهوم األمن المتمحور حول الدولة حصرا، إلى وحدات       
وخاصة طبيعة التهديدات  مرجعية تكيفا مع التحوالت العالمية وتغير وظائف الدولة وتآكل سيادتها

الجديدة التي توجد في معظمها خارج دائرة التعامل العسكري، يعد انجازا كبيرا يحسب للمدرسة النقدية 
في مراجعتها للمنظور الواقعي. كما يمثل التركيز على اإلنسان كوحدة أساسية لتحليل األمن، كموضوع 

ائي "قطيعة معرفية" في مجال دراسات األمن، وهدف له، الذي جاء به برنامج األمم المتحدة اإلنم
أنه رغم التعارض في بعض األحيان بين أمن  نمابي ،بوضعه العنصر البشري في مركز الحياة العالمية

الدولة وأمن األفراد )حسب المدرسة النقدية( ومفهوم األمن اإلنساني، فإنه يتعذر تهميش الدولة في 
 ذلك،ي نهاية التحليل عن توفير وضمان أمن األفراد )مواطنيها(. وباإلشكالية األمنية، فهي المسؤولة ف

يتعين أن تقوم على  بل زمن العومحلية فالمقاربة األمنية لعالم ما بعد الحرب الباردة وزمن العولمة
ألن العولمة التي تهز دعائم الدولة وتقوض دورها،  ،التعاون مع الدولة وعبرها وليس بالتناقض معها

ولعلى أقوى الطروحات النظرية على الصعيد  2؟لعولمةانداء الدولة أقوى من نداء أظهرت أن 
                                                 

1
 RYSZARD CHOLEWINSKI, “The Criminalisation of Migration in EU Law and Policy”,  in Anneliese 

baldaccini and Elspeth Guild and Helen Toner, Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration 

and Asylum Law and Policy, (US and Canada: HART Published, 2002), p. 324. 
 .03ص.  مرجع سابق، ،"البعد المتوسطي لألمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف األطلسي"عبد النور بن عنتر،  2
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-الممارساتي، أي على صعيد سلوكيات الفواعل في الساحة الدولية اليوم، هو المنظور الواقعي النيو
كالسيكي المكرس بقوة لمفهوم الدولة الذي يمتد من االعلى الى االسفل. فكيف يمكن لهذا المنظور 

ستحدث في حقل التنظير للدراسات االمنية اليوم أن يفسر حقيقة دور االتحاد االوروبي في صنع الم
السياسات العامة االمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلدان المغاربية خاصة عندما 

 ؟المغاربية يتعلق االمر بالخيارات االستراتيجية في المنطقة
 

 الثانيالمطلب 
 

 رات االستراتيجية االوروبية وتجريم الهجرة غير الشرعية الخيا
 كالسيكي؟-في الدول المغاربية: نحو منظور واقعي نيو كسياسة عامة أمنية

 
تجدر االشارة في بداية التحليل، بأن الواقعيون النيوكالسيك ورثوا مباديء مهمة عن أسالفهم           

الذي يمتد من "األعلى إلى االسفل"، ونموذج التعبئة المتمثل  يتعلق االمر بمفهوم الدولةالكالسيكيين. 
عادة االهتمام بالعلبة السوداء، -في سياسات استخراج الموارد، ومقاربتهم لعالقات الدولة المجتمع، وا 

دارة السياسة  عادة الدولة إلى مركزها الرئيس، والتأكيد على الدور الحاسم لرجل الدولة في صناعة وا  وا 
والتشديد على االهمية الحيوية للمؤسسات الدولية في تحديد معالم االستراتيجية الكبرى  الخارجية،

للدول، واستخدام العملية الدبلوماسية والثقافية االستراتيجية والمعايير بكثافة توازي استخدامها من قبل 
اقعي النيوكالسيكي قبل تحليل الدراسة للمنظور الو لكن  .1رينولد نيبور وهانس مورغانثو وجورج كينان

على الصعيد الممارساتي لدور االتحاد االوروبي في صنع السياسات العامة االمنية في بلدان المغرب 
، بات من الضروري التطرق )كبديل للمنظور النقدي هنا في الفصل التقييمي للدراسة ككل( العربي

 لماهية هذا المنظور المستحدث.
ية بشكل واضح كل من المتغيرات الداخلية والخارجية، مجددة كالسيك-النيوتدمج الواقعية      
سياسة أي منهجة بعض الرؤى الخاصة بأفكار الواقعية الكالسيكية. يؤكد اتباعها بأن مجال وطموح مو 

وبشكل  ،من موقعها في النظام الدولي يتم استوحاؤه خارجية لدولة ما مصدره أوال وقبل كل شيء
 . كذلك يؤكدلهذا السبب يعتبر رواد هذا المنظور واقعيينلمادية النسبية. من قبل قدرات قوتها ا ،خاص

                                                 
1
 Randall L. Schweller, "Unanswered Threats A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing,  

International Security", )Vol. 29, No. 2 (Fall, 2004), p. 161. 
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ان  كونان تأثير قدرات القوة على السياسة الخارجية هو غير مباشر ومعقد، وهو ابعد من ذلك،  هؤالء
يعتبرون خلة على مستوى الوحدة. ولهذا هم االضغوط النظامية يجب ان تترجم عبر المتغيرات المتد

 .1"سيكيينكال-نيو"
ساسية للسياسة يؤكد الواقعييون الكالسيكيون الجدد بأن القوة المادية النسبية تؤسس السمات األ         

في وصفة ثيوسيديس، بأن "القوي يصنع ما يستطيع والضعيف  بذلك، فيالحظون .الخارجية لدولة ما
بين القدرات المادية بسلوك  يربطهناك ما يعاني كما يجب عليه". الى حد االن يشيرون بأنه ال يوجد 

خيارت السياسة الخارجية تصنع من قبل القادة السياسيين الفعليين والنخبة، فالسياسة الخارجية. 
 الكميات النسبية او الموارد المادية او القوات الموجودة. إلى جانب، األهموادراكاتهم للقوة النسبية هو 

السياسات الخارجية  ، قد ال تتبع بالضرورة،الى المتوسط القصير مما يعني أنه وعلى المدى       
القادة  بل يذهب هؤالء إلى أنللدول توجهات القوة المادية الموضوعية عن كثب او بشكل مستمر. 

 ، فإنبذلكو ون. بال يملكون دائما حرية كاملة إلستخراج وتوجيه الموارد الوطنية كما يرغ الدول نخبةو 
عمل على فحص قوة وبنية الدولة النسبية بالنسبة لمجتمعاتها، ألنها تؤثر تان عملية تحليل القوة يجب 

بأن الدول ذات  االمر الذي يعنيفي نسبة الموارد الوطنية والتي يمكن ان ُتعطي للسياسة الخارجية. 
عن  تتصرف بشكل مختلف ، مما يجعلهامتساوية نسبيا لكن ذات بنيات داخلية مختلفة جماليةقدرات ا
 .2ا البعضبعضه
الضغوط والحوافز النظامية يمكن ان تشكل الخطوط العريضة يذهب هؤالء إلى أن وأخيرا،        

والتوجهات العامة للسياسة الخارجية بدون ان تكون قوية او دقيقة بشكل كاف لتحديد تفاصيل سلوك 
من تكون اكثر وضوحا ان  وفي غالب االحيان، ،الدولة. هذا يعني بأن تأثير العوامل النظامية يمكن

على سبيل المثال، تحديد وبشل كبير قائمة خيارات السياسة الخارجية المدروسة من قبل . فتلك القريبة
دون اآلخر والموجود مسبقا موضوع ما  الخضوع الختيارالقادة السياسيين في فترة زمنية ما، بدال من 

سيكية، بأن فهم الروابط بين القوة والسياسة الواقعية النيو كال ترىولكل هذه األسباب، . القائمةعلى 
 .3تتطلب فحص دقيق للسياقات التي وفقها تم صناعة سياسة خارجية ومن ثم تشكيلها وتطبيقها

                                                 
1
Ibid, Randall L, p. 161. 

2
H.T.  Costello, The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, Vol. 10, No. 18 (Aug.28, 

1913), p. 498. 
3
  Mary Whiton Calkins, “Unjustified Claims for Neo-Realism, The Philosophical Review", Vol. 22, No. 1 

(Jan., 1913), p. 53. 
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رواد الواقعية النيوكالسيكية الى تبسيط عملية صناعة السياسة الخارجية والتي تبدوا شديدة  يعمل       
تحدى الواقعية النوكالسيكية الطروحات النظرية األخرى الخاصة التعقيد بدورها في عوامل معدودة. ت

ليس هناك عامل مهمين  هبما أنترى الواقعية النيوكالسيكية: بالسياسة الخارجية، حيث تعتبرها مضللة. 
يشكل النمط العام للسياسات الوطنية الخارجية، بل هو قوتهم المادية النسبية وجها لوجه والنظام الدولي 

تفسيراتهم. فالواقعية الدافاعية  زتميمأن ي النقطة التي يتوجب على محليلي السياسة الخارجية ه وهذه–
مضللة لسبب مماثل، بسبب ان تأكيداتها حول ردود الدولة للتهديدات تهمل واقع أن ادراكات الواحد 

يساهم في تشكيل  جزئيا ُمشكلة من قبل قوته المادية النسبية، أي ان حجم القوة الماديةللتهديدات هي 
 . 1االدارك، قاالدراك ليس معزول عن المادة

النظريات النظامية تشبوها الكثير من العيوب ألن تفسيراتها النظامية ال تفسر السلوك الفعلي ان       
للدول، االمر الذي يجعل مناصري هذا المنظور النظامي يتخلون عن عملها التفسيري لصالح متغيرات 

الكالسيكيون عبر جعل القوة النسبية هي المتغير المستقل األساس، ركز الواقعيون  ي.المستوى الداخل
 -القوة النسبية-على اختيار جهات في النقاش الدائم حول كيف يجب ان ُيعرف ذاك المفهوم الجدد

وكيف ُيفعل. واجهوا بشكل عام هذه القضية بشكل مباشر، وضاعين اسبابهم لحجهم المصطلح "القوة" 
ن للدولة ان تؤثر في بعضها البعض. ميزوا شارة الى "القدرات او الموارد... والتي من خاللها يمكلإل

و التفضيالت أبها األهداف  يقصدون"مصالح" السياسة الخارجية للدولة، والذي بين هذه "موارد" القوة و
 .2الخارجي ولةالتي تقود سلوك الد

 

نيوكالسيكية كنظرية مستحدثة أكثر قربا في تحليل دور االتحاد من هذا المنطلق، تبدو الواقعية ال       
االوروبي في صنع السياسات العامة االمنية في الدول المغاربية والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير 
الشرعية. ويظهر ذلك بشكل جلي في تغليب االتحاد في تعامالته مع الدول المغاربية االعتبارات 

مما جعل من السؤال  ارات االخالقية والمعيارية خاصة في بعدها االنساني.االستراتيجية على االعتب
هل المقاربات النقدية لألمن تعكس نجاعة السياسات االوروبية في  اآلتي يطغى إلىال السطح وبقوة:

 مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع بلدان المغرب العربي؟
الجهود المبذولة من طرف االتحاد األوروبي في مجابهة  كل يمكن القول هنا، أنه ورغم كل       

ظاهرة الهجرة غير الشرعية أال أنه لم يوفق في محاربته؛ فهي ال تزال تشهد زيادة مستمرة وهذا ما 
                                                 

Ibid, p. 54.
9

 
2
 Ibid. 
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. حيث صرحت لمنظمة األوروبية لمراقبة الحدود )فرونتكس( التابعة لالتحاد األوروبيصرح به بيان ل
% 053اجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول االتحاد األوروبي، زادت بنسبة نسبة المهالوكالة بأن 
  .0302، مقارنة بنفس الفترة من عام 0305 جانفي وفيفريخالل شهري 

"االتحاد األوروبي يجد صعوبة  بأن، ، في هذا الشأنرئيس المنظمة ليجيري، فابريسيصرح         
دم وجود تضامن حقيقي بين دوله بشأن مواجهة ظاهرة المهاجرين شديدة في إدارة هذه الظاهرة، نظرًا لع

الشرعيين إلى أوروبا خالل  رقمًا محددًا ألعداد المهاجرين غير حيث انه لم يقدمب ".وطالبي اللجوء
، لكن "فرونتكس" كشفت في أحدث تقرير لها أن عدد المهاجرين غير 0305 جانفي وفيفريشهري 

 072 إلى قرابة 0300ألف مهاجر غير شرعي خالل عام  033من نحو  الشرعيين إلى أوروبا ارتفع
لقمة دولة أوروبية في اجتماع  02، حيث ناقش وزراء الداخلية والهجرة من 0302 1ألفًا في عام

لمناقشة مسالئلة زيادة عدد المهاجرين غير الشرعين وكذلك حماية الحصن  لهم ببروكسلالطارئة 
اصدرتها المفوضية  خطة عملوالذي تمخض ، 0305أفريل  23 ،االوروبي من هؤالء خاصة

  :2والتي هي كـاألتي لمواجهة تهريب المهاجرين ردعية عشر نقاطمن  االوروبية المتكونة
اللتين تنفذهما وكالة فرونتكس األوروبية  3تعزيز عمليتي المراقبة واإلنقاذ تريتون وبوزيدون .0

المالية ومعداتهما. كما ستوسع منطقة عملهما المحددة لمراقبة الحدود، عبر زيادة إمكانياتهما 
 .حاليا بالمياه اإلقليمية لدول االتحاد األوروبي

ضبط وتدمير المراكب التي تستخدم لنقل المهاجرين، على غرار ما يحصل في إطار عملية  .0
 .أتاالنتي لمكافحة القرصنة قبالة الشواطىء الصومالية

                                                 
تم تصفح الموقع في  :"FRONTEX PUBLISHES ANNUAL RISK ANALYSIS 2015" ،وكالة فرونتكس1
)30/35/0305(. 

