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العالقـــات  فـــي  الــهجـــرة 

الأورومغاربيـــة

د. �أحمد �إدري�س

تناول  من  ت�شغل  �لتي  �ملو��شيع  �أهم  من  �لهجرة  تعّد 
تتعلق  فالهجرة  �لأوروبية.   – �ملغاربية  �لعالقات 
بالإن�شان، ومن �لو�جب �أن يكون �لإن�شان جوهر �شيا�شات 

�لتعاون �لتي يتّم �عتمادها يف �شفتي �ملتو�شط. 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�شف  بد�ية  يف  �لهجرة  كانت  و�إذ� 
�لع�رشين حمّل ت�شجيع من قبل �لدول �لأوروبية �لتي كانت 
�زدهارها  حلاجات  تلبية  �لأجنبية  �لعمالة  بقدوم  ترحب 
�لقت�شادي، مما مّكن يف تلك �لفرتة �آلف �ملغاربيني من 
�لتوجه �إلى �أوروبا �لغربية و�ل�شتقر�ر بها، �رشعان ما غّيت 
تلك �لدول �شيا�شاتها جتاه تدفقات �ملهاجرين عندما عرفت 
�قت�شادياتها �لأزمات و�لركود، و�شارعت تد�فع عن منا�شب 
�ليوم  للهجرة  تنظر  و�شارت  �لأ�شليني،  مو�طنيها  عمل 
وتهديد ل�شتقر�ر جمتمعاتها. يف حني متثل  قلق  كم�شدر 
�لهجرة �حلّل �لأف�شل، و�لوحيد �أحيانا، يف ظّل عدم �لتو�زن 
للمتو�شط،   �جلنوبية  و  �ل�شمالية  �ل�شفتني  �لقت�شادي بني 
يتطلعون  �لذين  �لأ�شخا�س  لآلف  �أح�شن  م�شتقبل  ل�شمان 

لتح�شني ظروفهم وظروف عائالتهم يف بلد�نهم �لأ�شلية.

ت�ضارب يف   : املتو�ضط  �ضفتي  الهجرة بني 

ال�ضيا�ضات واختالف يف الأولوّيات

و�إذ� كان من �لو��شح �أّن �أوروبا �أقنعت جي�نها يف �جلنوب 
�لعمالة،  من  �ملرتفعة  حاجاتها  رغم  ميكنها،  ل  باأنها 
�أر��شيها،  فوق  �ل�شتقر�ر  يف  �لر�غبني  كّل  ت�شتقبل  �أن 
تو�شد  �لأقل،  �لزمن، على  منذ عقدين من  فتاأت  ما  وهي 
�ل�رشعية،  غي  �لخرت�ق  حماولت  من  وحت�شنها  �أبو�بها 
ذوي  �لأ�شخا�س  فئة  ��شتقطاب  على  تعمل  باتت  فاإنها 
�لكفاء�ت �لعلمية �ملتقدمة، من �أطباء و مهند�شني، و ذوي 
�ملهار�ت �لتقنية �لعالية، يف �إطار ما ت�شميه بع�س �لدول 
من  �آخر  عدد  �ختار  كما  �ملختارة«.  »�لهجرة  �لأوروبية 
�لتعاقبية  �أو  �لد�ئرية«  »�لهجرة  منوذج  �لأوروبية  �لدول 
يف  للعمل  �لعمالة  من  حمدود  عدد  ��شتقبال  تعني  و�لتي 
عليها  يقبل  ل  جمالت  يف  �أو  �لأولوية  ذ�ت  �لقطاعات 
مو�طنوها �لأ�شليون، يف �إطار نظام ح�ش�س يتم �لتفاق 
�ملدة  حمددة  عقود  ومبقت�شى  �ملن�شاأ  دول  مع  ب�شاأنه 
ولكن  �لأ�شلية.  بلد�نهم  �إلى  مدتها  �نق�شاء  بعد  يعودون 

�شو�ء كانت بهذ� �ل�شكل �أو ذ�ك فهي طبعا هجرة حمدودة 
�لهجرة �ملرتفعة يف �شفوف  �لعدد باملقارنة مع طلبات 
من ال ي�ستجيبون ل�رشوط �لهجرة �ملختارة، �أو من يجدون 
�لطريقة  �إّل  �أمامهم  تعد  و�لذين مل  �أنف�شهم خارج �حل�شة 
غي �ل�رشعية، كو�شيلة �شبه-وحيدة ل�شلك �لطريق �لتي قد 

متكنهم من دخول �لقلعة �لأوروبية.
�ملو�قف  تتباين  �لهجرة  �أ�شناف  من  �لطيف  هذ�  �أمام 
وتتباعد �ل�شيا�شات  بني بلد�ن �ملن�شاأ يف �جلنوب وبلد�ن 
�ملق�شد يف �ل�شمال حول طرق �لتعامل مع هذه �لظاهرة. 
�لإقليمية  �ل�شيا�شات  �أن  �ملجال  هذ�  يف  �ملالحظ  ومن 
�شيا�شات  ح�رشّيا،  يكون  يكاد  وب�شكل  هي،  �ملوجودة 
يف  ل  �ملتو�شط  جنوب  بلد�ن  ت�شاهم  ل  حيث  �أوروبية، 
مدعّوة  هي  بينما  لها،  �لإعد�د  يف  حتى  ول  �شياغتها 
ذلك  تقت�شي  كما  �لتنفيذ  مو�شع  و�شعها  يف  للم�شاهمة 
�لعمل  خطط  وكذلك  �لأورومتو�شطية  �ل�رش�كة  �تفاقيات 

�ملعتمدة يف �إطار �ل�شيا�شة �لأوروبية للجو�ر. 
ر�أيها  �إبد�ء  من  �جلنوبية  �ل�شفة  دول  تتمكن  �أحيانا 
�لدول  حال  هو  كما  �ملعنية،  �لأطر�ف  يجمع  �إطار  يف 
�لذي يجمع هذه   5+5 �إطار �حلو�ر  �ملغاربية �خلم�س يف 
�لدول بنظي�تها �لأوروبية �ملطّلة على �لبحر �ملتو�شط يف 
حو�شه �لغربي. هذ� �حلو�ر ل ي�شكل، ومع �لأ�شف �ل�شديد، 
ولكنه  م�شرتكة،  �شيا�شات  �إلى  يف�شي  قد  موؤ�ش�شيا  �إطار� 
على �لأقل، فر�شة للت�شاور وتبادل وجهات �لنظر، وفر�شة 
عنه  تتمخ�س  مبا  لاللتز�م  �لأوروبي  �لطرف  لدفع  كذلك 

�لجتماعات �لوز�رية �مل�شرتكة حول ق�شايا �لهجرة. 
�ملتعلقة  �لأوروبية  �لوثائق  تبقى  �لأحو�ل  جميع  ويف 
�لأ�شا�شية  �ملرجعية  هي  للهجرة  �لأوروبية  بال�شيا�شة 
ذلك  �ملتو�شط.  منطقة  يف  بالدر�س  �لظاهرة  هذه  لتناول 
�جلغر�يف  باملدى  تت�شل  كانت  و�إن  �ل�شيا�شة  هذه  �أن 
عملية  �أهد�ف  خلدمة  �أي�شا  موجهة  �أنها  �إل  �لأوروبي، 

�ل�رش�كة �لأورومتو�شطية و�ل�شيا�شة �لأوروبية للجو�ر.
و يت�شح من خالل هذه �لوثائق، و�أهمها �تفاق �أم�شرتد�م 
�لوثيقة  وكذلك   1999 �شنة  من  ماي  �شهر  يف  �ملعتمد 
»تامبيي«  يف  �نعقد  �لذي  �لأوروبي  للمجل�س  �خلتامية 
�للبنة �لأولى  �ل�شنة، وهي �لوثائق �لتي و�شعت  يف نف�س 
ل�شيا�شة م�شرتكة يف جمال هو عادة من �ملجالت �لوطنية، 
�لتعاون مع  �إطار  �أن يتّم يف  �لتعامل مع �لهجرة لبد  �أن 
غي  �لدول  ملو�طني  �ملن�شفة  و�ملعاملة  �ملن�شاأ،  بلد�ن 
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�لأوروبية. كما متثل �لإ�شرت�تيجية �ملعتمدة يف تامبيي، �شيا�شة ت�شتند 
�إلى مبادئ �حلرية و�لعدل و�إقر�ر �حلقوق للمهاجرين، كما تقر ب�رشورة 
�مل�شرتكة مع دول �جلنوب،  �لتنمية  �لنز�عات وحتقيق  �إلى تاليف  �ل�شعي 

كحلول قد متكن من تقلي�س مطالب �لهجرة.
�إل �أنه بد�ية من �شنة 2002 وعلى �إثر �نعقاد �ملجل�س �لأوروبي يف �إ�شبيليا 
�أ�شبح  �لإ�شرت�تيجية �لأوروبية و  �لعام نف�شه، تغيت  يف �شهر جو�ن من 
كل �لهتمام من�شبا على �لبعد �لأمني، و م�شاكل �لهجرة غي �ل�رشعية و 
�ل�شبكات �لإجر�مية �لتي ت�رشف عليها و �أ�شبح جّل �شيا�شة �لتعاون يف هذ� 

�ملجال موجه �إلى مقاومة �لهجرة �ل�رشية و �شبل �إعادة قبول �ملرحلني.

