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 شكر وامتنان
 

احلمد هلل فله الفضل من قبل ومن بعد، مث خالص االمتنان ألناس مل يتوقفوا يوما عن 

كل ما كان مبقدورهم من دعم مادي أو معنوي للمساعدة يف إمتام هذا    مسانديت وتقدميي

 العمل.

قام إال ّ أن أتقدم إليمم زجزيل الكرر والعرفان وأومهم األتتا  املكر  فال يسعين يف هذا امل

الذي حتمل عناء تصحيح هذا العمل، ومل يبخل علي ّ بالنصح  "مصطفى ونوغي"الدكتور 

 املفيد والرأي السديد.

الذي ظل يدعمين ويساندين طوال فرتة  يونس"كما أحنين شررا وعرفانا لصديقي الغايل "

مل فلم يبخل يوما بالرلمة الطيبة أو اإلبتسامة املكرقة اليت طاملا رفعت من إجناز هذا الع

 اللذان ظال يزوداين باملراجع اليت ختدم حبثي.    "عبد الكريم"و "أنيسةمعنويايت، وصديقاي "

 

 شهرزاد                                                                        



 
 إهـــــداء

 

 

 ى أعز من في الوجود:إل

 أمي ينبوع الرحمة والحنان

 أبي رمز الشجاعة واألمان

 متعهما اهلل بمزيد من الصحة والعافية

 إلى أخواي: "منير" و"كريم"

 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد

 أهدي ثمرة هذا العمل

 

  زادشهر                                                                     
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تعتبر ظاهرة من أقدم الظواهر اإلنسانية، التي تترجم حركة وتنقل األشخاص من بلد 
 إلى بلد آخر.

وكان الدافع والمحرك لتنقالت األفراد في القديم هو البحث عن المأكل والمشرب  
قات بين فأفرزت ظاهرة الهجرة تشابك اإلنسانية وانصهار الثقافات واللغات، ومع تطور العال

الدول وظهور سياسة الحدود، ومع كثرة الصراعات والحروب بين البشر وانعدام األمن  
ازدادت وتيرة المهاجرين، ومن هنا ظهرت الهجرة غير الشرعية أي الهجرة خارج إطارها 
القانوني فأصبحت بذلك مسألة الهجرة غير الشرعية من أصعب وأعقد الظواهر اإلنسانية إذ 

 جمها ووضع أرقاًما دقيقة للمهاجرين غير الشرعيين.يصعب تحديد ح
بذلك اعتبرت قضية الهجرة غير الشرعية من المسائل الحساسة جًدا، ألنها تمس كل 
شرائح المجتمع الدولي، وباعتبارها معضلة وتحدي صعب بالنسبة لألسرة الدولية، صارت 

 تصنف في قائمة التهديدات األمنية الجديدة.
ت عبر كل المعمورة، وأيضا شهدها الفضاء المتوسطي tرعية عروالهجرة غير الش

 هذه الرقعة الجد هامة والتي نالت أهمية وتنافس عليها من قبل الدول الغربية.
المتوسط عرف حركة الهجرة الدولية منذ الزمن البعيد، فكان البحر األبيض المتوسط 

تعتبر المنطقة المصدرة لهؤالء  جسًرا ومعبًرا للمهاجرين بضفتيه، الضفة الجنوبية والتي
 المهاجرين نحو الضفة الشمالية التي تستقبلهم، وأحيانا يكون البحر مقبرة للعديد منهم.

ويمكن أن نرجع سبب الهجرة بين ضفتي المتوسط إلى العوامل الجغرافية أي بحكم 
ت االقتصادية بين القرب الجغرافي، وأيضا العوامل التاريخية بحكم الفترة االستعمارية والعالقا

 دول الضفتين.
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فحقيقة ال يمكن تجاوزها أن منطقة جنوب المتوسط بثروتها النفطية ومواردها 
االقتصادية وسوقها االستهالكية الواسعة تعتبر بمثابة رئة أوروبا التي تتنفس بها، وقلبها 

 الذي ال يتحقق أمنها االستراتيجي إاّل في ظل استقراره وأمنه.
لضفة الشمالية أو باألحرى دول االتحاد األوربي ترى أن تحقيق أمنها إذن فدول ا

فيها واستقرارها في استقرار منقطة جنوب المتوسط، ألن أي خلل أو انعدام األمن وال استقرار 
 بشكل مصدر تهديد لها.

 وبما أن حركة الهجرة غير الشرعية ال تزال مستمرة في المتوسط، دائما وجهة
بالنسبة لهم مسألة  باتجاه أوروبا، هذا األمر أقلق الدوائر األوروبية، وصارالمهاجرين تكون 

الهجرة هاجس يعيق مسارها األمني، األمر الذي أدى بانتهاج دولها سياسات صارمة في 
حق المهاجرين، خاصة وأنها تلصق أعمال العنف والهجومات اإلرهابية إلى هؤالء 

 ة الهجرة غير الشرعية باإلرهاب.المهاجرين غير الشرعيين، أي ربط ظاهر 
بذلك فإن تحقيق األمن في القارة األوروبية وباألخص في دول شمال المتوسط، وجب 

 أوال الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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 التعريف بالموضوع: -10
ستقرار والسالم في عالمنا اليوم صار بعيًدا وأمًرا ليس بهّين، ألن حقل لم تحقيق االح

ور ، أي أن ظهيقات الدولية حافل باألحداث والمستجدات التي تعرقل المسار األمنالعال
رق المجتمع الدولي، كونها ظواهر جد حساسة وصنفت التهديدات األمنية الجديدة صارت تؤ 

من بين أهم المعضالت األمنية أهمها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وارتباطها الوثيق 
صار هاجًسا الدولي والجريمة المنظمة. هذا الثالوث الذي  بظاهرتين أخريين هما اإلرهاب

ت والدول، وال يكاد اإلعالم التوقف عن وصف أحداثه وعواقبه وأمًرا تتخوف منه الحكوما
 الشنيعة.

تتمثل أهمية الموضوع في كون الدراسة تتعلق بمنطقة بالغة األهمية حظيت باهتمام 
ريا واقتصاديا ضخما بش قة بضفتيها تشكل فضاءً بالغ أال وهي منطقة المتوسط، فهذه المنط

 ل أمر استقرارها مستحيال.عجامتياز، لكن الواقع األمني فيها ب
يصادف ولعل إرساء األمن واالستقرار واألمان صعب تحقيقه في واقعنا المرير ألنه 

 دة إشكاليات بالغة الخطورة.ع
وروبية إشكالية الهجرة وتتصدر قائمة هذه المعضالت األمنية في ملف الدوائر األ

 من واستقرار دولها.تبرها المصدر الرئيسي والمهدد ألغير الشرعية التي تع
كذلك الموضوع انعكاس على حقيقة مهمة وهي تعبير على مشكلة إنسانية بالدرجة 

 األولى قبل أن تكون سياسية أو أمنية.

 مبررات اختيار الموضوع: -02
  المبررات الموضوعية: -

 ة كبيرة وأيضا ، تتداوله الدوائر اإلعالمية بضجالساعة وحديثحي  الموضوع
 د منها.أو الحالحكومات تسعى للقضاء على هذه الظاهرة 
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 العديد من األسئلة المهمة والمبهمة، فهو يدرس جوانب  همل في طياتالموضوع يح
 عدة.

 .األمن أكبر مسألة أو قضية يروج لها من أجل تحقيقها 

 :المبررات الذاتية-
السبب الكامن وراء اختيار الموضوع هذا كونه شيق يعبر عن مأساة إنسانية بالدرجة 
األولى، وجب الوصول إلى حلول لحماية البشرية فاآلالف أو باألحرى الماليين من األفراد 

 الضفة المقابلة.ب لتحاق المواطن العادي بهدف االنفقدهم إثر هذه الخطوة التي يسلكها 

 اإلشكالية: -03
 إلى أي مدى يمكن اعتبار الهجرة غير الشرعية مصدر تهديد أمن المتوسط؟

 األسئلة الفرعية:04
  ما هي الهجرة غير الشرعية؟ ومن أهم األسباب التي تساعد في تنامي هذه الظاهرة؟  
  ما هي أهمية الفضاء المتوسطي؟ ولماذا كانت وال تزال وجهة المهاجرين غير

 الشرعيين نحو أوروبا؟
 اهرة الهجرة غير الشرعية تهديد مباشر ألمن دول االتحاد األوروبي؟هل ظ 
 كيف تتعامل دول اإلتحاد األوروبي مع قضية الهجرة غير الشرعية وأزمة الالجئين؟ 
 ما هو مستقبل الوضع األمني في الفضاء المتوسطي؟ 

 حدود اإلشكالية: -05
 غير الشرعيينصدرة للمهاجرين لفضاء المتوسطي بضفتيه، الضفة المالحدود المكانية: ا -

أو دول وروبا في أأي الضفة الجنوبية للمتوسط، والضفة المستقبلة لهم أي الضفة الشمالية 
 االتحاد األوروبي. 
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 .0202 -0202الحدود الزمنية:  -
 التي دفعت بالمواطن يتشرد ويترك دياره،العربي هي فترة بداية أحداث الربيع  0202

 ومنفذه الوحيد. لة للمتوسط مسعاهويرى الضفة المقاب
ة التي سيؤول إليها الحوض يبمحاولة عرض أهم الرؤى المستقبل -0202إلى غاية 

 المتوسطي.

 الفرضيات: -06
 رعيين للضفة الجنوبية نحو الضفة الشمالية كلما زادت حركة المهاجرين غير الش

 األمن في المتوسط. غاب 
  لعربية، ونجحت مسارات الحركات ن اتغيرت األوضاع السائدة في األوطالو

حتجاجية ألحداث الربيع العربي، ما شهد المتوسط زيادة المهاجرين والالجئين نحو اال
 دول االتحاد األوروبي.

  يسود األمن في المتوسط إذا ما توصلت الدوائر األوروبية إلى وضع حد لقضية
 الهجرة غير الشرعية.

