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(@) أستـاذ محـاضـر يف
العلــوم الــسـيــاسـيــة
والعالقــات الــدولـيــة،
جـامعـة محمـد خـيضـر
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(@@) بـــاحثـــة دكتــوراه
جـامعـة محمـد خـيضـر
بسكرة اجلزائر.

املغــرب العــربي يف إطــار مبــادرة 5+5
هل هــو مجــرد بنــاء استــراتيـجي يف
خـــــــــــدمـــــــــــة األمــــن األوروبــــي؟

ملخص الدراسة:
صار املغرب العريب يف العقد األخري تقريباً ،مركز تنافس دويل بني القوى الكربى ،ويف ظل
ختوف الدول األوروبية صاحبـة النفوذ التقليدي يف املنطقـة من اهتامم أمريكي وصيني
باملنطقة فقد سعت إلعـادة تكريس نفوذها .وتعـد مبادرة  ،5+5أهم األطر االسرتاتيجية
التي حتـكم العالقات األوروبية-املغاربـية يف املتوسط الغريب .حتـاول هذه املقالة حتليل
مبادرة  5+5وذلك بـالتساؤل بـداية إن كان املتـوسط الغريب يـشكل فعال مركبـا أمنيا
إقليميا؟ ثم طرح وجهة النظـر األوروبية هلذه املبادرة/املرشوع ،ثم ستثري املقالة إشكالية
ترشذم املوقف املغاريب يف مواجهة الوحـدة األوروبية والذي أضعف كثريا مواقف الدول
املغاربية .كام ستحاول املقالة يف مرحـلة أخرى الوقوف بالتحليل والنقد عند مكامن القوة
والقصـور يف هذه املبـادرة ،والتي دائام تقـدمها أوروبـا كنمـوجذ فعـال يف العالقات
األوروبية-املتوسطيـة بشكل عام والـ "الرشاكة" األوروبية-املغاربية بكيفية خاصة ،إذ
يبدو أن هذه املبادرة الوحيدة التي شهدت نوعا من التطور واالستمرارية ،غري أن ما يؤخذ
عليها هو اقتصـارها عىل الشق األمني يف هذه العالقة األورو-مغـاربية .وهذا كان حمور
آخر يف هذه املقالـة قمنا بتحليله وإبـراز أشكال الرتكيز األوروبيـة عىل اهلواجس األمنية
خاصة اهلجرة غري الرشعية واإلرهاب ،يف األخـري حاولنا الرتكيز عىل مصري مبادرة 5+5
بعد الربيع العريب ،أين وضحنا التأكيد التام للدول األوروبية األعضاء يف هذه املبادرة عىل
امللف األمني
الكلامت املفتاحية:
املغرب العريب ،جمموعة  ،5+5املتوسط الغريب ،األمن.
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متهيد
أمام فشل كل املـشاريع واملبـادرات األوروبية-املـتوسطيـة والتي استهـدفت الفضاء
املتوسطي بشكل شامل ،نتيجة القالقل واألزمـات التي يعرفها اجلناح الرشقي للمتوسط
ويف مقدمتها الـرصاع العريب-اإلرسائييل ،ظهر املتوسط الغريب كفضاء جيوسيايس يمكن
أن يشكل خمتربا للمشاريع األوروبية يف املنطقـة ملا يعرفه من استقرار نسبي .فضالً عن
سعي الدول األوروبية ذات النفـوذ التقليدي يف املنطقة املغاربية (فرنسا ،إسبانيا ،إيطاليا)
لتأكيد حضورها ،بعد اهلجمة التجاريـة الصينية واألمريكية لبلدان املغرب العريب والتي
وصلت حد تـأطري عالقاهتا االقـتصادية معهـا يف إطار مبادرة ايـزنستات .من أجل ذلك
تقـدمت الدول األوروبية بمرشوع طـموح هيدف إىل تطوير عالقـاهتا يف شتى امليادين مع
دول املغرب العـريب (كام تعلن) ،متمثال يف مبادرة  ،5+5التي عرفت تطورات منذ نشأهتا
يف روما عام . 1990
تؤكـد الدول األوروبـية أنه تم التـوصل إىل هذه املبـادرة بعد اسـتخالص الدروس من
املـشاريع األوروبية الـتي بقيت تراوح مكـاهنا إن مل نحكم عـليها بالفـشل ،سيام مسار
برشلونة .لـذلك ،فمهندسو  5+5يؤكدون بأنه مـرشوع للحوار وبناء الثقة والتعاون بني
ضفتي املتـوسط ،قائـم عىل فلسفة بـراغامتية تـراعي البعد الـتطوري له وخصـوصية
واحتياجات كل دولـة .غري أن املالحظني يعتقدون أن هذه األهـداف املعلنة يف هذه املبادرة
طوباوية شأهنا شأن سابقاهتا من املبادرات األوروبية-املتوسطية ،وأنه (مرشوع )5+5
ال يعدو أن يكون بـمثابة بـناء اسرتاتيجي يف خـدمة األمن األورويب ،ولن يتـعد التعاون
الصعيد األمني خاصة ملف اهلجرة هاجس أوروبا األول يف السنوات األخرية .وأن الدول
املغاربية لن جتـني منه أية نتائج إجيـابية خاصة وأهنـا منخرطة يف هـذه املبادرة بشكل
انفرادي بل ومتصارع.
أوالً :هل يشكل املتوسط الغريب مركباً أمنيا إقليمياً؟
مركـب األمن اإلقليمي ،أحـد املفاهـيم املركـزية الـتي هلا قـدرة عىل تفسـري التفاعالت
اإلسرتاتيجية واألمنيـة داخل الفضاءات اجليوسيـاسية الواحدة .كام تعـد منهجاً جديداً
لفهم األمن املـوسع بني الدول .يعـرفه باري بـوزان بأنه "جممـوعة من الـدول ترتبط
مسائلها األمنية األوليـة فيام بينها .مما جيعل من الصعب مـن الناحية العملية فصل أمن
دولة ما عىل أخـرى )1(".جوهر فكرة مركب األمن اإلقـليمي( ،كام يزعم بوزان) تنبع من
حقيقة أن مسـائل األمن الدويل صارت مرتابطة فيام بـينها .فمركب األمن اإلقليمي ،يعترب
املناطق ككيانات إقليمية متجانسة ،مكونة من جمموعة من الدول تتقاسم حدودًا مشرتكة
()2
وليـس بــالـرضورة أن تــربــط بيـنهــا روابـط ثقـــافيــة أو إثـنيــة.