الهجرة بني البعد الجتماعي والبعد الأمني

هذ� �أخطر ما �أ�شبحت تو�جهه ق�شية �لهجرة يف �لف�شاء �ملتو�شطي خالل 
حماولة  �لأوروبية  �لإ�شرت�تيجية  يف  �لتغيي  هذ�  ي�شكل  �إذ  �لأخي،  �لعقد 
لإبعاد �لهجرة عن �إطارها �لجتماعي و�لقت�شادي وربطها مب�شاريع ذ�ت 
�أبعاد �أمنية �رشفة و�لعمل على معاجلتها يف �إطار �لق�شايا �لأمنية �لتي 

باتت �لهاج�س �لأكرب �لذي ي�شغل دول �ملنطقة.
��شرت�تيجيات  و  �ل�رشعية  غي  �لهجرة  لظاهرة  �لت�شدي  حماولت  �إّن   
مكافحتها تعترب �ليوم من �أعقد �لإ�شكالت �لتي تو�جه عالقات �لتعاون 
باملقرتبات  تتعلق  كثية  �أ�شئلة  ب�شاأنها  تطرح  و  �ملغاربية،  �لأوروبية 
�ملعتمدة لتناول هذه �مل�شاألة ومدى ��شتعد�د �حلكومات ل�شيما يف �لدول 
�لأوروبية لعتماد �آليات تنظيمية ل�شتيعاب تدفقات �ملهاجرين بال�شكل 

�لذي يكفل لهم كر�متهم وي�شمن حقوقهم كب�رش.
فعمليات �لعرت��س �لبحري �لتي تقوم بتن�شيقها �لوكالة �لأوروبية ملر�قبة 
�حلدود »فرونتاك�س« بني �ل�شو�طئ �لإفريقية و جزر �لكناري ويف م�شيق 
�شقلية، و �لتي �شاهمت بتقلي�س عدد �لو�فدين غي �ل�رشعيني، ل متكن �لبتة 

من �شمان �أدنى �حلقوق �لأ�شا�شية وخا�شة فيما يتعلق بطالبي �للجوء.
�أوروبا  فاإن  لوكالة »فرونتاك�س«  �لن�شبي  �لنجاح  و رغم  ثانية  من جهة 
تعرتف باأنها غي قادرة على مر�قبة حدودها على �لوجه �لأف�شل بدون 
تعاون دول �ل�شفة �جلنوبية. لذلك و مبقت�شى �تفاقيات ثنائية مع دول 
على  �ملر�قبة  مهمة  من  بجزء  �لأوروبي  �لحتاد  �ألقى  �ملغاربي  �جلو�ر 
عاتق هذه �لدول �لتي تعترب يف نف�س �لوقت دول من�شاأ ودول عبور. وي�شف 
تلك  �ّللجوء«.  و  �لهجرة  ل�شيا�شة  �خلارجي  »�لبعد  ذلك  �لأوروبي  �لحتاد 
�ل�شيا�شة �لتي كر�شتها �ملعاهدة �لأوروبية لّللجوء و �لهجرة و �لتي �أبرمت 
�شنة 2008. هذه �ملعاهدة كر�شت ما ي�شميه �لبع�س »�ملناولة �خلارجية«، 
�ملهاجرون  عربها  مير  �أو  منها  ياأتي  �أوروبية-  غي  �أطر�ف  تكليف  �أي 
�لعربي-  �ملغرب  و �حلالة هنا، دول  �لأوروبي،  �إلى �لحتاد  يف طريقهم 
بلعب دور حّر��س �حلدود �لأوروبية حتت غطاء �ل�رش�كة �ل�شاملة و مقابل 

تعوي�شات مالية �أحيانا، و �شيا�شية �أحيانا �أخرى.
و من �أجل توفي كامل �أ�شباب �لنّجاح لآليته �ملتعلقة بالهجرة و �لّلجوء، 
قام  �ل�رشعية،  غي  للهجرة  للت�شدي  �ملخ�ش�س  جانبها  يف  ل�شيما 
�لحتاد �لأوروبي باإبر�م �تفاقات مع بع�س دول �جلو�ر �ملغاربي، تعرف 
�أّي  �أّي دولة ع�شو بالحتاد من طرد  بالعودة« متكن  �لقبول  بـ«�تفاقات 
�أجنبي متو�جد بطريقة غي �رشعية فوق تر�بها و ترحيله �إلى بلده �لأ�شلي 
ُه و�نطلق منه نحو �لأر��شي �لأوروبية. و حتى يكون ذلك  �أو �آخر بلد عرَبَ
ممكنا، تلزم نف�س تلك �لتفاقات �لدول �ملغاربية �ملوقعة عليها بالعرت�ف 
باملرور غي �ل�رشعي لهوؤلء �لأ�شخا�س �شو�ء كانو� من مو�طنيها �أو من 

�ملت�شللني من دول جنوب �ل�شحر�ء.

�لأوروبي  �لطرفني  يجعل  �لتنفيذ،  مو�شع  �لإ�شرت�تيجية  هذه  و�شع  �إّن 
�لدويل  �لقانون  قو�عد  خرق  يف  �رشيكني  �ل�شو�ء،  حّد  على  و�ملغاربي 
�خلا�س بالهجرة و �لّلجوء وعدم �حرت�م مبادئه، كتلك �لتي تتعلق ب�شمان 
�أو  �إليه،  �أّي بلد مبا فيه بلده �لأ�شلي و �لعودة  حرية كل فرد يف مغادرة 
مبنع �لدول من طرد �أو رّد �أّي �شخ�س قد يكون بحاجة  �إلى حماية. كما 
يدفعهما �إلى �إن�شاء و�شعيات متعار�شة متاما مع هذ� �لقانون، فلقد �أقام 
�ل�شتبقاء«  ي�شّمى »مر�كز  �ملغاربية ما  �لأر��شي  �لأوروبي فوق  �لحتاد 
�لإفريقية  �لدول  من  خا�شة  �لقادمني  �لهجرة  طالبي  من  هامة  لأعد�د 
جنوب �ل�شحر�ء، وهي مبثابة »مع�شكر�ت �لحتجاز« ملن تتولى �شلطات 
�لدول �لأوروبية طردهم و ترحيلهم �أو رّدهم �إلى �ل�شو�حل �ملغاربية بعد 

�عرت��س �ملر�كب �لتي تقلهم يف عر�س �لبحر.   
 يف مقابل هذ� �لتوجه، ترتفع من فرتة �إلى �أخرى �أ�شو�ت متزنة و �أحيانا 
مندّدة، �شو�ء يف �ل�شفة �جلنوبية للمتو�شط �أو يف �شفته �ل�شمالية للتاأكيد على 
�أهمية دور �لهجرة يف �إثر�ء جمتمعات دول �ل�شتقبال وفعالية تنقل �لأفر�د 
يف تعزيز قيم �لتعاي�س وفهم كّل طرف للطرف �لآخر وتر�شيخ �لقو�عد �ملتينة 
�شاملة  �إ�شرت�تيجية  �أ�شا�س  على  و�لأوروبية  �ملغاربية  �لدول  بني  للتكامل 

ومتكاملة، تتناول م�شاألة �لهجرة بكّل �أبعادها يف �إطار �رش�كة متكافئة.

الدول  على  وتاأثرياتها  الإفريقية  الهجرة 

املغاربية

د. �حممد مالكي

بالد  ل  �أن حتوُّ �لهجرة   بظاهرة  �ل�شلة  ذ�ت  �لأدبيات  من  متيل جمموعٌة 
�ملغرب �إلى ف�شاء مف�شل للهجرة �لإفريقية لي�س حدثًا طارئًا �أو م�شتجد�ً، 
بل تعود �أ�شوله �إلى تاريخ قدمي ن�شبيًا ، حني كان �لعديد من مو�طني دول 
عن  للبحث  �جلز�ئر  ليبيا، وجنوب  �إلى  يقدمون  و�لنيجر،  و�لت�شاد،  مايل، 
�شغل مو�شمي ، �أو �أعمال �شبه قارة، بيد �أن �لالفت يف �لظاهرة هو حجمها 
�لكمي �ملت�شاعد ، و�لتاأثي�ت �لناجمة عنها يف بالد �ل�شتقبال. فمن جهة 
�لعلمية ذ�ت  �لأبحاث  �لأفارقة،  ت�شدد  �حلجم �ملتز�يد لفئات �ملهاجرين 
�لب�رشية نحو بالد  �لتدفقات  �لعو�مل �مل�شئولة عن  �ل�شلة على جملة من 
�إلى  لحقًا  �لنتقال  بغر�س  �أو  و�ل�شتقر�ر،  �لعمل  �أجل  من  �إما  �ملغرب، 
�أوروبا، لعل �أهمها تفاقم �لأو�شاع �لجتماعية يف عموم �لدول �لإفريقية 
�إلى تنامي  �إ�شافة   ، و�لقبلية  �لِعرقية  �لنز�عات  �ملعنية بالهجرة، وتز�يد 
�لعقدين �لأخيين على  �لطارئة يف  �لب�رشي، و�لتغي�ت  �لتهريب  �شبكات 
�أن  �ملغاربية.و�حلقيقة  و�ملنطقة  �أوروبا  من  كل  يف  �لهجرة  �شيا�شات 
تاريخ كثافة �لهجرة �لإفريقية نحو بالد �ملغربـ  �شو�ء من �أجل �ل�شتقر�ر، 
�أو باأفق �لعبور نحو �أوروبا ـ و�إن بد�أت مع �لعام 1990، فاإن تز�يد حجمها 
�لدقيقة  �ل�شيا�شية  �لأحد�ث  نتيجة  و1998،   1997 �شنتي  �إلى  يرجع 
�حلا�شلة يف كل من »جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية«، ومنطقة �لبحي�ت 

�لكربى، و�شي� ليون، ونيجييا، وليربيا، و�شاحل �لعاج.  

