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 تقديم عام:

دفاع وتبيان فلسفته حتى  5+5منهجّية العمل أن نبدأ بعرض طبيعة مشروع ي ضتقت

خلق فضاء إلى ّن مثل هذا المشروع يهدف أساسا إ. بالنسبة إلى كّل المهتّمين تتوّضح الّرؤية

فكري يلتقى فيه الباحثون والخبراء وممثلو الّدول الّتسعة الممّثلة في المشروع )تونس وفرنسا 

يطاليا  سبانيوا  من أجل وذلك والبرتغال والجزائر والمغرب األقصى وموريتانيا وليبيا(،  اوا 

نتاج قراءات علمّية  تشخيص علمي عميق لمشاكل المتوّسط بضّفتيه الشمالّية والجنوبّية وا 

 وتهريب البشر خلسة  المنّظمة متكاملة ومتقاربة لظواهر تأمين الحدود والجريمة االقتصادّية 

الّسالح عابر الحدود وخاّصة اإلرهاب الجديد أو ما ُنسّميه اإلرهاب  في االّتجارعبر الحدود و 

والتحّديات كثيرة، فإّنه البّد من توّحد اإلرادات واجتماع  الكتلي. فإذا كانت الصعوبات عديدة  

الكفاءات والخبرات وتكامل القراءات التي تحسن الّتشخيص والعمل على بناء القراءات التي 

ّردع الّناجع لظواهر الجريمة والعنف واإلرهاب العابر لألوطان والحدود. تفضي إلى سبل ال

)فيفري  متتاليين ولعّل هذا ما يفّسر أّن هذا المشروع الذي انعقد في تونس ونّظم اجتماعين

على ُمواجهة المشاكل المتعّلقة بتامين الحدود وضمان سبل  أساسا ( حرص2015وجوان 

تعيش فترة من عدم االستقرار  ّيةخاّصة وأّن المنطقة المتوّسط الّسالحو األفراد عدم تسّرب 

الهشاشة ومن المخاطر ومن الّتهديدات ممّثلة في اإلرهاب الكتلي العابر للحدود ومن 

ت. ولهذا، فمثل هذا االختيار لمبحث تأمين الحدود على درجة من األهمّية الواقعّية والمجتمعا

مهّما كانت  وال مجتمعا من المجتمعات يستثني بلدا واحدا ألّن اإلرهاب في صيغته الّراهنة ال
 األمنّية.انّية وأهمّية موارده وقدراته الّلوجستّية والعسكرّية الميد االقتصادّية إمكانّياته

فمن المتعارف أّن اإلرهاب ال يعرف، وفق آلّية عمله، االستثناءات؛ وهو يضرب بشكل 

الّدورة المنّظمة في  هذه عن ذلك. ولذلك عملتج المترّتبة أعمى وأهوج دون االنتباه إلى الّنتائ

وخلق فرصة استثنائّية من  الفكري ( على توفير أرضّية الّلقاء2015تونس )فيفري وجوان 
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أجل التقاء الخبراء وتبادلهم الّرأي من أجل تشخيص مشترك للتحّديات والّتفكير في سبل 
 المخاطر والّصعوبات. مواجهة جدّية تحمى كامل منطقة المتوّسط من

وللتدليل على أهمّية مثل هذا المشروع، يمكن أن نشير إلى أّن االجتماعيين الّلذين 

ُعقدا في تونس أفضيا إلى نقاشات فكرّية وعلمّية عميقة حول كيفّيات تأمين الحدود. فقد 

عتماد على على تعريف مفهوم اإلرهاب باال ترّكزت نقاشات الباحثين والخبراء وممّثلي الّدول

تأمين الحدود الخصوصّية في مجال تجارب العدد من المقاربات. كما تّم الّنظر في بعض 
 وحمايتها.

يجاد  كما ترّكزت الّنقاشات على آلّيات إدماج السّكان في مراقبة الحدود وتأمينها وا 

دّية إلى فاعل السياسات اإلدارية والمؤّسساتّية والميدانّية لتتحّول المجموعات السّكانّية الحدو 

لى شريك ُمهم في التنّبه إلى المخاطر والّتهديدات الُمحّدقة بالمجتمع والّدولة. ولذلك  فعلي وا 

إلى ضرورة إيجاد شراكة فعلّية بين المؤّسسات الحكومّية الّرسمّية  ههذتوّصلت أّيام البحث 
 محّلي من جهة أخرى.من جهة وبين الجماعات الّسكانّية الحدودّية وهياكل المجتمع المدني ال

كما اهتّم المشاركون بمسألة الّتعاون الفّني الثنائي ومتعّدد األطراف من أجل وضع 

مسألة اإلرهاب في سياقها اإلقليمي والعالمي. فمواجهة الجريمة االقتصادّية العابرة للحدود 

لّدول على أراضيها لضمان سيادة ا استراتيجّية   ضرورة   م  ول  والمجتمعات واإلرهاب الُكتلي الُمع  

ومنع االعتداء على وحدة مجالها الجغرافي. ولذلك يمكن القول دون مبالغة إّن المباحث التي 

ومن الجدوى  همّية( على غاية من األ2015رّكز عليها االجتماعان في تونس )فيفري وجوان 

يها في مواجهة الميدانّية للدول والشعوب والمجتمعات المدنّية على حّد الّسواء ألّنها تقوّ 
 المخاطر وتشّخص لها تهديدات الواقع القائم.



3 

أن نقّدم أسمى عبارات التقدير وآيات اإلكبار  ، في هذا الّسياق بالذات،وال يفوتنا

على  اإلستراتيجيةلمسؤولي معهد الدفاع الوطني والمركز األورومغاربي للبحوث والّدراسات 
 .راموعلى حسن الضيافة واإلك الّدعم واالحتضان

 مدير البحوث
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 الجزء األّول: اإلرهاب

 تعريف اإلرهاب: لدى األمم المّتحدة .1

 : التعريفات واآلفاق والمقاربات 5+  5مفهوم أو مفاهيم اإلرهاب في مجال  .2

 . إيطاليا وتونس1.2

 . تفكير حول خطر متطّور: "اإلرهاب التمّردي الجديد".2.2

 . اآلفاق المشتركة3

 الجزء الثاني: الجريمة عابرة القومّيات: تعريف

 الجزء الثالث: تأمين الحدود: تعريف

 يهدف الجزء األّول من هذه الّدراسة إلى تقديم عرض عام حول مفاهيم "اإلرهاب"

 وطان" و"تأمين الحدود".و"الجريمة المنّظمة العابرة لأل

 كما يهدف هذا الجزء إلى إبراز التطّورات والمقاربات النظرّية لهذه المفاهيم. 

  اإلرهاب  .1

 فما هو إذن "اإلرهاب"؟

يتوّجب أن نشير منذ البدء إلى أن اإلرهاب يمكن أن يؤّثر بقّوة في الديناميكّية العالمّية 

التي تعّرضت لها مدينة  هجماتالمترّتبة عن المثلما تؤّكد ذلك ما أفضت إليه النتائج 

 .2001سبتمبر  11نيويورك في 

فإجابة على هذا السؤال، يمكن القول إّن أّي تعريف لمفهوم اإلرهاب ينعكس على 

على المجتمع والسياسة. وعلى الّرغم من أهمّية الموضوع، فإّن خطرة الواقع وتكون له نتائج 
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غير قابل لإلدراك أخذا في االعتبار مختلف التعريفات المنتجة تعريفا كونّيا خاّصا ما يزال 

من قبل عدد من المنّظمات والوكاالت الحكومّية التي تسعى فيما تسعى إلى تامين مصالحها 

لى ُبلوغ أهدافها المحضة. فصعوبة تعريف "اإلرهاب" تتأّتى من التعقيد في  االتفاق الخاّصة وا 

ولذلك يكون الّتعريف، في  .الّلجوء إلى مثل هذا العنف لفهم مشروعّية تعريف مشتركحول 

مثل هذا الحالة متناقضا. وبناء على هذا، وفي الممارسة الواقعّية، فإّن األفعال اإلرهابّية أو 

باعتبارهم جزء ا  1اإلرهاب في حّد ذاتها تتعّرف غالبا على أّنها تكتيك ُمبرمج من قبل الفاعلين

ة وسياسّية وجيواستراتيجّية أوسع. ولكن الّتكتيك في حّد ذاته يكون ال يتجّزأ من أجندة عسكريّ 

أفيد لو تّم اعتباره تقنّية غير معهودة. ولكن، على الّنقيض من ذلك، فإّن تعريفا موضوعّيا 
 .بات ضرورّيا وأكثر دّقة

وال أدّل على ذلك من أّن المختّصين يفّسرون اإلرهاب باستعمال تأويالت سوسيولوجّية 

 ،على الّنقيض من ذلك ،أخرى، في حين أّن هذه الّدراسة، ستترّكزحّتى تفسيرات فسّية و ون

 العتبارين اثنين: (للتعديل بلعلى الّسياق االستراتيجي )المعّدل أو القا

: فعلى امتداد السنوات القليلة األخيرة أثبتت الهجومات غير المعهودة التي مارسها أّوال

بتكتيك مهّم في ساحات المعارك، األمر الذي يجعل عملّية ربط  هنا اإلرهاب أّن األمر يتعّلق
 بمجاالت الّصراع أمرا ضرورّيا. اإلرهاب

                                                            

1
إّن ما نعنيه هنا بالفاعلين هم األعوان الحكوميون وغير الحكوميين والجماعات التمّردّية والمعارضات والميليشيات  - 

 المسّلحة.
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: فعلى امتداد العقدين األخيرين، فإّن أفكارا مهّمة تخّص اإلرهاب برزت إلى ثانيا
 1 الوجود، فساعدتنا بذلك على حسن فهم اإلرهاب في حّد ذاته.

لضرورّية نحو استعمال مثل هذه المقاربة قد تقتضي االعتراف وأّما المرحلة األولى ا

إحيائيّة يمكن استعمالها في مختلف طريقة عمليّة بأّن اإلرهاب الحديث قد يكون "
       2 ."االستراتيجيّات بما في ذلك استراتيجيّة التمّرد

ّية قادرة على من أّن ال المجموعة الدولّية وال المجموعة األكاديم قناعتناوانطالقا من 

حول تعريف المفهوم، فإّن مثل هذه الّدراسة ستترّكز أساسا على مختلف الوصول إلى اّتفاق 
 المقاربات الّنابعة من مختلف اآلفاق.

 تعريف األمم المّتحدة لمفهوم اإلرهاب 

إلى بناء تعريف مشترك لمفهوم  بعد إّن الدول العضوة في األمم المتحدة لم تتوّصل

 في اآلن نفسه مر الذي شّكل عائقا جّديا لالّتفاق على إجراءات مضاّدة تكوناإلرهاب األ

ُمنطلق نظري من خالل استعمال تعريف  ولذلك قّرر المؤّلفون اعتماد .عالمّية وذات قيمة

( والمعنون: "إجراءات تستهدف القضاء على 09/12/1994األمم المتحدة )المعتمد بتاريخ 

رت هذه الّتوصية عن االجتماع العام لألمم المتحدة. وقد تضّمنت صد. وقد "اإلرهاب العالمي
 هذه الوثيقة ُبندا ُيعّرف اإلرهاب كالّتالي:

                                                            

1
 -  A. Beccaro, C. Bertolotti, Suicide attacks: strategic perspective and Afghan war (attaques 

suicide: perspective stratégique et le guerre en Afghanistan), ISPI Analysis № 283, March 

2015, disponible sur : 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_283_beccaro.bertolotti__20

15.pdf 
2
 -  S. Mets, Rethinking insurgency, in P.B. Rich, I. Duyvesteyn, The Routledge Handbook of 

insurgency and counterinsurgency, New York, Routhedge, , 2012, p. 38, and C. Bertolotti, 

Shahid, Analisi del terrorismo suicide in Afghanistan, (Eng. Shahid, Analysis of suicide 

attacks in Afghanistan, Milano, Franco Angeli, 2010. 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_283_beccaro.bertolotti__2015.pdf
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_283_beccaro.bertolotti__2015.pdf
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مجمل األفعال المتصّورة قصد التسّبب في إرهاب السّكان تأتيها مجموعة أفراد أو  و"ه
أفراد على وجه الخصوص لغايات سياسية غير مبّررة على اإلطالق في أّي ظرف كان 

ة أو أيديولوجية أو عرقيّة أو اثنيّة أو يغّض الّنظر عن المبّررات إن كانت سياسيّة أو فلسفب
          ها قصد تبرير األفعال."لدينيّة يمكن اعتمادها واستعما

 : التعريفات واآلفاق والمقاربات:5+  5مفاهيم اإلرهاب في مجال . 2

ال يوجد تعريف واحد مّتفق عليه  وهي أّنه أساسّية يتوّجب علينا أن نبدأ بمالحظة

يحظى باإلجماع. ذلك أّن العناصر المفتاحية التي تكّون "جوهر" اإلرهاب متعّددة جّدا من 

الوصول إلى غايات  قصد ف المدنيين ونشر مناخ من الخوفاحيث استعمال العنف واستهد

ة: فهل إّن الهجمات سياسّية. ولكن صياغة تعريف مقبول من الجميع اّتضح أّنها ُمراهنة فعليّ 
 السياسيين يمكن اعتبارها أفعاال إرهابّية؟ضّد المدّبرة ضّد اإلطار العسكري أو 

 وماذا يمكن أن نقول عن األفعال التي تستهدف األمالك؟

وهل يتوّجب أن يكون اإلرهاب عنيفا بالضرورة؟ أم إّن األمر يتعّلق بعملّية نشر للّرعب 
 اإلرهاب في حّد ذاته؟ باعتباره جزء ا ال يتجّزأ من

وبناء على كّل هذه األسئلة، فإّن هذا الجزء من البحث يهدف إلى تعريف اإلرهاب في 

    1ُصلب السياقات الشرعّية والّنظرّية المكّونة للفعل اإلرهابي استنادا إلى القوانين الّدولية؟

                                                            

1
 - The Arab Convention for the suppression of Terrorism. 