<http://frontex.europa.eu/news/frontex-publishes-annual-risk-analysis-2015-lA1x1g>.   
2
 European Council Council of the European Union , "Special meeting of the European Council, 23 April 

2015 – statement ."  

<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement>.  
3
نقاط العبور الحدودية الرئيسية بين اليونان وتركيا )الحدود البرية والبحرية( واليونان وألبانيا )الحدود وقد تم تنفيذ هذه العملية في  

يطاليا. وقد تم من أجل التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية عبر  البرية(، وبلغاريا، وتركيا )الحدود البرية( وعلى موانئ اليونان وا 
اد األوروبي. وكان الهدف العام لتنسيق التعاون العملي بين الدول األعضاء في مجال إدارة جنوب شرق بحر / الحدود البرية االتح

الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي من خالل تنظيم دوريات مشتركة للموجودات واألفراد الذين تقدمهم الدول األعضاء في مجاالت 
 ودية على األشخاص والمركبات.محددة مسبقا، فضال عن مراقبة الحدود عند نقاط العبور الحد

http://frontex.europa.eu/news/frontex-publishes-annual-risk-analysis-2015-lA1x1g
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement


 تجريم الهجرة غير الشرعية كسياسة عامة أمنية في دول المغرب العربي:    
 الفصل الثالث لتشريعات المغاربية؟ تعاقد بنيوي أمني أم اوروبانية ل   

 

 
911 

 

لجمع ” يورجاست”و” 2ايزو”و” فرونتكس”و” 1روبوليو “تعزيز التعاون بين المنظمات  .0
 .المعلومات حول خطط تحرك المهربين

نشر فرق تابعة للمكتب األوروبي لدعم اللجوء في إيطاليا واليونان للمساعدة في إدارة طلبات  .2
 .اللجوء

أخذ بصمات كل المهاجرين بعيد وصولهم إلى أراضي الدول األعضاء في االتحاد  .5
 .األوروبي

يارات عدة لقيام توزيع أكثر توازنا لالجئين بين الدول األعضاء في االتحاد درس خ .6
 .األوروبي

إنشاء برنامج إلسكان األشخاص الذين حصلوا على صفة الجىء من قبل المفوضية العليا  .7
لالجئين في دول االتحاد األوروبي. وسيطلب من دول االتحاد المشاركة في هذا البرنامج 

م يقدم أي رقم في االقتراح، إال أن المفوضية تعتبر أن خمسة آالف على أساس تطوعي. ول
 .شخص قد يستفيدون من هذا األمر

إنشاء برنامج يهتم بإعادة المهاجرين الذين لم يسمح لهم بالبقاء في االتحاد األوروبي.  .2
بل وستقوم فرونتكس بإدارة هذا البرنامج بالتعاون مع الدول األوروبية المتوسطية التي تستق

 .المهاجرين
التنسيق مع الدول المجاورة لليبيا إلقفال الطرقات التي يستخدمها المهاجرون. وتعتبر النيجر  .9

 .ممرا للمهاجرين الساعين لالنتقال إلى أوروبا وال بد من تعزيز الوجود األوروبي في هذا البلد
 .إنشاء لجنة تتكلف بجمع معلومات حول تدفق المهاجرين .03

 

جل تحقيق حزام امني مغاربي قادر على حماية لالتحاد فقط من أ الطابع الردعي االمر الذي يعكس
حدوده االقليمية من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من الصحراء االفريقية الكبرى وكذلك من المنطقة 

                                                 

االتحاد  عن طريق تقديم الدعم للدول األعضاء في أوروبا هي وكالة تطبيق القانون األوربية ، وظيفتها حفظ األمن في يوروبول 1
في مجاالت مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة  النشاطات المحظورة عبر الحدود خاصة اإلرهاب وتهريب المخدرات وتهريب  األوربي

 .ل األموالالبشر وغسي

ومقاييس   .إدارة الجودة مضمن نظا المعايير معايير أساسية عالمية ، تتضمن مجموعة من عائلة هي ISO 1111االيزو    2
 International Organization for"" تصدرها وتحتفظ بها "المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO 1111االيزو 

Standardization.' 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://ar.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://ar.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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المصالح المغاربية التي تشهد مع االزمة في ليبيا اليوم انفالتا امنيا خطيرا على الحدود الليبية. انها 
االستراتيجية لالتحاد االوروبي تطغى وتتغلب على االعتبارات االخالقية والمعيارية في بعدها االنساني 
الذي طالما يتغنى به االتحاد على صعيد سياسته الخارجية باعتباره فاعل معياري عالمي. وبذلك، 

ية في المنطقة المغاربية من يمكن مقاربة مخرجات سياسة االتحاد في مجال مكافحة الهجرة غير الشرع
لكن ماذا عن مدى تعاطي دول  كالسيكي أكثر منه من منظور نقدي باالساس.-منظور واقعي نيو

المغرب العربي مع سياسات االتحاد االوروبي الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وخاصة فيما 
 يتعلق بتبني قانون تجريم الهجرة؟

 

       ثانيالمبحث ال
                                       

 تجريم الهجرة غير الشرعية كسياسة عامة امنية في التشريعات المغاربية:
 دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب

 
الجزائر والمغرب و تونس استحدثت دول المغرب العربي:  ،وبغية معالجة الهجرة غير الشرعية       

التدابير األمنية بما يتناسب مع سياساتها األمنية لمواجهة هذه الظاهرة القانونية و التشريعات جملة من 
القوانين والتشريعات والتدابير األمنية لمحاربة  تفحص أهم الدراسة سنحاول ،في هذا المبحثو . الخطيرة

 اآلنفة الذكر.الهجرة غير الشرعية لدول المغرب العربي 
 

 المطلب االول
 

 :ي الجزائرتجريم الهجرة غير الشرعية ف
 متوسطية-والشراكة األورو بين النموذج السيادي 

 
 -حسب المنظور الجزائري–باعتبارها  0330قد كان للجزائر أن رفضت سياسة الجوار في عام        

مغاربيـــة بـــدال مـــن -شـــاملة وال تصـــلح للوضـــع الجزائـــري، وأنهـــا تحبـــذ مســـار برشـــلونة كأفضـــل نـــواة أورو
بــر الجزائــر مــن أهــام المنطقــة فــي جنــوب المتوســط لمــا تملكــه مــن موقــع تعت مبــادرات وسياســات أخــرى

اســتراتيجي و مميــزات تنفــرد بهــا علــى بقيــة دول المغــرب العربــي فهــي تتوســطهم كمــا إنهــا تملــك شــريط 
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 والصـحراء السـاحل دول مـع الشاسـعة كلم يطل كله علـى دول أوروبيـة وبحـدودها 0033ساحلي طوله 
لـى المهـاجرين غيـر الشـرعيين األفارقـة إلـى التسـلل إلـى الجزائـر والوصـول . مـا سـهل ع1ومـالي كـالنيجر

 حيـث الجزائـري فـي المجتمـع  اآلونة األخيـرة تفحلـت ظـاهرة الهجـرة غيـر الشـرعية  إلى أوروبا وفي هذه
 بـين تنوعـت مـن اإلجـراءات جملـة الجزائـر انتهجـت ولهـذا مصـدر، دولـة إلـى عبـور دولـة مـن تحولـت
الظاهرة كما فعلت بقيـة دول المغـرب العربـي لكـن قبـل  هذه لمكافحة الخارجي والتعاون يةواألمن القانونية

األمنية وقعت العديد االتفاقية األولى اإلتحـاد األوربـي، والتـي بمقتضـاها  واإلجراءاتانتهاج هذه القوانين 
ن الجزائــر لــم تكــون قــد دخلــت مرحلــة جديــدة فــي عالقاتهــا مــع دول الضــفة الشــمالية مــن المتوســط. إال أ

توقع على اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي إال بعد سلسلة من المفاوضات، وكان ذلـك فـي بروكسـل 
، حيث كان الهدف من هذه االتفاقية إنشاء منطقة تبادل حر، وقد تضمنت هذه 0330ديسمبر  09يوم 

. وقــد تــم اإلبــرام 0995لونة األخيــرة المجــاالت الرئيســة الثالثــة التــي كانــت قــد أدرجــت فــي إعــالن برشــ
بـــ"فالنس" اإلســبانية، وقـد كــان الــدافع مــن إنهــاء  0330أفريــل  00والمصـادقة الرســمية علــى االتفــاق فـي 

المفاوضـات رســميا والمتعلقــة بوضـع إطــار جديــد لتعميـق العالقــات الثنائيــة وتشـجيع الــروابط االقتصــادية 
 .2والتجارية بين الجزائر واإلتحاد األوروبي

وتنظم إلى سياسة الجوار األوروبية  -وبدون حجة دامغة–لكن تعود الجزائر لتغير رأيها فجأة        
بعد خسارتها ألربع سنوات مضت في البياض، وأقبلت بعد ذلك على تقديم تنازالت والقبول بمبادرات 

كن مع نهاية مقابل فوائد. وكمثال على ذلك، كانت الجزائر رافضة الستقبال المهاجرين منذ سنوات، ل
، وقعت اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي والخاص بقانون تجريم الهجرة، وأنها تقبل بهذا 0332عام 

المبدأ والقاضي بتجريم هؤالء المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون مغادرة الوطن، ففي السابق لم 
 المكافحة الهجرة غير الشرعية ئلوسا حيث اقتصرت القانونية، غير الهجرة يعالج تشريع هناك يكن 
 30/39/0332في الوزراء المنعقد مجلس اقر حيث .األئمة وخطب اإلعالمية التوعية حمالت على

الجرائم "عنوان التراب الجزائري الوطني تحت من القانوني غير الخروج يجرم جديد قانون مشروع
 2009 فبراير 25 في المؤرخ 0-39رقم  ونالوطني" قان التراب بمغادرة المتعلقة القوانين ضد المرتكبة

                                                 
1

 العدد والقانون، اسةالسي دفاتر ،"الدولية والمواثيق الوطنية التشريعات خالل من القانونية غير الهجرة" ،التميمي رضا محمد 
 .006ص.  ، 2011جانفي. 060 الرابع،

2
 : Euro aide, méditerranée du sud proche et moyen orient.  (19/19/9199) فيالموقع تم التصفح . 

