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 چکیده
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که با توجه به پویا بودن روند گسترش اتحادیه اروپا و  مقالهاین 

تغییرات وسیع پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، چه نقاطی در اروپا مناطق استراتژیک جدید 

ه که یاصلی اتحادیه اروپا برای تسلط بر این مناطق چیست؟ پژوهش با این فرضشوند و ابزار محسوب می

است شوند و سیسیال و بر اساس نوع تهدیدات مشخص می اروپا، نقاط جدید استراتژیک برای اتحادیه

همسایگی ابزار اصلی اتحادیه برای تسلط بر این مناطق استراتژیک است، به بررسی موضوع پرداخته است. 

رین غیرقانونی و قاچاق دهد که مسائل انسانی همچون سیر پناهندگان، مهاجپژوهش نشان میهای یافته

مناطق خاصی در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و حاشیه انسان و همچنین استقالل انرژی اروپا از روسیه، 

 صلبیتبه  توجه اند. همچنین، در آینده، بادریای سیاه را به نقاط استراتژیک جدید در اروپا تبدیل کرده

تراتژیک بیش از پیش در درون اتحادیه اروپا، در حاشیه ژئواستراتژی اتحادیه اروپا در جنوب، نقاط اس

سواحل مدیترانه خواهند بود. در این میان، استفاده از ابزار سیاست همسایگی در شرق و جنوب برای 

 مدیریت نقاط استراتژیک و مرزی در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

  تیک.یه اروپا، ژئواستراتژی، ژئوپلیتیک انسانی، مدل ژئوپلینقاط استراتژیک، اتحاد واژگان كليدي:
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 مقدمه
کنترل  توان بر سایر نقاط مسلط شد. البته، اینمی آنهانقاط استراتژیک نقاطی هستند که با کنترل 

گیرد. د فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر میاشود و سایر ابعتنها به بعد نظامی محدود نمی

هارتلند مکان و فضای شدند؛ مطرح می 5بیستم، نقاط استراتژیک در کنار هارتلنددر اوایل قرن 

نظریه هارتلند . دارد 2جغرافیایی برخوردار از پتانسیل قدرت است که کارکرد جهانی و کروی

حران با توجه به  ب بنابراین. تواند ازحیث زمان، مکان و موضوع، امری ناپایدار و متغیر باشدمی

توان به جرئت ادعا نمود که هارتلند یا هارتلندهای های اخیر در اروپا، میاامنی سالمهاجرت و ن

جدیدی با توجه به تغییر شرایط با گذشت زمان و همچنین محوریت موضوع امنیت در اروپای 

در این  .(5939 نیا،حافظ) ها ثابت و ابدی نیستند امروز قابل تصور است. از سوی دیگر، هارتلند

ها در داخل اتحادیه اروپا، از اهمیت استراتژیک برچیدن مرز اروپا و گراییبا آغاز پروژه هممیان، 

به گسترش اتحادیه اروپا و نوع تهدیدات جدیدی که باتوجه نقاط داخلی اتحادیه کاسته شده است.

ن اسازی همکاری همسایگبا شرطی- متوجه اتحادیه اروپا هستند، سیاست همسایگی اروپا در شرق

درصدد  -همسایگان شرقیهای همکاری با های تأمین مالی پروژهو اصالحات در برنامه شرقی

گاز  کننده اصلیها با روسیه، تأمینتثبیت امنیت انرژی اروپا و در عین حال کاستن از خصومت

 (.Young & Pishchikova,2013: 5-8اروپا، برآمده است )

یتی از نظر اقتصادی و امن ای استراتژیکعنوان منطقهبه در واقع، اتحادیه اروپا به دریای سیاه

اصلی انتقال منابع عظیم انرژی از دریای خزر، ایران،  کند و آن را به عنوان کوریدورنگاه می

تواند در کاهش وابستگی شدید شناسد که میترکمنستان و سیبری روسیه به اتحادیه اروپا می

از سوی  .(Popescu, 2019: 193-195) اوکراین و دریای بالتیک بکاهداروپا به گاز روسیه از طریق 

مدیترانه که با فرایند بارسلون آغاز شد، با  های حاشیه جنوبی دریایدیگر، همکاری با کشور

وقوع بهار عربی و سیر مهاجرین و پناهندگان از همسایگان جنوبی اتحادیه منجر به تغییرات 

اند. بدین ترتیب، شوک ناشی از بهار عربی که در جنوب شده اساسی در نوع سیاست همسایگی

به کابوس عربی برای اعضای جنوب اتحادیه تبدیل شد، منجر به سیل مهاجران از خاورمیانه و 
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 ههای گوناگون اتحادیه اروپا با ترکیشمال آفریقا به سوی اتحادیه اروپا و درنهایت امضای قرارداد

  (.Crisan, 2018: 81-83شد ) 

از سوی دیگر، سیاست همسایگی اتحادیه اروپا سیاستی ثابت و ایستا نیست؛ در این 

اتحادیه  —های بزرگها در مقابل دیگران، نقاط حاشیه مابین قدرت، نوع نگاه خودیخصوص

ی بزرگ در تعریف مناطق حاشیه، بر سیاست هاو میزان قدرت هریک از قدرت —اروپا و روسیه

ای که سیاست گونهبه؛ (Browning & Joenniemi, 2008: 111-112هستند )گذار تأثیرهمسایگی 

سازی همکاری نزدیک همسایگان جنوبی با پلیس مرزی یگی در جنوب با شرطیجدید همسا

منظور جلوگیری از ورود مهاجرین در قالب همکاری برای دموکراسی و کنترل و به 5اروپا

داخل اتحادیه اروپا در قالب برنامه همکاری در حرکت، ها به های ثالث از مرز این کشورکشور

 تغییر کرد؛ در واقع، اکنون اتحادیه ضمن واردکردن عناصر ارزشی به روابط خود در سیاست

ها همسایگی جنوبی، در جهت ایجاد ثبات و کنترل بیشتر مهاجرت غیرقانونی از طریق این کشور

 .(Del Sarto, 2015: 223-226) داردگام بر می

توانایی سیاست همسایگی برای ایجاد تغییرات مطلوب و مدنظر اتحادیه در  مورددر 

، ترجیحات و نوع نگاه آنهایکی هویتی نوع موقعیت جغرافیایی همسایگان و نزد همسایگان،

حادیه کارگرفته شده از سوی اتمستقیم بر نوع ژئواستراتژی به تأثیرهمسایگان به همکاری، 

نابراین، ب. کنندکنش اتحادیه برای سلطه بر نقاط استراتژیک را مشخص می اروپا دارند و نوع

های هویتی یک سیاست یک سویه نیست و آمال، اهداف و تفاوت سیاست همسایگی

درصدد  مقالهاین  .(Browning & Christou,2010: 116-117همسایگان بر آن مؤثر هستند )

ت اتحادیه به تحوالیک جدید در اروپا باتوجهپاسخگویی به این پرسش است که مناطق استراتژ

اروپا و همسایگان کدام هستند و اتحادیه اروپا با چه ابزاری به مدیریت مناطق استراتژیک 

پردازد؟ مقاله با این فرض که مناطق استراتژیک جدیدی در اروپا بر اساس تهدیدات جدید می

 نظور تسلط بر این مناطق و تأمینماند و سیاست همسایگی در شرق و جنوب بهشکل گرفته

شود. این پژوهش در چارچوب ژئوپلیتیک منافع اتحادیه اروپا طراحی شده است، آغاز می

پردازد؛ در این چارچوب، ابتدا مفاهیم انسانی به بررسی نقاط جدید استراتژیک در اروپا می