. وهي تعّرف اإلرهاب على أّنه " كل فعل 1998د تّم تبّني هذه االّتفاقّية من قبل وزراء الداخلّية العرب بالقاهرة / مصر وق
عنيف أو تهديد، بغّض الّنظر عن األسباب وعن األهداف، يتّم اقترافه من أجل إنجاز مشروع إجرامي، فردي أو جماعي، 

خافت هم اعتمادا على وضع حياتهم في خطر أو المساس بها وتعريض حرّيتهم وأمنهم إلى يستهدف بذر الّرعب بين األفراد وا 
ذاية البيئة والمحيط  أحد المرافق العاّمة واألمالك العاّمة او الخاّصة واحتاللها وتمّلكها وتعريض الثروات  وأالتهديد وا 

 الوطنية إلى الخطر." 
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يطاليا  حالتان: تونس وا 

 إيطاليا  - أ
عّرف اإلرهاب في سياقه اإليطالي هو قرار صادر عن إّن المصدر الّثمين األّول الذي يُ 

. فحسب هذا الحكم، فإّن مفردة "اإلرهاب" 1987المحكمة العليا يعود في تاريخه إلى سنة 

داخل مجموعة معّينة من خالل اقتراف أفعال يجب أن تُفهم على أّنها تستهدف زرع الّرعب 

ذا ما استثنينا مثل ه 1 إجرامّية دون أي تمييز. ذا الّتوضيح البسيط والجزئي، فإّن أّول وا 

                                                                                                                                                                                     

اإلطار  –من القرار  1دا على غايات نظامّية ورسمّية حسب البند في حين أّن االتحاد األوروبي يعّرف اإلرهاب اعتما
. وهو يشير إلى أّن المخالفات ُتعتبر من بين المخالفات اإلجرامية هي مرّسمة في سلسلة (2002المتعّلق بمقاومة اإلرهاب 

تنظيما عالمّيا في وضع  المخالفات الجدّية ضّد األفراد واألمالك التي بحكم الطبيعة والسياق يمكن أن تضع بلدا أو
 المضايقة.

رباك أو تدمير ا  = إهانة السّكان إهانة جدّية أو إكراه حكومة أو منّظمة دولية على إنجاز أو عدم إنجاز هذا الفعل أو ذاك و 
 الهياكل السياسية الرئيسية لبلد معّين أو منّظمة دولية محّددة.

 انظر في هذا السياق:
Official journal of the European Communities, L 164/3. 

 المتعّلق بمكافحة: 2002جوان  13اإلطار للمجلس بتاريخ  –القرار 
http://www.statewach.org/news/2002/jul/frometerr622 en 00030007.pdf. 

الّتحاد األوروبي. اإلطار للعمود الثالث في ا –هذه المشاكل كانت سلبّية: فالقوانين المعتمدة داخل القرار مثل ولكن نتائج 
إطار مشترك يمكن أن يسّهل الّتعاون األمني  –يمكن أن تؤّدي دورا ُمهّما يدفع فعال الدول العضوة باّتجاه خلق قانون 

والقضائي وضمان أّن األفعال اإلرهابّية ال تعاقب بطريقة مختلفة حسب الّدول. فمثل هذا الّدور مهّم، حينما نعلم، على 
يطاليا والبرتغال  –اإلطار حول مقاومة اإلرهاب، فإّن دوال سبعة فقط  -قبل تبّني القرار سبيل المثال، أّنه فرنسا وألمانيا وا 

سبانيا والمملكة المتحدة من بين   دولة في االتحاد األوروبي، هي التي تملك قوانين خصوصّية لمكافحة 15واليونان وا 
، بدليل أّن اإلرهاب ولكن في مقابل ذلك، ال توجد تشريعات لمعاقبة . وتختلف مثل هذه القوانين من بلد إلى آخر،اإلرهاب

 األفعال اإلرهابّية كانت ُتحاكم على قاعدة أّنها مخالفات إجرامّية عادّية. 
إشكالّية ألّن القوانين المعتمدة ما تزال بال أثر مجّرد فإجراءات ضمان تجانس الّتشريع الذي تسعى إليه القوانين ما تزال 

 .ُيذكر
 انظر:

The italien contribution to the NCTB, WODC, Centre de Recherche et de Documentation, 

Ministère néerlandais de la justice, janvier 2006.    
1
 -  Carte Di Cassazione, section 1987, № 113 82. 
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. فإيطاليا تستعمل 2005جويلية  31تعريف لإلرهاب في الّتشريع اإليطالي يعود إلى تاريخ 
 1 الّتعريف التالي:

ات تكون غايتها اإلرهاب بكّل ممارساته، التي أخذا باالعتبار طبيعتها يّ كّل السلوك"
إكراه السلطات العموميّة أو منّظمة دوليّة  ضي إلىتف وسياقاتها، يمكن أن تُهين السّكان أو

على تنفيذ أو االمتناع عن تنفيذ أّي فعل كان، أو إرباك أو تدمير الهياكل السياسيّة 
سلوك من شأنه  والدستورية واالقتصاديّة واالجتماعية لبلد ما أو منّظمة دوليّة إضافة إلى كلّ 

ة إرهابيّة من قبل معاهدات وبنود القوانين الّدولية أن ينتسب إلى اإلرهاب أو يتّم تنظيمه لغاي
     2 ."ذات القوّة التنفيذيّة في إيطاليا

 وبناء على هذا الّتعريف، فإّن مفهوم " اإلرهاب" يمكن أن ُيعّرف كالتالي:

 ، 3ي بجدّية بلدا أو منظمة دوليةذكّل فعل يمكن أن يؤ  -

طات العمومية أو المنّظمات كّل فعل يسعى إلى إهانة السّكان أو إكراه السل -

على إنجاز أو عدم إنجاز أي فعل كان. كما يتعّرف اإلرهاب من خالل  4الدولّية 
   5.المواثيق والقوانين العالمّية ذات الطبيعة التنفيذّية في إيطاليا

                                                            

1
 -  Voir les lois italiennes, L. 438/2001, L. 7/2003. 

 L. 155/2005، 270ة الفصل وخاصّ 

2
 موجود في الموقع التالي: 2005لسنة  155فالنّص الكامل للقانون  - 

www.parlamento.it/parlam/leggi/051551.html 
3
مجموعة من األفعال  على أّنه الذي ُيعّرف اإلرهاب 3مكّرر، الجزء  270وهو ما يؤّكد الفكرة الموجودة في الفصل  - 

 تهدف بلدا أجنبّيا أو مؤسسة أو منّظمة دولّية.العنيفة التي تس
4
 ، انظر: جون بوديار، 2005نوفمبر  5بتاريخ  1المحكمة العليا اإليطالّية، فرع  - 

Lo spirito del terrorismo, Milan, Cartina. 
5
 غايات سياسّية.فالقانون اإليطالي يتبّنى مقاربة وظيفّية في مواجهة األمن والعنف ويعتبر اإلرهاب تمّردا ل - 
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 تونس: - ب
حول: "مكافحة اإلرهاب  22/2015وأّما فيما يتعّلق بتونس، فإّن مشروع القانون عدد 

المقّدم للمصادقة أمام مجلس نّواب الشعب يقّر في الفصل الثاني في يل األموال"، ومنع غس

 :13البند 

جماعي " يُعتبر مُرتكب مخالفة إرهابيّة كّل فرد الذي من خالل تنفيذ مشروع فردي أو 
يسعى من خالل األفعال التالية إلى نشر الرّعب بين السّكان أو إكراه دولة أو منّظمة دوليّة 

القيام بما ليس مطلوبا أو االمتناع عن القيام بما هو مطلوب القيام به: قتل شخص، على 
يفضي إلى حاالت بتر األمر الذي  التسّبب في جروح أو في إذاية األفراد من خالل العنف

أو إعاقة دائمة، إلحاق الّضرر بمبان تحضن بعثات ديبلوماسيّة أو منّظمات دوليّة، التسّبب 
يئة بشكل يعّرض حياة السّكان وصّحتهم للخطر، والتسّبب في إذاية في ضرر خطر للب

األمالك الخاّصة والعامّة والموارد الحيويّة والبنيات التحتيّة ووسائل النّقل واالّتصال 
      1 ومنظومات اإلعالميّة أو الخدمات العموميّة."

والذي  2003ليا في فع ىكما يتوّجب أن نشير إلى أّن القانون المضاد لإلرهاب المتبن

ما يزال معتمدا إلى حّد اآلن كان دائما محّل انتقاد ألّنه يعتمد تعريفا واسعا للجرائم اإلرهابّية 

" أفعال العنف التي من شأنها أن تُعّكر الّنظام العام" إلى حّد حيث تتراوح تعريفات من 
عريفات أكثر دّقة للجرائم ولذلك يقترح القانون الجديد ت "المساس بأمالك األفراد وبأمنهم."

العالمّية وال  والصكوك اإلرهابّية حتى تضمن أّن "القانون الجديد مثال متالئم مع المواثيق

بين األمن وضرورة  تستعمل لقمع الحّريات". كما تهدف في المستوى األّول إلى المالءمة

                                                            

1
المتعّلق بمقاومة اإلرهاب ومنع  22/2015من في تونس، انظر: مشروع القانون عدد فيما يتعّلق بتشريع قطاع األ - 

 www.legislation-sécurité.tn     تبييض الموال؛ وهو متاح في الموقع:
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اني." مثلما تشير إلى مواجهة التهديد اإلرهابي واحترام مبادئ حقوق اإلنسان في المستوى الث
    1المقّدمة التوضيحّية.ذلك 

من قبل القاعدة علما وأّن تونس كانت من أوائل البلدان التي تعّرضت إلى االستهداف 

ضّد بيعة جزيرة جربة. كما  مفّخخة   حينما انفجرت شاحنة   ،2011سبتمبر  11بعد هجمات 

ذا المناسبة والقيام بأعمال انتهاز ه 2011حاولت مجموعات متشّددة، بدء من جانفي 

إرهابّية. كما يكون مفيدا أن نشير إلى أّن عددا من العوامل قادت إلى مثل هذه الوضعّية، 

نذكر من بينها: إلغاء القانون المضاد لإلرهاب، تحرير عدد مهّم من السلفيين الذين كانوا 

، إضافة بطبيعة 2011محكومين تحت النظام السابق وتمّتعوا بالعفو التشريعي العام سنة 

. فعال فـ "اإلرهاب 2011الحال إلى كمّيات كبيرة جّدا من األسلحة المهّربة من ليبيا ما بعد 

فقد تأّكدت مثل هذه الحالة التشخيصّية من  الجهادي" هو اإلرهاب الذي تواجهه تونس اليوم.