اأول: حجم تاأثريات الهجرة الإفريقية على بالد املغرب

لي�س ثمة �شك �أن لظاهرة �لهجرة تاأثي�ت كبية وعميقة على �لدول �مل�شدِّرة 
و�لأقطار �مل�شتقِبلة على حد �شو�ء، وهي يف كل �لأحو�ل تاأثي�ت متعددة 
ومتنوعة. و�إذ� كانت �لهجرة من �لبالد �ملغاربية] �ملغربـ  �جلز�ئرـ  تون�س 
حتديد�ً[ نحو �أوروبا، حظيت باأبحاث علمية ودر��شات ميد�نية على �متد�د 
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وتعددت  �لعمومية،  �ل�شيا�شات  تنوعت  و�لأهم  �لأخية،  �لثالثة  �لعقود 
�لتفاقيات  �لهادفة �إلى تنظيمها، فاإن �لهجرة �لقادمة من �إفريقيا جنوب 
عن  �لناجمة  �لتاأثي�ت  حجم  لقيا�س  نف�شه،  �لهتمام  جتد  مل  �ل�شحر�ء 
تز�يدها �ملت�شاعد على �لدول �ملغاربية. بيد �أن هذه �ملالحظة ل متنع من 
�لإ�شارة �إلى جملة من �لنعكا�شات �ملرتتبة عن موجات �لهجرة �لقادمة 

من عدد كبي من �لدول �لإفريقية، لعل �أهمها :
1ـ  من �أولى �لتاأثي�ت �جلديرة بالإ�شارة تلك �خلا�شة بالأو�شاع �لقانونية 
و�لجتماعية للفئات �لنازحة �إلى �لبالد �ملغاربية ، �شو�ء باأفق �لعبور �إلى 
�ل�شفة �ل�شمالية للمتو�شط، �أو �لتي ��شتقرت بها �لأحو�ل يف �لدول �ملغاربية. 
�لهجرة  مبوجات  �خلا�شة  و�ل�شحيحة  �ملحدودة  �لإح�شاء�ت  فبح�شب 
�لإفريقية، هناك �آلف �لنازحني �لذين وجدو� �أنف�شهم بدون و�شع قانوين 
ي�شمح لهم بتدبي �أمورهم �ليومية، على �شعيد �ل�شغل، و�ل�شحة، و�لتنقل، 
»�ملفو�شية  تقارير  من  �لعديد  ففي  عام.  ب�شكل  �لجتماعي  و�ل�شتقر�ر 
�لعليا ل�شوؤون �لالجئني« متَّ �لت�شديد على �لأو�شاع �مُلزرية لهذه �لفئات ، 
حيث تفتقد �إلى �ل�رشوط �لدنيا للعي�ش و�الندماج �الجتماعي. فمن جهة، 
�إلى  يظل �لعديد منهم يف و�شع غي قانوين، ب�شبب �لدخول غي �ل�رشعي 
�لأر��شي �ملغاربية، وقليل منهم يتمكن من �حل�شول على و�شع لجئ ، 
وفق ما تن�س عليها �لتفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�شاأن. ومن جهة ثانية، ل 
تقدم �لبلد�ن �ملغاربية، لعتبار�ت عديدة غي و��شحة يف جممل �لأحو�ل، 
بيانات ومعطيات حمددة ودقيقة عن حجم �ملهاجرين  �لقادمني ب�شكل 
و�شع  على  �حل�شول  ��شتطاعو�  �لذين  وحتى  �أر��شيها،  �إلى  قانوين  غي 
�ل�شتفادة  يف  و�لو�قع  �لقانون  بني  �حلا�شلة  �لفجوة  من  ي�شكون  لجئ 
من �حلقوق �لتي ترتتب عن و�شعهم كالجئني، علمًا �أن �لعديد من �لدول 
معاهدة  بالالجئني]  �خلا�شة  �لدولية  �لتفاقيات  على  ع  وقَّ �ملغاربية 
جنيف لعام 1951[. ففي هذ� �ل�شياق،  و�إ�شافة �إلى �لتاأثي�ت �لناجمة عن 
�لهجرة �لإفريقية غي �ل�رشعية على �ملجتمعات �ملغاربية، هناك تاأثي�ت 
من  كثي  ففي  �ملغاربية،  �ملنطقة  يف  �لإن�شان  حقوق  ب�شورة  �شلة  ذ�ت 
�لناجمة  �خلروق«   « عن   « لالجئني  �لعليا  �ملفو�شية   « ك�شفت  تقاريرها 
�ل�شحر�ء،  �إفريقيا جنوب  �لو�فدة من  �لب�رشية  �لتدفقات  مع  �لتعامل  عن 
م�شددة على �رشورة و �أهمية �حرت�م �لبالد �ملغاربية لالتفاقيات �لدولية 
ذ�ت �ل�شلة، ل�شيما تلك �لتي �شبق �لتوقيع عليها ر�شميًا.لذلك، ما �نفكت 
�شورة �لنظم �ملغاربية ترت�جع يف جمال �حرت�م حقوق �لإن�شان ، نتيجة 
�شيا�شاتها جتاه و�قع �لهجرة �لإفريقية بكل �أ�شكالها، بل ذهبت مقاطع من 
هذه �لتقارير �إلى �لوقوف عند �لتعامل غي �ل�شليم مع �لأفارقة على �شعيد 
و�لعنف،  �لق�شوة  وممار�شة  بال�شتغالل،  �ملو�شومة  �ليومية،  �ملمار�شة 

وتز�يد نزعة �لكر�هية.
2 ـ يتعلق �لتاأثي �لثاين بالأبعاد �لأمنية و�ل�شيا�شية �لتي من �ملمكن �أن  
كان  فاإذ�  �ملغاربية.  و�ملجتمعات  �لدول  على  �لإفريقية  للهجرة  تكون  
�لإفريقية نحو  للهجرة  �أمنية فعلية  �أن هناك م�شاعفات  �ملوؤكد  من غي 
بالأمن  �لإخالل  �أو  �لد�خلية،  �ل�شوؤون  �لتدخل يف  قبيل  �ملغرب، من  بالد 
ب�شكل  �ملغاربي  بالأمن  �مل�ّس  �شاأنها  من  باأعمال  �لقيام  �أو  و�ل�شتقر�ر، 
�ل�رشعية يف  �لهجرة غي  �أن ت�شاهم تدفقات  عام، فاإن ثمة تخوفات من 
تاأّزم �لأو�شاع  د�خل بلد�ن �ملغرب، ويف عالقاتها بدول �جلو�ر يف �أوربا 
�لإجر�ء�ت �حلمائية  �إلى عدم فعالية جممل  �ل�شمالية. ل�شيما حني ننظر 
و�لحرت�زية �ملعتمدة من قبل �حلكومات �ملغاربية ملو�جهة و�ق �لهجرة 
�لإفريقية يف �جتاه �ل�شمال �لإفريقي و�أوروبا، �شو�ء تعلق �لأمر بتمتني بنية 
�ملر�قبة على �حلدود �لربية و�لنقط �ملحورية لعبور �مُلَهّجرين، من قبيل 
�لتن�شيق �لأمني بني �لدول �ملغاربية �ملعنية، وتكثيف عمليات �لتم�شيط، 

�أوطانهم، مع ما ي�شتلزم ذلك من  �إلى  �إعادة �ملهاجرين  �أو يف ما يخ�س 
نفقات، �أو يف ما يتعلق بت�شوية �أو�شاع �ملهاجرين من �لناحية �لقانونية، 
حلركات  و�ل�شيا�شي  �لأمني  �لتاأثي  �إن  ثم  وحمدود.  ن�شبي  ب�شكل  و�إن 
�لهجرة من �إفريقيا نحو �ملغرب �لعربي، ل تهم دول هذ� �لأخي فح�شب، بل 
مت�س �أوروبا بدرجة �أ�شا�شية، على �عتبار �أن �لن�شبة  �لعالية من �لأفارقة 
�ملرتادين للهجرة ت�شكل �أوروبا مق�شَدهم �لرئي�س، يف حني ُيعد وجوُدهم 
وحمدودة  قليلة  فئة  با�شتثناء  وموؤقتًا،  ��شطر�ريًا  �ملغاربية  �لبلد�ن  يف 
يف  وو��شحة  دقيقة  �إح�شائيات  غياب  يف  كميًا  قيا�شها  ي�شعب   ، منهم 
�ملو�شوع. و ُتبدي �أوروبا من هذه �لز�وية بالذ�ت جمموعة من �لتخوفات 
على �أمنها �جلماعي، من قبيل » �لإخالل بالتو�زن �ل�شكاين و�لدميغر�يف« 
�إذ� ��شتح�رشنا �لإ�شكالية �لدميغر�فية ، وو�قع  د�خل جمتمعاتها، ل�شيما 
�لهرم �ل�شكاين يف بلد�نها، وقد �أ�شافت �لتطور�ت �لأمنية �لعميقة و�خلطية 
�لتي �شهدها �لعامل بعد �حلادي ع�رش من �شتنرب 2001 ، �عتبار�ت جديدة 
�شبكات  وتو�شع  و�ملخدر�ت،  �لإرهاب،  �شد�رتها  يف  �لأمن،  مفهوم  يف 
�لتهريب و�لهجرة غي �ل�رشعية. عالوة على ذلك، توؤثر �لهجرة غي �ل�رشعية 
�لقادمة من �إفريقيا عرب بالد �ملغرب على �لأمن �لقت�شادي نف�شه، حيث 
من �شاأنها �لإخالل بالتو�زن يف جمال �ل�شغل ]�ليد �لعاملة[، و�لعالقة بني 

موؤ�ش�شات �لت�شغيل و�لعمال عمومًا.