 منهجية الدراسة: -70
 ي: تم االستعانة بهذا المنهج لمتابعة ورصد األحداث أي أحداث الربيع المنهج التاريخ

 العربي وما قتلته من معضالت أو إفرازات نسبة وعدد المهاجرين والالجئين.
  المنهج التحليل: الذي ساعد لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحليل أهم األسباب

 وراء تفاقم هذه القضية.الكامنة 
 ر: يظهر من خالل دراسة سياسات ومواقف دول االتحاد األوروبي اقتراب صنع القرا

 أثناء معالجتها ألزمة المهاجرين.
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 اإلطار النظري: -10
أساس هذه النظرية يكمن في التفسير العقالني للعالقات الدولية  النظرية الواقعية:  -0

ي األساس كوحدة فالقوة هي األساس والجوهر، ويركز الواقعيون على أن الدولة القومية ه
التحليل، وعلى الدولة أن تشلل القوة العسكرية أو غير العسكرية لتقدر على التأثير في سلوك 

 1اآلخرين
 
تؤكد هذه توجهات وسيل الناس  أو النظرية االقتصادي للهجرةالنظرية النيكوالسيكية:  -2
نية منخفضة أي نتقال من مناطق ذات كثافة سكانية عالية إلى مناطق ذات كثافة سكالال

ارتباط الهجرات بتقلبات في دورة األعمال التجارية، كما تعرف هذه النظرية الجندي والدفع 
ألنها تعتبر أسباب الهجرة هي مزيج من عوامل تدفع الناس وتحثهم على ترك بدالهم 

 .2األصلية، وعوامل جذب تجذبهم إلى الدول المستقبلة لهم

                                                           

ترجمة وليد عبد الحي، )الكويت: بة في العالقات الدولية، النظريات المتضار جيمس دورتي وروبرت بلستغراف،  -1 
 .28(، ص 0891، 0المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ط

(، ص 0202، 0، ترجمة منى الدروب، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، طعصر الهجرةشيفن كاستلز عامر ميللر،  -2 
67. 
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 اإلطار المفاهيمي: -10
هي عملية انتقال أو تغيير لفرد أو جماعة من منطقة اعتادوا على اإلقامة »السرية: الهجرة 

فيها إلى منطقة أخرى، سواء داخل حدود بلد واحد أو منطقة أخرى خارج حدود البلد وقد تم 
 .1«هذه العملية بإرادة الفرد أو الجماعة أو بغير إرادتهم باضطرارهم إلى ذلك

ا مجموعة أفراد، تتمثل في القتل الشنيع بهدف نشر الخوف هي عملية تنفذه»اإلرهاب: 
 .2«والرعب بين القوى واألقوياء

هي تلك الجريمة التي ترتكب من تنظيم إجرامي هيكلي من شخص »الجريمة المنظمة: 
فأكثر، تحكمه قواعد معينة من أهمها قاعدة الصمت ويعمل هذا التنظيم بشكل مستمر لفترة 

شاطه حدود الدول، ويستخدم العنف والفساد والرشوة في تحقيق أهدافه  غير محدودة، ويعبر ن
ويسعى للحصول على الربح المادي ويلجأ لعملية غسيل األموال إلضفاء الشرعية على عوائد 

 .3«الجريمة
 .4«هو غياب التهديد على القيم األساسية في المجتمع» األمن: 

االنتفاضات الثورية وطبيعة الحركات هي تلك التحوالت السياسية و »الربيع العربي: 
االحتجاجية الجديدة الثائرة على االستبداد والفساد والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة 

 .5«االجتماعية
 

 

 

 

 

                                                           

)الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، جرة بين واقع الحال وحلم العودة، الكفاءات المهاعبد القادر رزيق المخادمي،  -1 
 .06(، ص 0202، 0ط
 .06المرجع نفسه، ص  -2 
 .51(، ص 0221، 0)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالجريمة المنظمة، محمد جهاد بريزات،  -3 

4 - Bary Buzan, People, state and fear, the national security in international relations, (London: 
Wheath sheaf, 1983), P 24.  

 .28(، ص 0200)ب د  ن، ، أسئلة دولة الربيع العربي، سلمان بونعمان،  -5 
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 : صعوبات الدراسة -01 

ع التي تخدم كاديمي قلة المصادر والمراجاعترضت بحثنا األ هم الصعوبات التيومن أ 
عناء البحث  لى العاصمة عدة مرات وقد تكبلنافقد تنقلنا إ لى عالجهإالموضوع الذي سعينا 
بحث لغياب الترتيب المكتبي المعتمد في مكتباتنا الجامعية رغم كثرة عن عناوين تخدم ال
 مؤلفات تلك المكتبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 الهجرة غير الشرعية في المتوسط
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 تمهيد:
البدايات من منطقة إلى أخرى بحثا عن الغذاء وهروبا من المخاطر  منذ ر البشرهاج

ت الحدود لهجرة السكانية بنطاق أوسع، فتعدوالكوارث، ومع مرور الزمن تطورت ظاهرة ا
الوطنية واإلقليمية، وتجاوزت حدود الموطن األصلي لتصل إلى دول وقارات بعيدة كل البعد 

 ، والزماني بل وحتى الثقافي، االجتماعي، اللغوي والعقائدي.ليس فقط بالمعنى الجغرافي
 هذا الفصل المعنون بالهجرة غير الشرعية في المتوسط يحتوي على ثالثة مباحث:

المبحث األول: ظاهرة الهجرة الدولية: سنقدم بالتفصيل أهم التعاريف التي قدمت لهذه  -
 ونية، هذه األخيرة محل اهتمامنا.الظاهرة اإلنسانية بنوعيها القانونية وغير القان

هميته أ تشاف الحوض المتوسطي بذكركثاني: الفضاء المتوسطي: مخصص الالمبحث ال -
 كونه فضاء يحظى بأهمية بالغة.

غير الشرعية باألمن، الذي سيتناول تعاريف األمن وكذا المبحث الثالث: عالقة الهجرة  -
 ألمنية الجديدة.عالقة أو ارتباط هذه الظاهرة بالتهديدات ا
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 المبحث األول
 ماهية الهجرة الدولية

رغم من كونها ظاهرة قديمة  تعتبر الهجرة ظاهرة جد معقدة في عالمنا المعاصر، بال
 البشر التنقل والتجوال من مكان إلى آخر سواء بشكل فردي أو جماعي. إذ عرف

لسلوك البشري الذي يصعب تعّبر عن ا فالهجرة ظاهرة إنسانية لذا فهي معقدة كونها
 يل فهمه واستيعابه.ويستح

 ن هذه الظاهرة البد من تقديم تعاريف لها.ولفهم مفصل ع

 المطلب األول
 تعريف ظاهرة الهجرة

الهجرة تعني الخروج من أرض إلى أرض أخرى سعيا وراء العيش أو العالج أو العلم 
يد مع نية البقاء فيه لفترة طويلة فالهجرة هي عملية االنتقال للعيش من مكان إلى مكان جد

 أو لألبد.
 immigré :.هو الشخص الذي يدخل إلى إقليم الدولة المستقبلة 
 Emigré: 1هو الشخص الذي يغادر إقليم بلده مهاجًرا إلى بلد آخر. 

 تى ذكرت في القرآن الكريم لقوله تعالى:لتنقل أي الهجرة كانت منذ القدم حفظاهرة ا
لوا كانوا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض اهلل واسعة فتهاجرون قالوا فيم كنتم قا»

 .«فيها
 

                                                           

غير منشورة،  ر، مذكرة ماجستيواقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور األمن اإلنسانيساعد رشيد،  -1 
 .02(، ص 0200/ 0200ية الحقوق والعلوم السياسية، )جامعة بسكرة: كل
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بتعاد عن ما نص عنه هلل تعالى، أي االنتقال من معنى الهجرة شرعا هو الترك أو االف
 .1هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة كما في دار الخوف إلى دار األمن

كان إلى آخر، وبظهور فكرة الدولة ورسم المعالم مال من تعرف الهجرة بأنها االنتق
سواء كان برًيا  ا، وبروز سيادة الدولة على إقليمهاوالحدود وسن النصوص التشريعات وتقنينه

أو بحرًيا أو جوي، أعطى مفاهيم أخرى للهجرة بأنواع مختلفة وكل ذلك حسب الطريقة التي 
ما بمخالفة تلك تمت بها إما تتم حسب قوانين الدخول إلى  إقليم الدولة، فتكون هجرة شرعية وا 

  .2القوانين فتسمى هجرة غير شرعية
كاني عبر الحدود السياسية بهدف االستقرار الدائم جرة الدولية ال تعني االنتقال السفاله

في المهجر فحسب، بل إنها تضم أنواعا أخرى أهمها الهجرة المؤقتة ، والتي ترتبط بمغادرة 
جرين لمواطنهم األصلية للعمل فترة من الزمن في دولة أخرى، ثم ال يلبثون أن بعض المها

لدولتهم مرة أخرى بعد أن يكونوا ثروة تساعدهم على العيش في مستوى أفضل مما يعودوا 
 .3كانوا عليه قبل الهجرة

 Migration internationaleالهجرة الدولية: 

رنة بالفترات الماضية، حيث أصبحت شهد القرن العشرين حركة كثيفة لألشخاص مقا
المسافات الجغرافية تتقلص، ولم تعد االختالفات الثقافية تمثل تحديا للمهاجرين، وهذه الحركة 

 والتكنولوجيا.  اتالتي شهدها العالم تطورت بحكم تطور مجال المعلوم
هم من بمثابة عبور األفراد وانتقال لية على عكس الهجرة الداخلية، فهيفالهجرة الدو 

 بلدهم األصلي نحو بلد أجنبي.

                                                           

، مذكرة ماجستر غير منشورة )جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم آليات التصدي للهجرة غير الشرعيةفايزة بركان،  -1 
 .00(، ص 0200/0200السياسية، 

 .20ص  ،آليات التصدي للهجرة غير الشرعيةفايزة بركان،  -2 
(، 0200، 0)الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، طالهجرة السرية واللجوء السياسي يق المخادمي، عبد القادر رز  -3 

 .22ص 
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 .1فتكون هذه الهجرة إما طوعية أو بدافع ظروف قهرية سواء حروب أو سوء معيشة
ويقصد بالهجرة الدولية أو الهجرة الخارجية مغادرة بلد بالخروج منه قصد أو بغية 

ص في اإلقامة في بلد آخر، وقد ضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حرية جميع األشخا
 .2التنقل ومغادرة بلدهم األصلي نحو بلد ثاني أجنبي

 ثانيالمطلب ال
 مفهوم الهجرة

 تعريف الهجرة الشرعية: -0
حديثة على مر التاريخ حيث تتضمن أهم عنصر من  -تعد الهجرة ظاهرة قديمة

 عناصر المواطنة بين اإلنسان وموارد الثروة الكونية.
حيث يتوافر رغد  اإلنسان إلى منطقة أخرىوة في مكان هاجر فإذا ما نفذت الثر 

العيش، وعلى أساس تلك الحقيقة انتشر اإلنسان عبر التاريخ في أنحاء األرض، حامال معه 
 .3الحضارات ومدنيات متنوعة جذور

دة آخر سواء بشكل فردي أو جماعي ولع إذا فاإلنسان عرف بتنقله من مكان إلى
 منية واالجتماعية.أسباب منها السياسية، االقتصادية، األ

 فالهجرة هي العملية المترجمة للتحركات الجغرافية لألفراد والجماعات.
لى يمكن التفريق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية على أساس كون األو 

بالهجرة  المعنية يرات دخول وبطاقات إقامة تمنحها السلطاتتنظمها قوانين وتحكمها تأش

                                                           
1 - Migrations internes internationales, agence française de développement, 2010, 2013, p 12.  