اجم فريق حينما ه 2015مارس  18الهجوم الدموي على متحف باردو بتاريخ خالل مثال 

مع بعض  2إرهابي يسّمى "عقبة ابن نافع" مرتبط رسمّيا بالقاعدة في المغرب اإلسالمي

سائحا ورجل  21( األمر الذي أّدى إلى مقتل ISIS, ISIL) 3العناصر من تنظيم داعش 
 أمن.

 

 

                                                            

1
 -. Daté du 30/01/2014  www.assabehnews.tn/article/80703  

2
لقاعدة في المغرب اإلسالمي هو عبارة عن مجموعة سلفّية تتحّرك في منطقة الساحل والصحراء. وهي منتمية اتنظيم  - 

لى الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش(.  خالل العقد الفارط إلى القاعدة وا 
3
ولّية إسالمّية تتحّكم في يعّد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش( مشروع دولة تحكمها مجموعة أص - 

 ليبيا. في مساحة محدودة ولكّنها منشرة في آسيا ومناطق أخرى وحتى
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 ".مثاال في تطّورات التهديدات: "اإلرهاب التمّردي الجديد تفكير   .3

في أوروبا وفي المغرب العربي  5+  5ميع بلدان مجال يتوّجب أن نشير إلى أّن ج

 طقةّدعاء بأّنه في مأمن منه بدليل أّن مناال مهّددة بخطر اإلرهاب وال يمكن ألّي بلد كان

والوطني الذي تحّول تدريجّيا إلى مكمن  1المحّلي هي منطقة حّساسة لإلرهاب 5+  5مجال 

رهاب المتأّتي من الشرق األوسط حيث ُيهيمن لإلرهاب العالمي إضافة بطبيعة الحال إلى اإل

 البلدان. في أغلبستقرار وضعف سيادة الّدولة وغياب شروط األمن الجماعي االال

فحسب الباحثين، فإّن ظاهرة اإلرهاب يتوّجب تحليلها باعتبارها تهديدا يمكن وصفه بـ' 

(NIT)اإلرهاب التمّردي الجديد" 
كثر اّتساعا من الناحية يستهدف بّث تمّرد أيديولوجي أ 2 

حياء األّمة.     األيديولوجّية يستهدف إعادة خلق الخالفة وا 

إّن هذه "الظاهرة الّتمّردية الجديدة" ترتكز على ديناميات قديمة وجديدة ومتنامية ذات 

طبيعة ما فوق وطنّية وما فوق دولّية ومرتبطة بظواهر الّتمّرد والمعارضة المحلّية 

ذلك من تهديدات للحدود.  نبكّل ما يترّتب ع 3اإلجرام العالمّي المنّظم ومجموعات وجماعات

ففي بضع كلمات، فإّن "اإلرهاب التمّردّي الجديد" ال يّتجه فقط إلى خلخلة بلد واحد او 

ّنما إلى إلغاء مجمل الحكومات والمؤّسسات والبلدان أو  حكومة واحدة معترٍف بها دولّيا، وا 

 ون أّي اعتبار للحدود الوطنّية الّرسمّية وال للمعاهدات. المناطق المحيطة بها د

                                                            

1
 -  V. Bartolucci, Comprendre le terrorisme et le défi islamiste au Maghreb, 2013, Marine 

Corps University, journal, Vol 4, № 01.
  

2
ة التي تسعى إلى فرض يلحركات اإلثنية والسياسية واأليديولوجّية والدينّية والطائفإّن مثل هذه الفئة البّد أن تدمج ا - 

 أنماطها السياسية البديلة والثورية اعتمادا على العنف فقط.
إّن الجريمة المنّظمة هي جريمة تتجاوز الحدود وتحيل إلى شبكة من األنشطة اإلجرامية ترتكبها مجموعات تتجاوز  - 3

 .أفعالها الحدود
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 ومن أجّل كّل هذه األسباب، فإّن المقاربة النظرّية تعتبر أّن الظاهرة مرّدها غياب الدولة

)استنادا إلى معطيات مرئّية أّكدتها ودعمتها أحداث واتجاهات ظاهرة( والتي تجمع اآلالف 
 لدولة والذين يخضعون إلى ديناميكيات شاملة.من المناضلين الخارجين عن سلطة ا

ولكن ال يتوّجب من جهة أخرى وصمه على أّنه ظاهرة وطنّية فقط أو حصره في مكان 

جغرافّي وفيزيائّي أو إرجاعه إلى حدود محّددة يمكن أن يفضي إل مجابهة التهديد بطريقة 

ّيا للتهديد الراهن الذي يمّثله "اإلرهاب جزئّية وُمف قِّر ٍة وغير ناجعة. ولذلك نقترح هنا تفسيرا نظر 

الّتمّردي الجديد"؛ وهو يقترح مرتكزا عاّما يصلح أن يكون منطلقا من أجل بناء إستراتيجية 
 مضاّدة:

فـا"إلرهاب الّتمّردي الجديد" هو استعمال للعنف أو تهديد باستعماله بطريقة قصدّية 

يديولوجية. ولذلك ثّمة عناصر ثالثة على ومبّررة ذاتيا بغاية تحقيق أهداف سياسّية ودين ّية وا 
 درجة من األهمّية يتوّجب عرضها كالتالي:

 الطبيعة اإلرهابية هي استعمال العنف أو التهديد باستعماله، •

تحقيق غاية سياسّية محّددة ومضبوطة )تغيير النظام هدف النشاط اإلرهابي هو  •
 واألشخاص والسياسات وطرائق الفعل...(،

هو بطبيعته ذو تركيبة مرّكبة، فهو ثورّي وتمّردّي؛ وهو يستهدف أساسا  اإلرهاب  •
 الّدولة الوطنّية،

اإلرهاب ذو طبيعة "استراتيجّية"  مثلما هو واضح من خالل األفعال التكتيكّية التي  •

 ليست هي بالضرورة مترابطة،
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لحدود والمبنّية في اآلن نفسه وما فوق وطنّية والعابرة ل 1الطبيعة "الشاملة والمحلّية" •
 .2على "المرونة والتكّيف"

مجال المعركة هو، في "نفس الوقت"، افتراضّي )عملّية اإلعالن والّدعاية في مواقع  •
 الواب وسبرنيتيقّية )الهجمات على مواقع االنترنيت(. 

ويستهدف اإلرهاب مقاتلين وغير مقاتلين في المجاالت الّسياسّية والمدنّية والعسكرّية  •

 نّية.والّدي

 مشكلة "الّدول الفاشلة": وراثة أم نتيجة؟: .4
–عند التعامل مع النزاعات. وهو المبدأ  لقد فّضلت الجزائر دوما اعتماد الحلول الّسلمّية

 الّذي يعّرف سياستها األمنّية الوطنّية ويضبط بشكل دقيق توّجهاتها. 3المرتكز

دفاع أصبحت غير ناجعة فالحلول في مجال التعاون في قطاعات األمن والشرطة وال

. فأثناء األزمات والنزاعات وعلى الرغم من المساعدات في أساليب 4وغير عملّية

فإّن الجزائر تفّضل دائما التمّشيات واألساليب الّتي تقّدم  ،التصّرف في أفواج المهاجرين

                                                            

 في األوضاع الدولّية. يجمع المفهوم بين مفردات شامل ومحّلي ويصف اآلثار التعديلّية للظروف المحلّية - 1

 هي القدرة على المرونة والتكّيف مع الظروف المتغّيرة. - 2

وعددا من  ، فإّنها تأخذ في الحسبان عددا من المبادئ(PSN)حينما تبني كّل دولة سياستها في مجال األمن الوطني  - 3
المصالح الوطنّية الخاّصة بها. ولهذا ال بّد من إطار عاّم يشرف على هذه السياسة ويوّفر لها المستلزمات المادّية والفنّية 

 الضرورّية.

نعني هنا نقيض الدولة الفاشلة، فمسار المفاوضات في مالي الذي أشرفت عليه الجزائر يهدف إلى إيجاد إجابات على  -  4
 السياسّية واألمنّية التي يعيشها البلد.الوضعّية 
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ود والمساهمة في دعم  جه 1الّدعم للدول المركزّية حتى تخرج من دائرة الّدول الفاشلة

هي كاشفة لعدم التطابق بين النمط المستعمل  2تأمين المناطق الحدودّية. فالحالة الليبّية

من قبل التحالف الدولي إلعالن الهجوم الكاسح على ليبيا. فالوضعّية الكارثّية المتوّلدة 

 سوء تقدير الوضعّية السياسّية واألمنّية واآلثار المنحرفة المترّتبة هذا الهجوم تؤّكد نع

لحماية المدنيين وااللتزام بالمسؤولّية األخالقّية  1973على التطبيق المتسّرع للقرار 
 تجاههم. 

إّن الّدول المنيعة هي التي تمارس سيادتها المشروعة على أراضيها وهي الضامنة 

لنجاعة سياسة األمن. فما يسّمى بـ"إستراتيجية الفوضى الخالقة" ليس بمقدورها إال أن 

ا من الفوضى الممّيزة أصال للعالقات العالمّية منذ أكثر من عقد من الزمن. تعّمم مزيد

ولذلك، فالدولة الفاشلة تصبح في حّد ذاتها منبع عدم األمن ومصدرا ألشكال اإلزعاج 
 والتهديدات والمخاطر التي تنعكس على الّدولة.

 الحدود: هل هو فصل ال مرئي؟ .5

ال بال سيادة. ففي كّل مكان ثّمة سّكان يتطّورون ال يمكن االّدعاء اليوم بأّنه ثّمة مج

ويتحّركون ويعيشون ويرتبطون بأرض ما بل ثّمة من يقول إّن المجال يمكن أن يكون 

. ووفق هذا المعنى، فإّن السّكان المترحلين، وهم في غالبهم بدو ورعاة مترحلون، 3افتراضيا

ن كانوا مهيكلين، يعيشون في الواقع انتماءات  نّية متعّددة. فمثل هؤالء السّكان طو حتى وا 

                                                            

الدولة الفاشلة هي دولة ال تملك أو غير قادرة على ضمان المهّمات األساسّية بسبب ضعف مؤسساتها أو غيابها تماما  - 1
 وانتشار الفوضى وهيمنة التفكك مثلما هو الشأن في حاالت العراق وليبيا. األمر الذي يعني الفشل

بمرحلة عدم استقرار غير مسبوقة وتحاول الجزائر دعمها من خالل تكوين حكومة وحدة وطنّية لضمان هي دولة تمّر  - 2
 سالمة التراب ووحدة البالد وتحقيق السيادة الوطنّية وتماسك الشعب الليبي وبناء دولة قابلة للعيش.

3
 الصراعات فقط. حصول إّن مثل هؤالء السّكان يكتشفون المجالّية عند - 
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يجهلون غالبا، أو غير قادرين على استيعاب الواقع الحديث الذي يجعل من المجالّية ُبعدا 

الّرعوّية األّمة. فنمط العيش الذي يحيونه مبنّي على الترّحل والحياة  –لصيقا بباراديغم الدولة 
 إلى التنّقل.بهم ر الذي يدفع وعلى مجال جغرافي شاسع تقّل فيه نقاط الماء األم

فاألخالق والثقافات والعالقات االجتماعية هي مؤّطرة في التجارة ومجدولة في 

في حالة من التناغم الشديد مع وذلك المقايضة وفي التحالفات القبلّية في إطار ثقافة الّسلم 

رسة والمؤّسسات الطبيعة حيث لم تتمّكن الّدولة أبدا من احتكار العوامل الُمهيكلة )المد
 واالقتصاد واألمن،...(.

رين من فالسّكان من ذوي االرتباطات المجالّية المختلفة يكونون أّول المتضرّ  ،ولذلك

أزمات وصراعات. ولهذا هم ضحايا الواقع  الجغرافي المجال هذه االرتجاجات حينما يعيش

أنماط عيش األّولين منهم. الجديد الموّلد للتفّككات االجتماعّية العميقة التي تبعدهم عن 

والتوّترات وتدفع بهم إلى  1فردود أفعال الدول الوطنية على هذه األزمات تعّمق االرتباكات

لى فقدان الهوّية الترابّية وعبور الحدود نحو دول أخرى لتجّنب تعقيدات األزمات.  التنّقل وا 

ث وينحاز إلى القوى الشّريرة وقليل الهيكلة ُينكر المورو  ولذلك، فإّن الشباب األكثر هشاشة  

قصاء والتأّثر بمضامين بعض اإلوالغريبة غالبا عن األخالق المحلّية والمغتربة جّراء شعور 
      2 .السياسّية الخطب

                                                            

1
لى خلق مضاعفات. فالدولة الوطنّية تؤّدي دورا  إنّ  -  قمع السّكان وعدم إقرار مشاكلهم يفضي إلى استيراد التهديدات وا 

 تفكيكّيا في المنطقة وتتناقض مع القوى التجميعّية والمهيكلة.  
2
 إّن التعداد غير حصري. - 
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ولذلك ُتجبر الّنساء وُيكره األطفال األصغر سّنا على النفي. فيتعّقد المشكل ويصعب 
 1 تنظيم موجات الهجرة والاّلجئين.