ثانيا : ما العمل للحد من تاأثريات الهجرة الإفريقية نحو 

بالد املغرب؟

�ملت�شاعدة  �لإفريقية  �لهجرة  �لتغلب على  �أن  �لورقة من  ننطلق يف هذه 
، بقدر  �أوروبا لي�س عماًل مغاربيًا منفرد�ً  �إلى  نحو بالد �ملغرب، ومن ثمَّ 
ما هو م�رشوع متكامل م�شرتك بني دول �لعبور] �ملغرب �لعربي[ وبلد�ن 
د] �أوروبا[. لذلك،  يقت�شي �لأمر �شياغة ��شرت�تيجيه �أورومغاربية  �ملق�شَ
ر فيها ب�شكل جماعي، وموؤ�ش�شة على وحدة �مل�شكل ] ظاهرة �لهجرة  مفكِّ

غي �ل�رشعية[، و�ل�رش�كة يف �حللول.                
�لهجرة  ملقاربة ظاهرة  �لأورومتو�شطي جماًل مميز�ً  �لف�شاء  ي�شكل  ـ   1
ب�شكل، �شمويل، متكامل ومندمج. �شحيح �أن موجات �لهجرة �لقادمة من 
�إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء تعرُب �أوًل وقبل كل �شيء �لبالد �ملغربية، و�أن هذه 
�لأخية هي �خلط �لأول يف �ل�شتقبال و�ملو�جهة، و�شحيح �أي�شا �أن �لبالد 
�ملغاربية، هي نف�شها، جمال تهجي للب�رش ب�شكل قانوين وغي قانوين، غي 
ي�شتلزم  �لدول �ملغاربية، بل  �أن ذلك كله ل ي�شمح بح�رش �مل�شوؤولية يف 
من �أوروبا حتمل ق�شط �أ�شا�شي منها، ما يعني �أن �لف�شاء �لأورومتو�شطي، 
لعتبار�ت تاريخية وثقافية ومو�شوعية، هو �ملجال �لطبيعي للتحاور، 
و�لهجرة  عام،  ب�شكل  �لهجرة  تفاقم  لرت�شيد  �شويًا  و�لعمل  و�لتفاو�س، 
و  منها  للحدِّ  و�قعية  وحلول  �آليات  �إلى  �لتو�شل  باأفق  حتديد�ً،  �لإفريقية 
�ملنظور.  �لزمن  يف  م�شتبعد�ً  لنا  يبدو  �لذي  �لأمر  نهائيا،  �إيقافها  رمبا 
فالالفت لالنتباه �أن ثمة مفارقة يف �لتعامل �لأوروبي مع ملف �لهجرة 
يف  �ملفارقة  هذه  مالم�شُة  وميكن  عمومًا،  �ملتو�شط  جنوب  من  �لقادمة 
�لطلبات �ملتناق�شة �لتي يوجهها �لإحتاد �لأوروبي �إلى �لدول �ملغاربية 
جنوب  �إفريقيا  دول  وتعني  بلد�نهم،  تخ�س  �لتي   ، �لهجرة  مو�شوع  يف 
متار�س  �لأوروبية  �لدول  �نفكت  ما  جهة،  فمن  �شو�ء.  حد  على  �ل�شحر�ء 
حقيقية  خطو�ت  على  �لإقد�م  ُبغية  �ملغاربية  �لبالد  على  �شغوطات 
للدَّمقرطة و�حرت�م حقوق �لإن�شان، ويف �لوقت ذ�ته، مل ترتدد يف ت�شجيع 
، عرب  �لهجرة  تدفقات  تدبي  �لن�ِشطة يف  �مل�شاهمة  �ملغاربية على  �لنظم 
و�ملعابر  �لنقط  وكل  �حلدود  يف  �لأمنية  �لرقابة  و�أدو�ت  �آليات  متتني 
�ملمكنة و�ملحتملة حلركات �لهجرة بكل �أ�شكالها.، ولو و�شل بها �لأمر �إلى 
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�لأوروبية  �ل�شيا�شات  و�لعنف، وقد لوحظ هذ� �لجتاه يف   ، �لقمع  �عتماد 
 .2006 مايو  و16   2001 �شتنرب  من  ع�رش  �حلادي  �أحد�ث  بعد  ما  حتديد�ً 
لذلك، يبدو �أن  �ملز�وجة بني تقوية �أجهزة �لرقابة على �لهجرة ، و�لإبقاء 
على قناة منتظمة لتدفقاتها، لي�شت حالًّ فعاًل لإ�شكالية �لهجرة �لنازحة 
من جنوب �ملتو�شط �إلى غربه و�شماله.و�لأكرث من ذلك، تبدو �شيا�شة رف�س 
�لهجرة ، و�ل�شعي �إلى �لق�شاء عليها ب�شكل مطلق، تفكي�ً غي �شليم ، وغي 
�لقريب  �لزمنني  يف  ممكن  غي  �لظاهرة  على  �لق�شاء  لأن  ��شرت�تيجي، 
و�ملتو�شط. فالأجدى �إعادة �لتفكي يف ق�شية �لهجرة ب�شكل مغاير، وعلى 
�أ�ش�س خمتلفة ، عنو�نها تقا�شم �لُكلفة و�مل�شوؤولية، ما يعني �لعمل �جلماعي 
على �شياغة �أطر مرجعية جديدة ملقاربة ملف �لهجرة وتاأثي�تها �ملنظورة 
�أن  �ل�شياق،  هذ�  يف  �لأورومغاربي.ونعتقد،  �لف�شاء  على  �ملنظورة  وغي 
، �لقادر على �شياغة تفكي فعال مللف  مقومات �لإطار �ملرجعي �جلديد 

�لهجرة، هي �لأمن ، مبعناه �لو��شع، و�لعد�لة، و�حلرية.
2 ـ �إلى جانب �قت�شام  �مل�شوؤولية يف �لكلفة و�لفائدة بني �أوروبا و�لدول 
�إفريقيا ب�شكل  �لنازحة من  �لهجرة  �إ�شكالية  �ملغاربية، كو�شيلة  ملقاربة 
دوًل  �ملغرب  لبالد  و�إقليمية  جهوية  م�شوؤولية  ثمة  �أن  نعتقد  مغاير، 
وجمتمعات، وهي من ز�وية �لتاأثي و�لفعالية ل تقلٌُّ �أهمية عن �مل�شوؤولية 
�مل�شرتكة مع �أوروبا. لذلك،  يقت�شي   تعزيُز �لدور �ملغاربي يف �شياغة 
 ، �لتعاون  �أدنى من  �لهجرة  وجوَد حدِّ  ُحيال ملف  �لأوروبية  �ل�شيا�شات 
و�لتكامل، بني �لبالد �ملغاربية، وهو ما يبدو، مع �لأ�شف، غي متوفر يف 
�لوقت �لر�هن، لعتبار�ت، ل ي�شمح حيز �لورقة بالإ�شهاب يف تف�شيلها. 
يف  �أو  �نفر�دية،  �شيا�شات  �ملغاربية  �لبلد�ن  �عتماد  و�قعيًا  يالحظ  فما 
�أوروبا يف معاجلة �لهجرة �لإفريقية �لعابرة  �أق�شى �حلالت، ثنائية مع 
لن  لذلك،  �ملتو�شط.  �شمال وغرب  بلد�نها نحو  لأر��شيها، و�ملتوجهة من 
تكت�شب �لدول �ملغاربية �لقدرة �لتفاو�شية �ملطلوبة يف عالقتها باأوروبا، 
�ملنطقة  باأهمية  �أوروبا  تقتنع  لن  نف�شها، كما  ��شتمرت منق�شمة على  �إذ� 
�ل�شامل  لأمنها  �لأ�شا�شية  �لق�شايا  يف  دورها  و�إ�شرت�تيجية  �ملغاربية، 
�لقت�شادي، و�ل�شيا�شي، و�لجتماعي، ما مل  ُيرك  �ملغرب �لعربي �أهميَة 
�إلى وعي �خلطورة  تكامله و�ندماجه.. فاملغرب �لعربي يف حاجة ما�شة 
�لتي تُلف وجوده �حلايل ككيانات منق�شمة، ومتباعدة، بل ومتحاربة يف 
�شمت، وبدون �إعالن ر�شمي.. لذلك، هناك �رشورة ق�شوى ل�شتعادة وعيه، 
وطاقات،  �إمكانيات،  لها  كمنطقة  �مل�شرتك  �لعمل  يف  و�إر�دته  و�إ�رش�ره، 
وقدر�ت على �لفعل يف �شيا�شات �جلو�ر، ومن �شمنها �ل�شيا�شة �لأوروبية، 
بل  �لعميقة،  وتاأثي�تها   ، �لفائقة  �أهميتها  على  �لهجرة  ق�شية  يف  لي�س 
�لهجرة ل ت�شكل �شوى ملف من ملفاتها  �أن  �لق�شايا.. و�حلال  يف جممل 

�ملعقدة و�ملت�شابكة.