< http://eeas.europa.eu/euromed/index_fr.htm >. 
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 وزير قدمه والذي الجزائري البرلمان الذي تم الموافقة عليه من طرف 0مكرر 175 المادة بنص  -
 : على مايلي ينص حيث .1بلعيز" الطيب" العدل

 أشهر ستة إلى شهرين من بالحبس يعاقب المفعول السارية األخرى التشريعية باألحكام اإلخالل دون"
 أجنبي أو جزائري كل العقوبتين، هاتين أو بإحدى دينار جزائري 60.000 إلى 20.000 من وبغرامة

 أو البحرية أو البرية الحدود مراكز أحد اجتيازه أثناء شرعية، غير بصفة الوطني إقليم يغادر مقيم
 تقديم من لتخلص ىأخر  احتيالية وسيلة أي أو مزورة وثائق باستعمال أو هوية بانتحاله وذلك الجنوبية،
 نفس تطبق المفعول السارية واألنظمة القوانين توجبها التي باإلجراءات القيام من أو الالزمة الوثائق
 .2" الحدود مواز غير أماكن أو منافذ عبر الوطني اإلقليم يغادر شخص كل على العقوبة

 الباب وعقوباتها والجنح لجناياتا الثالث الكتاب التجريم الثاني في جزئه القانون هذا نص كما        
  الخامس  األشخاص "القسم ضد والجنح الجنايات األول الفصل األفراد ضد والجنح الجنايات الثاني
التي ستذكرها في  مكرر 303 مواده في المهاجرين تهريب تجريم االتجار باألشخاص" على 0مكرر

 من المشروع غير الخروج بتدبير القيام أنه المهاجرين لتهريب تعريفا قدم حيث (،30)رقم الملحق 
 على مباشرة غير أو مباشرة بصورة الحصول أجل من أشخاص عدة أو الوطني للشخص، التراب
 ثالث من بالحبس قدرها والتي المهاجرين تهريب عقوبة على ونص ."أخرى منفعة أي أو مالية منفعة
 هذه وجعل دج، 500.000 إلى جد 300.000 بين تقدر مالية وبغرامة سنوات خمس إلى سنوات
 سالمة أو حياة تعريض أو قاصر المهربين األشخاص بين كان إذا التشديد لظروف خاضعة العقوبة

وذلك  مهينة أو إنسانية ال معاملة معاملتهم أو له، تعرضهم ترجيح أو للخطر المهربين المهاجرين
 .3دج 1.000.000 إلى دج 5000.000 من مالية وبغرامة سنوات عشر إلى سنوات 5 بعقوبة

 مخطط مضمون تطبيق في الجزائر شرعت الشرعية غير الهجرة في التحكم إطار أما في        
 غرار على الظاهرة، لهذه بالتصدي الكفيلة والمعدات الوسائل كل تسخير تقرر حيث واإلنقاذ، المراقبة،
 بالمروحيات واالستعانة وحداتال عدد ومضاعفة الساحلي، الشريط ومسح المراقبة، دوريات تكثيف

 أعلنت وهنا قياسية، أوقات المهاجرين غير الشرعيين في أماكن تحديد بهدف االستطالع وطائرات
                                                 

 .006. ص، مرجع سابق التميمي، رضا محمد 1
 ،32،  2009مارس 2 تاريخ في ،"15 العدد ، 09 01العقوبات بقانون والمتصلة المعدلة ائريةالجز  الرسمية الجريدة "0

 .2-7-6-5. ص. ص. ص.ص
9

 مرجع نفسه. 
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 نظام وضع من الغربي الحدودي الشريط على المراقبة لتعزيز مشاريع الجزائرية عدة األمنيةالمصادر 
نشاء د،الحدو  طول على بالكاميرات مزودا االلكترونية للمراقبة  حرس بفرق، خاصة جوية قواعد وا 
 لمكافحة المصالح األمنية بجملة الجزائر تستعين وهنا جديدة مروحية بطائرات مدعمة تكون الحدود
 : يلي فيما والمتمثلة الشرعية غير الهجرة ظاهرة
مـن القـوات البحريـة التابعـة الجـيش الـوطني الشـعبي حيـث حـددت المهـام  فـرع وهـي  :الشرواط  حرراس

أفريــــل  30الصــــادر فــــي  00-70المدنيــــة للمصــــلحة الوطنيــــة لحــــراس الشــــواطئ بمقتضــــى األمــــر رقــــم 
، المتضــمن إحــداث المصــلحة الوطنيــة لحــراس الشــواطئ. باإلضــافة للقــوانين و األنظمــة البحريــة 0970

القـانون  الصادرة بعد ذلك )القانون البحري، قانون الجمارك، القانون المتعلق بالصيد و الموارد الصيدية،
المتعلــق بحمايــة البيئــة....( والتــي بموجبهــا حــددت المهــام الموجهــة حصــريا للمصــلحة الوطنيــة لحــراس 

 الجزائريــة الشــواطئ بحراســة أساســا الشــواطئ و المهــام التــي بموجبهــا تشــارك أو تســاهم فيهــا تتكفــل
حبـاط بتـدخالت تقـوم حيـث البحـري، التهريـب محـاوالت كـل مـن وحمايتهـا  تهريـب تمحـاوال كـل وا 

 التـدخل أثنـاء والسـرعة والفعاليـة الدائمـة ولليقظـة .األجنبيـة للبـواخر الحراسـة وتضـمن والسلع األشخاص
 بـالقبض عديـدة محـاوالت بإفشـال المراقبـة مـن واإلفـالت الجزائريـة السـواحل اختـراق الصـعب مـن أصـبح
 الجثـث مـن العديـد اكتشـافو  اإلنقـاذ بمهـام تقـوم كمـا شـرعيين، غيـر مهـاجرين متنهـا وعلـى زوارق علـى

 .1البحر عرض في الموت زوارق متن على اكتشافهم بعد إنقاذهم يتم من أو البحر في الطافية
هي وحـدات حـراس الحـدود بقيـادة الـدرك الـوطني التـابع للجـيش الـوطني الشـعبي  : GGFحرس الحدود 

ـــة حـــراس الحـــدود بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم  ـــم إنشـــاء هيئ ـــاريخ /أ.ع/س 039/77ت نـــوفمبر  07بت
/ر ج المــؤرخ فــي  32/  90. وتــم إلحاقهــا بقيــادة الــدرك الــوطني بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 0977
تـــم تغييـــر  0339أفريـــل  07/ر.ج بتـــاريخ 020/39وبواســـطة المرســـوم الرئاســـي رقـــم  .0990/30/32

وطني، وهــي التســمية التســمية مــن هيئــة حــراس الحــدود إلــى قيــادة وحــدات حــراس الحــدود بقيــادة الــدرك الــ
 وحـدات وجـود بفضـل الدائمـة الحراسـة وتضـمن الجزائريـة البريـة الحـدود طـول علـى الحالية. وهي تعمل

فشال بمالحقة متنقلة مكلفة وأخرى راجلة  .السـرية والهجـرة اإلرهـابيين دخول أو التهريب محاوالت كل وا 

                                                 

 (.30/35/0305) في الموقع تم التصفح :القوات البحرية الجزائرية، "حراس الشواطئ" 1
<http://www.mdn.dz/site_cfn/index.php?L=ar#undefined> .   

http://www.mdn.dz/site_cfn/index.php?L=ar#undefined
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 غيـر الهجـرة بتهمـة مختلفـة اتجنسـي مـن األفـراد مئـات توقيـف مـن الحـدود مصـالح حـراس تمكنـت إذ
 1.الشرعي

 مراقبة في هاما وهي مصلحة تابعة للمديرية العامة لألمن الوطني وتلعب دور : الهجرةشرطة الحدود و 
االتفاقيـات الدوليـة، القـوانين  الحـدود وهـذا وفقـا عبـر والممتلكـات والجويـة البحريـة البريـة الجزائريـة الحدود

 :التالية لمهامبا مكلفة النظم الوطنية وهيو 
  الممتلكات عبر الحدود.مراقبة حركة األشخاص و 
  التنظيمات على الحدود.الوقاية وقمع مخالفات القوانين و المساهمة في 
  المطارات.ضمان أمن مواقع الموانئ و    
  جمع المعلومات في المناطق الحدوديةالمساهمة في البحث و. 
  المراكـــب الســـياحية أو مراكـــب الصـــيد فـــي ن و ركـــة الســـيارات، الطـــائرات، الســـفضـــمان مراقبـــة ح

 إطار صالحياتها.
  الســهر علــى تطبيــق التنظــيم المنبثــق عــن االتفاقيــة الدوليــة فــي مجــال حركــة البضــائع الخاصــة

 )أسلحة، مواد مشعة، كيميائية، خطيرة، سامة، متفجرات...الخ(.
 2.محاربة الهجرة السرية 

تماشـــى مـــع االتفاقيـــات التـــي ة غيـــر الشـــرعية بحـــذافيره بمـــا يالهجـــر  تجـــريمفـــالجزائر طبقـــة القـــانون        
مـن األمـوال مقابـل ذلــك،  مـع االتحـاد األوروبـي لكـن فـي المقابـل لـم تتطـرق إلـى مسـالة االسـتفادة وقعتهـا

 القانونيـة غيـر للهجـرة مكثفـة حركـة مـع القـانون هـذا كـل مـن تـونس والمغـرب. وتـزامن صـدور كما تفعل
 لبلـو  االنطـالق نقطـة أصـبحت التـي (العاصـمة الجزائـر كلم شـرق 600  ةعناب مدينة بشواطئ خاصة
 2007 سـنة منـذ إليهـا الواصـلين عدد بلغ حيث اإليطالية سردينيا جزيرة ) المتوسط من األخرى الضفة
إلغـاء قـانون تجـريم الهجـرة، ؛ وتعود الحكومـة الجزائريـة اليـوم لتـدرس 3قانوني غير مهاجر 1800 حوالي
ذا يمكننـا مـن القـول، بـأن أن الطابع الردعـي فـي هـذا القـانون زاد مـن حـدة الظـاهرة إذا كـل هـتبين  بعدما
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 .(30/35/0305) في الموقع تم التصفح :" حرس الحدودلدرك الوطني الشعبي، "ا 

<http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefine >. 
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  .(30/35/0305) في الموقع التصفحتم  :"مديرية شرطة الحدود والهجرةللمديرية العامة لألمن الوطني، " 

< http://www.dgsn.dz/?/> . 
3
  .006 ص. مرجع سابق،تميمي، محمد رضا   
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الجزائرية المتوسطية اتجاه أوروبا سياسة تفتقر لرؤيـة إسـتراتيجية، ومـازال يغلـب عليهـا الهـاجس  السياسة
 خاصة في تعاملها مع شركاء المحيط المتوسطي. دي،السيا
ره العديد من الظروف واألزمات التي مرت بها الجزائر من قبل، مما جعلها متحفظـة وهذا ما تفس       

فــي سياســاتها المتوســطية بعــد أن واجــه االقتصــاد الجزائــري أزمــات متلفــة، كانــت بــداياتها الصــعبة بعــد 
 ، تلتهــا أزمــة المديونيــة التــي خنقــت كــل مبــادرات الخــروج مــن األزمــة، أيــن0926األزمــة البتروليــة لســنة 

وجدت الجزائر نفسها وجهـا لوجـه مـع أعتـى المؤسسـات النقديـة والماليـة ممثلـة فـي صـندوق النقـد الـدولي 
وتوأمـــه البنـــك العـــالمي، وانتهـــت المفاوضـــات بتطبيـــق الجزائـــر لبرنـــامج التصـــليح الهيكـــل، حيـــث إلتزمـــت 

اد الجزائـري ، واسـتطاع االقتصـ0995و 0992بتطبيق كل االتفاقيـات مـع صـندوق النقـد الـدولي لسـنتي 
الرهـان آنـذاك لـم بذلك الخروج من فخ المديونية واالنسداد المالي، واستطاع أيضا رفـع التحـدي، ذلـك أن 

ممـا دفـع  0305انخفـض أسـعار البتـرول يكن فقط استعادة التوازنات المالية الكبـرى الداخليـة والخارجيـة،
كانت تنتظره، تمثلت أساسا فـي تأهيـل بل أن رهانات أخرى  ، 1بالجزائر إلى الدخول في سياسة التقشف

المؤسســات االقتصــادية الوطنيــة حتــى تصــبح أكثــر تنافســية، وذلــك باعتمــاد نظــام الخوصصــة بمختلــف 
أشكاله، باإلضـافة إلـى تأهيـل النظـام المـالي والمصـرفي، ذلـك أن طبيعـة المـنهج االقتصـادي المتبـع تمـم 

لكـن رغـم ذلـك، تبقـى المؤسسـات االقتصـادية عـاجزة حركية وتناسقا وانسجاما بين مختلف هـذه األجهـزة، 
كــل األصــعدة، غــال ذلــك القطــاع  عــن مواكبــة التطــورات العاليــة، مــا يعنــي تــدني قــدراتها التنافســية علــى

الوحيد الذي يكاد ينفرد باألهمية في المجال التصديري، أال وهو قطـاع المحروقـات. إذا تلـك هـي النظـرة 
 .2نموذج السيادي الذي طالما تعتمد عليهالجزائرية السائدة في إطار ال

ولكن نجد األمور تختلف تماما لدى الدول المغاربية األخرى، كدولة المغرب على سـبيل المثـال،            
فهــي تقــوم علــى سياســة االنخــراط فــي كــل المبــادرات التــي يطرحهــا اإلتحــاد األوروبــي ومنهــا مســألة نقــل 

وهنـا تكمـن  -المغربيـة–اخلية"، وهذا ما تبينه مدونة األحوال الشخصية المعايير في "العدالة والشؤون الد
 المفارقة عند المقارنة في إطار هذا الموضوع. 