 ألوطان:ا المنظّمة عابرة الجريمة .6

في السنوات األخيرة باعتبارها رهانا ّمهّما  لقد ظهرت الجريمة المنّظمة عابرة األوطان
 في ضمان األمن على المستوى العالمي األمر الذي يمّثل تحديات مهّمة.

فقد حاولت األمم المّتحدة اعتمادا على اّتفاقّية مناهضة الجريمة المنّظمة عابرة 

أن تجد إجابة مؤّسساتية: فالّنقد الّرئيسي والجوهري الموّجه لتعريف األمم المّتحدة  2األوطان

ترتكز أساسا على مبادئ أخالقّية كونّية األمر الذي يوّلد عدم قدرتها على  أن اإلجابة وه

إدراك السياق الخصوصي لهذه الجريمة سواء على المستوى المحّلي أو اإلقليمي إضافة إلى 

وبين ما هو شرعي إضافة إلى  3تكترث بأنواع الغموض والتناقض بين ما هو نظاميال أّنها 
 المطلب ذي الطبيعة غير المسّيسة.

طارا نظامّيا ضروريا يضمن تعاونا دوليا شكّ ولذلك تُ  ل اتفاقية األمم المتحدة أداة فعلّية وا 

العابرة لألوطان مضادا لألنشطة اإلجرامية والعالقات المتصاعدة بين الجريمة المنّظمة 
 والجرائم اإلرهابّية.

                                                            

1
 .ين من مناطق األزماتكانت الجزائر دائما أرض قبول واحتضان لآلالف من األشخاص الفارّ  - 

2
 .2004اتفاقيات األمم المتحدة ضّد الجريمة المنّظمة العابرة لألوطان وبروتوكوالت توريتو، نيويورك  - 

 قبل األمم المتّحدة، انظر على وجه الخصوص:  نتعريف مقترح م- 3

dc.org/unodc/entreaties/CTOC/index.htmlwww.uno  

http://www.unodc.org/unodc/entreaties/CTOC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/entreaties/CTOC/index.html
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فالّتعريفات المّتصلة بالجريمة المنّظمة واإلرهاب تتداخل أحيانا. وعديدون هم الخبراء 

اإلرهابّية حسب مبّرراتها: فاإلجراميون معنيون ومتحفزون  يمّيزون بين الجماعاتاّلذين 
 سّية وأحيانا دينّية.للكسب الماّدي في حين أّن اإلرهابيين متحّفزون ألهداف سيا

ويوّضح ر. ت. نايلور، وهو اقتصادي ومختّص في علم اإلجرام ومؤّرخ في جامعة 

Mc Gill  بمونلاير )كندا( الفارق بين اإلجرام واإلرهاب. ولذلك يقول في كتابه )أجور

" إّن المجرمين يرتكبون جرائم اقتصادّية لتحصيل المال"، في  Wages of crimeالجريمة( 

أّن الجماعات السياسّية المسّلحة )ويعطي هنا مثال المتمّردين( هي غير معنّية كثيرا حين 

ن كان غير كاف لتحقيق أهداف هذه فال" بالمال:  مال هو مجّرد أداة ضروريّة، حتى وا 
    1 الجماعات."

فما يتوّجب أن نشير إليه هو أّن تحديد أغراض مثل هذه الجماعات المسّلحة هو نوع   

. فاإلرهابّيون يتّم الّنظر إليهم وتصّورهم على أّنهم مجموعات تتمّول اعتمادا 2تحّديمن ال
 .3على الّنشاط اإلجرامي

وفي مثل هذا الّسياق، فمن الممكن أّن المجموعات اإلرهابّية تبحث عن الّدعم لدى 

 شركائها في الجريمة لتمكينها من مكمن ووثائق مزّورة وأدوية أو أسلحة.

                                                            

1
 -Naylor, R.T. 2002, « Wages of crime : Black Markets, illegal finance, and the underworld 

Economy ». Cornwell University Press. Book review. see; http://organized-

crime.de/renay01.htm01.htm , Acceded May, 15, 2015. 
2
 - John R. Wagley, Transnational Organized Crime. Principal Threats an US Responses, 

Congressional Research Service, ‘The Library of Congress, March, 20, 2006, 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R133335.pdf  
3
 - David E. Kaplan, Paying for Terror; How Jihadist Group are Using Organized Crime 

Tactics- and It’s Profitd –Finance Attacks on Targets Around the Globe, in “I.S. News and 

World Report”, December, 2, 2005. 

http://organized-crime.de/renay01.htm01.htm
http://organized-crime.de/renay01.htm01.htm
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R133335.pdf


20 

ت اإلجرامّية التي تمارس الّتهريب، هي، عملّيا، بحاجة إلى التّنسيق مع فالمجموعا

قوافلها أثناء عبور مناطق  يوتحم مواكبهاالمجموعات اإلرهابّية حتى تضمن لها سالمة 
 العملّيات الخطرة.

وللتدليل على ذلك، فلم يعد الّتهريب بعد "الثورة الّليبّية" يكتفي بتهريب الغذاء والّسجائر 

كحول والمخّدرات. ولذلك يهتّم المهّربون اليوم بالّذخائر والمتفّجرات التي هي متوّفرة في وال

 فإّنهم يسهلون عودة ،ليبيا بكثافة، األمر الذي يسعد اإلرهابيين، وبما أّنهم خبراء في المسالك
 ة.المسّلحين الجهاديين الذين كانوا يقاتلون في العراق وسوريا باّتجاه بلدانهم األصليّ 

 تأمين الحدود: .7

 تعريف:

إّن الحدود هي أهّم من أن تكون مجّرد تجريدات جغرافّية. إّنها، على الّنقيض من ذلك، 

بناءات سياسّية ومجتمعّية تعكس األنماط التي تعرف بها الدول الوطنّية المفاهيم والحدود 

 التي يحترمها األفراد وطرق تنّقل المواد والبضائع من بلد إلى آخر.

 ذا يمكن تقسيم الحدود إلى صنفين:وله

 الحدود الّرسمّية والحدود الفعلّية،  -

كمن في هذه القدرة على ضمان المراقبة الميدانّية واكتشاف يولذلك، فتأمين الحدود 

 منها من خالل السيطرة على الحدود والتجاوب مع التحدّيات. ياالختراقات والتوقّ 

مشغل مركزي بالّنسبة إلى الدول األعضاء في وبناء على هذا، فإّن تأمين الحدود هو 
 مين الحدود؟   أ(. ولكن مع ذلك ثّمة سؤال دائم: هل تّم فعال ت5+  5مجال )
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 11إّنه يصعب القول بعدم وجود اّتفاق حول نظم تأمين الحدود. ففي الفترة التي تلت 

ن قبل مفعلّي ، حصل وعي بالمخاطر المترتّبة عن اإلرهاب واهتمام 2001سبتمبر 
        بالمسألة. المعنّية المنّظمات الدولّية

 توصيات:

فقد بات ملّحا اليوم إيجاد آلية جديدة للتشاور وتبادل المعلومات لخلق نظام عاجل 

وناجع في اآلن نفسه. كما يتوّجب العمل على تجانس التشريعات المتعلقة بمراقبة الحدود 

اعلين. ولذلك ثّمة أيضا ضرورة لتجاوز الحسابات وتفعيل المعاهدات الثنائّية ومتعّددة الف

األنانّية بغية تبّني مقاربة شاملة ترتكز على البعد األمني وحسن الحوكمة وتحقيق التنمية 

االجتماعّية واالقتصادّية الخاّصة بحماية الحدود. فليس ضرورّيا اإلشارة إلى أّن المناطق 

والمهّربين خاّصة وأنهم يتمتعون بحرّية الفعل في الحدودّية هي األماكن المفّضلة لإلرهابيين 

كل مكان. فكّلما كان ثّمة ضعف واضح في مجال مراقبة الحدود وتأمين البلدان، كّلما كانت 

المجموعات المتشّددة حريصة  على استغالل هذا الفراغ في تأمين الحدود. وبناء على كّل 

فاقية لتأمين الحدود وتمتين التعاون ات 2014هذا وّقعت كّل من تونس والجزائر في ماي 

 1والتنسيق بين السلطات المعنّية.

 

 

                                                            

 النّص موجود في الموقع التالي: - 1

http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/05/27/tunisie-algerie-accord-de-cooperation-

pour-la-securisation-des-frontieres/    

http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/05/27/tunisie-algerie-accord-de-cooperation-pour-la-securisation-des-frontieres/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/05/27/tunisie-algerie-accord-de-cooperation-pour-la-securisation-des-frontieres/
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 : التهديدات ومظاهر الهشاشة1الجدول رقم 
 

 هشاشة الحدود تهديدات الحدود 

 اإلرهاب

 .الحدود المثقوبة في عالقة بالجريمة عابرة األوطان

 .إلنسانيّة واسعة النّطاقالهجرة ا .في عالقة مع المجموعات المسلّحة التي تعبر الحدود

 .غياب القدرة على تقاسم المعلومات االستخباراتية .القدرة الكبيرة على اجتياز الحدود

 .مشتركة إستراتيجيةغياب قدرات  .نقاط المراقبةعلى  القدرة على التحايل 

 .طارات مراقبة الحدود فاسدةإ .على التحّرك من الّسواحل الليبيّة إلى الّسواحل اإليطاليّةالقدرة الفعليّة 

 .فساد أفراد مراقبة الحدود
على عبور الجماعات المسلّحة  العالقات بين عناصر ذات والء قبلي وقدرة

 .الحدود

  .العالقة التكامليّة بين األفعال المسلّحة ومجموعات اإلرهاب في الحدود

الجريمة 

العابرة 

 لألوطان

 .يرات التي تساعد على اختراق الحدودالتأث .القدرة على اختراق الحدود

 .عدم توفّر شرطة حدود عالميّة .اإلطار المكلّف بالحدود فاسد

 .فساد جهاز المراقبةوالهجرة و اإلرهابو  الجريمة العابرة لألوطان 

 تأمين الحدود

 .فين المراقبينوجود القبائل وفساد الموظّ  .دور المجموعات المسلّحة في تشجيع البنية التحتيّة لإلرهاب

 
قلّة الكفاءات المالئمة لمراقبة الحدود )التكوين الضعيف، التجهيزات النّادرة، 

 .غياب المعلومات

 .غياب آليّات تقاسم المعلومات في مجال حماية الحدود ثنائيّا وجهويّا 

 
الّرهانات السياسيّة المختلفة التي تعيق التعاون في مجال األمن ودول فاشلة 

 .هات غير محكومةوج

 .غياب اآلليّات لمناهضة العالقة بين اإلرهاب والجريمة المنظّمة 
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 المحور الثاني:

: مراقبة الحدود )مختصر من مختلف تجارب البلدان

 (البرتغال مثاال
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إّن سياسة البرتغال في مجال تأمين الحدود ومراقبتها سياسة خاضعة تماما لمعاهدة 

ويلتزم بسياسة هذا االّتحاد تبار أّن البرتغال بلد عضو في االّتحاد األوروّبي "تشنغان" باع

فإّن تأمين الحدود يعود  ،. ولكن على المستوى الّداخليالموقع عليها احتراما للمعاهدات

بالحسبان االرتباط باالتحاد  انالّلتين تأخذ بالّنظر إلى وزارتي العدل والشؤون الداخلّية

ال يوجد تصّرف  ،فيما يتعّلق بمراقبة الحدود. ولذلك وجيهاته ومقترحاتهلتزام بتاألوروّبي واال

من أّن مراقبة الحدود البرّية خاص بالبرتغال في مجال تأمين الحدود. وليس أدّل على ذلك 

لإلطار القانوني المّتصل بالحدود الداخلّية التي وضعها االّتحاد األوروبي. كما  هي خاضعة  

هي أيضا خاضعة لإلطار القانوني الذي لبحرّية والجوّية أي المطارات والموانئ إّن الحدود ا

وضعه االتحاد األوروبي، وضبط بشكل دقيق معاييره الفنّية واألمنّية من أجل تنظيم الدخول 

والخروج إلى بلدان االتحاد األوروّبي. فال يجب أن ننسى أّن الدخول والخروج إلى منطقة 

معلوماتي تابع لفضاء "تشينغان" وهو نظام  ،يخضعان إلى نظام معروفاالتحاد األوروبي 
(SIS وكذلك إلى نظام اإلعالم حول التأشيرات )Vis. 