(، 0202ريا: جمعية العلوم االقتصادية السورية، )سو هجرة الكفاءات وأثرها على العالقات االقتصادية، نبيل مرزوق،  -2 
 .20ص 

 ، ) ب د ن، ب.س ن(.الهجرة الشرعية المفهوم والحجم والمواجهة التشريعيةسحر مصطفى،  -3 
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رة غير الشرعية أو غير النظامية تتم بشكل غير قانوني دون حصول والجوازات بينما الهج
  .1المهاجرين على تأشيرات دخول وبطاقات إقامة

فمنذ القدم عرف اإلنسان بتحركه وتنقله عبر أرجاء المعمورة بغية الحصول على سبل 
 العيش الكريم.

وري                االنتقال بشكل ضر »فالهجرة كمصطلح سياسي يعرف في علم النفس أنها: 
أو جماعي من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أم اقتصاديا أو دينيا أم 

 .2«سياسيا
تبدل الحالة االجتماعية »أما في علم االجتماع تعرف ظاهرة الهجرة على أنها: 

 .3«كتغيير الحرفة أو الطبقة
ا لعدم وجود تعريف لكن يبقى مصطلح الهجرة من المفاهيم المستعصية وذلك نظرً 

رقام واإلحصائيات بدقة خصوصا ضح األشامل لهذه الظاهرة التي يصعب التحكم فيها، وو 
 لتصاق هذه الظاهرة بالالشرعية.مع ا

انتقال السكان من منطقة جغرافية »إذن فحسب منظمة األمم المتحدة فإن الهجرة هي: 
 .4«لفترة محدودةإلى أخرى، وتكوين عادة مصاحبة، تغير محل اإلقامة ولو 

ويقتضي األمر قبل الهجرة بالقيام بإجراءات عدة أهمها الحصول على إذن الدخول 
ملصقة على جواز السفر  تكون   Visaإلى إقليم الدولة المهاجر إليها، هذه الرخصة تسمى

 وتكون بمثابة وسيلة العبور نحو البلد اآلخر.
خصوصا نحو أوروبا التي شهدت توافد وبعد الحربين العالميّين ارتفعت ظاهرة الهجرة 

المهاجرين من القارة السمراء بهدف جلب اليد العاملة، حيث يقول المفكر الفرنسي ألفريد 

                                                           

 16 ص, مرجع سابق.ساعد رشيد،  -1 

 .07، 01ص  مرجع سابق،عبد القادر رزيق المخادمي،  -2 
 23المرجع نفسه.ص, -3 
 25المرجع نفسه.ص, -4 
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الثروات حيث يوجد البشر، أو يرحل البشر، حيث ترحل إما أن »في مقولة شهيرة له: صوفي 
 .1«توجد الثروات

مرحب بها في الدول المستقبلة  إاّل أن اآلونة األخيرة أصبحت الهجرة الحرة غير
جراءات صارمة للحد من تدفق ين، وسارعت الدول األوروبية إلى اللمهاجر  تخاذ تدابير وا 

 المهاجرين إليها، األمر الذي أدى إلى ظهور ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
بالغة الخطورة إذ و  بذلك تشكل قضية للهجرة غير الشرعية أحدد المواضيع الحساسة

 تشرة بكثرة في اآلونة األخيرة وتؤرق المجتمع الدولي.باتت من
ف الهجرة السرية أو غير الشرعية بأنها عبور إنسان ما حدود هذا البلد أو ذاك تعر 

، أو أنه ال يمتلك سمة الدخول إلى البلد دون امتالكه أوراقا رسمية تسمح له بالسفر أصال
تسمح له بالسفر أصال، أو أنه ال  و ثبتالذي عبر حدوده، أو أنه ال يمتلك أوراقا رسمية ت

يمتلك سمة الدخول إلى البلد الذي عبر حدوده، أو أنه ال يمتلك أوراقا رسمية تثبت حق 
 .2هويته الشخصية وموطنه
عهد لبشرية والنزوح الجغرافي بشكل عام عالمية الطابع وقديمة الفظاهرة الهجرة ا

أشكالها باختالف ظروف البلدان المصدرة عرفت في الحرب كما عرفت في السلم، واختلفت 
بفعل الفقر هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي  متوالمستقبلة والحقب التاريخية، وقد تنا

السياسي والديني والعنصري، ثم أتت العولمة لتفاقم من حركة  القمعفرص العمل و  ونقص
 .3البشر وتوسيع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة

ن طريق كل دخول ع»برت المفوضية األوروبية الهجرة غير الشرعية أنها كما اعت
ورة               ئق مز البر أو البحر أو الجو إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثا

                                                           

، )مذكرة ماجستر، غير منشورة، جامعة سطيف، كلية، الهجرة السرية من منظور األمن اإلنسانيمنصوري رؤوف،  -1 
 74(، ص 0205 -0202الحقوق والعلوم السياسية، 

(، 0222، 0)ب د ن، طالهجرة المغاربية وواضع والعداء لألجانب في بعض بلدان االتحاد األوروبي كاظم حبيب،  -2 
 312 ص

 .08(، ص 0228، 0)اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط الهجرة الشرعية مستقبليةطارق عبد الحميد الشهاوي،  -3 
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أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة أو من خالل الدخول إلى منطقة الفضاء األوروبي 
يرة، ثم البقاء بعد انقضاء الفترة موافقة السلطات بالحصول على تأش لبطريقة قانونية من خال

 .1«المحدودة، أو تغير غرض الزيارة فيبقون دون موافقة السلطات
إذن فالهجرة السرية عالمية تعرفها الدول المتقدمة والدول المتخلفة، فمهما اختلفت 

مية، غير ارعية، غير النظالتسميات المقدمة لهذه الظاهرة أي الهجرة السرية، غير الش
 وسياسات الدول.القانونية فإنها تعبر عن عملية اختراق حدود 

وتختلف الرؤى حول تعريف ظاهرة الهجرة من قبل الدولة المستقبلة للمهاجرين غير 
 القانونيين، والدولة المصدرة لهم.

صلي إن الهجرة غير المشروعة من وجهة نظر الدولة المهاجر منها أي الموطن األ
خروج المواطن من إقليم دولته بطريقة غير مشروعة سواء من المنافذ المخصصة »هي 

ورة               مشروعة مثل استخدام وثيقة سفر مز  لذلك، أو من منفذ مشروع ولكن بطريقة غير
 .2«أو خروجه متخفيا

وصول »بينما الهجرة غير المشروعة من وجهة نظر الدولة المهاجر إليها هي: 
مهاجر إلى حدود أراضيها البرية أو البحرية بأي طريق مشروع أو غير مشروع، ويمثل ذلك ال

قامته بها لمدة مؤقتة ثم رفض المغادرة بعد انتهاء مدة اإلقامة  الوصول ألرض الدولة وا 
 .3«المحددة سلفا

الهجرة في أبسط معانيها هي حركة االنتقال البشري، أي هي تعبير من ذلك الفعل 
ني باالنتقال إلى بلد لطالما حلم االلتحاق به ليحقق عيشة زهيدة، وترك بلده األصلي اإلنسا

 واالستعداد بالمخاطرة بحياته.

                                                           

 .01ص مرجع سابق، ساعد رشيد،  -1 
 .5)مصر: ب د ن(، ص  ، الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة الملحةمهدي شعبان -2 
 7ص, المرجع نفسه. -3 
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ونظًرا لطبيعة الهجرة غير الشرعية يصعب تحديد حجمها لكون وضع المهاجر السري 
 يشمل أصنافا متباينة من المهاجرين منهم: 

 ونية إلى دول االستقبال وال يسوون وضعهم األشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قان
 القانوني.

 .األشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية خالل إقامة مسموح بها 
  األشخاص الذين يشغلون منصبا دون المنصوص عليه في عقد العمل وحسب منظمة

الهجرة الدولية، فإن حجم الهجرة غير الشرعية في دول االتحاد األوروبي يصل نحو 
 مليون فرد. 0.1

تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول   EUROPOLإن الشرطة األوروبية
االتحاد بحوالي نصف مليون مهاجر، والالفت هنا أن هذا النوع من الهجرة ليس حديث العهد 
فقد كان متواجدا في أوروبا في الستينات وكان أصل هؤالء المهاجرين من إسبانيا، البرتغال 

 .1العربيوالمغرب 
وهنا البد من اإلشارة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اللحظة، بل ورائها 

سن يندفع والمراهق وفي بعض األحيان حتى المتكمن أسبابا ودوافع تجعل الشاب والمرأة 
 للهجرة. يللسفر خارج اإلطار القانون

كالبطالة صلي األع الفرد عن ترك موطنه لكن نجد بعض عوامل الطرد التي تشج
مثال هذه الظاهرة االجتماعية التي تعرف نسبا عالية من العاطلين عن العمل، إذ يجد أمامه 
عوامل تجذبه إلنهاء الوضع المزري الذي يعيش فيه، واالنتقال إلى مرحلة أخرى يحقق فيها 

فصل الشراء والرفاهية االجتماعية، كما يساعد القرب الجغرافي على ظاهرة الهجرة، إذ ي
ال عبر البحر لالنتقيسيرا  الحوض المتوسطي دول شمال إفريقيا ودول أوروبا ما جعل األمر

 إفريقية كتونس، ليبيا، الجزائر، نحو أوروبا إلى فرنسا، إيطاليا. سواحل شمالالمتوسط من 

                                                           

 .202(، ص 0226، 0، )بيروت: دار المنهل اللبناني، طلية معاصرةقضايا دو حسين خليل،  -1 
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 لثالمطلب الثا
 أسباب الهجرة غير الشرعية

اد من مسقط رأسهم إلى مكان آخر إلى انتقال األفر  تتنوع األسباب والدوافع المؤدية
لإلقامة بشكل دائم، ولعل أهمها يعود إلى الفرق الكبير في المستوى االقتصادي بين الدول 
المصدرة للمهاجرين التي تفتقر إلى عمليات التنمية والدول المستقبلة ذات المستوى المعيشي 

 الجيد.
تعقيد والخطورة، وهذا نظًرا إذن لم تعد مسألة الهجرة قضية بسيطة، بل أخذت طابع ال

 لتعاظم آثارها وتعدد وتشابك أسبابها، أسباب الهجرة غير الشرعية كثيرة وجب علينا تصنيفها.