                                                                                                   
1. Frontex  
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ی نقاط جدید گیرهای شکلشد و سپس بستر ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک تبیین خواهند

یان وتحلیل قرار خواهند گرفت. در پااستراتژیک بر اساس سیاست همسایگی اروپا مورد تجزیه

 گیری مقاله ارائه خواهد شد. نیز نتیجه

 

 ژئوپليتيک انسانیالف. 
 است: زیر شرحبه تعاریف  این از جمله است. ارائه شده ژئوپلیتیکتعاریف مختلفی از  

 و حکومتیهای سیاسی اعم از های جغرافیایی بر ساختار و نهادپدیده تأثیر، ژئوپلیتیک

 .(565:5918عزتی، )  کندها را بررسی میغیرحکومتی، تحوالت آنها و خصوصیات روابط دولت

سیاست  شیوه قرائت و نگارش ژئوپلیتیک» کرده است:گونه تعریف را این ژئوپلیتیکر دمیرحی

های سیاسی در سطح ملی و گیریآن بر تصمیم تأثیرالملل توسط صاحبان قدرت، اندیشه و بین

یا سیاست  ژئوپلیتیکزاده معتقد است که پیروز مجتهد .(22:5988میرحیدر،« ) ای استمنطقه

های محیطی چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع پدیده اثر محیط، اشکال و ،جغرافیایی

نات ارتباطی و انتقالی )زمینی، دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط جمعی و کمیاب، امکا

کند ای و جهانی مطالعه میویژه در سطوح گسترده منطقههای سیاسی بهگیریغیره را در تصمیم

عبارت  یکژئوپلیت: »کرده استرا چنین تعریف  ژئوپلیتیکحافظ نیا نیز  .(521:5915)مجتهد زاده،

های فضایی، محیطی جنبه خصوص در نهااها و سازمها، گروهالعه رفتار سیاسی دولتاست از مط

  .(255: 5983نیا، )حافظ« و انسانی

 5186های به عنوان شکلی از دانایی، تدبیر و قدرت در دوره امپریالیستی بین سال ژئوپلیتیک

های متعدد، در طول جنگهای رقیب اروپایی میالدی زمانی متولد گردید که امپراتوری 5391و 

خطوط قدرت را ترتیب دادند و سپس آنها را تغییر و مورد تجدیدنظر قرار دادند. خطوط قدرت 

همراه های امپریالیستی بههای نقشه سیاسی جهان بود و این امر با رقابتمتشکل از مرز

های فرهنگی صورت گرفت و هایی در زمینه تکنولوژیک، انقالب صنعتی و دگرگونیموفقیت

در واقع، به  .(2:5915پور و بدیعی،امپریالیستی شکل گرفت )احمدی ژئوپلیتیکبدین شکل 

با قرن بیستم متولد گردید و هویت خود را از این  ژئوپلیتیکتوان اذعان داشت که جرئت می

را وارد  ئوپلیتیکژتردید ویکم، بیدست آورد. گذار از دوران سیاسی دیگر و قرن بیسته قرن ب
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هایی شود و آغاز دگرگونیخوانده می ژئوپلیتیکای نموده است که دوران پست مدرن دوران تازه

هایی از پایان دوران مدرنیته در قرن بیستم است ویکم توأم با نشانهدر نظام جهانی قرن بیست

 .(290: 5915)مجتهدزاده، 

این نگاه  ؛پردازیممسئله نقاط استراتژیک می در این پژوهش ما از دید ژئوپولتیک انسانی به

. بار توسط گوتمان ارائه شدخاص به جغرافیا، به ژئوپولتیک فرانسوی معروف است و اولین

به بررسی نقش جغرافیا و سیاست « 2آنهاها و جغرافیای سیاست دولت»در کتاب  5گوتمان

را )اعم از جغرافیایی و انسانی( به پردازد و سیستمی از روابط ها برای کنترل مناطق میحکومت

ی گیرد. در چنین سیستمی، گوتمان به ارزیابدهنده ژئوپلیتیک در نظر میعنوان عناصر تشکیل

در واقع، اگر جبر  .(labussere, 2011: 5-9) پردازدمی 9و بسته 9رابطه مفاهیم دیالکتیک گردش

رونی ها و تقسیمات ارضی نماد بیسرزمین بودن در نظر بگیریم وعنوان مفهوم بستهجغرافیا را به

ک کنند که بعد انسانی ژئوپلیتیها مفهوم گردش را نمایندگی میها و سنتآن باشند، هویت، ارزش

 آنهاویت ، ههانابر خالف مکاتب انگلیسی، در مکتب فرانسوی، این انسکشند. را به تصویر می

کنند، هایی که بازی میهند و متناسب با نقشدها را شکل میهستند که مرز های انسانیو ارزش

افیایی های جغرجای تمرکز صرف بر مرزدر واقع، گوتمان، به گیرند.های ژئوپولتیک شکل میمرز

وی های اتخاذشده از سثر برای سیاستؤعنوان تنها عامل مبه —و موانع طبیعی غیرقابل تغییر

أکید ها و جغرافیا تبر بعد ارزشی و انسانی رابطه سیاست دولت —گاه انگلیسیدها در دیدولت

کند؛ بدین جای جبر جغرافیایی، از خودمختاری جغرافیایی صحبت مینوعی، گوتمان بهکند. بهمی

ها کننده قابلیت دولتهای مردمان آن است که تعیینها و سنتمعنی که این سرزمین با ارزش

  .Gottman, 1952: 214)) ر آن منطقه استهای خود دبرای اعمال سیاست

کنند ها عمل میصورت یک شبکه از نمادای خود بهها و هویت منطقهاز نگاه گوتمان، ارزش

توان درباره آن منطقه قضاوت کرد. در واقع، در این که تنها با درنظرگرفتن روابط کل شبکه می

در روابط خود با مناطق مختلف به کار  های ژئوپولتیکی که اتحادیه اروپاپژوهش، انواع مدل

                                                                                                   
1. Jean-Paul Gottmann 

2. La politique des etats et leur geographie 

3. Circulation  

4. Closure  
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گیرند. در واقع، گیرد، با درنظرگرفتن فاکتور انسانی، فرهنگی و ارزشی مورد بررسی قرار میمی

این پژوهش نیز بر مبنای نگاه ژئوپلیتیک انسانی گوتمان به بررسی نقاط استراتژیک جدید در 

 پردازد. پا میاروپا و نحوه مدیریت این مناطق از سوی اتحادیه ارو

 

 اتحادیه اروپا ژئوپليتيکیهاي مدل. 4
های به وابستگی سیاست همسایگی به روند گسترش اتحادیه اروپا، بررسی مدلباتوجه

 ، سه نوع مدل جغرافیای سیاسیبارهی گسترش اتحادیه حائز اهمیت است. در این ژئوپلیتیک

 از: مدل وستفالیایی، امپریالیستی و قرون وسطی اندعبارتتکامل اتحادیه اروپا  خصوصرایج در 

توانیم ایجاد پول در فرایند توسعه اتحادیه اروپا می .(Browning & Joenniemi, 2008: 522)مدرن 

مشترک، سیاست خارجی مشترک، سیستم مرزی مشترک شنگن و بازار مشترک را به عنوان 

تی فالیایی در نظر بگیریم. مدل امپریالیسهای گسترش و توسعه اتحادیه بر اساس مدل وستنمونه