بعد هذه اللمحة املفاهيمية ملركـب األمن اإلقليمي ،جيوز لنا اآلن أن نتساءل ما إن كان من
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املمكـن اعتبار املتوسط الغـريب مركباً أمنيـاً إقليمياً كام حتاول أن تـسوق لذلك األدبيات
األوروبية؟ بـكلامت أخرى ،هل متتلك الـدول املشكلة هلـذه املنطقة من حـوض املتوسط
الشـواغل األمنية ذاهتا؟ وهل تتعـرض لنفس التهديدات ،وهل هلـا نفس إدراكات التهديد
جتاه خمتـلف املخاطـر األمنيـة التي يـتعرض هلـا هذا الفـضاء الغـريب للمتـوسط؟
احلديث عن املتوسط من وجهة نظر جيوسيـاسية عموماً وعىل صعيد جيو-أمني بكيفية
خاصـة تضع الباحث أمـام ضغط؛ كون األطر الـتحليلية املتـوفرة لدينـا تصلح إلحدى
الضفتني الشاملية أو اجلنوبية ،إذ ليس لدينا إطاراً حتليلياً يصلح للضفتني معاً )3(.فمقولة
"األمـن املتوسطي" بعيـدة كل البعد عن الـدقة ،كون هـذا الفضاء خيضع لـشبكة قراءة
إسرتاتيجية وأمنيـة مزدوجة؛ فليس لـضفتي املتوسط نفس الـشواغل اإلسرتاتيجية وال
يتقـاسامن إدراكات الـتهديد ذاهتـا .فضالً عن ذلك ،فـدول الضفة الـشاملية للـمتوسط
تتصور أن الضفة اجلنـوبية هي مصدر كل األخطار التـي هتدد أمنها يف هذا الفضاء .ويف
املقابل ،فدول الضفة اجلنوبية تعتقد أن كل سياسات ومبادرات الدول األوروبية املتوجهة
نحـوها تستهـدف تقييد إنعتـاقها االسرتاتيجي وتـزيد من تبعـيتها االقتصـادية .لذلك
فـالتعبري األكثر دقة للـمشهد األمني يف املتوسط الغـريب هو؛ "األمن يف املتوسط" .هكذا،
فإن مفردة املتوسط الغـريب تستمر يف االستخدام لتعرب عن فضاء مفكك املفاصل وخمتل
املوازيـن ،ليس بني ضفتيه فحسب بل وحـتى داخل الضفة الواحـدة ،ومن ثم ،فاملتوسط
الغـريب يـشكل واقعـاً جيـوسيـاسيــاً متعــدداً وخمتلف املـشـاهـد األمـنيـة.
مـن وجهة نظر مغـاربية ،مواقـف دول الضفة الشاملـية للمتوسـط (األوروبية) ،حيال
القضـايا اخلالفية جتعل منها مصـدر هتديد للدول املغاربيـة أو أقله مصدر قلق مستمر.
فضالً عن ذلك ،فسعي دول الضفـة الشاملية الدائم للهيمنة يتصادم والتطلعات التحررية
واإلنعتاق االسرتاتيجي لبعض الـبلدان املغاربية( ،اجلزائر وليـبيا خصوصاً) األمر الذي
()4
جيعل املنطقة تعيش مناخاً سياسياً واسرتاتيجياً متوتراً.
دول الضفـة الشامليـة للمتوسـط الغريب من جهـتها ،تتصـور منطقة املـغرب العريب
كمصدر لـتهديدات المتاثلية بـشكل خاص ،إرهاب ،هجرة غري رشعيـة ،جريمة منظمة...
فضالً عن كـوهنا مصدراً ألمنها الطاقوي (اجلزائر وليبيا) .فاإلرهاب املستفحل يف املغرب
العريب والسـاحل اإلفريقي ،مع انتشار مجـاعات القاعدة وتشكـيل خاليا لتنظيم داعش
اإلرهايب ،والتي هتدد املصالح األوروبية (الفـرنسية خاصةً) ،زيادة عىل موجات اهلجرة
غري الرشعـية التي تعـاظمت مع بدايـة التسعـينيات مع االنـفجار الديـمغرايف واألزمات
االقتصادية واالجتامعية( )5التي تعيشها دول وجمتمعات املغرب العريب من بطالة وفقر.
يف جمملهـا شكلت إدراكاً لدول الضفة الشامليـة للمتوسط الغريب أن دول املغرب العريب
تشكل خـطراً اسرتاتيـجياً .غري أن هـذه القراءة رسعـان ما تغـريت لصالـح "الرشاكة"
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و"التعاون" نتيجة اعتبـارات عديدة ،منها ،رغبة أوروبا يف العناية بجناحها اجلنويب بعد
اشتداد التمـركز األورو-أطليس يف أوروبـا الرشقية .زيـادة عىل ختوف أوروبا (فـرنسا
خصوصاً) من اهلجمـة التجارية واالقتصاديـة األمريكية يف املنطـقة )6(.لذلك فقد أطرت
عالقاهتا يف مشاريع اسرتاتيجيـة واقتصادية أمهها وأشملها عملية برشلونة عام ،1995
والتي انبثق عنها العـديد من املبادرات عىل غرار السيـاسة األوروبية للجوار ،االحتاد من
أجـل املتوسط ..غـري أن الصعوبـات واملشاكل الـتي واجهت هذه املـبادرات ،جعلت دول
املتوسط الغريب تفـضل النأي بنفسها عن املتـوسط الرشقي القابع يف األزمات والقالقل،
سيام مع الرصاع العريب-اإلرسائييل ،وتشكيـل بناء اسرتاتيجي جيمعها مع دول املغرب
العريب ممثالً يف مبادرة  5+5دفاع.
ثانياً :فلسفة مبادرة  ،5+5من وجهة نظر أوروبية
فكرة التعـاون األمني والدفـاعي يف غرب املتـوسط ليست جـديدة ،فهي تعـود إىل سنة
 ،1983وهي أطـروحة فرنسـية(*) حتديداً .تـأسيس هذه املبـادرة بشكل رسمي تم يف
رومـا عام  ،1990تـظم  10دول متـوسطـية أوروبـية ومـغاربـية وهـي (فرنـسا،
إيـطاليا،إسبانيا ،الربتغال ومـالطا إضافةً إىل اجلزائر ،املغرب ،تـونس ،ليبيا وموريتانيا).