 األسباب السياسية واألمنية: -0
ارع وزيادة حجم ة من أبرز العوامل التي أدت إلى تستعتبر األوضاع السياسية واألمني

فعت الكثير من الشباب يتركون ديارهم لاللتحاق بالدول القانونية، هذه األسباب د غير الهجرة
 األوربية وهي: 

  األزمات السياسية أو الدينية التي تؤدي إلى هجرة جماعة أو جنس أو حزب أو طبقة
 .1اجتماعية غلبت على أمرها

  عدم االستقرار السياسي نتيجة لحاالت العنف التي تشهدها دول جنوب المتوسط
 .2الشعبية وعدم فعاليتهاوضع مستوى المشاركة 

 ين وذوي الكفاءات العلمية العالمية ألسباب سياسية   هجرة العلماء واألطباء والمهندس
 .3أو العوامل خارجية تتعلق باإلغراءات ونوعية الحياة والفرص المتاحة

 ستقرار األمني.الخوف من التعرض لالعتداءات نتيجة عدم اال 
 

                                                           

 .02، مؤتمر الشباب والهجرة، ص الشباب وظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروباعادل أبو بكر طلحي،  -1 
 .257، ص 1، العدد مجلة المفكر، الهجرة وسياسة الجوار األوروبيسهام حروري،  -2 
 348المرجع نفسه.ص -3 
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 رة الحريات بسبب استبداد بعض النظم التعسف واالضطهاد السياسي ومصاد
 .1السياسية

 قتصادية واالجتماعية:األسباب اال -2
يذهب الكثير من الفقهاء إلى تصنيفها وتسميتها باألسباب الكالسيكية فلو قارننا 
المجتمعات األوروبية والمجتمعات اإلفريقية العربية لوجدنا البنية االجتماعية تعرف فرقا 

اني من الشيخوخة على عكس دول الجنوب التي تشهد نمو ديمغرافي شاسعا، فأوروبا تع
 عالي النسبة. 

وتتضح العالقة بين النمو الديمغرافي والهجرة من خالل سوق العمل فزيادة نسبة الفئة 
النشطة والقادرة على العمل سيخلق هذا الوضع عجز أو ونقص في تأمين مناصب الشغل 

 في دول الجنوب.
ع وبطالة وأمراض خطيرة وسوء الظروف االجتماعي من فقر مدق هذه يضاف إلى كل

 .2المعيشة
 واألسباب تتمثل في:

  قتصادية في البلد المتسلل منه.االالفقر المادي وسوء األوضاع 
 .تدني مستوى المعيشة وضعف القوة الشرائية 
 .تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين 
 ل منها.ضعف الوالء للدولة المتسل 
 .التفكك األسري وسوء األحوال االجتماعية 
 3األشغال بالتهريب وترويج البضائعن طريق الرغبة في تحقيق الكسب السريع ع.  
 .معاناة األفراد من ظاهرة االغتراب في بلدانهم 

                                                           

 .18ندوة حول مكافحة الهجرة غير المشروعة، الرياض، عدد خاص، الخطة السادسة، ص  -1 
، مذكرة ماجستر غير منشورة، التعاون األورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونيةصايش عبد الملك،  -2 

 .56، ص 0226جامعة عنابة، 
 52مرجع نفسه.ص, -3 



ط.شرعية في المتوسالهجرة غير ال                                                              الفصل األول:   

21 
 

 المبحث الثاني
 الفضاء المتوسطي

القدم كان  منذ األبيض المتوسط منطقة إستراتيجية ليست هينة، ألن يعتبر البحر
لجيواستراتيجية األكثر حد المجاالت اأالمتوسط منطقة تفاعالت مهمة، فهو بذلك يشكل 

اسة في العالقات الدولية وعند التحدث والبدء بالغوص في عمق البحر األبيض المتوسط حس
 0857البد من ذكر المؤرخ الفرنسي فرناند برودل الذي ارتبطت حياته بهذا البحر ففي سنة 

 كاتبا بعنوان "البحر األبيض المتوسط والعالم المتوسطي في عصر فيليب الثاني".أصدر 
را عبن أهمية البحر األبيض المتوسط لتوسطه ثالث قارات فقط ولكن لكونه ممكفال ت

يصل المحيط الهندي باألطلسي، كما يشمل خطا بحريا للنفط القادم من الخليج إلى أوروبا 
 وأمريكا الشمالية.
حر األبيض المتوسط هو ذلك الشريان الحيوي للتجارة الدولية، خاصة وأنه إذن فالب

 ع أنه حوض امتاز بالصراعات والحروب كما بالتنافس والتعاون أيضا.كان دوما كذلك م
كالحضارة  من الحضارات القديمة التي نشأت على ضفافهفهذا البحر عرف العديد 
م القوى الغربية كإسبانيا امكما شهد هذا البحر اهت إلسالمية،الفرعونية، الرومانية، العربية، ا

البرتغال، بريطانيا، وفرنسا وأخيرًا ظهر التنافس الثنائي بين الواليات المتحدة األمريكية 
 واالتحاد السوفياتي على هذه المنطقة. 

بمزيج من اللغات كالعربية والفرنسية، اليونانية والتركية، اإلسبانية كما يتسم المتوسط 
 إليطالية والعربية.ا
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 المطلب األول
 تحديد الموقع الجغرافي

سم المتداول حديثا، بل يعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث البحر المتوسط اال
، ويقصد به البحر الذي يتوسط أراضي اإلمبراطورية 1ميالدي عندما أطلقه سولينوس

بدا البحر الواقع بين قارات ثالث، لذا " إذ mare nostrumالرومانية، إذ سماه الرومان بحرنا "
 سمي بالبحر المتوسط.

لتقاء كل من اإن التموقع الجغرافي لهذه المنطقة أعطاها أهمية بالغة، كونها نقطة 
فريقيا، وتضم ثالث فضاءات حضارية )العالم المسيحي، العالم األرثوذكسي،  أوروبا، آسيا وا 

 والعالم اإلسالمي(.
دولة يبلغ عدد سكانها حوالي  00وسط هي منطقة مشاطئة لـ إن البحر األبيض المت

تقسم إلى  0مليون كلم 0.1مليون شخص، إذ تقدر مساحة البحر المتوسط بحوالي  122
، والحوض الغربي بمساحة 0مليون كلم 0.7حوضين كبيرين هما الحوض الشرقي بمساحة 

 .0مليون كلم 2.91
كلم وعلى 2222ي على مساحة ويمتد من مضيق جبل طارق إلى ساحله الشرق

كلم بين صقيلة وتونس، 052كلم بين الجزائر ومدينة جنوة، وعلى مسافة  922مسافة 
متًرا ومتوسطة  10122والمملكة المغربية، ويبلغ أقصى عمقه  ياكلم بين إسبان 02ومسافة 

 .2متر 012

 

 

                                                           

 سولينوس:  -1 
2  - Phillipe Boulanger, Les enjeux géostratégiques et géopolitiques du bassin méditerranéen au 
débat du XXIe siècle, P 01.    
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 خريطة تحدد موقع الحوض المتوسطي -1 
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 ب الثانيالمطل
 أهمية الحوض المتوسط

جعلت الظروف البحر األبيض التوسط »: Alfred mahanيقول الخبير األمريكي 
يلعب دوًرا تجاريا وعسكريا في تاريخ العالم أكبر من أي مسطح مائي آخر، فقد سعت أمة 

 .«بعد أمة للسيطرة عليه
إذ تحظى منطقة البحر األبيض المتوسط بأهمية كبيرة، تحتل هذه األرض موقًعا 

ات العالم، ولطالما شكل عنصرا حاسًما في العالقات استراتيجيا باعتباره مركز تقارب كل قار 
 الدولية ومنطقة تنافس بين القوى الكبرى.

وما يجعل مكانة البحر المتوسط مهمة ال مثيل لها من الفضاءات األخرى هي كونها 
لتقاء بين ثالث قارات، القارة األوروبية، اإلفريقية واألسيوية، هذه النقطة تعكس انقطة 

 شرية الوطيدة بين مختلف شعوب هذه القارات وتبادالتهم التجارية.العالقات الب
وعند التحدث عن طبيعة جغرافية المتوسط البد من اإلشارة أنه وجهة السّياح، حيث 

 من السّياح عبر العالم. %21يستقبل حوالي 
ويشهد البحر المتوسط حركة بحرية جد نشطة، إذ يحوي على أهم المضايق البحرية 

 أهمها:
 ضيق جبل طارق الذي يتصل بالمحيط األطلنطي.م 
 تعمل كهمزة وصل بين البحر األحمر والمحيط  0978منذ سنة التي  قناة السويس

 .1الهندي
  نهري الدردنيل والبوسفور بمثابة أداة تواصل بين البحر األسود والعالم الروسي وبالد

 القوقاز.
 لشرقي والحوض الغربي(.لية التي تربط بين حوضي المتوسط )الحوض اجزيرة صق 

                                                           
1  - Abis Sébastien, « Entre unité et diversité : La méditerranée plurielle », Fondation 
Méditerranéen d’Etudes Stratégique, Novembre 2004, P P 05- 07.     
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تحديد أهمية البحر األبيض المتوسط بدون الرجوع إلى العاملين الجغرافي  فال يمكن
والتاريخي، فعبر التاريخ كان المتوسط مهًدا للحضارات فبعض المفكرين يطلقون على 

 المتوسط عبارة "تاريخ األرض، وبحر الرجال".
ة منها الحضارة المصرية، الحضارة إذ شهد المتوسط العديد من الحضارات القديم

 السومرية، الحضارة العبرية، الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية والحضارة اإلسالمية.
لطالما  1كما يعتبر المتوسط مهبط الديانات السماوية: اليهودية، المسيحية، واإلسالم

راعات، كما شهد ل إذ عرف العديد من الصبمثابة نقطة جدكان البحر األبيض المتوسط 
 لتقاء الحضاري.الكثير من العالقات التجارية واال

 األهمية الجيوسياسية للحوض المتوسط: -0
ة في يومنا الحاضر إلى كل ما يتعلق بعالقات التنافس يسياسالجغرافيا التفيد لفظة 

على بسط السلطة أو النفوذ على مناطق جغرافية ما وعلى من يعيش فيها من السكان، 
اوح هذه العالقات بين تنافس سلمي وصراع عنيف بين السوق السياسية بأشكالها وتتر 

 .2المختلفة
على خدمة  و يعمللتيك هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر الجغرافية بو إذن الجيو 
فجوهر الجيوسياسية هو تحليل العالقات السياسية الدولية على ضوء سياسية معينة، 

 .المعطيات والتركيب الجغرافي
 ثمةويشير االهتمام المتزايد بالمسائل الجيوسياسية لمواكبة تطور األحداث الراهنة، إذ 

وعي تولد لدى المواطنين أن الصراعات القائمة بين بلدان بعيدة عنهم نسبيا، يقع معظمها 
 .3حول البحر األبيض المتوسط

                                                           
1 - Abis Sébastien, Op.cit, P 07.  