الهجرة  ملحاربة  املغاربية  ال�ضيا�ضات 

ال�رسية : جترمي واأمننة

د. عبد �لنور بن عنرت 

كان  �أن  فبعد  �لهجرة،  دينامية  يف  بنيويا  حتول  �لعربي  �ملغرب  يعرف 
م�شدر� للمهاجرين �ل�رشعيني وغي �ل�رشعيني �أ�شبح �أي�شا م�شتقبال ومعرب�، 
لت�شبح �إ�شكالية �لهجرة ثالثية �لأبعاد. فهو ي�شتمر يف ت�شدير مهاجريه 
ي�شتقر  فيما  �ملتو�شط  بع�شهم  يعرب  �لذين  �لأفارقة  �ملهاجرين  وكذلك 
�لبع�س �لآخر يف �لدول �ملغاربية �لتي وجدت نف�شها بني �شند�ن �أوروبا 
ومطرقة �لهجرة �لإفريقية: �أوروبا ت�شغط عليها لت�شبح قاعدة �أمامية لها 

حمدد�ت  هي  فما  �لأفارقة.  �ملهاجرين  من  جحافل  و�شول  ي�شتمر  فيما 
�ل�شيا�شات �ملغاربية يف هذ� �ملجال، وفيما تتمثل هذه �ل�شيا�شات؟

تاأخر يف معاجلة الظاهرة.. وغلبة البعد الأوروبي على 

البعد الإفريقي

تاأخرت �لدول �ملغاربية بع�س �ل�شيء يف معاجلة ظاهرة �لهجرة �ل�رشية 
وذلك لأ�شباب عدة. �أولها �أنها كانت – ول ز�لت – م�شدر� للمهاجرين باجتاه 
�أوروبا وبالتايل ت�شتخدم هذه �مل�شاألة كورقة �شغط على �لأوروبيني مقابل 
�أنها كانت تعترب  �لإن�شان و�لدميقر�طية. ثانيها  �لنظر عن حقوق  غ�شهم 
�لهجرة هما �أوروبيا. ثالثها �أنها تتجنب باأن تو�شف بدركي �أوروبا. بيد 
�أن �لو�شع تغي، فال�شغط �لأوروبي �ملتز�يد و�لتدفق �مل�شتمر للمهاجرين 
�لأورو- �لعالقة  �لبنيوي يف  �خللل  �أن  �إل  �لتحرك.  عليها  �لأفارقة حتما 

مغاربية حدد عمليا �خليار�ت �جليو�شيا�شية للدول �ملغاربية.
�لدول  بها  �أمنية تقوم  �ل�رشية تعرب عن مناولة  �لهجرة  �أن حماربة  يبدو 
�ملغاربية ل�شالح �أوروبا )دول و�حتاد�( �أكرث مما تعرب عن تقاطع للم�شالح 
�لأوروبية-�ملغاربية )مع �لتاأكيد على �أن �مل�شالح �ملغاربية متعددة( لأن 
�لعملية تخدم يف نهاية �ملطاف �مل�شالح �لأوروبية �أ�شا�شا، خا�شة و�أنها 
ت�شي �إلى ت�شدير للنموذج �لأوروبي ب�شكل يكاد يجعل �لرت�شانة �لت�رشيعية 
�ملغاربية ملحقا لرت�شانة �لحتاد �لأوروبي. بالطبع ي�شعى �شن �لقو�نني 
�ملو�ئمة  هذه  �أن  بيد  �لهجرة،  تطور�ت  مع  �لوطنية  �لت�رشيعات  ملو�ئمة 

ت�شي باجتاه مطابقتها و�لقو�نني �لأوروبية.
ومن ثم وقعت �لدول �ملغاربية يف ماأزقني. �أولهما �أنها متار�س �ليوم ما 
كانت تعيبه بالأم�س �لقريب على �لأوروبيني. �عتادت �خلطابات �لر�شمية 
ي�شاهم  ل  �أنه  بدعوى  �لهجرة  �لأوروبي  �لطرف  حتميل  على  �ملغاربية 
�قت�شادية  م�شكلة  مبعاجلة  وباتهامه  جي�نه،  تنمية  يف  �لكايف  بالقدر 
نف�س  وتتبنى  خطاه  على  �ليوم  ت�شي  لكنها  �شيا�شية-�أمنية...  باأدو�ت 
وقدر�ت  �شالحيات  وبتعزيزها  مت�شددة  قو�نني  ب�شنها  �لأمنية  �ملقاربة 
�ل�شو�طئ..(.  �لأمنية )درك، �رشطة، حر��س  )عدة وعتاد�( خمتلف �لأجهزة 
�إذ كيف  �لأفارقة على �ملحك،  �أنها ت�شع عالقاتها مع جي�نها  ثانيهما 
�لذي  �لوقت  يف  �لإفريقية  �لدول  مع  جدية  تعاونية  عالقات  بناء  ميكن 
�ملغاربية؟ ويعد  �لدول  �لأفارقة ويجرمون يف  �ملهاجرين  فيه  ي�شتهدف 
موقف ليبيا �لأكرث حرجا، فليبيا �لتي �عتربت نف�شها قبلة �لأفارقة - مما 
�شجع �لهجرة �لإفريقية – �تخذت �إجر�ء�ت مت�شددة ملحاربة �لهجرة ب�شكل 

يتناق�س وخطابها �لأفريقي.
هكذ� ف�شلت �لبلد�ن �ملغاربية يف بع�س �خليار�ت حا�شمة �لأمر ل�شالح �لبعد 
�لأوروبي على ح�شاب عمقها �لإفريقي، بيد �أن �ملنطق يفر�س مز�وجة بني 
�خليارين خدمة للم�شالح �ملغاربية �أ�شا�شًا... وعليه فاإن �لدول �ملغاربية مل 
تعد دركيا ي�شهر على حماية حدود �أوروبا من »�لتهديد �لب�رشي« فقط، بل 

�أ�شبحت �أي�شا تعمل بنف�شها على فك �لرت�بط مع عمقها �لإفريقي!

حماور التحرك: تعزيز مراقبة احلدود، البعد املوؤ�س�ساتي 

والبعد القانوين )�سن قوانني مت�سددة(

يف   - �لأوروبية  �لطريقة  على   – �أمنية  مقاربة  �ملغاربية  �لدول  تبنت 
هذه  وتلقى  �أ�شا�شية.  حماور  ثالث  على  مركزة  �ل�رشية  �لهجرة  معاجلة 
�ملقاربة دعما �أوروبيا )تكوين، متويل....(. بينما يبقى �ملحور �لأبرز، �أي 
ب�شبب  مهم�شا  �ملغاِدرة  بالهجرة  يتعلق  فيما  �لجتماعي-�لقت�شادي، 
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مر�قبة  �إجر�ء�ت  تعزيز  �لأول  �ملحور  يخ�س  �لأمنية.  �ملعاجلة  طغيان 
�ل�شاأن  هو  كما  وم�شرتكة  )حملية  بحرية  برية،  دوريات  تنظيم  �حلدود؛ 
بعمليات  �لقيام  وجوية؛  و�إيطاليا(  ليبيا  وبني  و�إ�شبانيا  �ملغرب  بني 
مت�شيط برية؛ �لهتمام بالعمل �ل�شتخبار�تي ملحاربة تهريب �ملهاجرين 
�لذي  �لبلد  �إلى  ترحليهم  لت�شهيل  �لوطني  �لرت�ب  دخولهم  قبل  �ل�رشيني 
ت�شللو� منه؛ تدعيم �أجهزة �لأمن باملعد�ت �حلديثة؛ تنظيم دور�ت تدريبية 
�لأمن؛  لرجال  �لأوروبية(  �لأطر�ف  )مع  ودولية  وطنية  متخ�ش�شة 
�ملعلومات  لتبادل  نظام  �إقامة  �ل�رشيني؛  �ملهاجرين  لإيو�ء  مر�كز  فتح 
�لتي  �ملغاربية  �لدول  �أن  هنا  و�ملالحظ  �ل�رشية...  �لهجرة  بخ�شو�س 
�ملال  من  �لكثي  ر  ت�شخِّ �لعمل،  فر�س  خللق  �ملالية  �ملو�رد  ب�شح  تتذرع 
�أزمة �جتماعية-�قت�شادية بدل  �لأمنية، معاجلة نتائج  �لأجهزة  لتعزيز 

�لعمل على �جتثاث جذورها...
هيئات  با�شتحد�ث  �ملوؤ�ش�شاتي  بال�شق  �لثاين  �ملحور  يتعلق  بينما 
�شلطة  متار�س  �لد�خلية  وز�ر�ت  �أن  ومبا  �ل�رشية.  �لهجرة  يف  متخ�ش�شة 
�لهجرة  عن  بامتياز  �مل�شئولة  �لهيئة  منها  جتعل  و��شعة  و�شالحيات 
�ل�شو�طئ و�لقو�ت  �لدفاع(، حر��س  )�لتابع لوز�رة  �لدرك  �أن  �ل�رشية، رغم 
�لبحرية ت�شاهم يف هذه �ملهمة، فاإن �ل�شق �ملوؤ�ش�شاتي �نح�رش فيها. ففي 
�ملغرب مثال مت �إن�شاء مديرية �لهجرة ومر�قبة �حلدود على م�شتوى وز�رة 
�لتهريب،  �لهجرة و�شبكات  �لد�خلية، تتولى حتليل �ملعلومات بخ�شو�س 
�لتكفل بن�رش �لوحد�ت �لعملياتية، مر�قبة نقاط �حلدود �لتي يت�سلل منها 
يف  متخ�ش�شة  م�شلحة  ��شتحدثت  جهتها  من  موريتانيا  �ملهاجرون... 

وز�رة �لد�خلية تتولى نف�س �ملهام تقريبا.
�أما �ملحور �لثالث فيخ�س تبني تر�شانة من �لقو�نني �ملت�شددة متيزت كلها 
 )sécurisation( بتجرمي �لهجرة غي �ل�رشعية. ويعني �لتجرمي و�لأمننة
– كما هو �حلال يف �أوروبا – �إيجاد عالقة بني �ملهاجر )�ل�رشي وحتى 
)�إرهاب، تهريب  �لأمنية  �لتهديد�ت  �أو  �لتحديات  �ل�رشي( وجملة من  غي 
فاإن  وللتذكي  �أمنية.  م�شاألة  �لهجرة  وجعل  منظمة...(  جرمية  �ملخدر�ت، 
�أ�شبحو� مبوجب هذه  �أي�شا بحريات مو�طنيها �لذين  هذه �ملقاربة مت�س 

�لقو�نني معر�شني للعقوبات.
وكان �ملغرب �شباقا يف هذ� �لإطار حيث �شن قانونا )02.03( يف فرب�بر 
و�إقامة  �إجر�ء�ت دخول  من  �شدد  �ل�رشية  �لهجرة  2003 خا�شا مبحاربة 
�لأجانب على �لرت�ب �ملغربي. عدل هذ� �لقانون �خلا�س بالإقامة و�لهجرة 
)�لو�فدة و�ملغادرة(، و�لذي دخل حيز �لتنفيذ يف نوفمرب 2003، �لقو�نني 
جرم  حيث  �ل�رشية  �لهجرة  ب�شاأن  جديدة  عقوبات  ��شتحدث  كما  �ل�شابقة 
من  متتد  �ملهربني  على  عقوبة  و�شلط  �ل�رشعيني  غي  �ملهاجرين  تهريب 