                                                 
 فيالموقع تم التصفح  :،" جريدة الفجرالحكومة الجزائرية تتبنى سياسة تقشفية لمواجهة تراجع األسعارنوي سارة، " 1

(19/19/9199).  
<http://www.al-fadjr.com/ar/economie/292279.html >. 

2
الشراكة األوروبية الجزائرية بين واقع اإلقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية القتصاد االتحاد كمال رزيق وفارس مسدور، "  

  .(30/35/0305) في الموقع تم التصفح :"األوروبي
<www.clubnada.jeeran.com >. 

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/292279.html
http://www.clubnada.jeeran.com/


 تجريم الهجرة غير الشرعية كسياسة عامة أمنية في دول المغرب العربي:    
 الفصل الثالث لتشريعات المغاربية؟ تعاقد بنيوي أمني أم اوروبانية ل   

 

 
919 

 

 
 الثانيالمطلب 
 

 المغرب وتونس:تجريم الهجرة غير الشرعية في 
 السيادة النسبية وموازين الربح والخسارة تكريس نهج

 
 ولة افريقية وعربية مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين  فهو يعتبرتعتبر المملكة المغربية أول د           

من  واإلفريقية األوروبية القارتين بين المسافة أساس قرب على أوروبا باتجاه للعبور المفضلة الوجهة
 أصبحت التي .1كلم 02 واسبانيا بين المغرب المسافة تتعدى ال حيث طارق، جبل مضيق خالل
 على "سبتة" و"مليلة" وهما اسبانيتين وجود مستعمرتين إلى إضافة ، 1991منذ ةالمغاربي التأشيرة تفرض
 غير بطرق الهجرة في للراغبين الالزمة كل الخدمات يقدم البلد هذا يجعل ما وهو الجنوبي.  الجانب
 ىاستدع ما وهو .فيه المنتشرة الكثيرة التهريب تقترحها شبكات الخدمات هذه غيره، في تتوافر ال شرعية
إلى الدخول في شراكة مع االتحاد األوروبي في مكافحة هذه الظاهرة  تعتبر المغرب  المغرب على

أقرب البلدان المغاربية إلى المبادرات األوروبية، حتى قبل تركيا التي لها صالحياتها في إطار عالقاتها 
يها من قبل اإلتحاد باإلتحاد األوروبي. فالسياسة المغربية و تقبل كل المبادرات التي تطرح عل

وفي هذا السياق نجد أن المغرب من البلدان من إستراتيجياته البعيدة المدى. األوروبي، وهذا يدخل ض
األوائل الذين وقعوا على سياسة الجوار األوروبية، دون أن ننسى أسبقيته في طلب االنضمام إلى 

 .2اإلتحاد األوروبي
تحاد األوروبي، نهج السيادة النسبية وموازين الربح المغرب يكرس في إطار عالقاته باإل      

والخسارة، وان المكاسب التي سوف يحصل عليها، سوف تكون أعظم. واألكثر من ذلك، فهو يطمح 
من البداية أن يكون عضوا في اإلتحاد األوروبي، وهو اليوم يعمل جاهدا حتى يحقق ما يصبو إليه من 

المبادرات بتقديم نفسه كتلميذ مجتهد لتطبيق محاور الشراكة. أهداف. كما انه يحاول أن يقود هذه 
باإلضافة إلى خطط العمل في إطار سياسة الجوار التي تعتبر كفرصة مميزة وثمينة لدول الجوار، 

حتى تثبت قدرتها على التأقلم والتكيف والتطور في نفس الوقت، في عالم يتصلب فيه عود التكتالت 
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وتتمثل هذه المحاور التي يجتهد فيها المغرب فيما يلي: التعاون، العدالة،  اإلقليمية يوما بعد يوم.
هذا ما تؤكده . و القضاء، الشرطة، ونقل معايير اإلتحاد األوروبي في مجال "العدالة والشؤون الداخلية"

صل النتائج األخيرة التي حققها المغرب في إطار سياسته المتوسطية تجاه اإلتحاد األوروبي، والذي تح
مؤخرا على الوضع المتقدم من قبل اإلتحاد األوروبي اعترافا منه بـ"مجموعة اإلصالحات" التي قام بها 
هذا ألخير خاصة في مجال "العدالة والشؤون الداخلية" وأولها قانون تجريم الهجرة. حيث وافق اإلتحاد 

 07اته مع مجموعة الـفي لوكسمبور  على منح المغرب وضعا متقدما في عالق 0332األوروبي عام 
عضوا. ومن المتوقع أن يسهم هذا اإلجراء غير المسبوق من قبل مجلس التشارك األوروبي المغربي 
في إدماج المغرب تدريجيا في سياسات اإلتحاد األوروبي وتعميق اتفاقات التجارة الحرة. وقد جاءت 

ي حول الوضع المتقدم هو أول دليل على ردود الفعل المغربية بأن هذا االلتزام من قبل اإلتحاد األوروب
الثقة في جهود المغرب فيما يخص اإلصالحات السياسية وتعزيز سيادة القانون، ونظام قضائي أفضل 
واإلصالحات االقتصادية والتماسك االجتماعي ومحاربة الفقر. ويخول هذا االتفاق للمغرب صفة أقل 

 من عضو وأكثر من شريك لإلتحاد األوروبي. 
أما بالنسبة إلي أهم القوانين تجريم الهجرة غير الشرعية التي طبقها المغرب ضمن اتفاقياته مع       

 بتنفيذ 1424 رمضان من 16 في صادر 0-30-196رقم  شريف االتحاد األوروبي هو ظهير
قامة المتعلق بدخول 30-30رقم  القانون  لذيوا المشروعة غير وبالهجرة المغربية بالمملكة األجانب وا 
قامة دخول كيفية يحدد  إلى األجانب دخول يخضع": 10المادة  المغربي التراب فوق األجانب وا 

قامتهم المغربية المملكة  بصفة المنشورة الدولية االتفاقيات مفعول مراعاة مع القانون، هذا ألحكام بها وا 
 أو المغربية الجنسية على نيتوفرو  ال الذين األشخاص ، القانون هذا مدلول في "باألجانب" يراد. رسمية
 دخول شروط يقنن عام نظام ولوضع .جنسيتهم" تحديد تعذر الذين أو معروفة جنسية لهم ليست الذين
 السلطات إلى يتقدم أن إليه، وصل أو المغربي بالتراب نزل أجنبي كل على يجب" :10 المادةالبلد 

 التي الدولة قبل من له المسلم السفر جوازل حامال الحدودية المراكز في بالمراقبة المكلفة المختصة
 المغربية الدولة لدن من بها ومعترف الصالحية سارية أخرى سفر وثيقة ألية أو ،رعياهامن  يعتبر
 بها اإلدالء المطلوب بالتأشيرة االقتضاء عند مصحوبة وتكون قائمة صالحيتها زالت ال سفر كوثيقة
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 الذي المغربي بالتراب المقيم األجنبي على يجب" :10 المادة هب واإلقامة .1اإلدارة" طرف من والمسلمة
 .إقامة لبطاقة أو تسجيل لبطاقة حامال يكون أن العمر من عشرة الثامنة سنه تفوق
 سنة عشرة وثمان عشرة ست بين عمره يتراوح الذي األجنبي إلى تسجيل بطاقة القانون بقوة تسلم      
 .البطاقة نفس على يتوفر والديه أحد كان إذا مأجور يمهن نشاط مزاولة في برغبته ويصرح
 .تسجيل بطاقة يطلب أن األخرى الحاالت في لألجنبي ويمكن

 أحد ويتوفر سنة عشرة ثمان عن سنهم تقل الذين القاصرين فإن ، الدولية االتفاقيات أحكام مراعاة مع  
 المادة في عليها المنصوص للشروط المستوفين هؤالء بين من والقاصرين لإلقامة، سند على والديهم

 تفوق إقامة تأشيرة بموجب الدراسة لمتابعة المغربي التراب إلى يدخلون الذين القاصرين وكذا أدناه، 17
 بنص المحددة الشروط وفق لهم تسلم للتنقل وثيقة على منهم بطلب أشهر، يحصلون ثالثة مدتها

 .2تنظيمي"
 زجرية عقوبات وفرض السرية الهجرة محاربة إلى تهدف التي يننواقوال تدابيرال ديحدتم ت        
 ومواكبتها الهجرة مجال في قانونية ترسانة بفرض اإلجرامية والشبكات العصابات على صارمة

 السلطات عليه أقدمت ما إلى إضافة األخيرة العقود في العالمية الساحة على طغت التي للمستجدات
 ظل في والكل الشبكات، هذه على حرب لشن الممكنة والمادية لبشريةا الطاقات كل تجنيد من العمومية

 3والدولية، وهذا ما جاء في الباب السابع والثامن والجهوية الثنائية بااللتزامات والوفاء القانون سيادة
 غادر شخص كل ومالية حبسية ( والتي تقر بعقوبات30)رقم الذي سيتم ذكر موادهما في الملحق 

 هذا كان سواء الغاية نفس أجل من آخر لشخص عونا أو مساعدة قدم أو سرية بصفة بيالتراب المغر 
 كان أو المراقبة، بمهمة مكلفا كان أو إليها، ينتمي كان أو عمومية قوة قيادة بمهمة يضطلع الشخص

 أية في أو الجوي، أو البحري، أو البري، النقل في العاملين المستخدمين أو األعوان أو المسؤولين، من
 كل والغرامة مع الحبس الوسائل، هذه استعمال من الغرض كان أيا النقل وسائل من أخرى وسيلة
 خروجهم أو المغربي التراب إلى سرية بصفة أجانب أو مغاربة أشخاص دخول سهل أو نظم شخص

 من العقوبة في شدد بل بعوض أو مجانا، ذلك كان سواء أعاله إليها المشار الوسائل بإحدى منه
 بناء أو عصابة، طرف من أو اعتيادية، بصفة األفعال تلك ارتكبت إذا والغرامة السجن إلى الحبس
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 .0 .، ص0330نوفمبر  00- 0202رمضان 02جريدة الرسمية، المشروعة ال غير وبالهجرة المغربية بالمملكة األجانب

2
 .9 ص. ،نفس المرجع 
3

 .99-99 ص.. ص ،نفس المرجع 
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 خولت كما الموت، إلى األفعال تلك أدت إذا المؤبد السجن إلى العقوبة وتصل مسبق، اتفاق على
 الهجرة جرائم ارتكاب في المستعملة النقل وسائل مصادرة حق للمحكمة القانون نفس من 53 المادة
بكيفية  تحددها التي اإلدانة بالجرائد قرارات بنشر األمر وكذا خاصة أو عامة نوعها كان أيا السرية

 صريحة.
 إجراءين اتخذت المغربية فالمملكة المؤسساتي الصعيد على أما التشريعي الصعيد على هذا       

  :شاء كل منبإن منهما األول ويتعلق القوانين، من الترسانة هذه قويين لتعزيز
-02-090من المرسوم رقم  5حسب ما تقره المادة  والتي تتولى المهام التالية :مديرية شؤون الهجرة

( بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة 0302أبريل  2) 0205جمادى اآلخرة  2صادر في  0
 .بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 عداد سياسات وتدابير تتعلق بالحماية االجتماعية والمساعدة المساهمة في كل عمل يرمي إلى إ
 الطبية للمهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم.

  نجاز مشاريع للبحث، تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بالهجرة واالندماج القيام بدراسات وا 
 واللجوء.