 .00(، ص 0202)هينة أبوظبي للثقافة والتراث، الطبعة األولى، الجغرافيا السياسية للمتوسط، إيف الكوست،  -2 
 34ص,المرجع نفسه. -3 
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ريخي، إذ إذن البحر األبيض المتوسط هو ذاك الواقع الجيوسياسي الحضاري والتا
تشمل منطقة المتوسط رهانا استراتيجيا هاما بحكم ميزاتها البحرية، فهو نقطة إلتقاء ثالث 

 قارات ويصل بين المحيط األطلسي والهندي.
من خالل قوله هذا على األهمية الجيوبوليتيكية المتوسط  Morton Kaplonيؤكد 

القادم واحتماال للجيل القادم أيضا  إن مستقبل السياسة العالمية سيعتمد على األقل في العقد»
. أي أن جيوسياسية البحر 1«على تطور المنطقة المحيطة بحوض البحر األبيض المتوسط

 المتوسط هي أوال جيوسياسية األراضي المحيطة به.
للمتوسط مناطق ذات أهمية إستراتيجية هامة كمضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور 

 والدرد نيل وقناة السويس. 
متوسط، إذ شكل هذا الفضاء لتاريخ دور في كشف األهمية الجيوسياسية لمنطقة الول
مختلفة، وكذلك تصال بين فضاءات جغرافية وشعوب تنتمي إلى حضارات وثقافات منطقة ا

 Géopolitique de la" في كتابه "Yves Lacostكانا رهانا لنزاعات مستمرة في قول "

méditerranéen "«2«ط تشكل مجموعة جيوبوليتيكية صراعيةأّن منطقة المتوس. 
كما أّكد ألفريد ماهان في نظرية القوى البحرية على أهمية السيطرة على البحر 
والممرات البحرية ذات األهمية اإلستراتيجية، كما هو حال البحر المتوسط الذي يزخر 

االنتقال بمناطق جد مهمة تسهل عملية المراقبة أو الهجوم أو التنصت وتسهيل عملية 
 واالتصال كمضيق جبل طارق.

 

 

 
                                                           

، مذكرة ماجستير غير منشورة، ي، دراسة حالة اإلرهاباألمن المتوسطي في إستراتيجية الحلف األطلستباني وهيبة،  -1 
 .10(، ص 0205)جامعة تيزي وزو، 

2 - Yves Lacoste, Géopolitique de la méditerranéen, (Paris, Armand Colin, 2006), P 480.   



ط.شرعية في المتوسالهجرة غير ال                                                              الفصل األول:   

27 
 

 األهمية االقتصادية لحوض المتوسط: -2
البد من اإلشارة أن الحوض المتوسطي بشقين أو ضفتين غير متساويتين، فالضفة 
الشمالية التي تتمثل في دول االتحاد األوروبي المقدمة في كل الميادين، والضفة الجنوبية 

 ، اقتصادية واجتماعية.التي تعيش دولها مشاكل سياسية
تتمثل األهمية االقتصادية للبحر األبيض المتوسط في كونه مفترق الطرق بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب، فهو منطقة عبور بحرية للتجارة العالمية، فيكفي أن التجارة 

 النفطية العالمية تتم عبر هذا المتوسط.
كالنفطـ، الغاز، الفوسفات والحديد، حيث ن د الضفة الجنوبية جد غنية بالمعادكما نج
 من الثروات البحرية النباتية. %09من الثروات البحرية الحيوانية و %6.1يحتوي على 

من  %05كما يتميز المتوسط بحركة عبور خاصة لمنتجات الطاقة، ما يقارب 
خليج حمولة البضائع هي منتجات طاقوية، البترول والغاز الطبيعي يأتي من إفريقيا، ال

لى حد كبير  من روسيا يمر من خالل مضيق البوسفور، وصادرات العربي والبحر األسود وا 
النفط اآلتية من الخليج العربي تمر عبر قناة السويس ثم البحر المتوسط لينتقل إلى أوروبا 

 .1والواليات المتحدة األمريكية
علت من قضية إن األهمية المركزية التي يشغلها حوض البحر األبيض المتوسط ج

 األمن المتعلقة به قضية محورية تهم العالم بأسره.
وبما أن ضفتي المتوسط ليست على نفس الوتيرة، فإن عدم اإلستقرار السياسي 

 واالقتصادي الذي تعرفه دول الضفة الجنوبية يؤثر سلما على البلدان األوروبية.
يلي اع العربي اإلسرائل الصر المتوسطي باألزمات والنزاعات، ولعإذ يعرف الفضاء 

 الجزء الشرقي للمتوسط. هة الذي شهدأفضل مثال على الصراعات المزمن

                                                           

 .18 -16ص  سابق،مرجع تباني وهيبة،  -1 
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ألمن الحوض المتوسطي التي مهددة إن قضية الصراع العربي اإلسرائيلي مازالت 
، ثم 0856نوفمبر  20، إتفاقية سايكس بيكو، ووعد بلفور في 0807كانت بدايتها عام 

، األمر الذي نصع بالعرب واإلسرائيليين في خوض 0859نة إعالن قيام دولة إسرائيل س
 .1صراع طويل عرقل عملية السالم في الشرق األوسط
بين تركيا واليونان فجذور هذه بحر ايجا أيضا نزاع قبرص حول المياه اإلقليمية في 

 المشكلة تعود إلى حوالي خمسة قرون، فكانت بداية هذه المشكلة حين دخلت هذه الجزيرة في
ظل الملكية العثمانية األمر الذي عقد العالقات التركية اليونانية، فرغم الجهود األممية 

 المبذولة لحل هذا النزاع إال أن الطريق مسدود.
إن مسألة األمن من المسائل التي شغلت بال مفكري العالقات الدولية منذ زمن بعيد 

الواقعتين من يمتلك القوة سيكون إذ كان الشرح التقليدي لمصطلح األمن هو القوة، فحسب 
الحرب الباردة صار عقب في أمان، وهذا الطرح كان قائما في فترة الحربين العالميتين، لكن 

 مصطلح األمن من أهم وأعقد المصطلحات إذ يصعب وضع تعريف دقيق له.
" توضيح مفصل لمصطلح People, States and Fearففي كتاب باري بوزان "

 .  (Security)ألمنا
هو بنظره   macroإلى الكلية  microإلى األمن من كل الزوايا الجزئية نإذ يرى بوزا

 اإلنسان يكون في حالة أمن إذا ما استطاع التصدي لكل التهديدات التي قد تصادفه.
حسب باري بوزان يتحقق األمن بتوفر ثالثة شروط وهي األفراد، الدولة والنظام 

 .2يزة والشرط األساسي لتوفر األمنالسياسي، وأن الدولة هي الرك
فاألمن مفهوم نسبي متغّير ومركب، وبات األمن مسألة ضرورية لتحقيقه وتجسيدها 

 إلى أرض الواقع سواء باإلجراءات الوقائية أو العالجية.
                                                           

، مذكرة ماجستر غير منشورة ، جامعة الجزائر، 1+1منتدى  برد رتيبة، الحوار األورومتوسطي من برشلونة إلى -1 
 .12، ص 0228

2 - Marianne Stonne, Sécuriy according to buzan, a comprehensive security and crysis, New York, 
Columbia university, P 2-3.  
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 المبحث الثالث
 عالقة الهجرة غير الشرعية باألمن

و من أصعب المفاهيم يتسم المركزية في العالقات الدولية، فهمن أحد المفاهيم األ
 Danielأكده  شامل ما، إذ يصعب االتفاق على تعريف جامع والنسبيةبالغموض 

Koffman. 
فمصطلح األمن من المصطلحات التي شهدت تطوًرا مع تطور المجتمع البشري 
فاألمن في أبسط معنى له هو التحرر من الخوف والقلق أي كلمة "األمن" هي مرادفة 

 يضه للخوف والخطر.للطمأنينة ونق
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطمعهم من جوع وآمنهم من »ففي قوله تعالى عز وجل: 

 .1«خوف
فمسألة األمن كانت وال تزال الهاجس والدافع الطبيعي الذي يوجه سلوك الفرد، بهدف 

 واالستقرار.السلم توفير 

 تعريف األمن: -0
ًرا على السعي يكون النقاش دائفي حالة األمن »األمن:   Barry Buzanيعرف

يتعلق بقدرة للتحرر من التهديد، أما إذا كان هذا النقاش في إطار النظام الدولي، فإن األمن 
 .«صون هويتها المستقلة وتماسكها العملي الدول والمجتمعات على

 إذ يرى أن األمن التام هو بعد الدولة عن التهديدات وقدرتها على صون هويتها.
Security أن تكون الدولة بأمان بالتصدي ألي تهديد في المستقبل، أو الحماية من :

 .2أي تهديد بشري كالجريمة

                                                           

 .1، 0سورة قريش، اآلية  -1 
2 - Compact dictionary, Mary Oneill, (Edinburg, harraps, chambers, 2005), P 719.  
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يعود استخدام األمن إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في األدبيات الداعية إلى تحقيق 
ن السلم وتجنب الحرب، واألمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني حماية األمة م

 .1خطر القهر على يد قوة أجنية
أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى »فيعرف األمن أنه: كسنجر أما هنري 

 .2« حفظ محقه في البقاء
استقاللها واستقرارها  مة الدولة من أي تهديد خارجي بصونإذن فنقصد باألمن سال

 ووحدتها الوطنية.
تعريف لألمن قال إجماًعا بين الدارسين أقدم  0810د ولفرز لعام نأرلو  ويعتبر تعريف

األمن موضوعيا يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية وبمعنى ذاتي فهو »فيعرفه 
 .«غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل هجوم

 أنواع األمن: -2
يعني أن تكون نسبي يعرفه كل من نورمان بادل وجورج لتكوين أنه مفهوم  األمن القومي: -أ

ن وجودها ضد العدوان أو التهديد الخارجي قادرة فيه على القتال، والدفاع ع الدولة في وضع
أي أنها تمتلك القدرة المادية والبشرية التي تجعل شعبها يشعر بالتحرر من الخوف، بما 

 .3ساهمتها في تحقيق األمن الدوليميضمن مركزها الدولي و 
د اإلجرائية التي يجب أن تحافظ على مجموعة من القواع»ويعرفه حامد بن ربيع: 

احترامها وأن تفرض على الدول المتعاملة معها مراعاتها لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعا من 
 .«الحماية الذاتية الوقائية اإلقليمية

                                                           

، مذكرة ماجستير غير منشورة، ، جامعة األمن الثقافي لمنطقة المغرب العربي في ظل تنامي العولمةصفية نزاري،  -1 
 .26 -27، ص 0200بتانة، 

 المرجع نفسه. -2 
، 0229دار النهضة العربية، لبنان، لدولية، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية واناظم عبد الواحد الجاسور،  -3 
 . 001، ص 0ط
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 األمن اإلنساني: -ب
إذ لم يجد مفهوم األمن منحصًرا على الوضع الداخلي للدول إذا صار يشمل أبعاًدا 

 غير سياسية وغير عسكرية، إذ أصبح الفرد في ذاته موضوًعا لألمن.ومجاالت 
ويبقى مفهوم األمن اإلنساني غامضا وموضوع جدل واسع، إذ قسمه عدة باحثين إلى 

البشرية  لتنميةي وردت في برنامج األمم المتحدة حول امجاالت مكونة لألمن اإلنساني الت
 ، وهي:0885سنة 
 .أمن اقتصادي يهدده الفقر 
 .أمن غذائي يهدد المجاعة 
 .أمن صحي يهدده األمراض 
 .أمن بيئي يهدد التلوث 
  1سياسي يهدده القمع السياسيأمن. 