ولكن مع ذلك تتوّلى وزارة الّداخلّية اعتمادا على األجهزة المختّصة مثل الحرس الوطني 

وّلى المراقبة بالتعاون وحرس الحدود البحرّية تتوشرطة التأمين العمومي الجمهوري والجندرمة 

مع وزارة الّدفاع الوطني من أجل تأمين الحدود وضمان السيادة الوطنّية وسالمة الحرمة 

الترابّية. ولذلك فسيادة البرتغال على مجالها الحيوّي مضمونة ومؤّمنة ولكن في إطار احترام 

عاّمة  لفضاء األوروّبيروح المعاهدة المشار إليها وضرورة التقّيد بمتطّلبات االنتماء إلى ا

يبني سياسة تأمين الحدود على احترام االلتزامات  واالتحاد األوروبي خاّصة. فالبرتغال

األوروبية وتطبيقها وعلى توظيف كّل إمكانياته الّداخلية وتجهيزاته حّتى يضمن أكبر قدر من 
           المراقبة والتأمين. 
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  :" تأمين الحدود: تعاون وشراكة" .1

تبرز إشكالية اندماج السكان المحليين لتأمين الحدود داخل فضاء مجموعة "خمسة زائد     

فاعلون مختلفون لهم  واجهحيث يت ،متعدد األسس و خمسة" نوعا من البناء متشّعب األطراف

ي أحيان كثيرة تكون متعارضة، ويتقاربون أيضا إن اقتضى األمر ذلك. وف تباينةدوافع م

وهما الدولة والسكان  ن تشتغالن ضمن إطار قانوني أو تعاقدي،اتوجد من ناحية جهتو 

فاعلين مهّمشين، وفي قطيعة تامة مع اإلطار القانوني  من ناحية أخرى المحليين، ونجد

ان لذلك يجب أوال تمييز أشكال تموقع الدولة والسكو  ن.و ن واإلرهابيو والمؤسساتي، وهم المهّرب

دراكها في تعقدها حتى يمكن تنفيذ سياسة فاعلة لمراقبة المحليين أمام الفاعلين االخر  ين وا 

 الحدود والتي يجب أن تعتمد على العنصر البشري بقدر اعتمادها على الوسائل التقنية.  

 ب والضامن للسيادة الوطنية:  الدور المركزي للدولة: الممثّل الشرعي للشع .2

يشير مصطلح الحدود في معناه األول إلى قطيعة مجالية بين دولتين. وفي الواقع ترسم 

الحدود الفضاء الذي تمتد من خالله السيادة الوطنية، وتمّثل المكان لممارسة هذه الّسيادة 

ى المسّلحة والجمارك . ولهذا فإّن وسائل فرض السيادة والعنف الشرعي، ونعني القو 1بامتياز

فإن فاعلية سياسات مراقبة  ،والشرطة، توّجه جهودها أوال نحو مراقبة الحدود وحمايتها. ولذلك

مصداقية السلطة  -بالنسبة إلى السّكان -الحدود ولكن أيضا بقية المجال تحدّد وبشدة 

 المهّربينرهابيين و وسواء تعلق األمر بمنع عبور اإل ، التي تحكمه،تهاوشرعيالسيادية 

، دون أن ننسى تدّفقات المهاجرين غير الشرعيين، وهي ذات أهمية خاصة عبر وعرقلته

وألول  –حدود فضاء المجموعة "خمسة زائد خمسة". وتفترض عملية تأمين المجال الوطني 

توجيه الجهود في المناطق الحدودية، والبدء بالمناطق األكثر عرضة للخطر، وذلك  -وهلة

ا وضمان التنمية االجتماعية واالقتصادية داخلها، وتزويدها بالتجهيزات بحماية سكانه
                                                            

1
 - Michel Foucher, L’obsession des frontières, Perrin 2007, 
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ولة ما يمكن أن تكون مؤّمنة بشدة، بينما نجد في نفس لدّ افإن حدود  ،العمومية. وفي المقابل

الوقت أجزاء أخرى من المجال مهملة، بصفة إرادية أو ال إرادية، من طرف السلطات 

وهذا يكون واضحا بصفة جلية في  –أخذ الحدود شكال آخر . وأخيرا يمكن أن ت1العمومية 

المنطقة الساحلية التي تمثل المنحدر الجنوبي للفضاء االستراتيجي للمجموعة "خمسة زائد 

غير اعتبارها خطا مرسوما ومراقبا. نتكلم إذن عن منطقة غامضة حيث تطرح  -خمسة"

يمكن التخفيف من حدته إال  ممارسة السيادة من طرف السلطة الحكومية إشكاال، وال

الدولة ذات السيادة، وهؤالء يقع تجنيدهم  جسدتهمباالعتماد على فاعلين آخرين غير الذين 

شبكات و عصابات و  مليشياتو عشائر و  قبائلو  من داخل السكان المحليين )إثنيات

 تجارية.....إلخ(. 

السياسية، وتعّرف  إلى قواعد الحداثة ،في نهاية األمر ،وتحيل مسألة تأمين الحدود

بمفهومين يتكامالن وهما الدولة واألمة. ومن هذا المنطلق تطرح وضعيتان محرجتان: أوال 

األكثر هو و –شكو البلد من نقص في التجانس الوطني والدولة الشرعية، وثانيا يعندما 

ور األخير السيطرة على حدوده، مثلما الحال اآلن في ليبيا. إن د افقد هذيعندما  -خطورة

السلطة المركزية محوري في هذه المهمة، ألنها من المفترض أن تتحرك في إطار المصلحة 

ع أيضا الوطنية ووحدة صنع القرار، وتملك الوسائل المادية والبشرية المناسبة، ولكن تتمتّ 

 ا بالنسبة إلىمكنمإذا كان ما هو معرفة هنا بالشرعية الدولية. ولكن السؤال الذي يطرح 

مثلما أن تفّوض، بصفة جزئية أو ال، مراقبة حدودها للسلطات المحلية أو الجهوية، ولة لدّ ا

في إطار النظام الفيدرالي أو ذي االستقاللية المفروضة. ضمن اإلطار الجهوي هو الشأن 

من الصعب طرحها، ومن  -التي أثيرت بالنسبة إلى حالة ليبيا–الحالي مثل هذه الفرضية 
                                                            

1
 - Flavian Bourrat et Amandine Gnanguenon, « Fragmentations et recomposition territoriales 

dans le monde orale et en Afrique subsaharienne », Chapitre introductif, Laborantin de 

l’Irsem, № 24, décembre 2014. 
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فيدرالية المتنامية وكيانات قديمة موجودة في أماكن أخرى، فّوضت الواضح أن الحكومات ال

 هذه المهمة السيادية إلى السلطة المركزية. 

تطرح أيضا مسألة مراقبة مساحات شاسعة جدا ولكنها غير آهلة بالسكان أو ذات و   

كثافة سكانية ضعيفة، والتي تكون دائما، خاصة في الفضاء الصحراوي الساحلي، مجاورة 

فإن السلطات الحكومية خلقت فضاءات عازلة،  ،لحدود. وفي حالة الشمال الشرقي لموريتانيال

مثل ف ولذلك، بطريقة تمنع بصفة مستدامة وقابلة للتحقق حضور المجموعات اإلرهابية فيها.

هذا اإلجراء يدعم شرعية الدولة على حدود من الصعب مراقبتها، ولكن يمكن أن يسهل في 

 . المختلفة طة المهّربيننفس الوقت أنش

 ان المحليين في تأمين الحدود:  المشاركة الضرورية للسكّ  .3

يعتبر السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية الواقعة في الجزء الجنوبي في 

فضاء مجموعة "خمسة زائد خمسة" عناصر محورية في سيرورات مراقبة وتأمين الحدود، 

األزمات الليبية والمالية.  ت عليهسيطر  ، الذيّراهنال خاصة في الظرف السياسي واألمني

ورغم أنهم يظهرون اختالفات مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واالتنولوجيا، فإنهم مع ذلك 

يملكون بعض السمات المشتركة. وأولها انعزالهم الذي ال يعود فقط إلى المسافات الجغرافية 

بعدهم عن بحكم  ولكن أيضا ،ومراكز اتخاذ القرارعن السلطة المركزية  مالتي تفصله

عن  ، بطبيعة الحال، ولكن أيضا بتخل  األقطاب االقتصادية ومشاريع البنية التحتية. وينتج

مع شعور  أيضا ويترافقهذا االنعزال الشعور بتأخر في مجال التنمية البشرية واالقتصادية، 

ينتظرون منها أن تكون  كانوا وية، والتيالمؤسسة الحكومية وفروعها الجه بعدم مسؤولّية

محّركا لسياسة إنمائية. ولتعويض ما اعتبر أحيانا وصمة عار، فإن السكان المحليين طوروا 

هذا النظام  مثل يعتمدو شكلي والتهريب. منذ فترة طويلة اقتصادا بديال يرتكز على القطاع الالّ 
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تدمج سكان المناطق  -الحقيقية والتي تكون أحيانا من العصابات –على شبكات محلية 

ة هو وجود تقارب عشائري وعائلي ما يسهل هذه الوضعيلعّل . و في هذا النشاط الحدودية

درجة من القربى بين العشائر والعائالت( داخل المناطق الحدودية، وذلك بغض النظر إذا )

 نشطةهذه األن مغم رّ على الإذا اقتضى األمر ذلك. و  أو مغلقة   كانت هذه الحدود مراقبة  

المنحرفة بالنسبة إلى المخطط الجبائي واالقتصادي، فإن هذه األنشطة اعتبرت لفترة طويلة 

بالنسبة إلى السلطات الحكومية وسيلة لتحقيق التوازن والدعم االجتماعي واالقتصادي، ولذلك 

األخيرة كانت تسمح بها. إن األزمات الجهوية )االقليمية( التي ظهرت خالل األربع سنوات 

أحدثت اضطرابا داخل هذا االقتصاد المحلي والموازي، مما أدى إلى غلق بعض الحدود 

وذلك ألسباب أمنية، هذا مع  ،والمراقبة المتزايدة لعمليات التهريب والتجارة غير الشرعية

 . جّراء غياب التنمية خطر ظهور استياء متزايد للسكان المحليين ضد الدولة

انعكاسات مثل هذا التطور قد تكون خطيرة على األمن، ألنها يمكن أن تؤدي من  إنّ 

ناحية إلى تزايد عدم الثقة تجاه قوى األمن ورفض التعاون معها، ومن ناحية أخرى إلى دعم 

مهّربي البضائع الخطرة أو إلى  تجاهكان "لوجستي"، وحتى والء من طرف بعض السّ 

عبورها تسهيل المجال. إن زرع هذه المجموعات و  هذا ة فيالمجموعات اإلرهابية المتمركز 

أمن  انعدامفإّن  ،على امتداد الحدود يمكن أن يخلق نوعا من الحلقة المفرغة. وفي الواقع

دائم داخل هذه المناطق الريفية يمكن أن يزيد من ظاهرة العزوف عن العمل الفالحي، 

كان والء السّ  فاكثر ا يضعف أكثرتماعي، ممّ سيج االقتصادي واالجهشاشة النّ  عّمقوبالتالي ي

 . وسلطتها نفوذ الدولةباتجاه المتضررين 
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 ان المناطق الحدودية:لدولة تجاه سكّ ا هحبّذذي تتوصيات تتعلق بالموقف ال .4

عن طريق وسائل –الذهن عندما نتكلم عن مراقبة الحدود، تدعيم  إلىأّول ما يتبادر  إنّ 

مناطق عازلة و  مراكز بريد حدوديةو  أبدتها الدولة: نقاط تفتيش إجراءات أمنية -بشرية وتقنية

حضور أمن مجاور و  دوريات منتظمةو  تغطية بالرادار )أجهزة مرسلة( أو بالقمر الصناعيو 

 ....إلخ. 