 ندماج االجتماعي اإلشراف على كل عمل يرمي إلى إعداد سياسات وتدابير تتعلق بتيسير اال
والتربوي والثقافي للمهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات 

 الوزارية والهيئات العمومية المعنية.
  اإلشراف على تقوية التعاون الدولي الثنائي والمتعدد األطراف في المجاالت ذات الصلة بشؤون

 رية المعنية.الهجرة وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزا
 .المشاركة في الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة 
 .المساهمة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة األطراف ذات الصلة بشؤون الهجرة 
 .المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة 
  وواجبات المهاجرين والالجئين وأفراد المساهمة في كل عمل يرمي إلى ضمان احترام حقوق

 .1أسرهم

                                                 
1

بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة "( 1121أبريل  1) 2141جمادى اآلخرة  1صادر في  1-21-291مرسوم رقم  

 .(00/35/0305) فيقع المو تم تصفح  :"ة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةبالمغارب

<http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8969-D%C3%A9cret.aspx > 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8969-D%C3%A9cret.aspx
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 : 1بالمهام التالية  التابع لمديرية إعداد التراب الوطني فيقوم :"ONMالهيئة الثانية "مرصد الهجرة" "
 .بلورة إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة كمهمة رئيسية 
  .مركزة جميع المعلومات المرتبطة به 
 ة على الصعيد الوطني. تحيين قاعدة للمعطيات اإلحصائي 
  .اقتراح إجراءات ملموسة في مجال الهجرة 
  .إنجاز دراسات والقيام بمشاريع للبحث، تتناول اتجاهات تدفقات الهجرة 
 .نشر تقارير دورية حول الهجرة 

وزارة الشؤون الخارجية  –وستتكون هذه الهيئة من جميع القطاعات المعنية بهذا المجال : وزارة الداخلية 
 –الجمارك  –البحرية الملكية  –القوات المسلحة الملكية  –التشغيل  –المالية  –وزارة العدل  –لتعاون وا

 .2القوات المساعدة –الدرك الملكي  –اإلدارة العامة لألمن الوطني 
بالرغم من كل هذه اإلجراءات القانونية واألمنية التي ينتهجها المغرب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير       

الشرعية فانه لم يستطع بمفرده على التغلب على هذه الظاهرة وهذا ما يفرض إدماج المقاربة القانونية 
واألمنية ضمن إستراتيجية شمولية وأساسية للتنمية والتعاون األمثل بين الدول بتمكين بلدان الضفة 

ستيكية، بوجود ترسانة واللوجي الجنوبية لغرب المتوسط من الموارد الضرورية والوسائل التكنولوجية
المؤرخ في  30.30قانونية حديثة تمكن المغرب من تفعيل المقتضيات القانونية المتمثلة في القانون رقم 

المتعلق بإقامة ودخول األجانب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى وجود إطار عام  00/00/0330
عديدة في الشق المتعلق بالتعاون  يتمثل في قانون المسطرة الجنائية التي أدخلت عليه تعديالت

صدار أوامر دولية بإلقاء  القضائي الدولي بخصوص تفعيل مساطر التسليم واإلنابات القضائية الدولية وا 
القبض حتى يصير في تناغم مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الثنائية ومن 

 بينها :
 00/30/0990مؤرخة في االتفاقية المغربية اإلسبانية ال . 
  07/37/0997االتفاقية المغربية اإليطالية المؤرخة في. 

                                                 
1

عداد التراب الوطني  المعطيات حول  لنظام الدائم لرصد وجمع، مدرية إعادة التراب الوطني، "المملكة المغربية وزارة التعمير وا 
 .(03/35/0305) فيالموقع تم تصفح  :"الهجرة الداخلية

<http://www.territoires.gov.ma/index.php?option=com_content&lang=ar&limitstart=5 >. 
2

 .، مرجع سابق0302أبريل  2 0205جمادى اآلخرة  2صادر في  0-02-090مرسوم رقم  

http://www.territoires.gov.ma/index.php?option=com_content&lang=ar&limitstart=5
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  05/32/0330االتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في. 
الناتج أنه ال يمكن التصدي لشبكات الهجرة السرية التي قد تكون لها امتدادات دولية إال عبر        

ظاهرة، علما أن القوانين الوطنية لم تعد تكفي لوحدها لمواجهة تظافر جهود جميع الدول المعنية بهذه ال
الظاهرة بل تحتاج إلى تعاون دولي يتعدى الجانب األمني المحض إلى توظيف المقاربة التنموية حيث 
يبقى على الشركاء في الضفة األخرى التفكير في توفير شروط التنمية المستدامة للحد من آثار هذه 

 . 1المخاطرالظاهرة المتعددة 
 

 الممتدة على البحرية بالرغم من صغر مساحتها إال أنها تمتاز سواحلهاف لتونس، أما بالنسبة      
 وهذا األمر المتوسط، األبيض البحر بلدان أغلب على تطل الميزة بهذه وهي ا،مساحته من هامة مسافة

 تمسها التي الدول بركب لتلتحق .المميز يعود إليها بالسلب مما جعلها محل أطماع المهاجرين السريين
 صقلية إلى وبالضبط ايطاليا باتجاه عادة ينشطون للذين مفضال منفذا فأصبحت الشرعية غير الهجرة

 أخر وجهة أيضا مالطا تكون أن من يمنع ال هذا ولكن التونسية، اليابسة من لقربها نظرا ولمبيدوزا
 تنعش التي هي فقط المسافة ليست .2المسافة دبع من الرغم على اليونان إلى وحتى بل للمهاجرين
 التهريب شبكات انتشار معدل فإن أهمية، من العامل لهذا ما فمع تونس، في السرية الهجرة ديناميكية

 في خاصة متعددة جنسيات وحتى باستمرار جدد شرعيين غير مهاجرين وتوافد لتراكم سببا أيضا يعد
 تعتبر تونس ايضا من أقرب البلدانالبلد؛ و  هذا في النظام يرتغ أعقب الذي األمني النظام هشاشة ظل

 بل كل المبادرات التي تطرح عليهاالمغاربية إلى المبادرات األوروبية بعد المغرب. فالسياسة التونسية تق
 ضمن خططها اإلستراتيجية. وفي هذامن قبل اإلتحاد األوروبي مثل نظيرها المغرب، وهذا يندرج 

 لمالية من قبل اإلتحاد األوروبي،س أول بلد مغاربي يتحصل على أكبر اإلعانات االسياق، نجد تون
 النسبية وموازين الربح والخسارة،فتونس تسير في إطار عالقاتهما باإلتحاد األوروبي، على نهج السيادة 

 وان المكاسب التي تحصل عليها، سوف تكون أعظم. 
ي حققتها تونس في إطار سياسته المتوسطية تجاه اإلتحاد هذا ما تؤكده النتائج األخيرة الت         

األوروبي، حيث تحصلت على وضع "الشريك المتقدم" مع اإلتحاد األوروبي، وهذا ما أعلنه وزير 
الخارجية التونسي "عبد الوهاب عبد اهلل" أمام مجلس المستشارين. حيث أثنى الجانب األوروبي على 

                                                 
 مرجع سابق.، 0302أبريل  2 0205جمادى اآلخرة  2صادر في ال 0-02-090مرسوم رقم  1
 .065، ص. مرجع سابقمحمد رضا تميمي،  2
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صالحاتها الرائد ة، وأعرب عن ارتياحه للمراحل المتقدمة التي قطعتها تونس على نجاحات تونس وا 
درب التقدم والتنمية، مما يؤهلها لتكون في مرتبة الشريك المتقدم لإلتحاد. وهو وضع يعنى بعالقات 
سياسية واقتصادية عميقة جدا بين الطرفين. ويمكن منح هذا الوضع من قبل المفوضية األوروبية في 

. 1للجيران المباشرين لإلتحاد األوروبي غير المعنيين بمسار االنضمام إلى اإلتحاد نطاق سياسة الجوار
وكان أول األسباب التي ساعدت تونس على الحصول على هذا اللقب، هو كونها أول من وقع اتفاق 

، من خالل المفاوضات حول 0995شراكة مع اإلتحاد األوروبي من بين الدول غير األوروبية في عام 
. وهو ما شجع تونس على 0305الخدمات والمنتجات الزراعية تمهيدا للتبادل الحر التام في  تحرير

  2وتطبيقه على أرض الوطن. 0332تبني قانون تجريم الهجرة لعام 
 غير الهجرة بضبط قانون التونسي سباق على غرار مشرعي دول المغرب العربي ان المشرع        
 ، والمتعلق03/30/0977 في المؤرخ 1977سنة  28 رقم القانون مبكرة، حيث اصدر بصفة الشرعية
: "كل شخص يساعد بالبحر او بالبر، 60الفصل في  نص حين خلسة اإلبحار تسهيل عمليات بتجريم

المسافر خفية على اإلبحار أو النزول بالبر او يخفيه او يزود بالطعام من غير علم الربان يستهدف 
عندما يجتمع عدة  ."ر وبالسجن مدة ستة أشهر أو بأحد هذين العقابينلخطية قدرها ثالثمائة دينا

حد هذين أو ألى ستمائة دينار والسجن إلى سنة أشخاص لتسهيل اإلبحار خفية ترفع الخطية إ
 .3العقابين"
هذا القانون لم يبقي على حاله بل تم تنقيحه ليذكر بشكل صريح تجريم الهجرة غير  أن غير      

من من أراد الهجرة أو ساعد في ارتكابها من بعيد أو من قريب هذا ما صرح به القانون شرعية سواء 
 غير الهجرة جريمة عرض الذي (،30الذي سيعرضه الملحق رقم ) 03/30/03324في المؤرخ 6رقم 

 احترام دون خفية البحر عبر.التونسي التراب من والخروج الدخول بأنها عمليات خلسة الشرعية اإلبحار
 كل وكذلك وخاص، عام ضرر عنها وينتج بالقوانين عليها المنصوص اإلدارية والتراتيب جراءاتاإل

                                                 
1

 .(10/35/0305) في الموقع تم تصفح :"تونس تتحصل على الشريك المتقدم" 
<http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=12822> 

 .نفس المرجع 2
 .00ص. يتعلق بإصدار المجلة التأديبية والجزائية البحرية،  "0766مارس  01مؤرخ في  0766لسنة  02قانون عدد " 3
المؤرخ في  0975لسنة  23يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  "0112فيفري  0مؤرخ في  0112لسنة  0قانون أساسي عدد " 4

 .0 ص. ر،المتعلق بجوازات السفر ووثائق السف 0975ماي  02
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 في التونسي المشرع اعتبر وهنا العقاب، من الفاعلين إفالت إلى يؤدي أن شأنه من عمل عن امتناع
 ماك قصدية.  جريمة الشرعية غير الهجرة جريمة النصوص أغلب في الذكر السالف 6رقم  القانون
 الذكر؛ السالف القانون وفق الشرعية غير الهجرة منظومة عناصر تجريم في التونسي المشرع توسع
 أو النقل، وسائل لهم ويوفرون من يساعدونهم،أو من أو أنفسهم، المهربين األشخاص شملت حيث
 عن تمعلوما بأية المختصة السلطات إعالم عمدا يخفون الدين األشخاص أو نقلهم بعمليات القيام
 السرية الهجرة في انخرطوا الذين األشخاص على العقوبات القانون شدد كما .السرية الهجرة تنظيم

 دينار ألف 100 نحو إلى تصل مالية وبغرامات ،عاما وعشرين أشهر ثالثة بين ما تتراوح لمدة بالسجن
 .دوالر ألف83 يقارب ما أي تونسي
رعية، تتوخى الديوانة أساليب مختلفة من بينها تقنيات إلنجاز مهمة مكافحة الهجرة غير الش       

اإلنتقائية واالستهداف والمراقبة الالحقة وكذلك تبادل المعلومات في نطاق التعاون اإلداري المتبادل مع 
نظيراتها إلى جانب استخدام وسائل التكنولوجيا الدقيقة كلما تسنى ذلك أقدمت الديوانة التونسية على 

رة رباعية الدفع تم توزيعها على عدد من المواقع الساخنة بمحافظات الشمال الغربي سيا 22اقتناء 
اطق والجنوب ،إلى جانب اعتماد تجهيزات تكنولوجية تعمل بواسطة األقمار الصناعية لمراقبة كامل المن

لى خافرات بحرية تساعد على الدخول إ 2تم بالتوازي مع ذلك اقتناء الحدودية على مدار الساعة. و 
س وذلك في أعماق البحر تستفيد من خدماتها حاليا مناطق بحرية في كل من طبرقة والمهدية و قاب

 .الحد من اجتياز الحدود البحرية خلسةإطار مكافحة التهريب و 
فتونس ال تعتمد في مكافحة الهجرة غير الشرعية  على الجانب القانوني واألمني فقط بل تعتمد        

دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشرعية التي تتم أيضا على النشاط 
تحت سمع وبصر السلطات، وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم "إعادة التوطين" مع أكبر 
يا دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين وهي إيطاليا. وبموجب هذه االتفاقية بات على إيطال