های قدرت متحدالمرکز در نظر گرفت. در این مدل، تمرکز حلقه صورت یک سریتوان بهرا می

ای در اتحادیه به نسبت دوری از مرکز قدرت در بروکسل است و میزان قدرت در مناطق حاشیه

قدرت و کاهش آن با دور شدن از  شدنکندهایابد؛ در مدل امپریالیستی، ما شاهد پرکاهش می

وچند الیه هستیم.  صورت پیچیده ب —های مختلفبا درجه —مرکز و هسته مرکزی بروکسل

های اروپایی به مستعمرات تحمیل توسط دولت نوزدهمکه در قرن  5های تمدنیدر واقع، معیار

 اعضای جدیدهای عضویت شدند، بار دیگر در تعریف سیاست همسایگی و همچنین معیارمی

  .(Behr, 2007: 246-251) شونددیده می

های اروپایی به خارج از مرزهای اروپا و ، مأموریت اتحادیه برای انتشار ارزشبارهدر این 

های اروپایی و بدون های اتحادیه اروپا با بالکان که با تحمیل ارزشنامهسازی در موافقتشرطی

های بارزی از توسعه امپریالیستی بالکان هستند، نمونههای ای کشورهای توسعهتوجه به نیاز

در مدل قرون وسطی مدرن، قدرت در تمام اتحادیه پخش  .(Hillion, 2004: 17-20اتحادیه هستند )

مواجه  ایفراملی و شبکه عملکرد تمرکز قدرت در بروکسل وشده است و ما با نوعی عدم 

اند؛ گیری در کل اتحادیه توزیع شدهو تصمیم های قدرتدر این مدل، ابعاد و مرکزهستیم. 

                                                                                                   
1. Standards of civilization  
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شمال  در گراییی باشد. منطقهژئوپلیتیککننده این مدل تداعیتواند های المپیک میحلقه اروپای

 عمل، با پذیرش برابری اعضا، اهداف اعالمی این ابتکارتوان با این مدل تحلیل کرد؛ می اروپا را

بین بازیگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شمال اروپا و اطمینان از همکاری افقی تقویت شده 

گرایی در اند؛ این همای در منطقه بودههمچنین هماهنگی بین ابتکارات در زمینه همکاری بودجه

ی ای به دور از بوروکراسگیری منطقهافزایش کارایی تصمیمآوری اتحادیه اروپا برای واقع نوع

 ;Filtenborg, Ganzle & Johansson, 2002: 398-401) یگی بوده استحاکم در سیاست همسا

Browning & Joenniemi, 2008: 524-525).  ساختار کلی هر سه مدل ژئوپلیتیکی را نشان  5شکل

 دهد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (129: 2661، 2و یونیمی 5)برگرفته از مدل برائنینگ. ساختار كلی سه مدل ژئوپليتيکی4شکل

 

 اتحادیه اروپا ژئواستراتژي هاي. مدل2
ها و جوامع مرزی ، نوع سازماندهی مرزها، ساکنین مناطق مرزیژئواستراتژی در واقع به مرز

ژئواستراتژی یک روش خاص برای » گوید: ژئواستراتژی میپردازد. والترز در تعریف می

 «رونید»خاصی از سازماندهی فضای مرزی است و در برگیرنده مسائل بسیاری از جمله تعاریف 

                                                                                                   
1. Browning 

2. Joenniemi 
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 :Walters, 2004)« .های خاص زمانی و فضایی از مرز است، انواع تهدیدات و برداشت«بیرونی»و 

که دربرگیرنده ابعاد جغرافیایی، انسانی، - بنابراین، مرزها و جوامع مرزی اتحادیه اروپا .(679

 -های اتحادیه هستنددر آن سوی مرز آنهاتهدیدات و درک بیناذهنی از مناطق مرزی و سکنه 

مهمی در بررسی ژئواستراتژی اتحادیه برای مدیریت فضای فیزیکی و انسانی  همگی موضوعات

ها وجود های اتحادیه و خارج از مرزها هستند. در این بین، نوع تعریفی که از درون مرزمرز

ها مستلزم قلمروهای خاص استراتژیژئوهای هویتی اتحادیه دارد؛ دارد، ارتباط مستقیم با متغیر

همراه با کنترل خاصی از فضا و جمعیت و تعاریف مشخصی از هویت و منطق سیاسی هستند 
(Walters, 2004: 675-679). 

نگرد، های ثابت فیزیکی نمیصورت مرز برگرفته منبع ها بهاتحادیه اروپا امروزه تنها به مرز

اتحادیه اروپا، سیال و با تهدیدات مختلف انسانی در نظر به گسترش  توجه با ها رابلکه مرز

ها در بین اعضای اتحادیه برای حرکت آزاد کاال، خدمات و رفتن مرزگیرد. از یک سو، ازمیانمی

های غربی دیگر نظیر ایاالت متحده در نظام مرزی شنگن، نوعی نظام بدون ورود کشورافراد، و 

ها با همسایگان کند. از سوی دیگر، کنترل مرزا تداعی میمدرن رمرز فراوستفالیایی و پست

 و محافظت از رخنه مرزی از جنوب، نوعی یکپارچگی یا گسستگی هویتی جنوبی اتحادیه اروپا،

از دیدگاه والترز انواع  .(Walters, 2004: 675-679)کند اروپای مبدل به دژ مستحکم را تداعی می

 آهکیو  مرز استعماری؛ 5روی یا مارشای؛ پیشاز: استراتژی شبکه اندعبارتژئواستراتژی اروپا 

(Browning & Joenniemi, 2008: 522). روند و ارتباطات ها از بین میای، مرزدر استراتژی شبکه

بدون مرز نمونه این نوع استراتژی است که با برداشتن گیرد. اروپای انسانی و اقتصادی شدت می

اد کاال، خدمات، سرمایه و افراد همراه است. در این استراتژی، مرزهای موانع بر سر حرکت آز

ها و مرزی بین داخلی نیستند؛ به نحوی که همکاری صلبیتپذیر هستند و دارای فیزیکی رخنه

 گیرد. در بیشترین حد ممکن صورت می هاخارجی

منطقه »شود. میبودن مرز بین داخل و خارج مطرح روی یا مارش، سیالپیشدر استراتژی 

« های اصلی این نوع استراتژی است، از ویژگی2ها معروف به میان اروپاحائل بین قدرت

                                                                                                   
1. March  

2. Zwischeneuropa  
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(Browning & Joenniemi, 2008: 527). ای قدیمی است که برای واژه مارش خود واژه

د به ها و افراهنوز مرز بین کشور»رفته است که در آن کردن مرز بین مناطقی به کار میمشخص

تالش برای دورکردن خطر  ،در واقع .(Walters, 2004: 527)« ورت مشخص تعیین نشده بودص

از طریق ایجاد منطقه  به داخل مرزها تهدیدات خارجی از رخنه و جلوگیری در خارج امنیتی

ردن توانایی دورک کمربند محافظتیین گیرد. احائل در این نوع استراتژی مورد تأکید قرار می

 ،5در مرز استعماریکند. ها را ایجاد میآمادگی در داخل مرز افزایشتهدیدات و در عین حال 

 معنای قابلیت ادغام همسایگان مرزی استها بهاست؛ قابلیت توسعه مرز مرز سیال و قابل توسعه

(Walters, 2004: 676; Browning & Joenniemi, 2008: 529). تقارنیناهمتژی، نوعی در این استرا 