وتبدو مع ذلك أن هذه اإلجراءات الضرورية ال تكفي لضمان حماية شاملة ومستدامة 

 : ـاد على مساعدة السكان المحليين. وال يتحقق ذلك إال بللمناطق الحدودية. ولذلك يجب االعتم

استرجاع المراقبة التي فرضتها الدولة. ويفترض هذا التمشي تواصال وحوارا  -

وتبادالت مستمّرة بين جهاز الدولة من جهة )مع إعطاء األولوية إلى القوى المسّلحة 

ء يمكن أن يدمجوا إن والشرطة(، ومن جهة أخرى السكان والفاعلين المحليين )وهؤال

اقتضى األمر مهّربي البضائع غير الخطرة( ودون مساعدتهم ال يمكن الوصول إلى 

 مقاومة انعدام األمن عبر الحدود. 

، وذلك 1اندماج سكان المناطق الحدودية المعنية وتعاونهم في الحرب ضد اإلرهاب -

مخبرين، مع العلم ومساعدة ال وتجنيدهملقطع الدعم عن اإلرهابيين ومصدر تمويلهم 

المستهدف وبطبيعة  الميدان من غيرهم أن السكان المحليين هم الذين يعرفون أكثر

 قلون فيه. نتالحال األفراد الذين ي

 التاريخيةو  اعتراف الدول، وذلك في إطار الوحدة الوطنية بالخصوصيات الثقافية -

المناطق الحدودية. وهذا ولكن أيضا االجتماعية واالقتصادية لسكان  ،االثنيةو  القبليةو 

                                                            

1
 - Flavien Bourrat, « Quelles stratégies étatiques dans le Monde arabe face au Jihadisme ? » 

Dossier Stratégique, Lettre de l’IRSEM № 41, Juin 2014.  
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االعتراف يجب أن يدمج مسألة تقارب ما بين حدودي للسكان في المناطق المتاخمة، 

 . ايّ لأو قب اعائليّ مجاال رورة ل فصال أقامته الدولة وليس بالضّ مع العلم أّن الحدود تمثّ 

وضع سياسة لالرتباط وتنمية الجهات الحدودية، تهدف إلى كبح النزوح الريفي   -

 سترجاع روابط الوالء  لنفوذ الدولة. وا

للمجموعات اإلرهابية، حيث ال يمكن لهم االستفادة من سهولة  معاديةخلق منطقة  -

مكانيات التنقل فيها، أو االختباء أو زرع بنيات لوجستية  معلوماتية للتموين أو و وا 

 الدعم من طرف السكان. 

ريق تركيز ة األمن الحدودي عن طتنمية إجراءات التعاون والتبادل وتدعيمها في مسأل

 في الجهة األخرى من الحدود. أعيان محليين(أعوان ربط )أعوان شرطة وقضاة و 

 : اإلرهابيين والمهّربين اتمواقف وتموقع .5

رعية دائما في إطار غياب القوانين الملزمة )الزجرية( أو في شّ التظهر األنشطة غير       

ض احترام القوانين الوطنية، إذا كانت موجودة. فضاء "فوضوي" أين يصبح من الصعب فر 

هذه ولذلك فمثل وغالبا ال تزال الحدود بين الدول فضاء خصبا إليواء مثل هذه األنشطة. 

المالحظة تفّسر عموما من خالل توزيع الخدمات داخل نفس الدولة وضعف درجة اندماج 

 السياسات الجهوية. 

     حالة عامة:  •

 باعتبارها المسير الرئيسي للخدمات العمومية )البنية التحتية –اخليا تلتجئ الدولة د      

لى أولويات سياسية والتي تضع  -األمن(و  التربيةو  الصحةو  إلى الضغط على الميزانية وا 

نجد من ناحية ضعف كثافة السكان في المناطق الحدودية فدائما الضواحي في منزلة ثانية. 
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استثمارات مشابهة للمناطق المأهولة. وتعرقل من ناحية  ال تمّكن الدولة من أن تخصص لها

المجاورة للحدود، إما الخوف من  ةأخرى االعتبارات الجغراسياسية التنمية في المنطق

المخاطر التقليدية التي يمكن أن تمارسها الدول المجاورة، أو لما يمكن أن تؤدي إليه هذه 

لمهاجرين غير الشرعيين. ونتيجة لذلك ينشأ تباين ل اتٍ ق  ف  د  من ت   -بفعل االستقطاب–التنمية 

. إن نميةللتّ  أقل تهيئة وهيكلة واستقطابا احٍ و  مجالي منتظم بين مركز ذي إمكانيات عالية وض  

ضعف حضور الدولة المؤّثر في هذه المناطق يفرز فضاء سانحا لألنشطة غير الشرعية. 

مساحات شاسعة جدا، مثلما الشأن في  وهناك حيث تمتد الفضاءات التي تديرها الدولة على

موريتانيا، فإن تضاعف المناطق االدارية تمّكن الهياكل الحكومية وأيضا السكان المحليين 

من االستفادة أكثر من كل ما تقدمه من استدالالت، ومعرفة ما يدور في ذهن السكان 

 البدويين بأن الدولة تبقى فاعال غريبا. 

بالنسبة إلى الدول  - والجهوي اإلقليميمية على المستوى وتكون الخدمات العمو      

متباينة جدا على طرفي الحدود. وتفرز  -المجاورة التي ال تملك سياسة عامة ومتجانسة

الفوارق التي تنشأ نتيجة لهذا التباين قطيعة وعدم تجانس على الحدود مّما يحّرك التدفقات 

 ى آخر. غير القانونية لألشخاص والبضائع من بلد إل

ول، يسهل أكثر عليها بين الدّ  فق  غياب آليات المراقبة الفعلية للمناطق الحدودية متّ  إنّ      

تطرح خاصة مشكلة عدد نقاط المراقبة. وبما أنها ليست و رعية. تضخم األنشطة غير الشّ 

 ياوموريتان األقصى كما هو الحال بين المغرب، فهل يمكن أن تسّهل عمليات المراقبة .كثيرة

 قع مراقبة الفراغتهو معرفة كيف  يطرحيمكن الذي المهّم ولكن السؤال  النجاعة الحدودّية؟

 ؟الموجود بين نقطتي تفتيش وحاجزي مراقبة
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 حالة فضاء المجموعة "خمسة زائد خمسة":  •

" كيانيين إقليمين كبيرين. نجد دول الساحل 5+5يمكن تمييز داخل فضاء المجموعة "    

، ودول الساحل الجنوبي، وهي عضوة في اتحاد -ة في االتحاد األوروبيعضو  -الشمالي

فإذا كانت الحدود الترابية  .المغرب العربي. ويظهر كال التجمعين العديد من االختالفات

بين الدول مفتوحة في الشمال وتحكمها اتفاقيات تهدف إلى تأسيس فضاء له سياسة موّحدة 

مجّمد بسبب غياب اتفاقيات تسّهل و  ي الجنوب معرقلفي مجاالت عديدة، فإن االندماج ف

 عبور األشخاص والبضائع عبر الحدود، حيث تتكاثر األنشطة غير الشرعية. 

وكل  1يلتجئ سّكان المناطق الحدودية الواقعة على الساحل الجنوبي إلى أنشطة التهريب    

عية واقتصادية، في ظل لصعوبات اجتما مأشكال التجارة غير الشرعية، وذلك بسبب مواجهته

ج عن و التي تتمّيز بانفالت أمني وخر م تشهده بعض المناطق ظرف جغراسياسي متأزّ 

   القانون.

بح المغري تين يفتح هامشا من الرّ بين دول وتدعيمها إّن مستوى تسعير بعض المنتوجات    

قياس الذي الم حسبللمهّربين. ويمكن للدول المجاورة أن تقبل درجة معينة من التهريب 

عائقا أساسيا أمام االقتصاد الوطني. وفي ذلك يمكن أن يوّفر دخال للسكان، دون أن يصبح 

قّدرت الجزائر خسائرها الناتجة عن تهريب  طهذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا في أسعار النف

. وأعلنت الشركات النفطية المغربية خالل 2013مليار دوالر سنويا في  1,3ـالمحروقات ب

مليون درهم  350 ـنفس الفترة انخفاضا في قيمة التداول بمليار درهم وتراجعا في الربح ب

فإن شبكات المهاجرين غير الشرعيين  ،بالنسبة إلى الرسوم الجمركية. إضافة إلى التهريب

                                                            

1
 -  Rapport de Crisis Group Moyen Orient et Afrique du Nord, № 48, La Tunisie des 

frontières I, Jihad et contrebande, 28 novembre 2013. 
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 ،أّن لهم معرفة جيدة بالمجال بحكمن في المناطق الحدودية، و يأصبحت تهم السكان المستقرّ 

 احتياطات ممكنة لتجنيد العابرين. لون بذلك شكّ فإنهم ي

ذا كانت الدول قادرة على أن تسمح بمستوى معين من التهريب الستقرار الجهات  وا 

الحدودية، فال يمكن أن تقبل دخول الشبكات اإلرهابية داخل هذا النشاط. وبعد هجمات 

هدفت إلى  ي عديد اإلجراءات التيوقع تبنّ  ،2001من سبتمبر في سنة عشر  الحادي

تضييق هامش عمليات اإلرهابيين. وقد شّكلت مصادر تمويل المجموعات اإلرهابية وتتبع 

معامالتهم إحدى المحاور األساسية لهذه اإلجراءات. وتشهد أهداف "برنامج تعّقب تمويل 

الذي بادر به قسم الخزينة  -TFTP (Terrorist Finance Tracking Program )اإلرهاب" 

عن هذه اإلرادة لمكافحة اإلرهاب. وقد وّجهت المجموعات اإلرهابية عملياتها  -األمريكية

نحو القطاعات المرتبطة بالجريمة المنظمة، خاصة عمليات تهريب المخّدرات، واألسلحة 

فحة اإلرهاب. وقد أبرز تقرير والسجائر، وذلك لتواجه "االستعراضات" التي تبديها الدول لمكا

، حول اآلليات البديلة 2003( في نوفمبر USGAOي األمريكي )جهاز المحاسبة الحكوم

لتمويل المجموعات اإلرهابية، هذه القدرة على التأقلم. ونتيجة لذلك تبحث المجموعات 

ز داخل المناطق الحدودية وحول محاور عمليات التجارة غير الشرعية. التركّ  ناإلرهابية ع

ذا كان من  مثل وتضاعف عدد هذه المجموعات في الساحل يؤكد هذا التوّجه لديهم.  وا 

ب الذي يبحث عن مصدر دخل شخصي واإلرهابي الذي يهدف إما إلى الصعب تمييز المهرّ 

تأمين مصدر للتمويل أو القيام بعمليات إرهابي، فإنه من الضروري إذن مع التوسع الخطير 

جابة إلى ستواجدا لإلرهاب التضييق أكثر على كل نشاط مشكوك فيه عبر الحدود. 