منح تأشيرات الهجرة أللفين من التونسيين ممن يرغبون في الهجرة إليها سنويا بعد إلحاقهم بدورات 
تدريبية على المهن التي سوف يعملون فيها في الشركات والمصانع اإليطالية وكذلك بعد اجتيازهم 

ية فقد تم االتفاق على وعن األساليب األمنية في مكافحة الهجرة غير الشرع ة؛لدورات في اللغة اإليطالي
أن تزود إيطاليا السلطات التونسية بالمعدات واألجهزة والزوارق السريعة وعقد دورات تدريبية سنوية 
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الشرعية مع وضع نظام لتبادل المعلومات  ألفراد الشرطة المتخصصين في مكافحة الهجرة غير
  .1الخاصة بكل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بين البلدين

رغم ترفيع العقوبات التي تسلطها المحاكم التونسية على كل من يقوم بتهريب مهاجرين غير      
قانونيين عبر البحر المتوسط إلى أكثر من عشرين عاما سجنا وغرامات مالية هائلة، ال يزال عدد من 

غرقها يوم قادة مراكب التهريب تونسيون وليبيون بينهم محمد علي مالك قبطان السفينة التي تسبب في 
 .2مهاجر غير شرعي 233ما نتج عنه مقتل  00/32/0305
 اإلجراءات تشديد سوى شيئا تعمل لم الشرعية غير الهجرة تجاه المغرب العربي سياسات دول إن

للقوات  التدريبية الندوات وعقد واألجهزة، بالمعدات السواحل خفر وتزويد الحدودية المعابر على األمنية
 المعلومات لتبادل متطورة أنظمة ووضع الهجرة غير الشرعية، مجال مكافحة  ن فيالمتخصصي األمنية
 .بهته الهجرة يتعلق ما بكل الخاصة
 تجرم التي القوانين من عددا المغرب قد سنتكل من الجزائر وتونس و  أن ذلك إلى يضاف       
 عصابات وعلى رعيين،الش غير المهاجرين على المفروضة العقوبات وتشدد الشرعية، غير الهجرة
 كاألشخاص الشرعية غير الهجرة من ينظم كل القوانين وجرمت المجال، هذا في تنشط التي التهرب

 ثالثة بين تتراوح سجن عقوبات وفرضت تؤويهم التي األماكن مالكي أو يساعدهم من أو المهاجرين
 أو المراقبة، قيد المتهمين ضعوو  ،دوالر 033الى  23تتراوح بين  مالية وبغرامات عاما، وعشرين أشهر
 .الشرعيةةغير  الهجرة جريمة مباشرة في يساعدهم ذلك كان إذا محددة، أماكن في اإلقامة من منعهم
 قبل من لها المعالجة األساليب في النظر إعادة ضرورة المتوسط جنوب في السرية الهجرة قضية تطرح
 من التنسيق إطار في الظاهرة لهذه الدول هذه معالجة أن ذلك تونس(، المغرب، المصدر)الجزائر، دول

 مكافحة هذه سياسات أن نجد لذلك الدول في الموجودة الفعالية مستوى عن بعيد يبقى المتبادل والتعاون
 .محتشمة جد كانت المتوسط جنوب دول بين فيما الظاهرة

   

                                                 
1

 .)19/19/9199( في الموقع تصفح تم :"حل في تونس الهجرة غير الشرعية وجدة لها" والدراسات، البحوث قسمالجزيرة نت،  
<http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1874c432-ce84-428e-8bce-b62ced0fb3a2 >. 

صفح تم ت .، جريدة الشرق االوسط"الخيار القاتل الموت غرًقا بقوارب الهجرة أو في حروب الربيع العربي"كمال بن يونس،  2
 .(00/32/0305) في الموقع

<http://aawsat.com/home/article/.>. 

 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1874c432-ce84-428e-8bce-b62ced0fb3a2
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البلدان المغاربية مع  شكل ومنهجية تعاطي بعض محاولة الدراسة تحديد وبعد صفوة القول،       
، يمكن القول أن الهجرة غير الشرعية كرهان أمني في المنطقة المتوسطية مشكلة الهجرة غير الشرعية

أنها خرجت عن السيطرة سواء من قبل اإلتحاد األوروبي أو الدول المغاربية بفعل عدم نجاعة  تبدوا
تعد اكثر منها بيانات منها أفعاال، والمقصود  المبادرات المطروحة لحلها لحد اآلن، وهي المبادرات التي

ن موضوع الهجرة غير إهنا بالفعل هو توطين التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين بالدرجة األولى. 
ومع ذلك يالحظ عدم اإلتفاق بين  ،الشرعية يعد مشكلة اوروبية في األساس لكن مفاتيحها مغاربية

في الوقت الذي تنخرط كال من  نحدة عند التعاطي مع هذا الملف. إذالبلدان المغاربية حول مفاتيح مو 
تونس والمغرب مع المبادرات األوروبية انطالقا من معياري الربح والخسارة أي تحقيق ماأمكن من 
مكاسب، فإن الجزائر في المقابل التزال تخضع لمنطق هاجس السيادة وثقل عامل التاريخ عند تعاطيها 

وروبية ولعل هذا مايفسر التذبذب الذي يميز سياساتها التي تحاول ان توفق بين مع المبادرات األ
 التجاذب الحاصل بين عاملي السيادة والتاريخ من جهة والمصلحة الوطنية من جهة أخرى.
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 خاتمــــــــــــــــــة
فهو  الدولية الساحة على تأثيره له عالمي كقطباألوروبي منذ نشأته إلى الظهور  ديسعي االتحا     

مسعاه رغم التحديات والتهديدات األمنية الصادرة عن دول الجوار المغاربي  تحقيق نحويحاول جاهدا 

 وأوربا اإلفريقية الدول بين وصل همزة العربي بالمغر  منطقة كون من انطالقاالتي التي تعرقل مسعاه، 
 أوضاعها االستقرار وعدم االقتصادي عفهاضثانية العتبارات جغرافية وتاريخية من جهة ومن جهة 

إشكاالت ومخاطر لها انعكاساتها مباشرة على مما أدي بالضرورة إلي ظهور واالجتماعية  السياسية
، بين ما هو السياسات تنويع أساسهسلما براغماتيا  بوضع ألوربيا االتحاد قام لذلك الجوار بحكم أوربا

-سياسات أمنيةببلورة أمني وما هو اقتصادي، فالجانب األمني وهو األهم، حيث قام االتحاد األوروبي 
دفاعية مشتركة في الفضاء المتوسطي في مجالي الشرطة وتسيير الحدود كفيل بصياغة نماذج 

لهذه الدول المتوسطية خاصة في ظل تنامي  السياسات األمنيةا أن تدعم أمنية من شأنه إستراتيجية
الناتجة عن الهجرة غير الشرعية؛ فاالتحاد األوروبي يسعي جاهدا إلى التحديات والتهديدات األمنية 

صنع السياسات العامة أمنية في دول المغرب العربي من خالل تجريم الهجرة غير الشرعية في 
ما يمكن أن يظهر كنتائج أولية ضمن الدراسة، يتمركز في و  تحاولة الدراسة تبيانه، المتوسط، وهذا ما

جوهر اإلجابة عن اإلشكالية، باإلضافة إلى ضرورة اإلجابة عن أسئلة فرعية هامة ال تزال تطرح نفسها 
 بقوة على الساحة السياسية في شقها الممارساتي: 

 ثقافي اجتماعي اقتصادي، بحيث لم تصبح  تغير في مفهوم األمن من أمن عسكري إلى أمن
 المخاطر العسكرية وحدها تشكل تهديدا أمنيا.  

 ضفاء الهجرة قضية أمننة من الرغم على  غير المهاجرين إبعادوهذا من اجل  ،األمني الطابع وا 
 تدفقات وقف في يوقفا لم األوروبي ودول المغرب العربي دكل من االتحا فإن فيهم، المرغوب

 المهاجرون يستخدمها التي واألساليب الطرق تغير إلى ذلك أدى بل نالشرعيي غيرن يجر االه
 .والمهربون

 والمؤسسي، السياسي الصعيدين على عمليا الهامة اإلنجازات من عدد وجود من الرغم على 
 خالل من الشرعية غير الهجرة وقف على كبير حد إلى اهتمامه يركز األوروبي االتحاد فإن

 الخارجية. الحدود على الرقابة اتعملي تعزيز
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 منها يعاني التي الشرعية غير الهجرة في الرئيسي السبب ليست هي المغرب العربي دول 
دول االتحاد من رفاه سياسي واجتماعي  هبل عامل الجذب وما تعيش اإلتحاد األوروبي

 واقتصادي هو السبب وراء الهجرة.
 كظاهرة الشرعية غير الهجرة ظاهرة لطبيعة وربيةاأل األمنية السياسات مسايرة من الرغم على 

الجوار المغاربي إال أنها لم توفق  لدول الوطني المستوى على بالمعالجة للحدود وعابرة متنقلة
 في مسعاها. فهي اآلن تحاول االعتماد علي مقاربة األمن الصلب في مكافحة الظاهرة.

عربي ودول االتحاد األوروبي، توصيات لدول المغرب الك يظهر أن يمكن ماو      

 في األوروبي، المستوى على المتوسط، في األمنية العامة السياسات مشروع بقي إنفانه 
 كدول والقومي الوطني أمنها صيانة عن عاجزة بدول إذا فكيف ،والممارساتي النظري التحليل
 ولها به تؤمن كانت ولو حتى ككل؟ والمتوسطي األوروبي األمن تصون أن الجنوبية الضفة
 حالة ربما يفسر ما وهذا. الواقع ارض على ترجمته على قادرة غير فهي بشأنه، واضح تصور

 المشروع بالنسبة لدول المغاربية األمن هذا زال فال ،العربيالمغرب  في األمني االستعصاء
 :المداخل من جملة تحقيق يستلزم )المنشود(

 الثقة بناء إجراءات عبر( الثقة ببناء المتوترة المغاربية اإلستراتيجية البنية استقرار على العمل 
 نوايا حيال مطمئنة المغرب العربي دول تصبح حتى السائد، المتبادلة الريبة مناخ لتغيير (مثال

  .البعض بعضها

 المحلية، التهديد مصادر سيما العسكرية غير الجوانب ليشمل القومي األمن مفهوم توسيع 
نما المسلحة، القوات من يأتي ال المغرب العربي المواطنين أغلبية أمن تهديدات وأن خاصة  وا 

 .لألمن املةشو  متجددة رؤية إلى ماسة حاجة فهناك .محلية مصادر من
 االستراتجيي االرتباك حالة من تسبب ألنها القومي لألمن التقليدية المقاربة. 
 فرص خلق شأنها من والتي دولها داخل التنمية عمليات في اإلسراع على دول المغرب العربي 

 .الشرعية غير الهجرة إلى اللجوء يتم ال حتى وذلك البطالة على العمل والقضاء
  على دول المغرب العربي ان تتبني تشريعات وطنية بخصوص تجريم الهجرة غير الشرعية

 نابعة من سيادتها الخاصة.
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 االتحاد األوروبي في تكريسه لسياسة  على الجزائر إن تستفيد من اإلعانات المالية التي يقدمها
الجوار بدال من التباهي بسياساته الريعية البترولية وانخفاض هذا األخير دفع بالجزائر إلى 

 الدخول في سياسة التقشف.
 توازنا أكثر لهجرةا سياسات إلى سعىال اي ، سياسات التعاون يجب عليه ان اما االتحاد االوروبي     
 هذه تحقيق ويمكن .والالجئين للمهاجرين األساسية الحقوق احترام لتعزيز ربيالع المغرب دول في

 الهجرة بشأن التعاون تعميق يكون أن وينبغي ،المجال هذا في التمويل تعزيز طريق عن السيما النتيجة
 يجب عام، وبشكل .والالجئين للمهاجرين مالئمة حماية لتوفير سياسية إرادة بإبداء مشروطا   واللجوء
 والالجئين للمهاجرين األساسية الحقوق مجال في تعاونه أثر أكثر بدقة يقيس أن األوروبي االتحاد على
 .العربي المغرب في

 القليلة المهارات ذوي للعمال بالنسبة ذلك في بما النظامية الهجرة قنوات أبواب فتح في النظر 
 الحد إلى ويؤدي األوروبي، تحاداال في العاملة لأليدي الفعلية االحتياجات يعكس الذي األمر
 .المهاجرين تهريب من والحد نظامي غير بشكل الحدود عبور حاالت من