را دارد و خود هم  گرا حق تعریف مسائلقدرت توسعهشود؛ به نحوی که مشاهده می قدرت

  است.  مجریهم داور و 

مرز همچنان مانند استراتژی  داخل و خارجبین قدرت  یتقارنناهم ، 2آهکیدر استراتژی مرز  

ها حاکم است. تفاوت این استراتژی با در مرز مراتبیسلسله رژیم یاستعماری وجود دارد و نوع

ها و محدودیت امکان گسترش و عضوگیری از خارج استراتژی استعماری در ثبات نسبی مرز

، پخش زمینهدر این  و گسترش محدود است. تر و بسطمرزها ثابتهاست؛ در این استراتژی، مرز

 در قالب این استراتژی تحلیلتوان های اتحادیه در سیاست همسایگی جنوب اتحادیه را میارزش

به  9های اروپاییزمان با تالش برای پخش ارزشهای اتحادیه همداخل مرزکرد؛ افزایش امنیت 

های مدل 2 شکلهای جنوبی حاشیه مدیترانه با مدل مرز آهکی قابل توضیح است. کشور

 دهد. نشان میرا چهارگانه استراتژی اتحادیه اروپا 

 

 

 

 

                                                                                                   
1. Colonial frontier 

2. Limes 

3. European values  
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 اتحادیه اروپا هاي ژئواستراتژي. مدل2 شکل

 

 ,Holm)، منطقه جنوب به عنوان رقیب و دیگر از نظر فرهنگی است فرهنگیدر دیدگاه دگر

 نگاه نژادیگیرد و آمیخته با قرار می یحیتساسالم در مقابل م در این دیدگاه، .(14-16 :2005

هودی اروپا ی-است؛ در کمیسیون، گفتمان رقیب و دگرفرهنگی همراه با تأکید بر میراث مسیحی

دارای نفوذ بیشتری بوده است. بر عکس اروپای شرقی، رهبران و جوامع همسایگان جنوبی 

وان عنرا به اند و آنهای اروپایی بودهاند و نگران انتشار ارزشنگاهی محتاط به اتحادیه داشته

فالیایی از شدن ژئوپولیتیک وستاند که این امر خود یکی از دالیل پیادهدید امنیتی در نظر گرفتهته

بر همین اساس، مرز جنوبی نسبتاً ثابت بوده است و تغییری در سوی اتحادیه اروپا بوده است. 

 هبهای جنوبی اتحادیه رخ نداده است. ناکارآمدی سیاست همسایگی در جنوب هم باتوجهمرز

 ها به انجامبودن استفاده از عضویت اتحادیه برای تشویق این کشوردشواربودن و حتی غیرممکن

 اصالحات مدنظر اتحادیه بوده است. 
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 سپارينقاط جدید استراتژیک در اتحادیه اروپا با ژئواستراتژي درونب. 

ر جنوب، نقاطی استراتژیک دبه مدل ژئوپولیتیک وستفالیایی برای همسایگان جنوبی، نقاط باتوجه

های هستند که سرچشمه و منابع اصلی تهدیدات از نوع تروریسم و قاچاق انسان هستند. کشور

 های اصلی برای کنترل این نقاط هستند. در عینو ترکیه در این میان کشور مراکش، تونس، لیبی

وپا ژیک برای اتحادیه ارحال، در داخل اتحادیه اروپا بعضی مناطق تبدیل به نقاط جدید استرات

المپدوزا در ایتالیا، جزایر یونانی مانند لسبوس، کشور مالت، قبرس  توان از جزیرهاند که میشده

مپدوزا ال جزیره لکان نام برد.امرز مجارستان با منطقه بهای مرزی بلغارستان با ترکیه و و شهر

اتژیک لیبی و تونس از نقاط جدید استربه موقعیت جغرافیایی آن و نزدیکی به مرزهای آبی باتوجه

 شود.برای اتحادیه محسوب می

خصوص جزیره لسبوس از به تهدید قاچاق انسان، جزایر یونانی دریای اژه و به توجه با

مسیر حرکت  خصوصشوند. در محسوب میدیگر نقاط استراتژیک برای اتحادیه اروپا 

نگاه  5یاسیس -مرز زیستی صورتها بهپناهندگان و مهاجران غیرقانونی به اتحادیه بایستی به مرز

سیاسی، نگاه به مرز محدود به موانع مرزی و کنترل از نگاه سیاسی صرف -کرد؛ در مرز زیستی

شوند یعنوان بازیگران مرزی در رژیم مرزی دیده منیست، بلکه پناهندگان و مهاجرین به

(Krasteva, 2016: 249). ؛ در هستند هانامراتبی از انسها در واقع دارای یک نظام سلسلهمرز

های زی شنگن، ما با نوعی نظم فراوستفالیایی مواجه هستیم که در آن کشوررژیم مر خصوص

اد در آن خارج از اتحادیه اروپا امکان قرارگرفتن در این نظام مرزی را دارند و از حرکت آزاد افر

مند هستند، حال آنکه همسایگان جنوبی از چنین امکانی محروم هستند. نظام مرزی اروپا بهره

 است و از نظر عنصر انسانی مرز که ساختار ناپایدار ذاتاً به نظم فراوستفالیایی آنعمالً باتوجه

ه نظر گرفتصورت منطقه مرزی در پذیر است. امروزه خط مرزی بهغیرجغرافیایی دارد، آسیب

شود که ساختار و رژیم غیرسرزمینی، فنی و اجتماعی دارد و در ارتباط با اتحادیه اروپا، این می

 ست. مراتبی امرز دارای وضعیت سیال، گزینشی و سلسله

                                                                                                   
1. Biopolitical 
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ه باید اتحادی اینای و سیال اتحادیه اروپا، برای تحلیل نقاط استراتژیک به مرز شبکه توجه با

دهنده مرزسازی به جای خود مرز گذاشت. در واقع، مرزسازی نشان تمرکز بیشتری را بر

بودن مرز و کار مرزی است که در آن بازیگران بسیاری از جمله مأمورین مرزی قرار دارند. سیال

شوند و مهاجرین هرچند تمام بازیگران مرزسازی محدود به پلیس مرزی و کارمندان گمرک نمی

مرز نهادی اجتماعی است که دارای شوند. در واقع، نیز شامل میکاررفته را فناوری مرزی بهو 

شاخصه رویارویی کنترل مرزی در مقابل عبور مرزی است؛ مهاجرین غیرقانونی و پناهندگان 

و مأمورین مرزی کارکرد کنترل مرزی  دهندبازیگران مرزسازی کارکرد عبور مرزی را شکل می

ای و مرز مرز قارهدو  ،5311 در سال شنگندر معاهده  .(Mezzadra, 2015: 128) دهندرا شکل می

تعریف شدند و در معاهده آمستردام، ایجاد محیطی امن، آزاد و عادالنه در داخل  5خارجی

های اتحادیه مورد تأکید قرار گرفت. در واقع، نوعی ساختار رژیم موازی مرزی بر اساس مرز

حذف مرز داخلی و دیگری بر افزایش شدید  معاهدات اتحادیه اروپا ایجاد شدند که یکی بر

های متفاوت سطح مقیاس- 2کنترل مرز خارجی اتحادیه تأکید داشتند که ترکیب چند مقیاسی

 هستند. سیال  دارند و -همکاری مرزی و کنترل

های فعالی در ساختار مرزی موازی بیرونی ایجاد یکارگزاربرای کنترل مرز خارجی اتحادیه، 