وقد جاء هـذا التأسيس يف سيـاق حتوالت دولية وإقليمـية كبرية؛ اهنيار الكـتلة الرشقية
بزعـامة االحتاد الـسوفييتـي ،توجه أوروبا نـحو اتفاقـية اإلحتاد األورويب يف ،1987
تأسيس احتـاد املغرب العـريب يف  . 1989هذه التحـوالت شكلت املشهـد االسرتاتيجي
اجلديـد يف املتوسط )7(.ومن خالل النصـوص األساسية املنـشأة ملبادرة  ،5+5يمكن أن
نتبني األهداف واألسس التي قامت عليها هذه املبادرة فقد ورد يف "إعالن النية" الجتامع
روما ،أن هذه املبـادرة ""هتدف إىل تطويـر التعاون االقتصـادي اإلقليمي الكفيل بجلب
النـمو االقتصادي كـام سيضمن دعام ملسـار التكامل بني دول املغـرب العريب والتعميق
املستمر للعالقات بني احتاد املغرب العريب واالحتاد األورويب مؤسساً عىل تقاسم الرؤية
واملسـؤولية واملشـاركة املشرتكتني" .مـن وجهة نظر دول الـضفة الشامليـة للمتوسط
الغريب ،أنه بالرغم من تواضع األهداف املسـطرة من طرف جمموعة  5+5إال أهنا تتوقع
أهنا ستتوسع كـ "بقعة زيت" إذ ستخلق شيئاً فشيئاً رشاكة متوازنة قادرة عىل أن جتعل
خمتلف األعضاء جيدون مصالح يتقاسموهنا فيام بينها.
من خـالل هذا اإلعالن ،يظهر جليـاً أن مبادرة  5+5أرادت منها أوروبـا أن تكون واقعية
وقابلـة للتطبيق مقارنة باملـشاريع اإلسرتاتيجية األخرى خاصـة عملية برشلونة ،والتي
كانت أقرب للطوباويـة يف رسم أهدافها .زيادة عىل ذلك ،فقد تم اعتامد مفهوم "الرشاكة"
وهذه األخرية ،تشري إىل وجود نوع مـن احلرية لدى األطراف املشاركة يف تطوير وتكثيف
تعاوهنا االقتصادي والدفاعي-األمني يف إطار جمموعة  ،5+5عكس مسار برشلونة الذي
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وضع برناجماً حمدداً وجدوالً زمـنياً مضبوطاً عىل املشاركني اإللتزام بتنفيذه .فضالً عن
أن الرشاكة يف جمـال األمن والدفـاع تعني تغرياً نـوعياً يف إدراكهـا للتهديـد يف املتوسط
الغريب؛ فيفرتض من هـذا املنظور أن أوروبا باتت تعترب أن املخـاطر التي يتعرض هلا هذا
الفضـاء من إرهاب وهجرة رسية تـشكل حتدياً لكل أطراف املـبادرة ،غري أن الواقع يثبت
غري ذلك فال تزال أوروبا تعترب املغرب العريب جمرد سد متقدم يف مواجهة هذه التحديات.
ظل مرشوع  5+5معطالً ألكثر من عـرش سنوات إىل غاية  )**(2001أين أعيد بعث هذه
املبادرة حيث اجتمع األعضاء يف لشبونة وكان ذلك تعبرياً عن خيبة األمل الكبرية من عملية
برشلـونة والتي عجـزت عن حتقيق السالم يف املـتوسط ،فتـأكد لدول غـرب املتوسط
األوروبية (خـاصة فرنـسا) رضورة فك االرتبـاط مع املتوسط الـرشقي ،واالبتعاد عن
الرصاع العريب-اإلرسائييل( )8بـشكل مطلق الذي كان من وجهة نظرها العائق األكرب أمام
هذه املـبادرة .فرغم تطور العالقـات االقتصادية واالجتامعيـة بني أوروبا وبلدان املغرب
العـريب ،ظل اجلناح السيايس-األمنـي يشهد تدهوراً يف منـطقة املتوسط .فضالً عن ذلك،
ومنذ مطلع األلفيـة اجلديدة صـار أمن واستقرار املتـوسط يشكل رهانـاً كبرياً ملستقبل
أوروبا ،بالنظـر لألمهية اإلسرتاتيجـية هلذه املنطقـة ،سيام بالنسبـة إىل الدول الالتينية
األربعة فرنسا ،إيطاليا،إسبانيا ،والربتغال .فاجلزائر تزود هذه البلدان بأكثر من  %10من
احتياجاهتا من الطاقة ،زيادة عىل االرتبـاط االقتصادي الوثيق لدول املغرب العريب هبذه
البلدان األوروبية األربعة.
هكذا ،ويف سبتمري  ،2003سعت هذه الدول إىل تعزيـز التعاون أكثر فيام بينها وذلك عرب
ثالثة أسس  -1ختفـيض عدد الدول املنـضمة إىل عرشة دول فقط بـدل  35دولة كام هو
احلال يف عملـية برشلونة -2 .تشكيل فضاء جغرايف حمدود ضمن املتوسط الغريب ،حتى
ال تتشتت جهود بناء الـسالم يف كامل ربوع املتوسط ،إذ أن األخري ،يـضم مستويات جد
متميزة من املشـاكل واألزمات ما دون اإلقليمية ،فام الـذي جيمع بني قضايا خمتلفة مثل
قضية الـصحراء الغربية ،الرشق األدنى ،بحـر إجيه ،البلقان ،ألن يربر استخدام "مقاربة
متوسطية"()9موحدة -3 .اختيار ملفات ذات املصالح املشرتكة للرشاكة ،غري أنه يف الواقع
(كام سنرى الحقاً) صـارت هذه املبادرة ضيقـة جداً حمصورة يف امللـفات األمنية والتي
ختدم الضفة الشاملية فحسب.