 وفي البحر، عرض في اإلنقاذ لعمليات الفعال التنفيذ لضمان توجيهية ومبادئ إجراءات وضع 

 هذا

 عرضةالم القوارب مساعدة على الخاص للقطاع المملوكة السفن لتشجيع قواعد اعتماد السياق،

 .للخطر
 في النظامين غير ذلك في بما المهاجرين لجميع اإلنسان حقوق احترام فرونتاكس وكالة على 

 .اإلنسان حقوق على يقوم نهج تطبيق خالل من عملياتها جميع

 بانتهاكات المتعلقة القضايا معالجة ضمان األوروبي االتحاد ورئاسة األوروبية المفوضية على 
 مع تتعامل التي اللجان إطار في منهجي نحو على والالجئين جرينللمها األساسية الحقوق
 .اإلنسان حقوق

 في مطلقة أولوية السياسية واإلصالحات اإلنسان حقوق مسألة يعتبر أن األوروبي االتحاد على 
 .األوروبية الجوار سياسة إطار في تجري التي السياسية الحوارات جميع

 دورات تنظيم خالل من وشفافية، انفتاحا أكثر سياسيا   ا  حوار  ينظم أن األوروبي االتحاد على 
 .والهجرة اللجوء مجال في تعقد التي االجتماعات بعد المدني للمجتمع إعالمية

 والعوامل لألسباب األوربية المقاربة تستجيب بأن وهذا ومعالجتها الجذب بعوامل االعتراف 

 .األمني لالمجا في طائلة أموال إنفاق من بدال إليها المؤدية
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 وبأن مستحيل، أمر هو األوربي لالتحاد الخارجية للحدود المحكم اإلغالق بأن اإلقرار 

 المهاجرين

 إليقافهم. المبذولة الجهود جميع من الرغم على الوصول سيواصلون

 

 المتوسطية، الجهة في أمنية عامة سياسة بلورة في المتوسطية الدول قدرة مدى حول ختام وفي       
 يزال وال والشعوب األمم حياة في األصعب الجانب دائما كان األمني الجانب أن نستذكر بان بد ال فإنه

 .القائمة واألنظمة النظام واستمرار لبقاء الزاوية حجر هو بل كذلك،
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 قائمة المالحق
 

 (:1ملحق رقم )
 مجاالت اللجوء واالتجارالخاصة في االتفاقيات الدولية ألهم جدول 

 البشرب
 

 

 (:2ملحق رقم )
 تاريخ ،في 15 العدد ، 09 01العقوبات بقانون والمتصلة المعدلة جزائريةال الرسمية الجريدة

 الثاني الباب وعقوباتها والجنح جناياتال الثالث الكتاب التجريم الثاني ، الجزء2009 مارس8
 2مكرر  خامسلا  القسم" األشخاص ضد والجنح الجنايات األول الفصل األفراد ضد والجنح الجنايات

 صباألشخا جارتاال 
غير المشروع عبر الحدود الوطنية  القيام بتدبير الخروج "يعد تهريبا للمهاجرين: 30مكرر  303المادة 

الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي  لشخص أو عدة أشخاص من أجل
 .منفعة أخرى

 الالجئين حالة الدول   
 1591 عام اتفاقية

 الخاص بروتوكول
 الالجئين حالةب

1967 

االتفاقية األوروبية 
 لحقوق اإلنسان 

1591 

 منظمةاتفاقية أالجئين ل
 األفريقية الوحدة

 

 Acc(a) التوقيع/المصادقة 
Succ(d) 

 Acc(a) التوقيع/المصادقة
Succ(d) 

 Acc(a) التوقيع/المصادقة
Succ(d) 

 Acc(a) التوقيع/المصادقة
Succ(d) 

  1956d  1971a  المغرب
 

   1974 

 

 1963d  1967a    1974  الجزائر

 1957d  1968d    1989  تونس
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ات وبغرامة من سنو  (9( سنوات إلى خمس )3يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثالث )
 دينار جزائري". 933.333إلى  333.333

( عشر سنوات وبغرامة من 13( سنوات إلى )9من خمس ) يعاقب بالحبس" :31مكرر  303مادة 
ارتكب فعل تهريب المهاجرين المنصوص عليه  دينار جزائري كل من 1.333.333الى  933.333

 : اآلتية مع توافر أحد الظروف 33مكرر  333بالمادة 
 إذا كان من بين األشخاص المهربين قاصر. -
  المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له. تعريض حياة أو سالمة  -
 معاملة ال إنسانية أو مهنية."          معاملة المهاجرين المهربين  -
( سنوات الى عشرين 13المهاجرين بالسجن من عشر ) "يعاقب على تهريب  :32مكرر  303المادة 

إذا ارتكبت مع توافر أحد  دينار جزائري 2.333.333إلى  1.333.333( سنة وبغرامة من 23)
 : الظروف اآلتية

 الفاعل في ارتكاب الجريمة. إذا سهلت وظيفة -
 إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص. -
 ارتكبت الجريمة بحمل السالح أو التهديد باستعماله. إذا -
 اعة إجرامية منظمة".جم إذا ارتكبت الجريمة من طرف -
المحكوم عليه الرتكابه الجرائم المنصوص  "يطبق على الشخص الطبيعي :33مكرر  303المادة 

من هذا  5العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من
 .القانون"
األفعال المجرمة في هذا القسم  "ال يستفيد الشخص المدان الرتكابه أحد :33مكرر  303 المادة

 .من هذا القانون" 93ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة  من
"تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى : 33مكرر  303المادة 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من اإلقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة 
 سنوات على األكثر". (13) رعش

من يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن  "يعفى من العقوبة المقررة كل  :33مكرر  303المادة 
 . تنفيذها أو الشروع فيها جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في
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ك الدعوى التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحري وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم اإلبالغ بعد انتهاء
العمومية من إيقاف الفاعل األصلي أو الشركاء في نفس  العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى

 الجريمة".
"كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ولو كان ملزما بالسر المهني، : 33مكرر  303المادة 

وبغرامة  ( سنوات9لى خمس )( إ1يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة ) ولم
 دينار جزائري. 933.333إلى  133.333من 

سنة، ال تطبق أحكام الفقرة السابقة  13ال يتجاوز سنهم  فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين
 الجاني لغاية الدرجة الرابعة". على أقارب وحواشي وأصهار

ال جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا مسؤو  "يكون الشخص المعنوي  :38مكرر  303المادة 
 . مكرر من هذا القانون" 91المادة  القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في

 مكرر من هذا القانون. 11في المادة  تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها
ا في هذا القسم بالعقوبة في ارتكاب الجنح المشار إليه "يعاقب على الشروع  :33مكرر  303المادة 

 التامة". المقررة للجريمة
 هذا في عليها نصوصلما بالجرائم  اإلدانة حالة في القضائية الجهة لرتأم: " 30 مكرر 303المادة 
 مشروعة  غير  بصفة  عليها  تحصللتي ا واألموال ارتكابها في ستعملةالم الوسائل  صادرةبم القسم

 ".النية  حسن الغير قوقالح مراعاة مع
 الجرائم على األمنية بالفترة علقتتلتي ا مكرر 60 ادةلما أحكام تطبق" : 31مكرر 303المادة 

 ."القسم هذا في عليها نصوصالم
 

 

 (:3ملحق رقم )

 02-03رقم  القانون بتنفيذ 1424 رمضان من 16 في صادر 1-03-196رقم  شريف ظهير
قامة المتعلق بدخول  18المشروعة الجريدة الرسمية،  غير وبالهجرة بيةالمغر  بالمملكة األجانب وا 

 .2003نوفمبر  13-1323رمضان
 احكام زجرية :الباب الثامن
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 ستة إلى شهر مدة وبالحبس درهم 20.000 و 2000 بين قدرها يتراوح بغرامة "يعاقب 42: المادة
 ألحكام خرقا ربيالمغ التراب دخول حاول أو دخل أجنبي كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو أشهر
 بموجب بها له المرخص المدة انقضاء بعد المغربي بالتراب ظل أو القانون، هذا من الثالثة المادة

 يمكن أنه غير .العقوبة تضاعف العود حالة وفي .مقبولة أعذار أو قاهرة قوة حالة في إال تأشيرته،
 اقتضت إذا ،رغبته حسب آخر بلد أي ىإل أو إليه ينتمي الذي البلد إلى األجنبي طرد اإلدارية للسلطة
 ذلك". العام والنظام األمن دواعي
 سنة إلى شهر من وبالحبس درهم 30.000 و 5000 بين قدرها يتراوح بغرامة "يعاقب 43: المادة
 أو التسجيل بطاقة على التوفر دون بالمغرب يقيم أجنبي كل ، فقط العقوبتين هاتين باحدى أو واحدة
 .العقوبة" تضاعف العود حالة وفي ؛القانون هذا في عليهما لمنصوصا اإلقامة بطاقة

 ستة إلى شهر من وبالحبس درهم 10.000 و 3000 بين قدرها يتراوح بغرامة "يعاقب 44:المادة 
 إقامته بطاقة أو تسجيله بطاقة صالحية مدة انتهت أجنبي كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو أشهر

 وفي. مقبولة أعذار أو قاهرة قوة حالة في إال بتجديدها، طلبا قانون، المحددة اآلجال داخل يقدم ولم
 .العقوبة" تضاعف العود حالة
 تنفيذ من التهرب حاول أو تهرب أجنبي كل ،سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب" 45: المادة
 رغم ترخيص، دون المغربي التراب إلى مجددا دخل الذي أو الحدود، إلى االقتياد إجراء أو الطرد قرار
 أن للمحكمة يمكن ذلك، على وعالوة .العقوبة تضاعف ةالعود حالة وفي ه.دخول من منعه أو طرده

 .سنوات وعشر سنتين بين تتراوح لمدة المغربي التراب دخول من عليه المحكوم بمنع تقضي
 انصرام بعد الحدود إلى عليه المحكوم اقتياد القانون، بقوة المغربي التراب دخول من المنع عن يترتب

 .حبسه" مدة
 إلى أشهر ثالثة من وبالحبس درهم 10.000 و 3000 بين قدرها يتراوح بغرامة يعاقب" :33المادة 

 باإلقامة عليها المنصوص اآلجال داخل يلتحق لم الذي األجنبي فقط، العقوبتين هاتين أو بإحدى سنة
 .ترخيص" دون اإلقامة هذه مكان بعد فيما غادر الذي أو ، أعاله 311المادة أحكام بموجب المحددة

                                                 
1
 للتراب مغادرته استحالة يبرر بما الحدود إلى اقتياده يجب الذي أو بالطرد قرار وعموض يكون الذي األجنبي أدلى إذا" 

 من األخيرة الفقرة في إليها المشار لألسباب آخر بلد إلى الذهاب أو األصلي بلده إلى الرجوع يمكنه ال أنه وأثبت المغربي

 عليه ويجب .اإلدارة له تحددها التي األماكن في باإلقامة يلزم أن أدناه 34 المادة ألحكام خالفا فيمكن ، 29 المادة

 ."الملكي الدرك مصالح أو الشرطة مصالح إلى دورية بكيفية الحضور

 هذه وفي ، طردهم اإلدارة اقترحت الذين األجانب على اإلجراء نفس يطبق أن االستعجالية الضرورة حالة في يمكن

 ".اإلدارة لدن من الطرد حالة في القرار ويتخذ .واحد شهر مدة اإلجراء هذا يتعدى أن يمكن ال الحالة
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 بتغيير يصرح لم الذي األجنبي درهم 3000 و 1000 بين قدرها يتراوح بغرامة يعاقب"  47: المادة
 18 المادة من األولى والفقرة 10 المادة من الثانية الفقرة في عليه منصوص هو كما إقامته ان مك

 .أعاله
 بإحدى أو سنة إلى أشهر ثالثة من وبالحبس درهم 10.000 و 3000 بين رهاقد يتراوح بغرامة يعاقب
 ".41المادة ألحكام خالفا منطقة في أقام أو سكناه مقر جعل الذي األجنبي فقط، العقوبتين هاتين
 مقاولة أو الناقل ،رمساف كل عن درهم10.000 و 5000 بين قدرها يتراوح بغرامة يعاقب"48:  المادة
 عند أو للسفر، وثيقة على التوفر دون آخر بلد من قادما أجنبيا المغربي التراب إلى ينقالن اناللذ النقل