اإلنسان سنة  إذ تعود جذور مفهوم األمن اإلنساني في اإلعالن العالمي لحقوق
0851. 

فاألمن اإلنساني يعني أمن اإلنسان بدال من أمن األرض وأمن األفراد بدال من األمم 
 واألمن من خالل التنمية وليس األسلحة.

األمن اإلنساني يتكون من عناصر أساسية لمسارات »  Amartyd benويعرفه أنه
التطور عموما قابلة للتفريق، لتأمين قدرات اإلنسان أو بعبارة أخرى التنسيق والترتيب 

 .«لمختلف الوظائف
 .0220تعريف لجنة األمن االتفاقية 

حماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرق تعزز حريات اإلنساني هو  األمن»
 .«اإلنسان وتحقيق اإلنسان لذاته

                                                           

 .01، 05، ص مرجع سابقناظم عبد الواحد،  -1 
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حماية الجوهر »)لجنة األمن اإلنسياق( أنه:   Human security commissionعّرفت
 .1«الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات اإلنسان وتحقيق اإلنسان لذاته

 0220ية بالتدخل وسيادة الدول في تقريرها الصادر عام ورأت اللجنة الدولية المعن
أمن الناس، أي سالمتهم البدنية ورفاهيتهم »عن مسؤولية الحماية أن األمن اإلنساني يعني 

االقتصادية واالجتماعية، واحترام كرامتهم وقدرتهم كبشر، وحماية حقوق اإلنسان المملوكة 
 .2«لهم وحرياتهم األساسية

 لي:األمن الدو  -جـ
يس كلود في كتابه القوة والعالقات الدولية فالجذور الفكرية لمبدأ األمن حسب ا

الجماعي يعود إلى فترة ما بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر، ومر مفهوم األمن 
الجماعي بتطورات عديدة، فإذا كان األمن اإلقليمي ينحصر في إطار منطقة أو إقليم معين 

تم حصيلة مجموع أمن من كل دولة عضو من أعضاء البيئة الدولية و فإن األمن الدولي هو 
 .3من خالل التعاون والتنسيق

 soft security ناألمن اللي -د
طرح هذا المفهوم ألول مرة في المشاورات الثالثية بين الصين واليابان وكوريا 

لتعاونية التي الجنوبية، حيث اتفقت الدول الثالثة على وضع عدد من برامج األمن اللين ا
تضم عمل بشأن قضايا بيئية وقضايا تكنولوجيا المعلومات وتشجيع أنشطة الحوار لتسوية 

 الصراعات واألزمات بالطرق السلمية.

                                                           

قتصادية مجلة جامعة دمشق للعلوم اإل "األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام"،خوف يوسف أمل يازجي،  -1 
 .106، ص 0200(، )العدد الثاني(، 09، )المجلد والقانونية

 27خوف يوسف أمل يازجي، مرجع سابق،ص, -2 
 .007، 001 ، صمرجع سابقناظم عبد الواحد،  -3 
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إذ أكدت الصين في وثيقة المفهوم الجديد لألمن أن النظام السياسي االقتصادي 
الح الصين األساسية تكمن الدولي القديم هو نظام غير منطقي ينبغي تغييره جذريا وأن مص

 .1في إقامة أمن إقليمي جديد

 أبعاد األمن:
 وقسم باري بوزان األمن إلى أربعة أبعاد وهي:

 األمن البيئي: يتعلق بالمحافظة على المحيط.  -0
األمني السياسي: وهو االستقرار التنظيمي للدول والحكومات واإليديولوجيات التي  -0

 تنسي منها شرعيتها.
ماعي: يخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصيتها األمن االجت  -2

 في اللغة، الثقافة، الهوية.
األمن االقتصادي ويخص الحفاظ على الموارد المالية واألسواق الضرورية   -5

 وتحقيق مستويات مقبولة من الرفاه.

   فنظرا لشمولية مفهوم األمن يمكن استنتاج عدو أبعاد لمفهوم األمني وهي: 
 بعد السياسي: بالحفاظ على الكيان السياسي واستقرار الدولة.ال 
 .البعد االقتصادي: توفير المناخ المناسب لتحقيق احتياجات الشعوب 
 .البعد االجتماعي: يهدف إلى تحقيق األمن واالستقرار واالطمئنان للمجتمع 
 التلوث. البعد البيئي: تحقيق األمن ضد األخطار السيئة والمحافظة عليها من أسباب 
  البعد اإليديولوجي: المقدرة على الحفاظ على األنساق العقائدية وتأمين الفكر والعادات

 والتقاليد من الثقافات الدخيلة.

                                                           

 28.ص,،مرجع سابقناظم عبد الواحد،  -1 



ط.شرعية في المتوسالهجرة غير ال                                                              الفصل األول:   

34 
 

 المطلب الثاني
 الهجرة غير الشرعية والتهديدات األمنية الجديدة

لعل التهديدات التي تمس وتهدد أمن واستقرار الدول ال تقتصر فقط على الظاهرة 
إلنسانية المتمثلة في الهجرة غير القانونية، وما تخلقه من انعكاسات وآثار سلبية تقلق ا

نما هناك ظواهر أخرى أشد خطورة وهي اإلرهاب والجريمة المنظمة.  الهيئات الدولية، وا 
فهل يمكن اعتبار ظاهرة الهجرة غير الشرعية لصيقة باإلرهاب والجريمة المنظمة أم 

 تيجة لتطور الهجرة غير الشرعية.أن كلتا الظاهرتين ن
إذ أن تعريف جامع وشامل  عبأوال البد من تعريف اإلرهاب، هذا المصطلح الص

لإلرهاب تعتبر عقبة كبيرة خاصة وأن أهم أسباب عدم التوصل إلى تعريف له تكمن في 
اختالف الباحثين والمفكرين عن مفهوم هذه الظاهرة، فهناك من يرى أن اإلرهاب على 

شعب الظاهرة وتعدد وتنوع أشكال تتوى الدولي ال يعد جريمة في حد ذاته، وأيضا لالمس
 اإلرهاب الدولي.

وبذلك ستتم دارسة العالقة بين الظواهر الثالث )الهجرة غير الشرعية، اإلرهاب 
 الدولي والجريمة المنظمة( مع مسألة األمن.  

 .ولماذا تتخوف الدول الغربية من هذه القضايا بالتحديد

 تعريف اإلرهاب: -0
غير نفس أو فساد في األرض فكأنها قتل األجناس جميعا بمن قتل نفسا »قال تعالى: 

 .1«ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا
جديدة إال أن قضية اإلرهاب باتت تشغل جميع دول العالم رغم أن الظاهرة ليست ب

 لعشرون.نتشارها بات ملحوظا وفي تزايد خالل القرن الواحد واا

                                                           

 .20المائدة، اآلية  -1 



ط.شرعية في المتوسالهجرة غير ال                                                              الفصل األول:   

35 
 

وتعد ظاهرة اإلرهاب من أخطر اإلشكاليات التي يعاني منها المجتمع الدولي في 
 أيامنا هذه.

" بأنه استخدام العنف والتخويف Oxford" في قاموس "Terrorismeجاء تعريف "
 خصوصا لتحقيق أهداف سياسية.

اليب فلفظ اإلرهاب يستخدم كوسيلة لنشر الذعر والتخويف أي التخويف من خالل أس
 عنيفة لتحقيق غاية معينة.

لكن ال يوجد إجماع دولي على تعريف محدد لإلرهاب لكن بمجرد سماع هذا 
 ستقرار.لمصطلح سيشعر الفرد بالذعر والالاا

 إذن تعددت وكثرت التعاريف التي قدمت لظاهرة اإلرهاب منها:
              اإلرهاب هو عمل عنيف»أن:  0892تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 

 .1«أو عمل يشكل خطًرا على الحياة اإلنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دولة
كل اعتداد على األرواح »ويعرف الدكتور عبد العزيز سرحان اإلرهاب الدولي بأنه: 

واألموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة ألحكام القانون الدولي العام بمصادره 
 .2«المختلفة، بما في ذلك المبادئ األساسية لمحكمة العدل الدولية

صفة تطبق على األعمال غير المشروعة التي تمس المجتمع »أنه:   Bellويعرفه
 .3«وتصيب أفراده بالفزع والتوزيع

بذلك فاإلرهاب يشير إلى كل عمل شنيع يقوم باالعتداء على األرواح واألموال، ويهدد 
 .األمنجتماعية أي أن اإلرهاب مصدر د السكينة والراحة النفسية واالحياة البشر ويبع

 

                                                           

 .26جميل حرام يحي الفقيه، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي العام، ص  -1 
، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، عياته على األمن والسلم العالمياإلرهاب الدولي وتداحمدان رمضان محمد،  -2 

 .090، ص 0200، 0، العدد 00المجلد 
 299المرجع نفسه.ص, -3 
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 عالقة الهجرة باإلرهاب:
إن الدول الغربية تصنف الهجرة غير الشرعية في خانة الجرائم وهذا لربطها بظاهرة 

 اإلرهاب ومسألة التطرق وأعمال العنف التي يمارسها المهاجرون داخل المجتمع األوروبي.
روبا تربط أمن دولها باستقرار دول جنوب المتوسط، إذ ترى أن مصدر خاصة وأن أو 

 تهديدها يأتي من الجنوب.
الدول األوروبية تميل إلى تقدير أن »": Roberto Alibonوما يؤكد كذلك تصريح "

...، لكن العوامل السوسيوسياسية العوامل العسكرية لدول الضفة الجنوبية ال تشكل تهديًدا
 .1«اليوم توترات وأخطاء يمكن أن تتحول إلى تهديد في المستقبل والثقافية تشكل

إذ نجد أوروبا تتخوف من أفراد دول الضفة الجنوبية باعتبارهم خطر على الهوية 
والثقافة األوروبية، خاصة وأن موجة المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا في ازدياد 

العالقة المحتملة بين اإلرهابيين متواصل، صار ُينظر إلى الهجرة كهاجس أمني بسبب 
 والمهاجرين.