نظام  .2 ؛: پلیس مرزی و گارد ساحلی اروپا9فرونتکس .5موارد ذیل هستند: شدند که شامل 

 .9 1؛همسازی مدیریت مرزی بین اعضا: مدیریت فراگیر مرزی .9 9 ؛مشترک پناهندگی اروپا

ی ا. معمای کنترل مرزهای پیچیده نظامی، صنعتی و آموزشی با تأمین مالی اتحادیه اروپساختار

صورت کنترل شدید افراد برای ورود به داخل ساختار موازی مرزی بهبه دو توجهدر اروپا با

های داخلی و زمان امکان حرکت آزاد کاال و خدمات در مرزهای خارجی و هماتحادیه در مرز

در واقع، پارادایم اقتصادی نئولیبرال در  .(Hess & Kasparek, 2017: 60)شود شنگن تعریف می

رکت سیاسی کنترل ح-تأکید بر آزادی حرکت سرمایه و کاال با خواست زیستی اتحادیه اروپا با

سپاری حل معمای کنترل مرزی را در برونافراد دارای هماهنگی است. کمیسیون اروپا، در ابتدا، راه

                                                                                                   
1. external border 

2. multiscalar 

3. Frontex  

4. CEAS 

5. Integrated border management 
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 -های اتحادیه و گسترش جغرافیایی مرزهاکنترل در خارج از مرزانجام به معنای  -5؛هاکنترل مرز

  .دانست  هاسازی مرزتخصصیو 

از سوی کمیسیون ارائه شد که در جهت  2؛بر همین اساس، دید فنی مرز هوشمند و نامرئی

ا هجداسازی مسافرین واقعی از مهاجران ناخوانده بدون کندکردن مراحل گمرکی و بازرسی در مرز

از طریق کنترل مرزی برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به داخل اتحادیه، بود. 

یر تجهیزات های حساس به دما و ساو دوربین 9های پیشرفته تشخیص هویتی الکترونیکیسیستم

ای و گفتگوی مهاجرتی ترانزیت مدیترانه 2666یند بارسلون در سال اپیشرفته طراحی شده است. فر

گذاران سپاری کنترل مرزی صورت گرفتند؛ درگیرکردن رهبران و سیاستنظور برونمبه 2668در 

های شمال و غرب آفریقا در پروژه مدیریت مرزی و مهاجرتی اتحادیه اروپا از اهداف اصلی کشور

های کردن مدیران امنیتی در کشورسپاری مرزی اتحادیه اروپا بود. پیشتازی اسپانیا با همراهبرون

ی تا قبل از بهار عربی و موفقیت قرارداد ایتالیا با لیبی و تونس از طریق تحمیل رژیم بازگشت فریقایآ

ی سپاری کنترل مرزبرای کنترل مهاجرتی در راستای سیاست برون 9از سوی ایتالیا به تونس و لیبی

 اتحادیه اروپا در قالب ژئوپولیتیک وستفالیایی و ژئواستراتژی مرز آهکی بود. 

 

 پاريسحل درونبهار عربی و عدم اجراي رژیم بازگشت از سوي تونس و ليبی: راهج. 
های در کشور های فردی و اجتماعی بیشتر به مردمآزادی یدرخواست تغییرات سیاسی و اعطا

سپاری ی منفی بر راهکار برونتأثیرشمال آفریقا که از تونس آغاز شد و به بهار عربی معروف شد، 

های جنوبی های اتحادیه اروپا و اعضای آن با کشورت و منجر به لغو قراردادکنترل مرزی داش

های در دادگاه ، دعاوی حقوقی و پیروزی دیدگاه بشردوستانهبارهسواحل مدیترانه شد. در این 

عنوان مثال، دادگاه عالی حقوق سپاری مرزی افزود. بهاروپایی بر مشکالت اجرای سیاست برون

بودن رژیم بازگشت ایتالیا با اصل عدم بازفرستادن کنوانسیون ژنو به متناقض بشر اروپایی رأی

یم شد. از سوی دیگر، رژبه عدم موفقیت کنترل از راه دور اتحادیه نتیجه، این مسائل منجرداد. در

                                                                                                   
1. Externalization of borders  

2. Invisible border  

3. Electronic identification  

4. Push back regime 
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دوبلین در کنترل سیر مهاجرتی ناکارآمد بوده است و قاعده کشور ورودی نخست در قالب رژیم 

شده  -مانند ایتالیا، یونان، قبرس و مالت -به مخالفت اعضای جنوبی اتحادیه اروپابلین، منجردو

 (.Frelick, 2009: 33-36)است 

دنبال پناهندگی و فرار از جنگ داخلی و مشکالت اقتصادی به این قاره ورود مهاجران که به

جاد پا، منجر به ایکردن نقاط استراتژیک قدیم و کالسیک ارووارد می شوند، عالوه بر کم اهمیت

های جدید های ایجاد هارتلندبینیتواند پیشنوعی میکه به نقاط استراتژیک جدیدی شده است

اقتصادی و مهارجرتی را به حقیقت بپیوندد و به تغییر مکانی هارتلند به سبب ایجاد ابعاد 

، نقش یکژئوپلیتیمدرنیسم . این شرایط پستشودموضوعی جدید از نقطه نظر زمانی منجر 

و در کل انسان را در محیط سیاسی نشان می دهد که مبتنی بر مکتب جغرافیای  آنهاگروهی انس

 ی است؛ در حالی که در مکتبژئوپلیتیکانسانی است. در مکتب انگلیسی تمرکز بر نقاط 

 های انسانی در محیطجغرافیای انسانی یا به اصطالح مکتب فرانسوی، تأکید بر نقش گروه

طوری که شرایط آوارگی گذارد؛ بهبودن گامی فراتر میاست که از محدوده ملتسیاسی 

گیرند و پناهجویان از خاورمیانه، آفریقا و کشورهای دیگر در جغرافیای سیاسی انسانی قرار می

عنوان بازیگران های ملی، همچنان بهآیند. البته، حکومتوجود میه نقاط جدید استراتژیک ب

و ایجاد نقاط جدید استراتژیک اثرگذار  ژئوپلیتیکاصلی و نقش آفرین در سیاسی و عناصر 

  .(290-298: 5915زاده، )مجتهد خواهند بود

آفرینی در چارچوب ژئوپولیتیک گوتمان که خود بخشی از مکتب فرانسوی است، نحوه نقش

دی مهاجرتی کلی که در کارکرد- پناهندگان و عوامل انسانی در ورود به اروپا و نقاط استراتژیک

بزار ااعضای جنوبی اتحادیه اروپا از طریق  گیرند.مورد ارزیابی قرار می -شوندمحسوب می

ها، سعی در نگاری اجباری مهاجرین ورودی در این کشورمختلفی همچون اجرانکردن انگشت

مرزی بعد از شدید  اند. البته نگاه کنترلسر باززدن از اجرای کامل رژیم پناهندگی دوبلین داشته

با دیدگاه بشردوستانه آمیخته شد و عملیات  2659مرگ پناهندگان در مدیترانه به خصوص از 

اجرا شد؛ در عین حال،  2659توسط ایتایا با اولویت حفظ جان مهاجرین در  5ماره نوستروم

شاهد اخیر های به ژئوپولیتیک وستفالیایی و تأکید اتحادیه بر تهدیدات امنیتی، ما در سالباتوجه

                                                                                                   
1. Mare Nostrum  
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 ایمبودهفرونتکس با اولویت کنترل مرز  5جایگزینی عملیات ماره نوستروم با عملیات تریتون

(17-Musaro, 2017: 15). هاتوسط کمیسیون برای کنترل مرز 2در این میان، استراتژی نقاط حساس 