 بحكم عليه المطبق الدولي االتفاق بموجب أو القانون بموجب المطلوبة التأشيرة على االقتضاء،
 .جنسيته
 هذا من نسخة موتسل القضائية.  للشرطة ضابط يعده محضر بواسطة الشأن هذا في جريمة كل وتعاين

 على االطالع حق النقل لمقاولة أو وللناقل.باألمر المعنية النقل مقاولة إلى أو الناقل إلى المحضر
 .شهر أجل داخل )ها( الكتابية مالحظاته تقديم تمكينه)ها( من ويتم ، الملف

 :التالية الحاالت في المادة هذه في عليها المنصوص بالغرامة يعاقب ال
 طلب أن جلية بصفة يتضح لم إذا أو ، المغربي التراب على اللجوء طالب األجنبي ولقب تم إذا  1 -
  له. أساس ال اللجوء

 أن أو الركوب عند لها أو له قدمت قد المطلوبة الوثائق أن النقل مقاولة أو الناقل أثبت إذا  2 -  
 الوثائق
 جلية. بصفة صحيحة غير عناصر أية تتضمن ال المقدمة
 االقتضاء، وعند ،رالسف وثيقة بفحص الركوب عند القيام من النقل مقاولة أو الناقل مكنيت لم إذا  3 -

 عند للمراقبة الخضوع إثبات شريطة خدماتها، من أو خدمات من المستفيدين المسافرين فحص تأشيرة
 .التراب المغربي" دخول
 من المواد في إليها المشار لاألفعا أحد ارتكب إذا العود حالة في عليه محكوم كل يوجد" 49: المادة
 الشيء لقوة مكتسب ضده حكم صدور لتاريخ التالية سنوات الخمس مدة خالل أعاله 48 إلى 42

 .مماثلة" أفعال أجل من به ي المقض
 عليها والمساعدة الشرعية الغير الهجرة 02.03 رقم القانون في هذا المغربي المشرع كما جرم
 بصفة المغربي التراب غادر شخص كل ومالية حبسية بعقوباتالثاني عاقب في القسم  حيث وتنظيمها،

 يضطلع الشخص هذا كان سواء الغاية نفس أجل من آخر لشخص عونا أو مساعدة قدم أو سرية
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 أو المسؤولين، من كان أو المراقبة، بمهمة مكلفا كان أو إليها، ينتمي كان أو عمومية قوة قيادة بمهمة
 من أخرى وسيلة أية في أو الجوي، أو البحري، أو البري، النقل في العاملين المستخدمين أو األعوان
 الوسائل. هذه استعمال من الغرض كان أيا النقل وسائل
 ستة إلى شهر من وبالحبس درهم10.000 و 3000 بين قدرها يتراوح بغرامة يعاقب"  50:المادة
 هذه في المطبقة الجنائي القانون امبأحك اإلخالل دون ، فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو أشهر

 مراكز أحد اجتياز أثناء باستعماله وذلك ،سرية بصفة، المغربي التراب غادر شخص كلالحاالت، 
 من أو الالزمة، الرسمية الوثائق تقديم من للتملص احتيالية وسيلة ، الجوية أو البحرية أو البرية الحدود
 بانتحاله أو مزورة، وثائق باستعماله أو بها، المعمول واألنظمة القوانين توجبها التي باإلجراءات القيام
 الحدود مراكز غير أماكن عبر أو منافذ من غادره أو المغربي التراب إلى تسلل شخص كل وكذا اسما،
 ".لذلك خصيصا المعدة
 درهم 50.000 بين قدرها يتراوح وبغرامة سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس "يعاقب :31 المادة

 يضطلع كان إذا أعاله المذكورة األفعال الرتكاب عونا أو مساعدة قدم شخص كل درهم 500.000 و 
 الشخص هذا كان إذا أو للمراقبة بمهمة مكلفا كان إذا أو إليها ينتمي كان أو عمومية قوة قيادة بمهمة

 أية في أو الجوي أو لبحريا أو البري النقل في العاملين المستخدمين أو األعوان أو المسؤولين من
 .الوسائل" هذه استعمال من الغرض كان أيا النقل وسائل من ى أخر وسيلة
  إلى 50.000 من وبالغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس "يعاقب  52: المادة

 التراب إلى سرية بصفة أجانب أو كانوا مغاربة أشخاص دخول سهل أو نظم من كل درهم 500.000
 أو مجانا بنقلهم وخاصة السابقتين المادتين في إليها المشار الوسائل بإحدى منه خروجهم أو ربيالمغ

 .بعوض
 و درهم 500.000 بين قدرها يتراوح وبغرامة سنة عشر خمسة إلى عشر من بالسجن الفاعل يعاقب

 .اعتيادية فةبص المادة هذه من األولى الفقرة في المذكورة األفعال ارتكبت إذا درهم 1.000.000 
 .المذكورة األفعال ارتكاب أو إعداد بهدف وجد اتفاق كل أو عصابة كل أعضاء العقوبات بنفس يعاقب
 المسيرين على الجنائي القانون من 294 الفصل من الثانية الفقرة في عليها المنصوص العقوبات تطبق

 كيفما قيادية مهمة فيهما ونيمارس أو مارسوا الذين األشخاص وعلى االتفاق أو العصابة أعضاء من
 منه خروجهم أو المغربي التراب إلى دخولهم المنظم األشخاص نقل عن دائم عجز نتج إذا .كانت
 سنة عشرة خمس من السجن إلى أعاله األولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبة ترفع سرية، بصفة

 .سنة عشرين إلى
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 .الموت" إلى المادة هذه في عليها وصالمنص األفعال أدت إذا المؤبد بالسجن ويعاقب
 الذي المعنوي الشخص درهم 1.000.000 و 10.000 بين قدرها يتراوح بغرامة "يعاقب 54: المادة
 .القسم هذا في عليها المنصوص الجرائم إلحدى ارتكابه ثبت

 .أعاله" 53 المادة في عليها المنصوص بالمصادرة المعنوي الشخص يعاقب ،ذلك على وعالوة
 بكيفية تحددها جرائد بثالث اإلدانة قرار من مقتطفات بنشر المحكمة تأمر أن "يمكن 55: لمادةا

 األماكن في أو مكاتبه خارج المدان الشخص نفقة على القرار هذا بتعليق تأمر أن يمكنها كما صريحة،
 .يشغلها" التي

 ولو حتى القسم هذا يف عليها منصوص جريمة أية في بالبت المملكة محاكم "تختص 56: المادة
 .الخارج في لها المكونة العناصر بعض أو الجريمة ارتكبت

 خارج ارتكابها تم ولو حتى اإلخفاء أو المشاركة أفعال يع جم إلى المملكة محاكم اختصاص يمتد
 أجانب". لدن من المغربي التراب

 
 

 (:3ملحق رقم )
يتعلق بتنقيح واتمام  2003فيفري  3 مؤرخ في 2003لسنة  3قانون أساسي عدد الرائد التونسي 
 ر.المتعلق بجوازات السفر ووثائق السف 1333ماي  13المؤرخ في  1333لسنة  30القانون عدد 

 
يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها ثمانية آالف دينار كل من أرشد أو دّبر أو " :38الفصل 

، ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي سّهل أو ساعد أو توّسط أو نّظم بأّي وسيلة كانت
والمحاولة موجبة  .أو مغادرته خلسة سواء تّم ذلك برا أو بحرا أو جّوا، من نقاط العبور أو من غيرها

 ."للعقاب وكذلك األعمال المعدة مباشرة الرتكاب الجريمة
ينار كل من تولى إيواء يعاقب بالسجن مدة أربعة أعوام وبخطية قدرها عشرة آالف د" :33الفصل 

األشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة أو مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا 
الباب أو خصص مكانا إليوائهم أو أخفاهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل إلى الكشف 

المتقدمة كل من وفر وسيلة نقل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة  .عنهم أو عدم عقابهم
 ."مهما كان نوعها بهدف ارتكاب الجرائم المقررة بهذا الباب أو المساعدة على ارتكابها
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يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار كل من تعمد نقل ": 30الفصل 
خلسة مهما كانت الوسيلة  شخص أو أشخاص لغاية إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه

 ."المستعملة
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من شارك في وفاق " :31الفصل 

أو  03و 35و 31أو كّون تنظيما يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب األفعال المذكورة بالفصول 
 .ريقة كانت سواء كان ذلك داخل البالد أو خارجهاأداره أو انخرط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي ط

ويحصل الوفاق أو التنظيم بمجرد االتفاق والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب األفعال المذكورة 
 ."من هذا الباب 03و 35و 31بالفصول 
 يكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ثالثون ألف دينار إذا ارتكبت" :32الفصل 

 ."في إطار تنظيم أو وفاق 03و 35و 31الجرائم المنصـــوص عليهـــا بالفصــول 
يكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما وبخطية قدرها أربعون ألف دينــار إذا ارتكبــت " :33الفصل 

 : من هذا الباب 02و 01و 03و 35و 31الجرائــم المذكــورة بالفصــول 
 دود أو نقاط العبور أو الموانئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو ممن ُعهد إليه بحراسة الح

 بمراقبتها.
 .ممن َعهد إليه القانون مهمة معاينة هذه الجرائم وزجر مرتكبيها 
 .من أعوان قوات األمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية أو أعوان الديوانة 
 عمله. ممن استغل صفته أو النفوذ الممنوح له بحكم وظيفته أو 
 ضد طفل أو باستخدامه". 

يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا نتج " :33الفصل 
عن الجريمة سقوط بدني لألشخاص الواقع إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه تفوق نسبته 

طية قدرها مائة ألف دينار إذا نتج عن ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخ .عشرين بالمائة
 ."الجريمة موت

يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار كل من يمتنع عمدا ولو " :33الفصل 
كان خاضعا للسّر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات 

 .أفعال حول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا البابوبما أمكن له االطالع عليه من 
 .ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة األصول والفروع واإلخوة واألخوات والقرين

 ."وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضّد من قام عن حسن نّية بواجب اإلشعار
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قانون من بادر من المنتمين إلى تنظيم أو المشاركين يعفى من العقوبات المقررة بهذا ال" :33الفصل 
في وفاق بإبالغ السلطات ذات النظر قبل علمها بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجرائم 

المنصوص عليها بهذا الباب قبل تنفيذها أو من تفادي تنفيذها أو الحّد من آثارها أو من اكتشاف 
 ."قبض عليهممرتكبيها أو بعضهم أو من إلقاء ال

إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة يعاقب الفاعل ألجل كل واحدة بانفرادها وال تضم العقوبات " :33الفصل 
 ".إلى بعضها

تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل واألشياء واألدوات التي استعملت أو كانت معدة " :38الفصل 
لم تثبت ملكيتها للغير حسن النية وكذلك األموال  لالستعمال في ارتكاب الجرائم المذكورة بهذا الباب ما

ويمكن للمحكمة أن تقضي بسحب الرخص اإلدارية الممنوحة من السلطات  .المتحصل عليها منها
التونسية وذلك بصفة وقتية أو نهائية إذا ثبت استغاللها الرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا 

 ."الباب
بالمراقبة اإلدارية أو المنع من اإلقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها  للمحكمة أن تقضي" :33الفصل 

 .خمسة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التونسيين
 ."وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية األخرى المقررة قانونا

الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من  يجب طرد األجنبي المحكوم عليه من أجل" :30الفصل 
 .التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب

كان ويحجر على األجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البالد التونسية مدة عشرة أعوام إذا 
 .العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية منصوص عليها بهذا الباب

تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب على مسيري وأعوان الذوات المعنوية " :31الفصل 
 .بصفة شخصية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في ذلك

 ."وتسلط على الذات المعنوية خطية قدرها ستون ألف دينار إذا ثبت انتفاعها من الجريمة
ق العقوبات الواردة بالمجلة الجنائية ال تحول العقوبات المقررة بهذا الباب دون تطبي" :32الفصل 

 ."وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل
 00و 03و 02و 01و 03و 35و 31تضاعـــف العقوبـــات المنصــــوص عليها بالفصول " :33الفصل 

 ."من هذا الباب في صورة العود 09و
 01و 03و 35و 31الفصول تسقط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها ب" :33الفصل 

من هذا الباب بمضي اثنتي عشرة سنة كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وخمس  09و 00و 03و 02و
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سنوات إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط أن ال يقع في بحر تلك 
 ."المدة أي عمل تحقيق أو تتبع
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