ثالثاً :مبادرة  :5+5أوروبا موحدة ،مقابل مغرب عريب مفكك املفاصل
عدم التكـافؤ بني طريف الرشاكـة يف املتوسط ،ظل املعوق األسـايس الذي شكل السد املنيع
أمام تفعيل "الرشاكة" األوروبـية-املغاربية .وعىل الرغـم من التحديات التي تواجه دول
املغرب العـريب من الضفة الشـاملية للمتوسـط فقد أثبتت التجـارب الفشل الذريع الذي
منيت به األنظمة احلاكمة هلذه الدول يف التعامل االنفرادي يف مواجهة هذه التحديات سيام
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وأن أوروبا تتعامل ككتلة واحدة وموحـدة .فقد وافقت الدول األربعة عىل االنضامم هلذه
املبادرة بـدون ليبيـا ،التي مل تنضـم إىل هذه املجمـوعة إال يف  . 2001كام فعل اخلالف
اجلـزائري-املغريب فعله ،فقـد فضلت اجلزائر تـأكيد عالقاهتـا مع الدول األوروبية غري
املنحازة للمغرب ،وأرصت عىل أن حل املشاكل واخلالفات ضمن هذا الفضاء لن يتم إال عرب
متكني الـشعوب من تقريـر مصريها (يف إشـارة إىل قضية الـصحراء الغربيـة) ،وهذا ما
ترفضه املغرب(.)10
تعلن دول املغـرب العريب دوماً أن إحتـاد املغرب العـريب "خيار اسـرتاتيجي" ،والذي
يفـرتض فيه حد أدنى من التـنسيق يف السياسـات اخلارجية للبلـدان األعضاء ،وجتانس
أهدافها .غري أهنا يف واقع األمر تترصف عىل العكس من ذلك متاماً .فام يمكن أن نطلق عليه
"اهلاجس األمني املـحيل" ،كان وراء تأسيـس إحتاد املغرب العـريب أساساً ،فـاملفارقة
التعيسة ،أن اهلـواجس األمنية التي تتخوف منها النـظم احلاكمة يف املغرب العريب ليست
تلك املحدقـة هبا من حميطها اجليـوسيايس  ،أو من إفرازات العوملـة األمنية واالقتصادية
التي بـاتت عابرة للحـدود واألوطان ،بل إن ختوفـها ذاك ،كان دائامً من بـعضها البعض
"هاجس األشقاء" .فاهلدف مـن االحتاد كان للحفاظ عىل األنظمة القائمة ،وليس للتعاون
فيام بيـنها ،والسـعي لوقف احلمالت اإلعالمـية جتاه بعـضها البعض ،وعـدم استقبال
معارضـني لنظام دولة عىل أرايض دولة أخـرى .بعبارة أخرى؛ هذا اإلحتـاد ،مل يحُولَد بنية
أمنيةً مغاربيةً ،بقدر ما سعى إىل حماولة حتييد عوامل الشك والتوجس املتبادلة )11(.هذا،
يـوضح مدى افتقـار دول املغرب العريب ،لـرؤية اسرتاتيجيـة ذات أفق ،بل توقفت (كام
سبق وذكرنا) عـند جمرد مصاحلة بني األنظمة القائمـة ،حتى إن وثيقة اتفاقية التأسيس
أتت وكأهنا معاهدة صلح .فـاملقاربة األمنية لدول املغـرب العريب ،يف عالقاهتا مع القوى
()12
الغـربية الكربى ،تعتـربها كمواز وكـرادع أحيانا للجـار الشقيق املثري للـريبة دوماً.
ويتجىل ذلك بوضـوح يف تعامل البلدان املغاربيـة واستجاباهتا املتبـاينة ملختلف املشاريع
السـاحل والصحراء.
منـطقة ـ
جتـاه األزمات التي ـتـقبع فيها ـ
الطـابع األمني ،وحتى ـ
الغـربية ذات ـ
ـ
يف خضم التفكك الذي يعرفه الفضاء املغاريب ،فإنه يضع التعاون األمني والدفاعي العميل
واملتفق عليه يف خطـط األعامل يف إطار  5+5مـوضع شك يف القدرة عىل حتقـيقه .فخطط
األعامل املقرتحة تفرتض تنـسيقاً أو أقله تعاوناً أمنياً بـني دول الضفة اجلنوبية أي تبادل
املعلومـات اإلستخباراتية ،خاصـة ما يتعلق منها بمكـافحة اإلرهاب ،غري أن غياب عنرص
حاسم وهو الثقة بني هذه البلدان يقف عائقـاً أمام هذا التعاون األمني .وغياب عامل الثقة
بني بلدان املغرب العريب ،كان السبب الرئيس يف فشل املبادرات اإلقليمية متعددة األطراف
يف املنطقة.
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رابعاً :اهلواجس األمنية األوروبية (اهلجرة غري الرشعية)
يف صميم أهداف مبادرة 5+5
اختذت جمموعـة  5+5أكثر فأكثر الطابع األمني مـنذ إعادة بعثها سنة  ،2001وقد جتىل
ذلك بـشكل واضح يف اجتامع وزراء الدفـاع يف باريس سنـة  ،2004بإضافـتهم للجناح
الدفاعي واألمـني للمبادرة .عرب املشـاركون يف هذا االجتامع يف إعالن الـنية عن "تصور
مشـرتك للتحديـات األمنيـة} {...ويسعـون حلفظ أمنهم اخلـاص عن طريق الـرشاكة
لالستجابة للتهديدات اجلديدة ...لذلك فالدول األعضاء تطمح لـ "تطوير مبادرة للتعاون
متعدد األطـراف هبدف ترقية األمن يف املـتوسط الغريب عرب األنشطـة العملية للتعاون".
تعـد هذه املبادرة إطـاراً غري رسمي وغري ملزم مـؤسسة عىل التاميـز الذايت بمعنى؛ لكل
عضو احلق يف االنـدماج أكثر حسب حـاجاته وقدراته .فقد طـورت جمموعة  5+5دفاع
مشاريع تعاون مهمـة يف جمال األمن والدفاع ،التي تـعترب أولوية بالنـسبة لدول الضفة
الشامليـة أساساً مثل األمن البـحري ،األمن اجلوي ،ومسامهـة القوات املسلحة يف جمال
الدفاع املـدين .فضالً عن مكافحـة اإلرهاب واهلجرة غري الـرشعية واجلريمـة املنضمة.
عىل صعيـد التصدي للهجرة غري الـرشعية يف املتوسط الغريب ،أكـد األعضاء يف جمموعة
 5+5دفـاع عىل إلزاميـة التعاون للـوقوف يف وجه هـذا املشكل العـابر لألوطـان والذي
يستحيل التعامل معه بـشكل منفرد .وقد بدا ذلك جليـاً يف االجتامع الوزاري الثاين حول
اهلجرة يف املـتوسط الغـريب بالـرباط  ،2003والـتي أكدت عىل وجـوب التحقيق الفعيل
لألهداف املتفق علـيها يف الندوة السـابقة بتونـس  2002واملتعلقة برتقيـة التعاون حول
مـسائل اهلجرة ذات املصلحة املشرتكة ،واعتامد مقاربـة شاملة ومتوازنة هلذه املشكلة يف
املتوسط الغريب .وقد قدم املجـتمعون العديد من التوصيـات أمهها ،إدارة فعالة لتدفقات
اهلجرة يف إطار التشاور الوثيق بني دول غرب املتوسط .جعل من املكافحة اإلستباقية ضد
اهلجرة أكثـر فعالية سواء داخل دوهلم األصلـية ،أو داخل دول العبور أو دول الوجهة يف
()13
إطار تعاون متعدد األشكال...