: ستا شود. استراتژی نقاط حساس شامل موارد ذیلبه خصوص در یونان و ایتالیا پیگیری می

؛ 1و فرونتکس 9، یوروجاست9تجمیع نهادهای مختلف اروپا در مرز خارجی اروپا مثل یوروپول

 هایبه داخل مرز 0سپاری مرزیانجام مراحل رسیدگی به پرونده مهاجرتی در مرز؛ بسط برون

 Garelli & Tazzioli, 2016: 2-4; Casas-Cortes)ها در بروکسل اتحادیه اروپا؛ انتقال و تمرکز قابلیت

et al, 2015:30).  
-که با مخالفت دادگاه اروپایی حقوق بشر مواجه شد- سپاریدر حقیقت، در مقابل برون

دانان طراحی گیرد. کمیسیون اروپا این سیاست را که توسط حقوقسپاری قرار میسیاست درون

ر واقع، استفاده از حل مدیریت بحران مهاجرتی در نظر گرفته است. دعنوان راهشده است، به

های حل تعارض بین دو دیدگاه بشردوستانه و امنیتی بوده از راهکار 8ضد دعوای حقوقیابزار 

سپاری، اتحادیه اروپا مناطقی در داخل اتحادیه اروپا را که در کنترل قاچاق انسان است. در درون

در  گیرد.در نظر می عنوان منطقه حائلشوند، بهو سیر مهاجرت غیرقانونی کلیدی محسوب می

های ضد دعوای شود و ابزارصورت ناقص اجرا میاین مناطق، بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا به

بازداشت و نگهداری درازمدت مهاجرین غیرقانونی و پناهندگان شوند؛ حقوقی به کار گرفته می

لی در این جزیره های مهاجرین به مقامات محدر جزیره لسبوس، واگذاری نحوه مدیریت کمپ

منظور سپاری بهی درونهابرای عدم امکان استفاده از ابزار حقوقی، از نمونه آنهاکردن و ایزوله

 کنترل مرز است. 

های صادره از سوی دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه بر ضد این سیاست در عین حال، رأی

دو نگاه بشردوستانه و امنیتی از  جوم پناهندگان، منجربه ترکیب دوبارهانی از هزمان نگرو هم

در  1های مرزی بین لهستان و سربستان، به خصوص روشکهشده است. شهر 6265سال 
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اند که در در صربستان، به نقاط استراتژیک برای اروپا تبدیل شده 5مجارستان و هورگوش

یان، برخوردار است. در این م بسزاییکنترل مهاجرت غیرقانونی و پناهندگان از اهمیت 

ان ه کرده است؛ مرز بین مجارستمجارستان برای کنترل مرزی از ابزار ضد دعوای حقوقی استفاد

ها در حکم کنترل شدید مرزی دارد اهراً باز است، ولی بررسی محدود پروندهو صربستان ظ

(Gabor, 2016: 8-9).  5:5ترکیه نیز در قالب قراردادی با اتحادیه در عملیات معروف به فرایند 

ای که در اتحادیه اروپا اجازه اقامت پیدا کرده است، یکی متعهد است، که در مقابل هر پناهنده

رایند ار کند اجرای آن، این فیبه روند بساز پناهندگان در جزایر یونان را بپذیرد؛ البته باتوجه

 .(Cherubini, 2017: 39-40) عمالً به یکی دیگر از ابزارهای ضددعوای حقوقی تبدیل شده است

اند که تنها تبدیل شده جزایر خارج از قوانین پناهندگی اتحادیه جزایر یونانی نظیر لسبوس به

؛ در همین ارتباط، جزایر یونانی برای دورزدن منع گان را دارندکارکرد اصلی نگهداری پناهند

 آنهاها و رد سریع اخراج گروهی در کنوانسیون ژنو، به بررسی اجمالی یک به یک پرونده

 .(Iliadou, 2019: 73-80) پردازندمی

 

 سپاريژئواستراتژي دروند. 
به نام  اتژی جدیدیر، ژئواستهاسپاری به داخل مرزاتحادیه اروپا بر اساس سیاست بسط برون

سپاری در واقع شکل . استراتژی درونسپاری را به اجرا گذاشته استتژی دروناژئواستر

ائل موجود سپاری، منطقه حپیشروی است. در ژئواستراتژی درون تغییریافته استراتژی مارش یا

جا شده است. بدین ترتیب، اتحادیه بدون ههای اروپا جابدر ژئواستراتژی مارش، به داخل مرز

 وردرخهای درازمدت، توانایی قرارداد امنیتی باال و بستن -نیاز به پرداخت هزینه سیاسی

نحوه سازگارکردن مدل  9 شکلیابد. های خود میتوجهی را برای کنترل و مدیریت مرز

ها را در نقاط استراتژیک جدید در قالب ژئواستراتژی ژئواستراتژی مارش برای کنترل مرز

 دهد.سپاری نشان میدرون

 

                                                                                                   
1. Horgos  
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 سپاري و پيشروي . ارتباط مدل ژئواستراتژي درون1شکل 

 

در فرانسه نام برد. از این شهر که ارتباط  5از دیگر نقاط استراتژیک در اروپا باید از کاله

زیرساختی زیادی با انگلستان دارد، مهاجرین برای ورود به انگلستان در موج دوم حرکت خود 

کنند. بنابراین، کنترل شهر کاله برای کنترل فرایند مهاجرت غیرقانونی در داخل اتحادیه استفاده می

ی اآنهرغم وجود پیمبهر خوردار است. در این زمینه، ب بسزاییدیه اروپا از اهمیت در داخل اتحا

دمات دلیل حرکت آزاد کاال، خکنترل مرزی در کاله بین انگلستان و فرانسه، کنترل مرزی کاله به

 ,Ibrahim & Howarth)رو شده است های زیادی روبهو افراد در داخل منطقه شنگن با دشواری

توسط اعضای جنوبی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این استراتژی سپاری استراتژی درون .(2-4 :2018

ش هرغم کابه پیچیدگی قاچاق انسان و بحران پناهندگی و مهاجرت غیرقانونی، علی توجه با

شته مورد توجه کمیسیون اروپا و ها، بیش از گذنسبی آمار ورود سالیانه مهاجرین به این کشور

 اعضای اتحادیه قرار گرفته است. 

میزان ورود مهاجرین و پناهندگان به اروپا را از طریق همسایگان جنوبی دریای  5مودار ن

شده در ورود مهاجرین به اروپا، همچنان بیشتر رغم کاهش مشاهدهبه .دهدمدیترانه نشان می

توزیع مهاجرین را در  2کنند. نمودار ی ورود به اروپا انتخاب میمهاجرین دریای مدیترانه را برا

 دهد. نشان می های اصلی مقصد در مدیترانهریک از کشوره

                                                                                                   
1. Calais  
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 )سازمان پناهندگان سازمان ملل( 2149تا  2145. روند ورود مهاجرین و پناهندگان به اروپا از 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (سازمان مللسازمان پناهندگان )اي . توزیع ورود مهاجرین و پناهندگان در سه كشور اصلی مدیترانه2نمودار 

 

، نزدیکی جزیره مالت به قاره آفریقا و سیر پناهندگان و مهاجران غیرقانونی به مورددر این 

های مرزی مالت را به گشت ساحلی اتحادیه و پلیس سوی این جزیره، اتحادیه اروپا کنترل آب