ل االندماج الجهوي والنهوض بمبادرات التعاون األمني، التحديات األمنية المتغّيرة، يشكّ 

 . عابرة بطبيعتها لألقطاروضع متين ومتأقلم مع مخاطر غير متماثلة  أساس كلّ 
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 ودالحد حماية أجل من الّدوليّ  التّعاون .1

وضعت الّتحّوالت الّسّكانّية واالجتماعّية والّسياسّية اّلتي غّذاها سياق العولمة حركات 

الهجرة في قلب األجندة الّسياسّية الّدولّية. وينبغي القول في البداية إّن تّيارات الهجرة الّدولّية 

ن حيث دوافعها ظاهرة معّقدة م تعّد أيضا كما .تتمّيز بكونها ظاهرة عابرة للحدود واألوطان

وتأثيراتها ونتائجها. فمن جهة تختبر هذه الحركات قدرة الّدول وكفاءتها في مجال رصد 

دخول المواطنين وخروجهم منها ومراقبة إقامتهم على أراضيها. وال يخفى أّنه في الوقت 

أن  الّراهن، ومع سهولة االّتصال وتنّقل األفراد، أصبح من العسير للغاية على هياكل الّدول

مختلف الّنقاط الحدودّية اّلتي يبقى الكثير عبورهم الء األفراد على أراضيها و تراقب وجود هؤ 

منها صعب المراقبة وسهل االختراق جغرافّيا.  ومن جهة أخرى فإّن االزدياد الهاّم في تدّفقات 

هّشة وذلك بسبب عّدة عوامل، منها ظروف العيش ال –الهجرة غير المنتظمة وغير الّشرعّية 

اّلتي تشهدها مناطق كثيرة من العالم وتفاقم الفوارق االجتماعّية واالقتصادّية المثبطة للعزائم 

قد ساهم في استشراء  –في الّدول األقّل نمّوا، والّنزاعات القائمة في عدد من مناطق العالم 

أشكال الجريمة شبكات الجريمة المنّظمة اّلتي تعمل في مجال االّتجار بالبشر، واّلتي ترتبط ب

كما يمكن له أن يرتبط حّتى بشبكات  .األخرى مثل االّتجار بالمخّدرات وتهريب األسلحة

 .اإلرهاب الّدوليّ 

فإّن حركات الهجرة اّلتي كانت في القرن العشرين مشكال اقتصادّيا يؤّثر  ،ومن ثّمة

لّشغل فيها تعتبر اقتصادّيات البلدان األصلّية والمضيفة للمهاجرين وأسواق ا فيبالخصوص 

موّحدة للبلدان المعنّية، وذلك سواء على  اآلن جزءا من األمن الّدولّي، مّما يحّتم إجابة  

 .الّصعيد اإلقليمّي أو الّدوليّ 

والمنطقة المتوّسطّية هي حالّيا مثال حّي على هذه الّديناميكّية الجديدة. فكّل أسبوع 

لاّلجئين والمهاجرين غير الّشرعّيين، قادمين يصل إلى ضّفتي البحر المتوّسط اآلالف من ا
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أساسا من أفريقيا جنوب الّصحراء ومن الّساحل األفريقّي ومن شمال أفريقيا والّشرق األوسط، 

تقودهم في ذلك شبكات عابرة للحدود وغير شرعّية، في رحالت طويلة عبر حدود عدد من 

د األوروبّية عبر البحر المتوّسط. وتكون في أغلب األحيان في قوارب تنشد الحدو  .البلدان

وتحيلنا هذه المالحظات إلى ضرورة الّتعاون اإلقليمّي والّدولّي من أجل تأمين الحدود، 

أخذنا بعين االعتبار تعّدد البلدان اّلتي يصل منها الاّلجئون والمهاجرون غير ما خاّصة إذا 

دان المضيفة باإلضافة إلى الّتعقيد الّشرعّيين، وتلك اّلتي تمّثل نقاط عبور، وصوال إلى البل

اّلذي تتمّيز به هذه الّظاهرة اّلتي تمتزج فيها العوامل االجتماعّية واالقتصادّية والّسياسّية 

 .بالّسياقات اّلتي تنمو فيها شبكات الجريمة المنّظمة العابرة للحدود واألوطان

وآلّياته على الّصعيدين  المقال إلى تحديد أطر الّتعاون المتعّدد األطراف اويسعى هذ

كما يقترح بعض الّتوصيات لتعزيز الّتعاون في مجال حماية الحدود في  ؛الّدولّي واإلقليميّ 

 .5+5بلدان 

 التعاون الثنائي في مجال تأمين الحدود: .2

في مجال تأمين الحدود.  5+5سنعرض هنا أمثلة محّددة من التعاون الثنائي بين بلدان 
مثلة منطقة الّساحل ألن تأمين الحدود في المنطقتين الصحراوّية كما يشمل واحد  من األ

والّساحلّية يحتاج إلى أن يعامل بأولوّية مثلما فهمت ذلك فرنسا التي بعثت في فيفري برنامج 
ACTS .دعم التعاون العابر للحدود في الساحل( الذي يشمل مالي والنيجر وبوركينافاسو( 

، فإّننا نالحظ بأّن أنماط التعاون المقترحة من قبل 5+5 ولّكننا إذا ما بقينا في مجال
بلدان الضّفة الشمالّية خاّصة فيما يتعّلق بالهجرة غير الشرعّية، هي مقترحات تتّم مقابل 
مكافآت مالّية أو اتفاقيات فنّية تصلح لمجابهة وضعيات ظرفّية، ولكّنها ال تضمن تعاونا 

 دائما على المدى البعيد.
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ون اطويل الّنفس يستدعي وضع موضع التنفيذ إجراءات الثّقة وعقلّية تعفالّتعاون 
 مّتصلة بمختلف مجاالت األمن وتأمين الحدود وبناء حوكمة ونظام تبادل الخبرات. 

فقد بات التعاون الثنائي ضرورّيا لمواجهة المجموعات اإلرهابية الّتي تّدعي االرتباط 
مهّمة لتوسيع  لتعاون الثنائي يجب أن يعتبر مناسبة  بالجهاد. ويمكن أن نالحظ أخيرا أّن ا
 التعاون على المستوى اإلقليمي والجهوي.

 المغرب األقصى: -إسبانيا - أ

إّن التعاون بين اسبانيا والمغرب األقصى يمكن أّن يعّد حالة نجاح ومثال تعاون موّفق 
الملحوظ هو أّن بين الضفتين من المتوسط. فالعامل األبرز الذي ساعد على هذا النجاح 

اسبانيا تتمّتع بتجربة واسعة في مجال التعاون الحدودي البيني مع كّل من البرتغال وفرنسا 
وخاّصة مع هذا البلد األخير في مجابهة اإلرهاب على وجه الخصوص. فالتعاون بين 

وار اسبانيا والمغرب األقصى يعود إلى تاريخ قديم، إاّل أّن توقيع معاهدة الصداقة وحسن الج
بين البلدين مّثل منعرجا مهّما في العالقات الثنائّية وتبعا لهذه االتفاقّية،  1991والتعاون سنة 

تّم تكوين لجنة مشتركة شملت قطاع الحماية المدنّية التي تقوم كّل سنة بتنظيم تقويم عملّية 
« Paso del Estreco »  عبور المغاربة الذين يقيمون في الخارج(، والتي سمحت( 

مليون  2.4تذكر ألكثر من  بين اسبانيا والمغرب األقصى، دون حوادث 2014بالعبور سنة 
ألف عربة. وفي مجال مقاومة اإلرهاب العالمي والتجارة غير المسموح بها،  562شخص و

فقد بلغت شوطا متقّدما وحققت نجاحا منقطع النظير في مقاومة تجارة المخّدرات وخاّصة 
يضا نجاحا ملحوظا في مجال مكافحة اإلرهاب بدليل عدد األشخاص الحشيش. كما حّققت أ

 .2014-2013الذين تّم القبض عليهم خالل سنتي 

 2004وحّتى يتعّمق التعاون القضائي في مجال مكافحة اإلرهاب فقد تّم في سنة 
مضاء ِاّتفاق تعاون بين المحاكم االسبانّية والمحاك م تكوين خّطة قاضي االرتباط من جهة وا 
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. وقد ألهم هذا االتفاق اتفاقا آخر تّم توقيعه من جهة أخرى في الّرباط من أجل تدعيم التعاون
 في الرباط بين المغرب األقصى واسبانيا وبلجيكا.

( CCDPكما يتوّجب أن نشير كذلك إلى تكوين مركزين للتعاون البوليسي والديواني )
من ماي  بانيا وفي الجزائر بدء  في المغرب األقصى وتحديدا في مدينة طنجة وفي اس

وقد  .للتصّرف في الحدود في داخل االتحاد األوروبي رئيسّية   . فهذا الهيكل هو أداة  2012
توّلد عن ذلك تعاون بين اسبانيا والبرتغال من جهة، والبرتغال والمغرب األقصى من جهة 

ولة لألمن التابعة لوزارة أخرى. وتشرف على المشاركة االسبانّية في هذا البرنامج كتابة الدّ 
الّداخلّية؛ وهي ممّثلة من قبل أجهزة الحرس الوطني واألمن الوطني والمراقبة الديواّنية وهياكل 
األمن المحّلي، وأّما الطرف المغربي، فهو ممّثل من قبل الجندرمة الملكّية واإلدارة العامة 

 هدفين اثنين: لألمن الوطني المهتّمة بالموضوع. وترّكز المبادرة على 

 تبادل المعلومات الديوانّية واألمنّية، -أ 

من خالل تقاسم المعلومات والقيام بعمليات  ةضمان األمن في المنطقة الحدوديّ  -ب 
 مشتركة.

وتستهدف هذه العمليات المشتركة أساسا مقاومة الهجرة غير الشرعّية والمتاجرة غير 
دود. ويعّد أكبر نجاح للتعاون الثنائي هو المشروعة بالمواّد واألمالك والجريمة العابرة للح

 مقاومة تجارة المخّدرات وخاّصة الحشيش.

في مجابهة المواّد المشّعة والتي جمعت  2013لسنة  Remexوتعّد عملّية "ريماكس" 
المغرب األقصى والجزائر في إطار مبادرة شاملة لمقاومة اإلرهاب النووي مبادرة مهّمة في 

 مقاومة اإلرهاب.
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 الجزائر: – تونس - ب

إّن العالقات بين الجزائر وتونس جّيدة جّدا وتنبني على التعاون في المجال الّسياسي 
وعمليات  حيث تعاضدت الجهود 2013واألمني. وقد ازدادت هذه العالقة متانة وتعمقا بعد 

في الّسياق  تماما التنسيق في مواجهة اإلرهاب الّذي خرج من الّسياق الوطني ليندرج
ي. فقد وضعت السلطات الجزائرّية والتونسّية خطة لمواجهة اإلرهاب خاّصة وأّن العالم

 2013جوان  26كم. كما تّم توقيع اتفاقية مع ليبيا بتاريخ  956الحدود مترامّية على امتداد 
لتأمين الحدود بين البلدان الثالثة: تونس والجزائر وليبيا لمجابهة اإلرهاب المرتبط بـ'الظاهرة 

ّية". كما اّتفقت الواليات الحدودّية في كّل من الجزائر وتونس على خّطة طريق الجهاد
 لمواجهة اإلرهاب.

 موريتانيا: –المغرب األقصى  - ت

عا عددا من االتفاقيات في مجال التعاون األمني وتجدر اإلشارة كذلك إلى أّن البلدين وقّ 
ى بتكوين أطٍر موريتانّية في . كما يقوم المغرب األقص2013بدأت تتطّور وتتفّعل بدء  من 

في الجريمة العالمّية المنّظمة تكمن تحديدا اإلدارة المحلّية واألمن. فمجاالت التعاون هي 
 ومكافحة تجارة المخّدرات.