يوضح ملف اهلجـرة مدى االختالف –بل قل -التنـاقض بني وجهتي النـظر بني ضفتي
املتوسط ،فدول الـضفة الشاملية ترى أن اهلجـرة غري النظامية مشكلـة مغاربية أساساً،
فدول املغرب الـعريب هي إما مصدر للمهاجرين أو منـطقة عبور جلحافل اهلجرة القادمة
من إفـريقيا .لذلك فالدول األوروبية بطرحهـا هذه املشكلة (اهلجرة) عىل طاولة النقاش يف
اجتامعات  5+5الدورية ،هي تسعى لتصدير نموذجها  Externalisationيف التعامل مع هذه
الظاهرة ؛ الذي يرمي إىل جعل اهلجرة مشكـلة أمنية وليست مشكلة اجتامعية كام تريدها
دول املغـرب العريب ،ومن ثـم إدراجها ضمن الـسلة االجتامعـية حلوار  . 5+5تـصدير
النـموذج األورويب للهجرة لدول املغـرب العريب ،جيعل من األخرية جمرد مـنطقة عازلة
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ملنع تدفق املهاجرين عن طريق ما يمكن أن نسميه باملناولة األمنيةSous-traitance -يف جمال
اهلجرة.
يمكن أن نستشف التصور األورويب ملشكل اهلجرة(***) من خالل الوثائق األساسية
بدءً بوثيقة اإلسرتاتيجية األوروبيـة لألمن "أوروبا آمنة يف عامل أفضل"( ،)14التي دعت
إىل رضورة التعاون مع اجلريان ،يف مـواجهة التحـديات املشـرتكة بام فيهـا اهلجرة غري
الرشعية .إضافـةً إىل اتفاق أمسرتدام ،وهي الـوثائق التي وضعت اللبنـة األوىل لسياسة
مشرتكة يف جمال هو عادة من املجاالت الوطنية ،أن التعامل مع اهلجرة البد أن يتم يف إطار
التعاون مع البلـد املصدر .ورغم أن هذه االتفـاقيات أكدت عىل معـاجلة املسألـة معاجلة
اقتـصاديـة-اجتامعيـة بضـامن حقوق املهـاجرين وكـرامتهم ،غـري أن أوروبا غريت
اإلسرتاتيجية فـيام بعد ،وأصبحت تتعامل مع الظاهرة بـأدوات أمنية ،بعدما متت أمننتها
وذلك بـربـطهـا بـجملـة مـن التهـديـدات (إرهـاب ،جــريمــة منـظمـة. )...
يـطلق البعض عـىل التعاون مع دول املغـرب العريب يف جمـال اهلجرة سيـاسة املنـاولة
األمنية؛ فقد أقام االحتاد األورويب فوق األرايض املغاربـية ما يسمى "مراكز اإلستبقاء"
ألعداد مهمة من املهـاجرين غري الرشعيني ،القادمني خاصـة من الدول اإلفريقية ،لكنها يف
حقيقة األمر ،بمثابة "معـسكرات لالحتجاز" ،ملن تتوىل سلطات الدول األوروبية طردهم
وترحيلهم ،أو ردهـم إىل السواحل املغـاربية بعـد اعرتاض املراكب الـتي تقلهم يف عرض
البحر )15(.كـام قام االحتاد األورويب ،بـإبرام اتفاقـيات مع دول اجلوار املغـاريب منها
اجلزائر؛ تعرف باتفاقيات القبـول بالعودة ،متكن أية دولة عضوة باالحتاد األورويب من
طـرد أي أجنبي متواجد بطريقة غري رشعيـة فوق تراهبا وترحيله إىل بلده األصيل ،أو آخر
بلد غريه ،وانطلق منه إىل أوروبا .وحتى يكون ذلك ممكناً ،تلزم نفس تلك االتفاقيات الدول
املغاربيـة املوقعة عليـها باالعرتاف باملـرور غري الرشعي هلؤالء األشخـاص ،سواء كانوا
مواطـنيها أو من املتـسللني .كام تبنت أوروبـا كذلك سيـاسة تدعـى فرونتكسfrontex-
ويقـصد هبا محاية احلـدود اخلارجية للقارة ،وإنـشاء مراكز إلعادة املـهاجرين لبلداهنم
األصلية مقابل مساعدات مالية.