های مهم برای کنترل قاچاق مراکش از دیگر کشورفرونتکس واگذار کرده است. در این میان، 

در مرز 5نمونه، شهر مرزی وجوه برای .شودهای جنوبی محسوب میدر مرزانسان و مواد مخدر 

های اتحادیه اروپا الجزایر و مراکش از نقاط اصلی توزیع و قاچاق نهایی مواد مخدر به درون مرز

                                                                                                   
1. Oujda  
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یافته از کلمبیا در نتبدیل شده است. در شهر وجده، مواد مخدر از طریق یک شبکه سازما

جغرافیایی مراکش و اتحادیه اروپا، به  به نزدیکیشود و باتوجهآمریکای جنوبی وارد مراکش می

شود. بنابراین شهر وجده تبدیل به یکی از نقاط استراتژیک میزانی باال به اتحادیه اروپا قاچاق می

لوگیری از ورود آن به دژ اروپا برای اتحادیه اروپاست که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ج

دارای ارزش سمبولیک تاریخی، کند. مرز استراتژیک اسپانیا و مراکش که نقش مهمی بازی می

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، از دیگر مناطقی است که اتحادیه اروپا کنترل آن را برای 

 .(Ferrer-Gallardo, 2008: 313-317) حفظ امنیت داخل اتحادیه اروپا الزم دانسته است

که شاهد مهاجرت تاریخی جنوب به شمال و شمال به جنوب و ارتباط - کنترل این مرز

فرهنگی اسپانیا و مراکش بوده است و استعمار اسپانیا و فرانسه از طریق آن بر مراکش و الجزایر 

اقع، و توسط پلیس مرزی اروپا و فرونتکس از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در -تحمیل شد

های اتحادیه اروپا های اسپانیا تبدیل به مرز، مرز5310با پیوستن اسپانیا به اتحادیه اروپا در سال 

های رزم تأثیرمدیترانه و سناریوی کلی روابط اسپانیا و مراکش تحت -مشارکت یوروشدند و 

مرز های دریایی و هممرزهای اسپانیا با قاره آفریقا شامل هممرزجنوبی اسپانیا قرار گرفتند. 

های خشکی اسپانیا و اتحادیه اروپا با قاره آفریقا مرز  9و سئوتا 2ملیا 5خشکی هستند. دو آنکالو

از نقاط مهم برای مقابله و کنترل تجارت انسان و  آنها رغم وسعت کمبهدهند و را تشکیل می

م کننده مفاهیامعه اسپانیا، تداعیهای اسپانیا در جشوند. در این میان، مرزمحسوب می مواد مخدر

 بیناذهنی مختلفی هستند. 

 همانند هستند و های هرکولجبرالطارق به ستونمرز اسپانیا و مرکش در دوطرف تنگه 

هستند.  مسیحیت و اسالمدنیای مرز مشخص بین و  5932سال در  9پایان رکونکیستا نماینده

رکونکسیتا و به نوعی نماینده انبساط مرزها و مرزهای جزیره ایبریا در واقع مرزهای مرزهای شبه

ها های سئوتا و ملیا هستند، نماینده انقباض مرزها برای اسپانیاییموجود در آفریقا که شامل مرز

 5131در سال  1کش تبدیل به فضای حیات اسپانیاادر واقع، شمال مر .(Sanchez, 2014: 4هستند )
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5. Lebensraum 
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و درنتیجه  5310دند. عضویت اسپانیا در اتحادیه اروپا در بعد از شکست سنگین از آمریکا ش

 نهاآبه مرزهای دوکارکردی شد؛  آنهاشدن سئوتا و ملیا به مرزهای اتحادیه، موجب تبدیل تبدیل

وند شهم برای اتحادیه اروپا و هم برای اسپانیا نقاط جداکننده با خارج از اتحادیه محسوب می

(Saddiki, 2010: 9-11).  صورت دژ اروپا در قالب ژئوپولیتیک ملی که بهحیات اروپای فرافضای

زمان وستفالیایی نمایان است، در همان فضای حیات اسپانیا در مراکش شکل گرفته است و هم

در این ژئواستراتژی، ایده مرز جنوبی در چارچوب  کند؛از ژئواستراتژی مرز آهکی هم استفاده می

ز و با نهادی بین دو سوی مر-جنوبی و بر اساس تفاوت سیاسینفوذپذیری اقتصادی همسایگان 

 رهبری اتحادیه اروپا شکل گرفته است. 

پذیری در ارتباط ها، انعطافبه ایفای نقش جوامع در سازماندهی مرزدر این میان، باتوجه

 های مقیماجازه ورود به مراکشیعنوان مثال، شود. بههای جنوبی در مراکش دیده میبا مرز

به سئوتا و ملیا برای تأمین خواسته مردم این مناطق دیده شده است.  2و نادور 5های تتوانشهر

پذیر، نهایی و حاصل مذاکره با صورت انعطافبنابراین، نوع مرز سئوتا و ملیا با مراکش به

جدید  در واقع، سئوتا و ملیا نیز نقاط .(Pallister-wilkins, 2016: 72-77) جوامع مرزی بوده است

د و در سپاری هستناستراتژیک در داخل اتحادیه اروپا بر اساس سیاست و ژئواستراتژی درون

ن تأمی کنند.کنترل مهاجرت و همچنین ایجاد هویت مشترک اروپایی نقش مهمی را بازی می

ه د منطقهای مجاور در مراکش برای اقتصانیروی کار ارزان برای سئوتا و ملیا از طریق شهر

های است. از سوی دیگر، قاچاق کاال آزادانه از طرف مناطق اسپانیایی به درون مرزحیاتی 

ه اقتصاد بباتوجه. مراکش  کشیده شده است و ضربه شدیدی به اقتصاد مراکش وارد کرده است

بازار آزاد در سئوتا و ملیا، دو جریان متضاد در این منطقه حاکم است؛ یک جریان بر اساس 

وخدمات و جریان دیگر بر اساس جلوگیری از ورود افراد از مراکش و کنترل حرکت آزاد کاال 

 9کننده اداره گزینشی مرزپذیری در مرز با مراکش تداعیشدید مرزی است. چنین نظام انعطاف

 . استنیز 

                                                                                                   
1. Tetouan  

2. Nador  

3. Selective Arrangement  
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را به  آنهاشدن و قرارگرفتن سئوتا و ملیا در داخل رژیم مرزی شنگن، در واقع، اروپایی

 غیررسمی(و  کش )رسمیامافیای بزرگ قاچاق کاال به مرو  تبدیل کرده است  5بهشت مالیاتی

یاالت ا کاال به آسانی از تبدیل به صنعتی پردرآمد برای این دو شهر شده است. در این صنعت،

 لیاسئوتا و م وارد —اتحادیه اروپا با آنهای تجاری آنهابه پیمباتوجه —متحده آمریکا و چین

شود که سود سرشاری برای قاچاق وارد خاک مراکش و شمال آفریقا میصورت شده و سپس به

بنابراین، مرز جدید اتحادیه با مراکش بر روی همان مرز آورد. دنبال میاسپانیا و سئوتا و ملیا به

در چارچوب  های استعماری قبلی رااستعماری قدیمی قرار گرفته است و همچنان کارکرد

کارگیری هد. مرز اسپانیا با مراکش در عین حال شاهد بکنسیاست همسایگی دنبال می

ترین نوع کنترل مرزی  است که شباهت بسیاری با کنترل مرزی پیشرفته بین آمریکا و پیشرفته

-Ferrer)  های ساختاری دو سوی مرز در آن قابل مشاهده استمکزیک دارد و نوع تفاوت

Gallardo, 2008: 302-303). 