وترى الدوائر األوروبية أن المهاجر غير الشرعي هو سبب األمن وهذا لعدائها 
 . 0220سبتمبر  00لإلسالم خصوصا بعد أحداث 

ويمكن توضيح ثنائية اإلرهاب والهجرة من وجهة النظر األوروبي من خالل اعتبار 
نتمون لثقافات سواء عربية إسالمية ستؤثر على السكان أن هجرة عدد كبير من البشر ي

 األصليين، بالتالي تراجع قيمها الحضارية مقابل تنامي القيم اإلسالمية.
ندماج لبعض المهاجرين إلى التطرق وممارسة أعمال الشغب كما ستؤدي مشكلة اال

 .2في المجتمعات األوروبية ما سبب في خلل أمن شعوبها

                                                           

، )مصر: حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة، دراسة في الرهانات واألهدافمصطفى بخوض،  -1 
 .00، ص (0227، 0دار الفكر للنشر والتوزيع، ط

، )اإلسكندرية: دار الجامعة اإلرهاب الدولي بين االعتبارات السلبية واالعتبارات الموضوعيةمحمد عبد المطلب،  -2 
 .05(، ص 0226الجديدة، 
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ي تلك العالقة الوطيدة بين اإلرهاب والهجرة غير الشرعية كونهما ولعل ما نستنتجه ه
 يهددان أمن واستقرار الفضاء المتوسطي.

فاإلرهاب وعدم االستقرار يؤدي إلى الهجرة، في المقابل الهجرة غير الشرعية تولد 
 التطرف واالنحراف واإلجرام.

 تعريف الجريمة المنظمة:
لصدارة بين المشكالت األمنية األكثر خطورة في بدأت الجريمة المنظمة تحتل مكان ا

العالم، وما يضاعف خطورة الجريمة المنظمة ارتباطها باالقتصاد وحركة المال وتهديدها 
المباشر لبرامج التنمية االجتماعية، فالجريمة ترتبط بكافة الممارسات الالأخالقية كالغش 

 .1جارة الجنس وغير األموالواالحتيال وترويج المخدرات وتهريب أسلحة الدمار وت
وال تزال باالنعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة أو باألحرى هذا  تأثرتفنجد معظم الدول 

 التهديد األمني.
فالجريمة اصطالحا: هي المخالفة القانونية التي يقرر لها القانون عقابا بدينا             

ط اإلنسانية بمعانيها المختلفة سواء أو اعتباريا والجرم هو التعدي على العالقات والرواب
 .2القانونية أو االجتماعية أو اإلنسانية

 .Mafiaلما يعرف بالمافيا  الجريمة المنظمة إاّل حديثا كمرادف ستخدم مصطلحيولم 
فالجريمة المنظمة هي تنظيم مؤسستي ثابت، وهذا التنظيم له بناء هرمي، مستويات 

هام ثابتة، ودستور داخلي صارم يضمن الوالء والنظام داخل للقيادة، قاعدة للتنفيذ، أدوار وم
 .3التنظيم مع المحافظة على االستمرارية وبقاء المنظمة

 

                                                           

 .27(، ص 0888محمد إبراهيم زيد، "الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها"، )الرياض: أكاديمية نايف معلوم األمنية،  -1 
، )الجزائر: دار الجريمة المنظمة للتهريب والمخدرات وتبييض األموال في التشريع الجزائريصراوي عزالدين، نبيل ق -2 

 .22(، ص 0229الهدى، بط، 
 .68(، ص 0226)الرياض: أكاديمية نايف للعلوم األمنية،  الفساد والجريمة المنظمةمحمد األمين،   -3 
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 عالقة الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة:
إن عالم اليوم صار يشكو من تحديات أمنية جديدة، ليس فقط ظاهرتي اإلرهاب 

نما ظهرت جرائم جديدة منها الجريمة المنظمة، هذه الظاهرة التي  والهجرة غير الشرعية، وا 
أصبحت عابرة للحدود وتهدد أمن وسالم المجتمعات، وخاصة وأن هذه الظاهرة تلجأ إلى 

ين، بيع األسلحة، القرصنة اإللكترونية، تهريب ر جع العمليات العنيفة كتهريب المهاأبش
 المخدرات وتبييض األموال.

 هاجرين غير الشرعيين والجريمة.ومن هنا تظهر العالقة بين الم
 .االنضمام إلى العصابات اإلجرامية 
 .المساعدة على تهريب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول المهاجر إليها لزعزعة أمنها 
  استغالل أصحاب الفكر المتطرف لمن ينتمون لدول معادية فرصة الدخول إلى الدولة

 لزعزعة أمنها واستقرارها.
 ة تزويد من ارتكاب جرائم السرقة والنصب والكسب غير العمالة غير المشروع

 المشروع وترويج المخدرات.
 1تعبد الهجرة غير الشرعية الدول أعباء مادية لمالحقة واحتجاز وتفسير المخالفين. 

 
 

 

 

                                                           

 .216، العدد األمن والحياةبين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر، عبد اهلل بن سعود السراني، "العالقة  -1 
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 :خالصة الفصل

من األرض إلى أرض إلى أخرى  الهجرة في أبسط معنى لها هي الترك والخروج
جًدا لكن في اآلونة األخيرة صار يتخوف منها وذلك بتطور هذه فظاهرة الهجرة قديمة 

الهجرة الداخلية، لكن  طابع العالمية، فمن قبل عرف سياسةالظاهرة التي صارت تكتسي 
ة وباألخص تلك التي تحدث خارج إطارها ياآلن نصادف نوعا آخر وهي الهجرة الدول

ات من الهجرة السرية، الهجرة القانوني أي الهجرة غير الشرعية، إذ اختلفت التسمي
النظامية... لكن كلها تعبر عن حركة انتقال األفراد من بلدهم األصلي واللحاق ببلد أجنبي 

 في ظروف غير قانونية.
وبما أن المهاجرين غير الشرعيين غير مرحب بهم في الدول المستقبلة فإن وضعهم 

ورط في أعمال العنف ما يشكل بيئة وظروفهم تدفع بهم لاللتحاق بالعصابات اإلجرامية والت
  غير آمنة. 
      

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
 الهجرة غير الشرعية في فترة الربيع العربي

 )أزمة الالجئين السوريين(
  



جئين السوريين(. ترة الربيع العربي )أزمة الالالهجرة غير الشرعية في ف                          الفصل الثاني:  

 تمهيد:
وهدوء، إذ أن األحداث الدولة سريعة  اليوم ال يكاد أن يحظى بفترة سكونصار العالم 

علق باألمن والسلم، وهذا حال الشعوب العربية التي ومتجددة، وخاصة إن كان األمر يت
 للمطالبة بتغيير األوضاع السائدة في بلدانها نحو حال أفضل. 0202اندفعت منذ عام 

 خالله:هذا الفصل بعنوان الهجرة غير الشرعية في فترة الربيع العربي سنتعرض من 
 المبحث األول: أحداث الربيع العربي. -
 أزمة الالجئين(.)السورية زمة المبحث الثاني: األ -
 جئين السوريين.المبحث الثالث: الموقف األوروبي إزاء الال -
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 المبحث األول
 أحداث الربيع العربي

لقد تغير البحر األبيض المتوسط بعد خمسين عاما من استقرار أنظمة المنطقة فقد 
يوسياسية والثقافية التي كانت تبدو قامت موجة من الثورات والتطورات بزلزلة الكتلة الج

 وكأنها غير قابلة للتغيير.
في تونس لتصل إلى ليبيا، فمصر  العربي إن األصوات العربية، انطلقت من المغرب

اتخذت شكل ثورات واحتجاجات وانتفاضات الصحوات فاألردن فسوريا والبحرين واليمن، فهذه 
إلى مستوى حرب أهلية كما في  وأيضا لألسف شكل مواجهات دموية يمكن أن تنحط

 .1سوريا
ويمكن وصف ما شهدته الساحة العربية من أحداث تاريخية، سياسية واقتصادية 

 باضطرابات، فهذه األخيرة لم تكن متوقعة.
فقد أصبح خروج الشباب العربي إلى الشارع للتعبير عن عدم رضاهم وكراهيتهم للفئة 

 .2ي في مواجهة االستبداد السياسيالحاكمة لدليل على صحوة المجتمع المدن
لحظة تغيير تاريخية تبقى راسخة في نفوس الشعب العربي  0200فقد كانت سنة 

ألن وأخيًرا تستيقظ هذه الشعوب من األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي لطالما 
 كانت تعاني منها.

حاضر والقوي وهو وما يمكن مالحظته من أحداث الربيع العربي أن العنصر ال
صل صوته ومطالبه مما العنصر الشبابي الذي اعتمد على وسائل التواصل االجتماعي ال ي

 نتشار السريع لالفتقار لتحقيق وحدة الرأي العام العربي.ساعد على اال

                                                           

 .78(، ص 0200)برشلونة، الكتاب السنوي للبحر األبيض المتوسط، ، سيمان فلورنسا -1 
 .67(، ص 0200فرانشسكو كافاتورتا، الربيع العربي: يقظة المجتمع المدني )جامعة دبلن،  -2 
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، هذه 0202تعتبر موجة التغيرات التي شهدها الوطن العربي قد بدأت في أواخر 
ها ثورة ديمقراطية، فكل الثورات واالحتجاجات كان مطلبها األحداث التي ترجمت على أن

 اإلطاحة باألنظمة الحاكمة وتحسين ظروف العيش بتنمية الديمقراطية.
حين قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي  0202ديسمبر  06كانت البداية يوم 

اب العربي بإضرام النار في جسده تعبيرا عن غضبه على بطالته، هذا المنطلق لخروج الشب
إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس ن علي ورؤساء آخرين، فكانت الجماهير والشعوب 
العربية تتوقع تحول نحو األفضل سواء أكانت من الناحية السياسية أو من الناحية 

 االقتصادية.
إذن بدأن الشرارة من تونس، وتصاعدت بوتيرة سريعة وانتقلت إلى مصر التي شهدت 

النظام. وهكذا  برأسومظاهرات التغيير واستطاعت في أيام قليلة لإلطاحة بدورها انفجارات 
استمرت شرارة االنقالبات لتمس كل من اليمن، ليبيا، سوريا، وحق دول الخليج العربي 

 )البحرين، عمان، السعودية، قطر، الكويت(.
ورات لثوسط موجة من االنتفاضات وا 0202يعيش العالم العربي، منذ أواخر عام 

سقاط التسلط بنماذجه المتعددة، والدخول في عملية انتقال إلى والحراك الفني والهادف إلى إ
خفاقات متوقعة ومتعددة ومختلفة  أنظمة ديمقراطية، تتجاوز التسلط، ولو بنجاحات نسبية وا 
حسب أوضاع هذه البلدان ومستوى قدرات الجمهور والتكتالت االجتماعية والسياسية 

 .1إلى الديمقراطيةالطامحة 
ة في نفس الساحة العربية غير متوقعة وصادم كانت هذه األحداث التي شاهدتها

الوقت، فبعد سنوات عدة من القهر والظلم واختراق حريات األفراد، قرر وأخيرا الشباب العربي 
سقاط األنظمة االستبدادية، وكانت بدا ية بالمناداة بالتغيير، بتغير األوضاع نحو األفضل وا 

                                                           

 .00، 00(، ص 0202، 0)شرق الكتاب، طالربيع العربي ثورات الخالص من االستبداد، غنية عليوي وآخرون،  -1 
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، احتجاجا على 0202هذه االحتجاجات بإحراق محمد البوعزيزي نفسه في تونس أواخر 
 األوضاع المعيشية من جهة، وتسلط أجهزة الدولة من جهة أخرى.