عىل نحو ذلـك ،عملت دول املغرب العـريب عىل اعتامد ترشيعـات وقوانني جـديدة جترم
اهلجـرة ،وتشدد العقوبات بشـأن مرتكبيها .يف اجلزائـر عىل سبيل املثال ،ورغم أن وزير
الداخليـة اجلزائري ،يؤكد أن هذه القوانني واإلجـراءات تصب يف مصلحة اجلزائر ،بيد أن
هناك من عارض هذه اإلجراءات يف اجلزائر واعتربها يف خدمة أمن أوروبا ،وأنه جيعل من
اجلزائر دركي أوروبا يف املـتوسط الغريب .املناولـة األمنية التي تؤدهيـا اجلزائر لصالح
أوروبا يف جمال مكـافحة اهلجرة غـري النظاميـة ال تقترص عىل بعض اإلجـراءات األمنية
فحسب ،ولكن أيضاً القـانونية والترشيعية .إذن ،مـا تقوم به دول املغرب العريب لصالح
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أوروبا دوالً واحتاداً ال يعرب عن تقاطع املصالح األوروبية-املغاربية؛ ألن العملية ختدم يف
هناية املطاف املصالح األوروبية حرصاً .خاصة وأهنا تشري إىل تصدير النموذج األورويب
بشكل يكاد جيعل من الرتسانة الترشيعية املغاربية ،ملحقة لرتسانة اإلحتاد األورويب( .)16صحيح
أن دول املغرب العـريب تسعى إىل سن القوانني ملـوائمة الترشيعات الـوطنية مع تطورات
ظاهرة اهلجرة ،بيـد أن هذه املوائمة تسـري باجتاه مطابقتهـا والقوانني األوروبية .يرى
اجلامعي عبد النور بن عنرت ،أن دول املغرب العـريب ومنها اجلزائر ،قد وقعت يف مأزقني؛
أوهلام :أهنـا متارس اليوم مـا كانت باألمـس القريب تعيبه عىل األوروبـيني ،فقد اعتادت
اخلطابات الـرسمية للـدول املغاربية عىل حتـميل الطرف األورويب مسـؤولية اهلجرة ،
بدعوى أنه ال يسـاهم بالقدر الكايف يف تنمية جريانه ،وباهتامه بمعاجلة مشكلة اقتصادية-
اجتامعية بـأدوات سياسية وأمنـية .لكنها تسري الـيوم عىل خطاه ،وتتبنـى نفس املقاربة
األمنية بسنها قوانـني متشددة ،وبتعزيزها صـالحيات وقدرات خمتلف األجهزة األمنية
(درك ،رشطة ،حـرس شواطئ .)..ثانيهام :أهنـا تضع عالقاهتا مـع جرياهنا األفارقة عىل
املحك ،إذ كيف يمكن بـناء عالقات تعـاونية جـدية مع الدول اإلفـريقية ،يف الـوقت الذي
يستهدف فيه املهاجرون األفارقـة وجيرمون .وهكذا نالحظ أن الدول املغاربية فصلت يف
بعض خياراهتا حاسمة األمر لـصالح البعد األورويب عىل حساب عمقها اإلفريقي .وعليه
فهي مل تعد دركي يسهـر عىل محاية حـدود أوروبا من هتديـد "برشي" فحسب ،ولكن
()17
أيضاً عملها بنفسها عىل فك الرتابط مع عمقها اإلفريقي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه ،ملاذا ترضـى الدول املغاربية بأداء هذا الدور؟ يمكن فهم
التعـاون والتنسيـق املغاريب-األورويب األمني يف جمـال اهلجرة يف سيـاق سعي النظم
احلـاكمة هلذه البـلدان "إلسكات" أو أقله حتيـيد الضغوط األوروبـية بشأن الـدمقرطة
واالنفتاح السيايس .وقد نجحت –إىل حد ما -يف مـسعاها ،فمثال ،استبعدت مسائل حقوق
اإلنسـان والديمقراطيـة من أجندة جممـوعة  5+5يف تونـس ،مساومة حمـاربة اهلجرة
(اهلاجس األول للقادة األوروبيني) مقـابل الصمت حول حقوق اإلنسـان والديمقراطية.
ويعي األوروبيـون هذه اإلشكـالية السيـام بعد احلادي عـرش من سبتمـرب ،خاصة وأن
حاجتهام لـلتعاون مع النظـم املغاربية يف جمـال مكافحة اإلرهـاب واهلجرة يضعف من
موقفهام الضاغط عليها يف سبيل انفتاحها السيايس ودمقرطتها.
خامساً :مبادرة  ،5+5نموذج فعال يف التعاون األمني األورويب-املغاريب؟
تعترب دول الضفة الـشاملية أن مبادرة  5+5دفاع هو اإلطـار االسرتاتيجي الوحيد الذي
يعـد ناجحاً يف املتـوسط .بالنظـر للمقومات الـتي بنيت عليها هـذه املبادرة .لعل أهم هذه
املقومات -كام مر معنا -هو ابتعادهـا عن أزمات ومشاكل املتوسط الرشقي؛ فقد أسست
لبنـاء اسرتاتيجي يسعى من وجهـة نظر أوروبية لتـشكيل بنية أمنيـة مستقلة سواء عن
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الرشق األوسط أو عن االحتاد األورويب؛( )18فقد أثبتت التجارب أن إحلاق املغرب العريب
بالرشق األوسط العتبارات أمـنية واسرتاتيجية حيد من القـدرة عىل تطوير العالقات بني
الـدول املغاربية ورشكـائها .وهذا مـا برهنت علـيه املقاربة األمنـية األمريكيـة يف املنطقة
العربيـة فإدراج الفضاء املغـاريب يف مسار الرشق-أوسـطية بمختلف مـشاريعها ،جعل
املنطقـة املغاربية ترهتن لصالح أزمات الرشق األوسط خاصة الرصاع العريب-اإلرسائييل
الذي يبـدو أنه يمثل لعـبة صفـرية ،أمـام تعنـت إرسائيل يف االعرتاف بحقـوق الشعب
الفلسـطيني .ورغم إعالن دول املـبادرة أن األخرية تنـدرج يف إطار مسـار برشلـونة يف
االجتامعات السنويـة لوزراء دفاع الدول األعضاء ،غـري أنه يف حقيقة األمر ال يزال الشق
السيايس-األمنـي ملسار برشلونة مكبوحاً ويـراوح مكانه نتيجة األزمات املذكورة ،لذلك،
فمبادرة  5+5قادرة عىل خلق جو من الثقة بني الدول األعضاء واملسامهة يف تطوير دروب
جديدة من التعاون يف إطار حمصور من املتوسط.
زيادة عىل ذلك ،فإن تاريخ مرشوع  5+5مل يعرف التزاماً شخصياً لقادة دول األعضاء يف
املجموعة سيام من دول املغرب العريب ،كام كـان احلال يف مشاريع متوسطية أخرى مثل
اإلحتاد من أجل املـتوسط ،الذي عرف اهتامماً شخـصياً من قبل الرئيس املرصي األسبق
حسني مبارك والرئيس التونيس األسبق بن عيل ،اللَذان –وألسباب سياسية -كانا يرعيان
مصـالح بلدهيام يف املشـاريع املتوسطيـة ،ومن ثم ،وبعد تغري األنـظمة السيـاسية هلذه
البلدان فقـدت هذه املشاريع الكثري من الدعم .غري أن مـبادرة  5+5متيزت بالطابع التقني
منذ البداية مبتعدة عن احلسابات السياسية ،وبالتايل ،فإن تغري األنظمة السياسية مل يكن
لـه أثر يذكر يف استـمرار الربامج واخلطط العملـية املتفق عليها يف االجـتامعات الدورية.