 ليبيا: –إيطاليا  - ث

تتمّتع إيطاليا بعالقات متمّيزة مع ليبيا، وكان التعاون بينهما في مجال األمن والّدفاع 
على مقاومة موجات الهجرة غير الشرعّية على الشواطئ  هذا التعاون متمّيزا. ويترّكز

اإليطالّية والتي تشّكل تحّديا حقيقّيا لكامل بلدان االتحاد األوروبي. وقد وّقعت إيطاليا مع ليبيا 
اتفاقية لتبادل المعلومات حول  2011جوان  17وتحديدا مع المجلس الوطني االنتقالي يوم 

ماي  28ة وشبكات المهّربين. كما تّم إمضاء اتفاق ثان في روما يوم الهجرة غير الشرعيّ 
يهدف إلى تكوين ضّباط البحرّية الليبّية الذين تدّربوا في األكاديمّية البحرّية في  2012
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توقيع بروتوكول اّتفاقّية ثنائّية من أجل استعمال الطائرات  2013ليفورنيا. كما تّم في نوفمبر 
وتشريك ضّباط ليبيين لمباشرة عملّية  Mare Nostrumعملّية  بدون طّيار في إطار

وتمّكنت من  2014إلى غاية أكتوبر  2013المراقبة. وقد استمّرت هذه العملّية من أكتوبر 
موجات  2015ألف مهاجر. وعلى الّرغم من ذلك، ازدادت خالل سنة  155إنقاذ حياة 

 اإليطالّية.المهاجرين غير الشرعيين المتدّفقة على السواحل 

 التّعاون المتعّدد األطراف في مجال تأمين الحدود .3

دارتها في نظر القانون الّدولّي من صالحّيات الّدول ذات  تعتبر مراقبة الحدود وا 

الّسيادة. ومع ذلك، وبسبب الّتطّورات الهاّمة اّلتي طرأت على حركات الهجرة العابرة لألوطان 

 ،مة األمم المّتحدة قد طّورت أنشطتها في هذا المجالوفي سياق األمن الّدولّي، فإّن منظّ 

: دعم المهاجرين اّلذين يعانون من ظروف عيش هّشة خاّصة ةوذلك على أصعدة ثالث

الاّلجئين منهم، وتعزيز جسور الّتواصل بين الهجرة والتّنمية، واالعتراف بأهّمّية حسن إدارة 

 .الحدود في إطار مكافحة اإلرهاب

الّدعم المقّدم إلى المهاجرين في ظروف هّشة، وفي إطار الحقوق الّدولّية  فبالّنسبة إلى

اّلتي يتمّتعون بها تجدر اإلشارة إلى وجود "االّتفاقّية الّدولّية لحماية جميع العّمال المهاجرين 

(، و"بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البّر والبحر والجّو 1990وأسرهم" )سنة 

(.  وفضال 200ّتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنّية" )سنة المكّمل ال

عن المساعدة والّدعم المالّي والّسياسّي اّلذي تقّدمه "المنّظمة الّدولّية للهجرة"  ينبغي اإلشارة 

حّد اآلن كذلك إلى العمل اّلذي تقوم به "المفّوضّية العليا لشؤون الاّلجئين" اّلتي قامت إلى 

وحسب بيانات  5+5ملين شخص. أّما في ما يخّص فضاء  33.9بتقديم الّدعم إلى 

الجئ  103000فقد وصل إلى أوروّبا  2015المفّوضّية العليا لشؤون الاّلجئين لسنة 
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مالطة،  91و اليونان 48000وإيطاليا،  اختاروا 54000ومهاجر عبر البحر المتوّسط: 

 . إسبانيا 920و

تطرح الوضعّية الحالّية في منطقة البحر المتوّسط  ،إلى القانون الّدوليّ وبالّرجوع 

ذان يتمّتع كّل لّ إشكالّية أساسّية، وهي الّتمييز بين المهاجر غير الّشرعّي وبين الاّلجئ، ال

ولذلك يتّم الّتعامل مع كّل منهما بطريقة مختلفة  .واحد منهما بوضعّية قانونّية مختلفة تماما

فإّن المهاجرين غير الّشرعّيين والاّلجئين يستخدمون أكثر  ،نون الّدولّي. ورغم ذلكوفقا للقا

فأكثر نفس المسالك ووسائل التّنقل في اّتجاههم إلى دول أخرى، مّما يجعل الّتمييز بينهم أمرا 

في غاية الّصعوبة. ولحماية هؤالء األشخاص ومساعدة الّدول على حسن الّتصّرف في 

ة، أطلقت المفّوضّية العليا لشؤون الاّلجئين خّطة عمل تتعّلق في جانب منها تدّفقات الهجر 

بحماية الاّلجئين وبتدّفقات الهجرة المختلطة )مهاجرين والجئين(. وتحّدد خّطة العمل هذه 

الّتدخّل فيها لحّل مشاكل الحماية لهؤالء األشخاص، كما  يتوّجبالقطاعات األساسّية اّلتي 

طار أّن حركات الهجرة المختلطة اّلتي تدعو للقلق هي خاّصة تلك اّلتي تؤّكد في نفس اإل

 . في حوض البحر المتوّسط بالّذات تتنّقل

فإّن األمم  ،أّما في ما يتعّلق بتعزيز جسور الّتواصل بين حركات الهجرة والّتنمية

ي حركات الهجرة الّدولّية، المّتحدة منذ بداية التسعينّيات تلفت االنتباه إلى أهّمّية الّديناميكّية ف

نّظمت الجمعّية العاّمة  2006خاّصة عندما ترتبط بمسائل التّنمية.  ففي سبتمبر من العام 

العالقة القائمة بين  فيدولة للّنقاش  127لألمم المّتحدة حوارا رفيع المستوى ضّم أكثر من 

حول الهجرة والتّنمية" بهدف تّم تأسيس "المنتدى العالمي  2007الهجرة والتّنمية. وفي العام 

تشجيع المقاربات المتكاملة اّلتي تتناول مسألة الهجرة والّتنمية على المستويين المحّلّي 

والّدولّي. ويعتمد هذا المنتدى اّلذي يضّم عديد الهياكل الحكومّية ومنّظمات المجتمع المدنّي 
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ّية لكّل الّدول األعضاء على مقاربة عفوّية غير رسمّية وموّجهة إلى الحكومات الوطن

والمالحظين في األمم المّتحدة، وذلك لتحسين قنوات الفهم والّتعاون في إطار تطوير همزة 

الوصل بين الهجرة والتّنمية، باإلضافة إلى ضرورة إيجاد نتائج عملّية يمكن أن تتبلور في 

   .شكل مخّططات عمل يمكن تطبيقها

ذ بداية القرن الحادي والعشرين اعترفت األمم تجدر اإلشارة أّنه من ،في الخالصةو 

فريق عمل  2006المّتحدة بأهّمّية إدارة الحدود في إطار مكافحة اإلرهاب، فكّونت في العام 

يساعد الّدول األعضاء على تعزيز أنظمة إدارة الحدود ومراقبتها، وذلك في إطار الجزء 

وقد كان .  (A/RES/60/288)اإلرهابالثّالث من استراتيجّية األمم المّتحدة في مكافحة 

كتابة مجّلد كامل من اآللّيات والمعايير  2012فريق العمل هذا قد أنهى في العام 

والّتوصيات في المجال القانون الّدولّي باإلضافة إلى وثائق توجيهّية أخرى، تهدف إلى 

حدود. ويتمّثل الّرهان حالّيا في تجميع كّل الّتوجيهات القانونّية والّتطبيقّية اّلتي تتعّلق بإدارة ال

خلق إطار للّتعاون في مجال إدارة الحدود، تتبلور فيه نشاطات المؤّسسات المكّلفة بذلك، 

الوصول إليها، وبعد وعند وذلك على ثالثة مراحل عند عبور الحدود )ما قبل الوصول إليها، 

ل األعضاء اّلذين لم يتمّكنوا بعد المراقبة(. والغاية من ذلك هي تحديد الحاجات الّتقنّية للّدو 

من إدخال األنظمة والممارسات المتعّلقة باإلدارة المنّسقة للحدود، واقتراح توجيهات حول سبل 

معالجة هذه الحاجّيات. ويتمّثل الّدور األساسّي لفريق العمل في توفير الّدعم والمساعدة 

لة ومنّسقة يمكن لها مواجهة تطوير نشاطات متكام مجال في اللّدول األعضاء في جهوده

  .خطر اإلرهاب

تعزيز  وانطالقا مّما سبق ذكره يبدو أّنه من الّضرورّي والّناجع الّتوصية بالّسعي نحو

  :الجهود المشتركة على الّصعيد الّدولّي، وخاّصة في منّظمة األمم المّتحدة والّرامية أساسا إلى
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 تتوّلد عنها تدّفقات الهجرة غير الّشرعّية إيجاد حلول مناسبة للعوامل الهيكلّية اّلتي -أ 

ومن هذه الحلول الحّد من االحتقان والّتفاوت االقتصادّي  .اّلتي تصعب مراقبتها

واالجتماعّي، باإلضافة إلى دعم المجتمعات ذات االقتصاد المحّلّي من أجل تحسين 

 ظروف العيش في البلدان اّلتي ينطلق منها المهاجرون غير الّشرعّيين،

تعميق آلّيات الّتعاون في مكافحة الجريمة المنّظمة واالّتجار باألشخاص، وذلك  -ب 

بتعزيز إطار القانون الّدولّي وتكوين الموارد البشرّية والهياكل المكّلفة بمراقبة الحدود، 

طبقا لإلجراءات والممارسات اّلتي تحترم حقوق المواطنين في التّنّقل والحركة واّلتي 

 .تبار متطّلبات الّسالمة واألمن اّلتي وضعتها الّدولتأخذ بعين االع

 اتّحاد المغرب العربي وجامعة الّدول العربيّة في مواجهة تأمين الحدود: .4

إّن القارئ المتمّعن في الوثائق التأسيسّية والمؤّسسة لهاتين المنّظمتين اإلقليمّيتين 

 يالحظ بعض العناصر القانونّية الاّلفتة لالنتباه.

وال تعتبر نفسها ملزمة  ّدث الوثائق السياسية المشار إليها عن تأمين الحدودال تتح - أ

 بمثل هذه المسألة الحّساسة والّدقيقة.

 والمغاربّية. ثّمة إشارات إلى مسألة السيادة الوطنّية بالنسبة إلى البلدان العربّية - ب

مطلقا دون أّية ولكن الاّلفت لالنتباه أّن اإلشارة إلى السيادة الوطنّية جاء عاّما و 

حول كيفّيات حماية هذه السيادة واآللّيات العملّية التي تقترحها الجامعة توضيحات وتدقيقات 

العربّية من أجل الّدفاع عن هذه السيادة في وجه االعتداءات الخارجّية وتعّديات الجماعات 

ّدفاع العربي المشترك لم اإلرهابّية والتكفيرّية المسّلحة. كما يتوّجب أن نشير إلى أّن معاهدة ال

لى  تُفّعل البّتة ولم تُنّفذ عملّيا في حين تعّرضت دول عربّية عديدة إلى تعّديات خارجّية وا 

توّترات اجتماعية كبيرة. ولندّلل على هذه الصعوبة الهيكلّية نشير إلى الوضعّية الّراهنة التي 
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م تجد المنّظمات اإلقليمّية العربّية . ولكن لتعيشها ليبيا لما تّتسم به من فوضى وتدمير ذاتيّ 

ال اإلمكانّيات وال القدرات الفعلّية على إيقاف الفوضى الليبّية ودحر المليشيات المسّلحة التي 

تعيث فسادا وفوضى في ربوع الجغرافيا الّليبّية. كما إّن تطبيق معاهدة الّدفاع العربي واجه 

يبيا في حاجة ماّسة إلى مؤازرة إقليمّية صعوبات عديدة حالت دون تطبيقها في بلد مثل ل

وعربّية. وقد عّبر األمين العام عن ذلك صراحة حين أشار إلى أّن تطبيق معاهدة الدفاع 

فموضوع تأمين الحدود يكشف الصعوبات المشترك يحتاج جيوشا هي غير متوّفرة اآلن. 

      البنيوّية العميقة الّتي تواجهها المنظمات اإلقليمّية.
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 لتّوصيّاتا

إلرهاب لإّن كّل استراتيجّية في مجال تأمين الحدود البّد أن تكون استراتيجّية مكافحة  .1

 العابر للحدود الذي ُيهّدد اليوم كل المجتمعات.

تدعيم دور الّدولة المركزي باعتباره شرطا ضرورّيا لتأمين الحدود في إطار شامل من  .2

 ،األمن الجماعي

ستراتيجّيات الوطنّية في مجال تأمين الحدود مجال سياسات يتوّجب فعلّيا أن تكون اال .3

عمومّية صارمة تأخذ في الحسبان مختلف األبعاد الّلصيقة بخصوصّيات المناطق 

 ،الحدودّية

ربط عالقات ثقة بين الحاكمين والمحكومين اعتمادا على سياسات عمومّية إدماجّية  .4

دماج السّكا ن في مسار مقاومة اإلرهاب والجريمة لتأمين الحدود أفضل تأمين من جهة وا 

 ،الستقرار الشعوب والدول حقيقّيةٍ  الحدودّية من جهة أخرى؛ وهما يمّثالن مخاطر  

إّن االستقرار السياسي والتنمية االقتصادّية واالجتماعّية البّد أن تكون شروطا أّولية  .5

 نتائج ناجعة لتأمين الحدود.أيضا و 

 وري ثنائّيا وجهوّيا من أجل:عاون متعّدد األبعاد ضر التّ دعم  .6

 تنمية الجهات الحدودية اقتصاديا واجتماعّيتا، -

 تمتين قدرات المراقبة الحدودّية، -

 بين البلدان، تقاسم المعلومات المّتصلة بالتهديدات -

 ،تبادل الخبرات والكفاءات بين الضّفتين لمواجهة الّتهديدات العابرة للحدود  .7

مكانّية للخبراء و  .8 المختّصين في المسائل األمنّية واالستراتيجّية  إعطاء فرصة وا 

 إلنتاج مقاربات ودراسات متعّلقة بتامين الحدود.

 