ع�رش �شنو�ت �شجنا �إلى �ل�شجن �ملوؤبد.
�أما لبيبا فتبنت جملة من �لت�رشيعات كان �أخرها قانون رقم 19/2010 
عقوبات  م�شلطا  �ل�رشية  �لهجرة  يجرم  و�لذي   2010 جانفي  يف  �ل�شادر 
على �ملهاجرين �ل�رشيني، �أفر�د �شبكات ت�شهيل وتنظيم عبور �ملهاجرين 
وين�س  عنهم.  يبلغ  ل  من  وحتى  ي�شغلهم  ياأويهم،  ي�شاعدهم،  من  وكل 
هذ� �لقانون على معاقبة »�لأجنبي �ملهاجر غي �ل�رشعي بعقوبة �حلب�س 
�لأر��شي  من  �إبعاده  وعلى  دينار«  �ألف  عن  تزيد  ل  بغر�مة  �أو  بال�شغل 
خطى  على  ت�شي  وبهذ�  بها«.  �ملحكوم  للعقوبة  تنفيذه  »مبجرد  �لليبية 
�ملغرب كونها تتبنى هي �لأخرى �ملقاربة �لأمنية �لأوروبية يف معاجلة 
�لهجرة غي �ل�رشعية، حيث جاء هذ� �لت�رشيع �ملت�شدد ليتو�فق و�لتفاقات 
�أن ليبيا  �إيطاليا و�لحتاد �لأوروبي. للتذكي  �لتي وقعت عليها ليبيا مع 
على  �شحيحة  تاأ�شي�ت  يحملون  ل  �لذين  �لأجانب  �لعمال  �إجبار  قررت 
متز�يدة  عمالة  �إلى  بحاجة  فهي  مفارقة؛  ليبيا  وتعي�س  تر�بها.  مغادرة 

نف�س  يف  لكنها  �لدولية،  �لعقوبات  رفع  منذ  �شخمة  ور�شة  �شارت  لأنها 
�لوقت �أ�شبحت �أكرث ت�شدد� قي جمال �لهجرة.

وي�شلط  �ل�رشية  �لهجرة  يجرم   2003 يف  قانونًا  تون�س  �شنت  جهتها  من 
عقوبات على �ملهاجرين �ل�رشيني، ع�شابات �لتهريب، من ي�شهل �أو ي�شاهم 
�لإبالغ  يف  يتخلف  من  على  وحتى  �إيو�ئهم  يف  �أو  �ملهاجرين  عبور  يف 
عن وجود عمليات تهريب لهوؤلء. وحدد �لعقوبات �لتي تطال �لأ�شخا�س 
�ملنخرطني يف جرمية �لهجرة �ل�رّشية بال�شجن ملدة ترت�وح ما بني ثالثة 
�أ�شهر وع�رشين عاما، وبغر�مات مالية ت�شل �إلى مائة �ألف دينار تون�شي. 
�ملهاجرين،  تهريب  عليها ع�شابات  تعتمد  �لتي  �لتحتية  �لبنية  ول�رشب 
تبنت تون�س قانونا يف جانفي 2004 عدلت فيه �إجر�ء�ت �متالك مر�كب 
بالتحكم  �لإجر�ء�ت  هذه  مثل  ت�شمح  �لركاب.  �شفن  وكذلك  �ل�شيد  و�شفن 
يف �ملالحة �لبحرية يف �ملر�فئ �لتون�شية وبتجنب وجود ور�شات �رشية 
ل�شناعة �ملر�كب �خلفيفة �لتي ت�شتخدمها ع�شابات �لتهريب �لب�رشي. كما 
�شددت يف نف�س �ل�شياق �لإجر�ء�ت �خلا�شة بوثائق �ل�شفر ودخول و�إقامة 

�لأجانب على تر�بها.
تخ�شي�شها  حيث  من  و�شوحا  و�أكرث  مت�شددة  قو�نني  ف�شنت  �جلز�ئر  �أما 
�جلز�ئري  �لقانون  ويجرم  �ملغاِدر.  و�ملهاجر  �لو�فد  للمهاجر  ن�شو�شا 
و�أفر�د  �ل�رشي  �ملهاجر   )2008 )مار�س  �لأجانب  و�إقامة  دخول  حول 
�شبكات �لعبور م�شلطا عقوبات ترت�وح بني �شنتني وخم�س �شنو�ت �شجنا، 
�إن�شاء  �لقانون  ورخ�س  �ل�شالح.  حمل  حال  يف  �أ�شد  �لعقوبة  هذه  وتكون 
�ملهاجر  �جلز�ئر  جترم  �لقانون  بهذ�  �ل�رشيني.  �ملهاجرين  لإيو�ء  مر�كز 
لقانونها  وبتعديلها  �رشعية.  غي  بطريقة  تر�بها  يدخل  �لذي  �أي  �لو�فد، 
يغادر  �لذي  �أي  �ملغادر  �ملهاجر  �أي�شا  جترم   2009 فرب�ير  يف  �جلنائي 
�جلز�ئر بطريقة غي �رشعية. وين�س �لقانون �ملعدل على عقوبة بال�شجن 
متتد بني �شهرين �إلى �شتة �أ�شهر »لكل جز�ئري �أو �أجنبي مقيم يغادر �لرت�ب 
�لوطني بطريقة غي �رشعية« وعلى عقوبة يف حق �ملتورطني يف عمليات 
تهريب �ملهاجرين ت�شل �إلى خم�س �شنو�ت �شجنا وحتى ع�رش �شنو�ت يف 

حال وجود ق�رش �شمن �ملهاجرين �ملهربني.
�لقانون  �أن  رغم  �لهجرة.  جترمي  نحو  �لأخرى  هي  فتتجه  موريتانيا  �أما 
جنحة،  �أو  جرمية  �رشعية  غي  بطريقة  ولو  �لهجرة  يعترب  ل  �ملوريتاين 
لهذ�  �لأمنية تقبل على توقيف و�عتقال �ملهاجرين. ونظر�ً  �لأجهزة  فاإن 
على  موريتانيا  تعمل  �لأوروبية  لل�شغوطات  و��شتجابة  �لقانوين  �لفر�غ 
تبني قانون يف هذ� �ملجال. يتوقع �أن ي�شي م�رشوع قانون رقم 09/003 
�إيل موريتانيا على  �للجوء  �لأجانب وباحلق يف  و�إقامة  �خلا�س بدخول 
قد  �حلكومة  وكانت  �لأخرى.  �ملغاربية  �لدول  لقو�نني  �ملت�شددة  �خلطى 
�أ�شدرت مر�شوما )092-74( يف �أفربل 2008 حددت فيه �رشوط ��ستخد�م 
�لعمالة �لأجنبية و�أن�شاأت مبوجبه رخ�شة �لعمل للعمال �لأجانب. حماولة 
منظومة  لإن�شاء  وكذلك  �لبلد  يف  وعملهم  �لأجانب  �إقامة  لتنظيم  منها 
�لأجانب  �ملو�طنني  من  �ملوريتانية  �ل�شلطات  طلبت  وطنية،  �إح�شائية 
�حل�شول على بطاقات قن�شلية وت�شاريح �إقامة. ويدل ��شتحد�ث م�شلحة 
متخ�ش�شة يف وز�رة �لد�خلية على �أن �لهجرة غي �ل�رشعية �أ�شبحت من 

�لأولويات �لأمنية �ملوريتانية.

تن�سيق غائب واتهامات مغاربية متبادلة

رغم تقارب بل وتطابق �ل�شيا�شات �لوطنية ل توجد �شيا�شة مغاربية من�شقة 
�ملغاربية  �لدول  يكلف  �ل�رشعية وهذ� ما  �لهجرة غي  يف جمال حماربة 
�لكثي من �ملال و�جلهد مقابل نتائج هزيلة... بل �أ�شحبت �لق�شية مثار� 
�لهجرة  حماربة  بعدم  �لتهامات  �ملغاربية  �لدول  بتبادل  للخالفات 
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�ل�رشية �لإفريقية بجدية وبت�شاحمها معها و�تهام �لو�حدة منها �لأخرى 
بت�شويق �ملهاجرين �ل�رشيني �لذين يدخلون تر�بها نحو تر�ب جي�نها. فقد 
�تهم �ملغرب �جلز�ئر بالت�شامح مع �ملهاجرين �لإفريقيني لعبور �أر��شيها 
باجتاه جري�نها. وهذ� ما ترف�سه �جلز�ئر �لتي ردت مبقاطعة قمة �لرباط 
�لأورو-�أفريقية حول �لهجرة. ول نقول �شططا �إن �عتربنا مو�شوع �لهجرة 
م�شاألة خالفية �إ�شافية يف �شجل �خلالفات �لبينية �ملغاربية. ف�شال عن 
للبناء  بالن�شبة  �جلانبية  �خل�شائر  ذ�ت  �لإجر�ء�ت  بع�س  هناك  فاإن  هذ�، 
�لإقليمي �ملغاربي مثل قر�ر ليبيا يف 2007 فر�س �لتاأ�شية على �لرعايا 

�ملغاربة لدخول �أر��شيها.