اقتصار مبـادرة  5+5عىل جماالت حمدودة من الرشاكة ،سـاهم يف "إنجاحها" ،أين يتم
حتقيق األهـداف املسطـرة وتقديم حصـيلة عىل النتـائج املحققة ،ثم اقـرتاح خطة أعامل
جديدة تشمل جماالت جديدة للتعـاون حوهلا .عىل أن تكون هذه املجاالت واقعية وممكنة
التحقيق ،عكس مسـار برشلونة الذي سـطر جماالت عديدة وأفـرط منها ،كام مل تراعى
الواقعية يف حتقيق هذه املجاالت .فضالً عن ذلك ،فقـد أكدت هذه املبادرة عىل مشاركة كل
عضو وانخـراطه يف حتديد خطط أعامل هـذه املبادرة ويف خياراهتا ،واملـسامهة يف حتديد
املصالح املشرتكة لألعضاء .وهـذا ما مل حيصل يف املبادرات املتوسطية األخرى (بام فيها
مسار بـرشلونة) التي كانت أوروبـية الفكرة واملنشأ ،وأمـا دول جنوب املتوسط مل تكن
()19
سـوى "تابعـة" أو يف أفضل األحـوال مشـاركة يف تـنفيذ هـذه املشـاريع ليس إال.
التطـورية والتدرج يف هـذه الرشاكة ،فعىل عـكس دول اإلحتاد األورويب التي لـدهيا باع
طويل يف جمال التعاون ،فإن دول الضفـة اجلنوبية للمتوسط تفتقر هلذا األمر .عالوة عن
اخلالفـات البينية التـي تعصف بأية حمـاولة تكاملـية والسبب يف ذلك يـرجع أساساً إىل
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انعدام الثقة .لذلك ،فـإن التدرجية؛ تتيح لألعضاء يف املـبادرة نضجاً من عام إىل آخر ،عرب
تغليب املصالح املشرتكة وبناء أكثر للثقة.
سادساً :مبادرة  5+5بعد الربيع العريب :عودة إىل موضوع األمن
جاء اجـتامع مالطا يف  6-5أكتـوبر  ،2012يف ظروف جيوبـوليتيكية جـديدة يف املنطقة
العـربية والتـي ألقت بضالهلا عىل الفـضاء املتوسـطي .انعقد االجتـامع املذكور يف غامر
الثورات الديـمقراطية العربية التـي شهد املغرب العريب إثنان منهـا (تونس وليبيا) .كان
يحُـأمل أن يدعـو هذا اإلجـتامع إىل تعمـيق أكرب ملبـادرة  ،5+5باإلنـتقال إىل املـواضيع
اإلقتـصادية واإلجتامعية ،غـري أن األحداث الدرامية التي تـبعت "الربيع العريب" جعلت
دول الضفة الشاملية للمتوسط تؤكد عىل امللف األمني.
بالرغم من أن القادة املجتمعون قد ذكَروا بشكل مقتضب بأحداث الربيع العريب ،إذ هنؤوا
مسـار الدمقرطة يف كال مـن تونس وليبيا ،ودعـوا إىل دعمه .إال أن الرتكيز األكرب كان عىل
اجلوانب األمنيـة إذ خصصوا املساحـة األكرب من وثيقة اجتامع مالـطا عىل تبعات الربيع
العـريب ،من بروز لتهديدات إرهـابية وإجرامية كـان هلا بالغ األثر عىل الـضفة الشاملية
للمتوسـط .لذلك فقد ذكـر املجتمعون "رضورة االلتـزام بشكل نشيـط يف مسائل األمن
اإلقليمي ،عرب تـشجيع اإلندماج اجلهـوي ملواجهة التحـديات املشرتكة عـن طريق تعزيز
اجلـوار".كام كان الرتكيز األكرب عىل مـواجهة التهديدات اجلـديدة إذ أكدوا عىل "مواجهة
التهديـدات القادمة من املناطق غري املجاورة لـدول غرب املتوسط ...ذلك عن طريق توثيق
التعاون بني كل الفـواعل ملكافحة اإلرهـاب عرب الوطني ،اجلـريمة املنظـمة ،وكل أشكال
التجـارة غري املرشوعة ،وذلـك عن طريق التكـوين ،نقل التكنـولوجيا ،الـتعاون يف جمال
االستعالم واملساعدة عىل التنمية" )20(.زيـادة عىل التعاون يف جمال التعامل مع الكوارث
الطبيعية ،والدفاع املدين ،عرب إرشاك املجتمع املدين)****(.
يرى املتتبعون ملسار حوار  5+5أن اجتامع مالطا قد أطلق رصاصة الرمحة عىل املرشوع
الطموح الذي أطلقته أوروبا منذ ( 1995عملية برشلونة) ،فاحلقيقة األوىل أن هذا املؤمتر
قد نجح يف مل شمل قادة الدول العرش عىل طاولـة واحدة وهو ما عجز عن حتقيقه االحتاد
من أجل املتـوسط منذ نـشأته .فمسـار الرشاكة األوروبيـة-املتوسطيـة ،قد عرف أربع
صدمـات شكلت كابحا أمام تطوره وهي؛  )1األزمة املالية يف  ،2008والتي أفقدت أوروبا
القدرة عىل التوجه عربيـا )2 .الثورات العربية؛ والتي أكـدت عىل االنتامء لبعدين أساسيا
ومها البعـد الوطني والبعـد املتعلق باملـرجعية اإلسالميـة ،والتي حمت متامـا املرجعية
املتوسطية )3 .التدخل العسكري يف ليبيا واملأزق السوري ،أبعد كل اآلمال يف متوسط آمن
()21
ومستقر )4 ،الصدمة الرابعـة تتعلق بالتقهقر األمني الذي يشهده الساحل اإلفريقي.
ما جعل بلدان املغرب العريب هتتم أكثر بجناحها اجلنويب اإلفريقي.
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يف مواجهة هذه الصدمات ،حـاول مؤمتر مالطا إعادة الرشاكة األورو-مغاربية إىل السكة،
ليكون حوار  5+5املبادرة املتوسـطية الوحيدة القادرة عىل خلق نوع من الثقة بني ضفتي
املـتوسط .وهذا ما تم حتـسسه من خالل توفر إرادة سـياسية عاليـة املستوى من بلدان
احلوار إلعادة الدينامية هلذه املبادرة.