سپانیا با مراکش اهمیت استراتژیک دیگری هم برای اتحادیه اروپا دارد ا از سوی دیگر، مرز

و  آنهابزداشتن با  و آن کمک به ایجاد هویت مشترک برای اتحادیه اروپاست زیرا اتحادیه اروپا

مشکل هویت مشترک روبرو است. ساختار فراملی اتحادیه اروپا همواره  با های مختلففرهنگ

مشترک برای بسیج جامعه اروپایی حول پروژه اتحادیه اروپا دارد. بر این نیاز به برساختن هویت 

اساس، تالش کمیسیون برای ایجاد هویت مشترک اروپایی قابل تبیین است. کمیسیون در این 

دادن اختالفات داخلی، اعم از فرهنگی، زبانی و ملیتی، سرچشمه نشان منظور کوچکمسیر،  به

در واقع، همسایگان جنوبی و مرز جنوبی کارکرد  دهد.ارتباط میها مشکالت را به خارج مرز

ها ایجاد هویت مشترک را برای اتحادیه دارند؛ این هویت مشترک در قالب هویت مشترک خودی

گرایی و منجربه رشد ملی که این خود  شودها( در مقابل دیگران )اعراب( نمایان می) اروپایی

 اروپا شده است. احزاب راست افراطی در اتحادیه 

ده هویت ایهای جنوبی اسپانیا با مراکش به همین شکل منجربه تقویت در نگاه تاریخی، مرز

گونه که در رژیم مرزی شنگن هم شد. البته، همان 2در مقابل هویت اعراب یا مورها اسپانیایی

                                                                                                   
1. Tax Heaven  

2. Los Moros (the Mores)  
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که ایاالت ها هستیم؛ این بدین معنی است غیرطبیعی شدن مرزشود، ما امروزه شاهد دیده می

متحده آمریکا که مرزی با اتحادیه اروپا ندارد، از طریق رژیم مرزی شنگن در مسیر حرکت آزاد 

کاال، خدمات و افراد با اتحادیه اروپا هم مرز شده است. این در حالی است که نوع مرز طبیعی 

ن کمیسیو، شود. از سوی دیگربین مراکش و اتحادیه اروپا خارج از رژیم مرزی شنگن اداره می

مراکش که یکی از اعضای سیاست همسایگی در  خصوصخود در  2658اروپا در گزارش 

جنوب است، تأکید فراوان بر همکاری امنیتی در زمینه مهار تجارت انسان و مواد مخدر داشت 

ر های نئولیبرال اتحادیه بهای اقتصادی مراکش، تنها به تحمیل سیاستخواسته خصوصو در 

 (.2658)کمیسیون اروپا،  عنوان شرط الزم برای تحوالت اقتصادی بسنده کرداین کشور به

 

 گيرينتيجه

گاه های شرقی و جنوبی از نبا تغییر نوع تهدید از دید اتحادیه اروپا، تمرکز اتحادیه اروپا در مرز

وپا رانسانی تغییر کرده است. در واقع، با گسترش اتحادیه ا-امنیتی به نگاه امنیتی-صرف نظامی

 ادغام، سیاست-و عدم امکان بسط نامحدود اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا در مقابل معمای امنیتی

های همسایگی را تعریف کرد. از سوی دیگر، در اتحادیه اروپای گسترش یافته، ژئواستراتژی

که بیشتر از سنخ مهاجرتی، قاچاق مواد مخدر،  — منظور مهار تهدیدات جدیدمختلفی به

اتخاذ شدند. دریای سیاه که در گذشته منطقه استراتژیک نظامی  —گرایی بودندریسم و افراطترو

شد، امروزه با تغییر کارکرد، به یکی برای توازن قوا و کنترل اتحاد جماهیر شوروی محسوب می

 و منظور تأمین منابع انرژی برای اتحادیه و کنترل سیر مهاجرین غیرقانونیاز نقاط استراتژیک به

پناهندگان تبدیل شده است. به همین ترتیب، سواحل مدیترانه که مرز طبیعی جنوب اتحادیه 

شوند، بلکه دهند، دیگر بر اساس تهدید نظامی برای اتحادیه اروپا تعریف نمیاروپا را تشکیل می

 شوند. بر اساس تهدیدات انسانی تعریف می

ین مسیر ورود مهاجرین غیرقانونی و در واقع، سواحل جنوبی مدیترانه تبدیل به مهمتر

اند و کنترل جریان مهاجرتی در رأس دستورکار کمیسیون پناهندگان و قاچاق موادمخدر شده

ها توسط جغرافیای به نقش عوامل انسانی، دیگر مرز توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، با

های فرهنگی، نژادی م از تفاوتاع- ها توسط نوع روابط انسانیشوند، بلکه مرزخود تعریف نمی
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شوند و در واقع عوامل انسانی، جغرافیا را ها برساخته میان دو سوی مرزکارگزارو  -و مذهبی

اساسی اتحادیه اروپا برای  های این پژوهش حاکی از آن است که راهکارکنند. یافتهتعریف می

سپاری بوده است؛ در این برپاساختن سازمان جدید مرزی خود با همسایگان، سیاست درون

شوند و اتحادیه اروپا برای های اروپا کشانده میراهکار نقاط استراتژیک به درون مرز

های ضد دعاوی حقوقی هم در مناطق جدید وری این سیاست، از ابزارسازی بهرهحداکثر

یه، شهر مرزی کند. در این ارتباط، جزیره مالت، جزایر مرزی یونان با ترکاستراتژیک استفاده می

های مرزی مجارستان با منطقه بالکان، جزیره کاله بین فرانسه و انگلستان در فرانسه، شهر

های مرزی سئوتا و ملیا اسپانیا با مراکش، به نقاط جدید استرتژیک المپدوزای ایتالیا و شهر

 اند. اتحادیه اروپا تبدیل شده

ان مختلف که شامل عوامل انسانی کارگزارها توسط شدن مرزبه برساخته توجه بنابراین، با

ها هستند و به شکل دو نیروی مقابل، یکی در جهت رخنه و دیگری در جهت دوسوی مرز

کنند، نقاط استراتژیک اتحادیه اروپا در کنترل، در چارچوب نظام مرزی فراوستفالیایی، عمل می

گیرند. در واقع، اتحادیه اروپا، می شکل -شدهولی بیگانه- نقاط تماسی بین مناطق همسایگی

عنوان دیگران منظور ایجاد هویت مشترک اروپایی، در جهت تعریف همسایگان جنوبی بهبه

ها افزوده مین امنیت در مرزأ)فرهنگی، مذهبی و تاریخی( برآمده است که این خود بر مشکالت ت

ویت به همسایگان جنوبی، ارائه مشوق عض بودنناممکنبه  توجه ، باحوزهاست. در همین 

هزینه اتحادیه، با ایجاد منطقه حائل در عنوان استراتژی جدید و کمسپاری بهژئواستراتژی درون

ست سیا یتبه صلب توجه های این پژوهش، باکند. بر اساس یافتهداخل اتحادیه اروپا عمل می

اتحادیه اروپا به مشارکت  توجهیبیها در جنوب( و شدن مرزهمسایگی در جنوب )سخت

های اعضای اقتصادی گسترده با همسایگان جنوبی، در آینده مناطق بیشتری در داخل سرزمین

جنوبی اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا و ایتالیا، به نقاط استراتژیک برای کنترل مهاجرت غیرقانونی 

 و قاچاق مواد مخدر تبدیل خواهند شد.
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