هدر لالإمكانات.. واإمكانيات العمل امل�سرتك

�لعمل  رغم �شعوبة تن�شيق �جلهود �ملغاربية يف خمتلف �ملجالت، فاإن 
تقود  �أن  �ملفرو�س  من  و�أنه  خا�شة  �رشورة  يبقى  �مل�شرتك  �لإقليمي 
للمال  �قت�شاد�  للوقت،  ربحا  م�شرتكة  ��شتجابات  �إلى  م�شرتكة  حتديات 
عاجزة  فر�دى  �لوطنية  �لقدر�ت  فاإن  ذلك  على  زيادة  للنجاعة.  وحتقيقا 
عن مر�قبة �حلدود ب�شكل جيد لأن �لإمكانات حمدودة و�ل�رشيط �حلدودي 
طويل. كفانا هدر� لالإمكانيات، يف ظل �شح متز�يد �ملو�رد، ولنبحث يف 
�لتي  �لهجرة  ملف  ت�شيي  جمال  يف  �مل�شرتك  �ملغاربي  �لعمل  �إمكانات 

تزد�د ت�شابكا وتعقيد�، ل تنفع معها �شيا�شيات وطنية حمدودة ومعزولة.

الهجرة املغاربية البينية: حالة ليبيا

د. �أحمد علي �لأطر�س

متهيد

�ملغرب  دول  بني  و�لهجرة  عام،  ب�شكل  �لهجرة  م�شاألة  يف  �خلو�س  عند 
يف  �لليبية  �حلالة  على  �لرتكيز  م�شوغات  حو�شلة  ميكن  حتديد�ً،  �لعربي 
و�لقانونية،  و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية  �جلغر�فية  �ملعطيات  من  جملة 
و�لتي تو�شح بجالء �أهميتها �لق�شوى مقارنة بحالت �لدول �ملطلة على 
�لأبعاد تعترب ركائز مهمة يف حتليل  حو�س جنوب غرب �ملتو�شط. هذه 
ظاهرة �لهجرة �إلى ليبيا، ومن كافة جو�نبها. ففي حالة �لتن�شيق ومر�عاة 
�ل�شيا�شات و�لت�رشيعات و�لبناء �ملوؤ�ش�شاتي ذ�ت �لعالقة �شت�شاهم �لهجرة 
�لق�شور يف  �أو  �أما يف ظل غياب  �لتنمية.  �إيقاع عملية  وب�شكل يف �شبط 
مر�عاة ذلك �شتوؤدي حتما �إلى نتائج �شلبية وخيمة. يف هي �لورقة �شن�شلط 
�ل�شوء، وبقدر من �لتحليل �ملو�شوعي، حمدد�ت ومنطلقات ظاهرة �لهجرة 

�إلى ليبيا، وذلك من خالل �لطرح �مل�شار لها �شلفًا.  

اأول : البعد اجلغرايف

تتميز ليبيا مبوقع ��شرت�تيجي مهم وم�شاحة كبية ن�شبيًا )حو�يل 1، 759، 
�لأفريقية وتطل على جنوب  �لقارة  �شمال  تقع يف  540 كم مربع(. فهي 
حو�س �لبحر �ملتو�شط ب�شو�طئ يبلغ طولها 1900 كم، وحتدها �شت دول 
و�جلز�ئر(  )تون�س  مغاربية  عربية  و�ثنان  عربية  دول  �أربع  �شمنها  من 
�جلارتني  �ملغاربيتني  �لدولتني  هاتني  مع  حدودها  طول  ي�شل  حيث 
حو�يل 1295 كم. �إل �أن �ملنطقة �ملتاخمة على �حلدود مع تون�س و�جلز�ئر 
ت�شكل  �أن  من  لق�شوة طبيعتها مما حرمها  نتيجة  �حلياة  تفتقر ملقومات 
�لأمنية،  �ل�شيطرة  �شعوبة  عن  ناهيك  �لو�شع،  هذ�  عمر�ين.  جذب  موطن 

�أ�شهم بالطبع يف تز�يد ظاهرة �لت�شلل و�لتهريب و�لهجرة عرب �حلدود. 

ثانيًا : البعد القت�سادي

�لقت�شاد  يعول  حيث  �لريعية،  �لقت�شاد�ت  ذ�ت  �لدول  من  ليبيا  تعترب 
يعد   ،1959 عام  يف  مرة  لأول  �كت�شف  �لذي  و�لغاز،  �لنفط  على  �لليبي 
�مل�شدر �لأ�شا�س للدخل �لوطني. �إن �لوفرة �لنفطية يف ليبيا، مدعوما بقلة 
عدد �ل�شكان )حو�يل 6 مليون ن�شمة ح�شب �إح�شاء�ت 2007(، �أ�شهمت يف 
جعل ليبيا من �لدول �لرئي�شة �مل�شدرة لهذه �لرثوة )وخا�شة يف جمموعة 
�لأوبك(، بل و�لأغنى يف �إفريقيا. فعلى �شبيل �ملثال، ت�شي �لتقدير�ت على 
�إن �إجمايل �لدخل �لوطني �لليبي ل�شنة 2007 و�شل 79 مليار دولر، �أي �أن 
معدل دخل �لفرد ز�د بقليل عن 13 �ألف دولر يف �ل�شنة ذ�تها. هذ� ��شتلزم 
��شتجالب عدد هائل من �لقوى �لعاملة �لأجنبية، كما �أ�شهم، وب�شكل كبي، 
يف جعل ليبيا موطن جذب للعاطلني عن عمل، وخا�شة من �لدول �لإقليمية 

�ملجاورة، و�لتي تعاين من �رتفاع يف معدلت �لبطالة.
رغم �يجابيات تو�فر �لقدرة �ملادية لالإنفاق على �مل�رشوعات �لتنموية �إل 
�رتبط مب�شدر  �لليبي لكونه  �شلبا على �لقت�شاد  �نعك�شت  �أن هذه �حلالة 
ليبيا،  يف  �لعامة  �ل�شيا�شة  �شهدتها  �لتي  �لنتكا�شات  �إلى  �إ�شافة  و�حد، 

و�لناجمة عن عدة عو�مل د�خلية وخارجية.

ثالثًا : البعد ال�سيا�سي

�لدول ي�شكل  �لتطرق لظاهرة �لهجرة بني  �ل�شيا�شي عند  �إن �لتطرق للبعد 
وذلك  �ملغاربية،  �لدول  بينها  ومن  �لعربية،  �ملنطقة  يف  خا�شة  �أهمية 
ب�شبب طبيعة ممار�شة �ل�شيا�شة و�حلكم يف هذه �لدول. �إن م�شتوى �لعالقة 
وب�شكل  �إيجابا،  �أو  �شلبا  ينعك�س  �حلاكمة  �لعربية  �ل�شيا�شية  �لنظم  بني 
�شبيل  على  �لب�رش.  وحركة  تنقل  �ن�شيابية  مدى  على  وملحوظ،  كبي 
�أعلنت ليبيا يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي ولأ�شباب  �ملثال، عندما 
تكتيكية حم�شة، �أنها "�أر�س كل �لعرب" و�أقرت ر�شميًا معاملة �لعرب يف 
ليبيا �أ�شوة باأ�شقائهم �لليبيني، تدفق �إلى ليبيا كم هائل من �لعرب بغية 
معظم  مع  ليبيا  بني  �لعالقات  �شاءت  وحني  �لتوجه.  هذ�  من  �ل�شتفادة 
�لدول �لعربية ب�شبب ظروف معينة، �أبرزها موقف �لنظم �لر�شمية �لعربية 
معاملة  جتاه  �لليبي  �لطرح  تبذل  و�لغرب،  ليبيا  بني  لوكربي  �أزمة  من 
�لدخول و�لإقامة و�لعمل  "�ملعاملة باملثل"، من حيث  �لعرب، وفق مبد�أ 

وغيها من �لمتياز�ت.
وفقا ملا مت تو�شيحه، ي�شتوجب �حلديث عن مكانة ليبيا يف �شياق �لهجرة 
�لبينية �ملغاربية ت�شليط �ل�شوء على منط �لعالقات بني ليبيا ودول �ملغرب. 
م�شار  �إلى  ومركز،  خمت�رش  وب�شكل   ، لالإ�شارة  �شن�شعى  �ملنطلق  هذ�  من 
�جلماعي  �لن�شق  فاعلية  عدم  ب�شبب  �جلماعية،  ولي�س  �لثنائية،  �لعالقات 
للعالقات �ملغاربية، و�برز دليل على ذلك �لعجز �أو �ل�شلل �لتام �لذي يعرتي 

�لإطار �لتنظيمي �لأ�شمل لهذه �لعالقات و�ملتمثل يف "�لإحتاد �ملغربي".

العالقات الليبية التون�سية

�إلى  ليبيا يف منا�شبتني  �شعت   1969 ليبيا يف عام  �لثورة يف  قيام  بعد 
�أن تلك �ملحاولت باءت بالف�شل نتيجة رف�س  �إل  قيام �حتاد مع تون�س 
ذلك،  عقب  �أ�شمل.  مغاربي  �إحتاد  تاأ�شي�س  يف  �لرغبة  مربر  حتت  تون�س 
�لبلدين  بني  �لعالقات  يف  �لتوتر  �شاد  �لثمانينات،  منت�شف  يف  حتديد� 
�جلارين حيث و�شل �إلى ذروته حني تنازع �لطرفان حول �حلدود �لبحرية 
�لغنية بالنفط و�لتي ح�شمت لحقا عرب حمكمة �لعدل �لدولية. �أ�شف �إلى 
40000 من �لعمالة �لتون�شية بذريعة �لأزمة  ذلك قر�ر ليبيا طرد حو�يل 
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�لقت�شادية �لناجمة عن تدين �أ�شعار �لنفط. باملقابل، قامت تون�س بطرد 
300 ليبيا، من بينهم 30 دبلوما�شيا.