مهام يكـن من أمر ،يمكن رسم سـيناريوين ملـستقبل مبادرة  ،5+5أحـدمها سلبي لكنه
يبـدو األقرب للواقع؛ وهـو أن يكون مصري هـذه املبادرة شبـيه بنظرياهتا الـسابقة ،أين
ستغلب األزمـات واخلالفات والتوترات ،تلك اإلرادة السياسية يف امليض قدماً هبذا احلوار،
ومن ثم ،ستجرب دول الـضفة الشـاملية إىل االنشـغال بمشـاكلها واإلنطـواء عىل النفس
والتوجه نـحو أوروبا الرشقـية وآسيا ،وهنـا ،سيفقد املتـوسط عمومـاً حمتواه اجليو-
اسرتاتيجي .وبالتايل ،تعود الضفة اجلنوبية لغرب املتوسط لتبق جمرد منطقة رهان أمني
باملعنى الضيق للـمفهوم .أما السيناريـو الثاين األكثر اجيابيـة (وهو املستبعد) ،وهو أن
تتوفـر إرادة سياسية حقيقيـة لدى أعضاء املبادرة ،بحـيث يعملون عىل جتاوز اخلالفات
الـثنائية أي بني (اجلزائر واملغـرب ،اجلزائر وفرنسا ،اسـبانيا واملغرب ) ،ومن ثم ،حتحُوَل
هذه املبادرة املتوسـط الغريب إىل فضاء للرشاكـة ،قائمة عىل منهجـيات أصيلة كام تنص
عليه الوثائق األسـاسية املنشـأة هلا ،أي باعتامد مـسار براغاميت حيـرتم خصوصيات
وحاجيات كل بلد.
خالصة
مبادرة  5+5كام مر معنا ،وبالرغم من أهنـا املرشوع األورويب-املتوسطي الوحيد الذي
يعرف نشاطاً ويبدو أن أعـضائه يبدون محاساً بشأنه ،غري أن هذه املبادرة ال تزال تعاين
قصـوراً أمهها -ربام -غياب مـؤسسات هلا ،خاصـة تلك املتعلقة بالتـمويل املايل ،ما من
شأنه أن يفرض عىل كل عضو حتمل مسؤوليـاته ،وتكون قادرة عىل إنتاج مشاريع ثقيلة
ومكلفة تـكون كفيلـة بضامن متـاسك هذه املبـادرة ،وانتشـارها لـبقية امللفـات وعدم
اقتصارها عىل السلـة األمنية-الدفاعيـة ،حتى يمكننا حينهـا التكلم عن رشاكة حقيقية يف
إطار هذه املبادرة .فضالً عن ذلك ،فال يزال هييمن الطابع الرسمي عىل حوار  5+5ومل يتم
االنتـشــار الـعمــودي له؛ أي بــإرشاك املـجتـمع املــدين يف هــذا املـســار.
املتوسط الغريب كام رأينا قبل قليل ،ال يشكل مركباً أمنياً ،لالعتبارات التي ذكرناها ،ومن
ثمَ ،من املستبعد إن مل نقل من املستحيل أن يتمكن األعضاء العرشة املنضوين يف جمموعة
 5+5من تشكيل بنيـة أمنية قادرة عىل حتويل املتوسط الغريب إىل فضاء سالم واستقرار
ورشاكة كام تم اإلعالن يف النصوص األساسية هلذه املبادرة .زيادة عىل ذلك ،غياب تكامل
مغاريب وسيادة جـو رصاعي بني دوله ،جعل من عامل مهم يف أي مـسار تعاون ورشاكة
يغيب عن هـذه املبادرة وهو الثقة .غيـاب هذه األخرية جيعلنا نتنبـأ مسبقاً باحتامل فشل
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هذه املبادرة وخاصة أن هذه العامل إضافة إىل أسباب أخرى كان وراء فشل كل املبادرات
األوروبية ذات الوجهة املتوسطية والعربية.
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( )13انظر االجتامع الوزاري حول اهلجرة يف املتوسط الغريب ملجموعة  5+5يف الرباط
 23-22اكتوبر 2003.
(***) تبلورت السياسة األوروبية للحد من اهلجرة (وهي األكثر رصامة) من خالل
اتفاقية امستؤدام والتي توسعت عرب اتفاق "تامبريي" يف أكتوبر  1999.تقوم هذه
االتفاقية عىل ركيزتني أوال :خلق فضاء موحد لألمن والقضاء بني دول االحتاد األورويب،
وقد أصبحت هذه االتفاقية موضع التطبيق من قبل املجلس األورويب .ثانيا :الركيزة
الثانية هلذه السياسة هي "الرشاكة" مع البلدان األصلية ،واملقصود هنا أساسا هي بلدان
املغرب العريب وإفريقيا جنوب الصحراء كمناطق مصدرة للهجرة غري الرشعية ومناطق
عبور هلا.
( )14أنظر وثيقة االسرتاتيجية األوروبية لألمن "أوروبا آمنة يف عامل أفضل" بروكسل
 12ديسمرب ( . 2013النسخة الفرنسية) عىل الرابط:
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIFR.pdf

( )15أمحـد إدريس" ،اهلجـرة يف العالقات األوروبـية-املغـاربية" ،مـركز الـدراسات
املتوسطية والدولية ،جمموعة اخلرباء املغاربيني ،العدد ،3 :تونس . 2013
( )16عبد النور بن عنرت" .السياسات املغاربية ملحاربة اهلجرة الرسية :جتريم وأمننة" مركز
الدراسات املتوسطية والدولية ،جمموعة اخلرباء املغاربيني ،العدد  ،03تونس. 2013 ،
( )17عبد النور بن عنرت" .الـسياسات املغاربية ملحاربـة اهلجرة الرسية :جتريم وأمننة".
مرجع سابق.
(Jean-François coustilliére, « L’initiative 5+5: sécurité et défense ». )18
www.jfcconseilmed.fr/files/06-12-04---L-initiative-5-5-securite-et-defense.pdf
(Jean-François coustilliére, « L’initiative 5+5: sécurité et défense ». Op.cit. )19

( )20أنظر إعالن مؤمتر مالطا ،والـذي ضم قادة دول وحكومات الدول األعضاء يف حوار
 5+5يف املتوسط الغريب 6-5(،أكتوبر )2012.
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www.jfcconseilmed.fr/files/12-10-16---Malte--Declaration-officielle-5---5.pdf

 فقد دعـا القادة املجتمعون يف اجتامع مالطا إىل دعم املبادرات التي،(****) فضالً عن ذلك
تساهم يف بناء قدرات التعامل مع األزمات اإلقليمية عرب احلوار بعيد املدى والتعاون البناء
..يف جماالت الوقاية من النزاعات وتقييم املخاطر
Jean-François coustilliére et Jean-ives moisseron, « Le somet du 5+5 a malte, et )21(
après ? » econostrum, (12 octobre 2012).
www.jfcconseilmed.fr/.../12-10-12---EcoNos--Le-Sommet-du-5-5-a-Malte,-etapres.pdf