حت�شن  �إلى  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لأحد�ث  تطور�ت  �أدت  لحقا 
�إلى متتع �لبلدين باأعلى درجة  ملحوظ يف �لعالقات حتى و�شلت حاليا 
من �لتعاون �مل�شرتك يف �ملنطقة �ملغاربية، وذلك يف �شتى �ملجالت. مرد 
هذ� �لتقارب يرجع لأ�شباب �شيا�شية، ناهيك عن �لتجاور �جلغر�يف ومتاثل 
�لن�شيج �ملجتمعي، و�شهولة وقلة تكاليف تنقل �لأفر�د و�ل�شلع عرب �لبلدين. 
حيث  مذهاًل،  منو�ً  �لبلدين  بني  �لأفر�د  تنقل  ي�شهد  �ملثال  �شبيل  فعلى 
ي�شكل �لليبيني �لقا�شدين تون�س لأغر��س متعددة، وعلى ر�أ�شها �ل�شياحة 
�ملغربية.  �لدول  بني  رقم  �أكرب  �لعالجية،  و�ل�شياحة  �لتقليدي  مبفهومها 
ففي �لن�شف �لأول من �شنة 2009 مثاًل، و�شل عدد �ل�شياح �ملغاربيني يف 
تون�س حو�يل مليون ون�شف �شائح، معظمهم من ليبيا )قر�بة .21 مليون(. 
�أغر��س،  لعدة  يوميا  �لتون�شيني  من  كبي  عدد  ليبيا  يق�شد  حني  يف 
نتيجة  �أو  �لعمل  لغر�س  و�لزيار�ت  �لتجارية  و�لن�شاطات  �لت�شوق  �أهمها 

للم�شاهرة، وكذلك تنقل �ملقيمني يف ليبيا.

العالقات الليبية اجلزائرية

بع�س  مع  ح�شنة،  جمملها  يف  �جلز�ئرية  �لليبية  �لعالقات  تبدو  ن�شبيًا، 
�حلذر من كال �جلانبني يف بع�س �لأحايني. �إن �أهم �أ�شباب حالة �ل�شتقر�ر 
بني  �لروؤى  يف  �لتناغم  عن  ناجم  �لعالقات  هذه  ت�شهدها  �لتي  و�لودية 
قيادتي �لبلدين فيما يتعلق بالق�شايا �لعربية و�لدولية، ولكونهما �أي�شا 
من �لدول �لرئي�شة �مل�شدرة للنفط. لكن هذ� ل يعني �أن خالفات قد وقعت 
�لق�شايا �خلالفية حدثت عند حماولة ليبيا قيام  �أبرز  �لبلدين، فمن  بني 
وحدة مع تون�ش يف مطلع �ل�سبعينيات من �لقرن �لفارط، و�الأخرى عندما 
مت �لتوقيع على "معاهدة وجدة" بني ليبيا و�ملغرب يف عام 1984؛ �إ�شافة 
�إلى على وجود خالف حدودي/�إقليمي م�شترت بني �لبلدين �جلارين. رغم 
�لتعاون  �أن  �إل  �لدولتني  هاتني  بني  �لعالقات  �شاد  �لذي  �لودي  �لطابع 
بينهما يف عدة جمالت وكذلك تو�جد �جلز�ئريني يف ليبيا  لز�ل حمدود� 
مقارنة بتون�س مثال، رغم �أن هناك دعو�ت من �لطرف �جلز�ئري بت�شجيع  
�لبلدين  �ل�شبب قد يكمن يف كون  �لليبي يف �جلز�ئر وحتفيزه.  �ل�شتثمار 

من �لدول �لنفطية.

العالقات الليبية املغربية

بالتوتر  �ملغربية  �لليبية  �لعالقات  �ت�شمت  �جلز�ئر،  مع  للعالقات  خالفا 
منذ قيام �لثورة يف ليبيا حتى �شنة 1985. ولفهم طبيعة هذه �لعالقات 

و�لتطور�ت �لتي حلقت بها ميكن ت�شنيفها �إلى ثالث مر�حل: 

املرحلة الأوىل: 1975-1969

هيمنت  �حلقبة‘  تلك  يف  �ل�شائدة  يف  و�لدولية  �لإقليمية  للظروف  نظر�ً 
�خلالفات �ل�شيا�شية و�لإيديولوجية �لعميقة بني �لنظامني يف كال �لبلدين 

مما �أدي �إلى تبادل �لتهم و�لقطيعة �لتامة.

املرحلة الثانية: 1984-1976

تفاقمت  حيث  �لفرتة  هذه  يف  �كرب  ب�شكل  �لبلدين  بني  �لعالقات  �شاءت 
للمغرب  �شيا�شات ومو�قف معار�شة  ليبيا  �نتهاج  �لق�شايا �خلالفية مع 

فيما يتعلق بالنز�ع حول ما ي�شمى بال�شحر�ء �لغربية.

املرحلة الثانية: 84-19 حاليًا 

ليبيا  تخلي  �إثر  وذلك  للنظر،  ملفت  وب�شكل  �لعالقات  خاللها  حت�شنت 
�لتقارب  تعزز  ولقد  �ل�شحر�ء.  ق�شية  يف  للمغرب  �ملناه�س  موقفها  عن 
بالتوقيع على "معاهدة وجدة" �لتي متحورت حول �لتعاون يف �ملجالت 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
�أنها  �أن  �إل  �لعالقات  �لتي حلقت بهذه  �لرغم من بع�س �لنتكا�شات  على 
�أن  �إل  �ل�شيا�شي.  �ل�شق  �لتناغم وخا�شة يف  ��شتمرت ودية وعلى قدر من 
�لأ�شخا�س  حركة  �ن�شيابية  وخا�شة  و�لتجاري،  �لقت�شادي  �لتعاون 
و��شتمر�ر  �جلغر�يف  �لتباعد  ب�شبب  �ملرجوة  للطموحات  يرقى  و�ل�شلع، مل 
�إغالق �ملنافذ �حلدودية بني �جلز�ئر و�ملغرب منذ 1995. ومع ذلك ت�شكل 
)حو�يل  �لو�فدة  �لعمالة  من  كبي  عدد  ليبيا  يف  �ملغربية  �لعاملة  �لقوى 

ن�شف مليون(.

العالقات الليبية املوريتانية

بالتاأرجح و�لتذبذب.  �لليبية �ملوريتانية  �لعالقات  �ت�شمت جممل م�شية 
�إلى حالة عدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لتغي �مل�شطرد  قد يرجع �شبب ذلك 
يف �أنظمة �حلكم يف موريتانيا، مما �أدى �إلى حالة عدم �لثبات يف �ملو�قف 
هذه  يف  لالنتباه  �ملثي  �أن  �إل  و�لإقليمية.  �جلهوية  �لق�شايا  عديد  جتاه 
�إي  �لبلدين يتحدد وفق مو�قف وتوجهات  �لعالقات بني  ن�شق  �أن  �حلالة 
نظام حاكم يف موريتانيا حيال �لقيادة يف ليبيا، وذلك من حيث م�شتوي 
�لتو�فق يف �لروؤى من عدمه. ومن �أبرز حمطات �لتوتر بني �لبلدين ح�شلت 
و�لأخرى  1999؛  يف  "�إ�رش�ئيل"  مع  عالقات  موريتانيا  �أقامت  عندما 
كانت يف عام 2003 عندما �تهمت موريتانيا ليبيا بتقدمي �لدعم �ملايل 
لقلب نظام �حلكم يف موريتانيا. �إل �أن ذلك مت �حتو�ئه لحقا بتويل قيادة 
وت�شوية  "�إ�رش�ئيل"،  مع  �لعالقات  وقطع  موريتانيا،  يف  �حلكم  جديدة 
�لتنويه  يجب  �ل�شياق  هذ�  مغاربية. يف  و�شاطات  �لأخرى عرب  �خلالفات 
�لليبي �ملوريتاين، ويف معظم �ملجالت،  لز�ل  �لتعاون  �أن م�شتوي  �إلى 

�لأ�شعف �شمن �لإطار �ملغاربي. 

رابعًا/ البعد القانوين

ليبيا،  بها  �لتي مرت  �ل�شيا�شية  �ملو�قف  و�لتغي�ت يف  للتطور�ت  نتيجة 
دول  مع  تلك  فيها  مبا  �خلارجية،  �لليبية  �لعالقات  طبيعة  على  وبناًء 
)�ل�رشعية  �لهجرة  على  جلي،  وب�شكل  ذلك،  �نعك�س  فقد  �لعربي،  �ملغرب 
وغي �ل�رشعية( يف �لتنظيم �لت�رشيعي و�لبناء �ملوؤ�ش�شاتي �لقانوين �لليبي. 
و�لثبات  �ل�شتقر�ر  عدم  من  للجدل  مثية  حالة  �إلى  حمالة،  ل  �أدى،  هذ� 
�إلى  �أدى هذ� �لو�شع  يف و�شع �شيا�شة عامة حيال مو�شوع �لهجرة. لقد 
من  �جلدية  من  ب�شئ  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �لت�رشيعات  مع  �لتعاطي  عدم 
قبل ذوي �لعالقة، رغم �ملحاولت �لعديدة من قبل �ل�شلطات �لليبية لو�شع 

�لأمور يف ن�شابها �لقانوين. 
بني  تالزم  هناك  باأن  ��شتنتاج  ميكن  طرحه  �شبق  ما  خالل  ومن  مًا، 
يعني  ل  هذ�  ليبيا.  يف  �لهجرة  وظاهرة  �ل�شيا�شية  و�لتوجهات  �ملو�قف 
�أن هناك �شعوبات جمة تعيق �شبط وتنظيم هذه �لظاهرة، مثل م�شاحة 
تو�فر  �أن  �إل  �ملطلوبة،  و�لإمكانات  �خلربة  وقلة  حدودها  وطول  �لدولة 
�لإر�دة �ل�شيا�شية، وعدم �ملبالغة يف �لتوظيف �ل�شيا�شي ملثل هذه �مللفات 
�شي�شاهم  �لتخطيط،  للدولة ودقة  �لعامة  و�لق�شايا، مع مر�عاة �مل�شلحة 

�إلى حد كبي كبح جماح هذه �لظاهرة و�حلد من تفاقمها.
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