صر( والثورة وأساليب االنتقال إلى الديمقراطية كثيرة منها الثورة السلمية )تونس وم
رب األهلية )سوريا( والتدخل السياسي الحالمسلحة )ليبيا( واالشتباك األهلي المسلح أو 

 .1اإلقليمي النتقال السلطة )اليمن(
ندلعت هذه الثورات الشعبية التي أسقطت ود من الجهود وعلى غير المتوقع، ابعد عق

أنظمة، وهت عروش أنظمة أخرى، بذلك خلقت واقعا جديدا على المستوى السياسي 
 واالجتماعي.

احتجاجات بسرعة كبيرة، تضمنت نشوب معارك بين  إذ شهد الشارع العربي انتشار
 قوات األمن والمتظاهرين.

 وكانت أبرز ما ميز هذه الحركات الشبابية تلك الهتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".
نوعية في أسلوب وتكتيكات الجماهير المطالبة نقلة لقد شكلت الثورات العربية 

بط مفهوم الثورة بالعنف والدماء، لكننا اليوم نشهد بحقوقها، إذ أنه منذ العصور القيمة ارت
شكل جددا للثورات العربية، بعيدا عن أسلوب االنقالبات العسكرية، وبعيًدا من عنف الثوار 
تجاه السلطة، فعلى ما يبدوا أن الجماهير اختارت هذا األسلوب الراقي بعد أن أيقنت أن 

 .2الثورة السلمية أجدى من العنف العبثي
لفت التسميات التي وجهت لألحداث التي عرفها المجتمع العربي من ثورات فاخت

فمهما ARAB SPRING  احتجاجات، انتفاضات، حراك اجتماعي، لكن اإلعالم العربي
اختلفت وتنوعت التسميات إال أنها ترجمة لواقع مرير عاشه الفرد العربي منذ عقود طويلة، 

ا أصواتهم عبر الشارع للمناداة بإيقاف مسرحية آن األوان ليخرجوا من المألوف، فأوصلو 
 العنف واالستبداد والتفسير نحو حال أفضل.

                                                           

 .00، 00 ص ،سابقمرجع غنية عليوي وآخرون، ،  -1 
 .56(، ص 0200، )القاهرة، دار الكتاب، العرب وتحديات القرن: مطالع الثورة ومقدمات الربيع العربيفايزة سارة،  -2 
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 المطلب األول
 دوافع قيام الثورات العربية

نفجارات داخلية أما لثورات العربية حول ما إذا كانت ااختلفت الرؤى حول مسألة هذه ا
 لك الدول.أنها مؤامرة مخططة من الخارج للسعي إلى زعزعة استقرار ت

الثورات العربية كافة، على الرغم من اختالفات أسبابها من بلد إلى آخر، كلها كانت 
من ضح محلي، فالجامع بين كل أنظمة الدول العربية هو الفساد، إذ يظهر مؤشر الفساد 

 العالمي على القائمة أن أفقر الدول العربية أكثرها فساًدا.
، ولبنان 008، وسوريا 090من  000ة يظهر أن مصر في المرتب 0200فمؤتمر 

 .079، وليبيا 075، واليمن 025
إذن فالثورات العربية ثورات داخلية، بذات بتونس دفاعا عن الكرامة، ثم انتقلت إلى 
مصر دفاعا من الحرية ثم إلى ليبيا دفاعا عن الشعب الذي ظل يعيش تحت العبودية، 

 .1رجات متفاوتة في الشدة والحلولالوضع نفسه يتكرر في اليمن وسوريا... على د
في خضم موجات العنف والتغيير التي عرفها العالم العربي أيا كانت تسمياتها، إال أن 
مسعاها وهدفها واحد وهو سقوط األنظمة االستبدادية، إما عن طرق التغيير الكلي الشامل 

 باإلطاحة واالقتصادية.
 النتفاضات والثورات العربي نجد:ومن أهم العوامل والمحفزات والدوافع لقيام ا

* فئة الشباب التي تعتر أهم عامل ساهم في انجاح الثورات، فطالما عانى الشباب من 
التهميش واالقتصاد، كما تعد البطالة المشكل العويص الذي يعاني منه الشباب في العالم 

 ألف من خريجي الجامعات. 062ألف منهم  622العربي، إذ بلغ عدد العاطلين 

                                                           

(، ص 0200، 0، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طأين يذهب العرب؟ إلىجهاد الخازن وآخرون،  -1 
005. 
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كما يعانون من إقصاء سياسي واضح، حيث أدى غياب الحريات السياسية والمدنية، 
وضعف األحزاب وانتهاكات حقوق اإلنسان إلى انصراف الشباب للمشاركة السياسية عبر 
مواضع التواصل االجتماعي، هذه الخطوة ساعدتهم على تجاوز العديد من لقيود التي 

 التعبير.فرضتها النظم العالمية على حريات 
فكانت شبكات التواصل االجتماعي ملجأ الشباب العربي للتعبير عن عدم رضاهم عن 

 األوضاع القائمة، وكذلك تنظيم احتجاجات كسر حاجز الخوف.
"فالشباب العربي الذي كان يتهم بالضمور والميوعة والالمباالة، سطر أروع ملحمة سياسية 

 .1رك وحرك الشارع العربي معه"في التاريخ العربي المعاصر، فهو الذي تح
* التهميش االقتصادي واالجتماعي: إذ تتميز األنظمة العربية بكونها فاشلة أخفقت في 
تحقيق التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية، مما أدى إلى تفاقم المشاكل االقتصادية 

ة على واالجتماعية، فأصبح الفساد أساس الحكومات والسياسات، واإلصالحات غائب
المستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، هذا ما أدى إلى سخط الشعب، فاألنظمة 
القائمة قد وصلت إلى مرحلة االنسداد، فالقمع واالنتهاك والقمع الذي تمارسه، أجهضت 

 .2مسألة األول في نفوس الشعوب العربية
ف الضغوطات، بل * غياب الحريات السياسية: لم تستجب األنظمة العربية لمختل
المنظومة السلطوية،  اكتفت بإدخال بعض اإلصالحات الشكلية التي لم تغير من مضمون

نغالق المجال السياسي، خاصة من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة، إلى حيث نتج من ا
المشاركة من خالل قنوات بديلة، وفي مقدمتها الحركات الدينية والعرقية والتي تحولت إلى 

                                                           

 .28(، ص 0200العربي للنشر والتوزيع،  االنتشار)بيروت: دار  ربيع العربمحمد محفوظ،  -1 
الفكر )بيروت: مركز الحضارة لتنمية إستراتيجية للحراك العربي، -ثورات قلقة مقاربات سوسيومحمود حيدر،  -2 

 .60(، ص 0200، 0اإلسالمي، ط
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عل سياسي في مواجهة النظم المستبدة، إذ ظهرت حركات مطالبة بالتغيير الشامل أهم فا
 .1واإلصالح التدريجي من خالل تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة

لقطاعات * فشل التنمية: بانتشار الفقر والبطالة والعشوائية، وترييف المدن، وتدهور ا
كي، وبروز الثقافات والهويات الفرعية على حساب ستهالالتقليدية والتوسع في االستيراد اال

 القومية وصعود العنف.
ستهالك، وصعود االقتصادي الربيعي  فطية: تراجع اإلنتاج على حساب اال* الطفرة الن

 وبروز الثورات الطائلة، وتعميم الفساد، وتهميش واسع للفئات الشعبية.
يديولوجيا ية لألنظمة، واستبدال االمشروعية التاريخية والسياسية واالجتماع* فقدان ال

الوطنية بتعميم الفساد، واستخدام الدين والقمع، واللجوء إلى مشروعية جديدة خارجية تتركز 
 .2على التبعية للخارج

فهذه الدوافع منها السياسية ببروز احتكار السلطة، وتقييد العمل السياسي والثقافي 
 الفقر وزيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء. وتراجع الحريات، وأخرى اقتصادية بانتشار

وأيضا الدوافع النفسية التي تعبر عن إحباط الشعوب العربية ومعاناتها لعقود طويلة 
 للتهميش والعنف.

 كل هذه الدوافع تجمعت لتأتي بنتيجة وهي انفجار الثورة في العالم العربي.
 يمكن تلخيص أهم أسباب قيام هذه الثورات فيما يلي:

  تتراجع، تباطؤ معادالت النمو االقتصادي، فمستويات المعيشة ال تتحسن بل
 باإلضافة إلى عدم عدالة توزيع عوائد التنمية في هذه الدول بين الفئات المختلفة.

  ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب وضعف نتاج برامج التشغيل في معظم هذه الدول
 مليون عاطل. 05ل في الدول العربية نحو إذ بلغ العدد المطلق للعاطلين عن العم

                                                           

 .069(، ص 0222، 0)بيروت: ب د ر، طمستقبل المجتمع المدني في النظام العربي، أحمد شكر الصبحي،  -1 
 .21(، ص 0205)بيروت: دار الفارابي، الدولة الغنائية والربيع العربي، أديب نعمة،  -2 
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  ارتفاع معدالت الفقر، إذ بلغ معدل الفقر في الصومال، موريتانيا، األردن، اليمن نحو
 في سوريا، العراق وتونس والجزائر. %02في مصر، و %00، وتجاوز 52%

  تراجع جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمعامالت، مثل معدالت األمية
 %01.1في مصر، و %25في العراق، ونحو  %18ي الدول العربية قد تجاوزت ف

 في اليمن. %50في تونس ونحو  08.5في ليبيا، ونحو  %02.0في سوريا، ونحو 
  ارتفاع معدالت التضخم ومعاناة الشعوب من غالء المعيشة وارتفاع األسعار وبذلك

 نقص وسوء التغذية.

 المطلب الثاني

 لعربيانعكاسات الربيع ا

لقد ألصقت تسمية الربيع لألحداث التي عاشها الشعب للعربي مؤخًرا للتعبير عن 
طموحاتهم وآمالهم حول تغيير األحوال نحو األفضل أي يوضع حد األوضاع للمزرية 

 والتحلي بعيشة هيئة.

رتباك واالضطراب بي كان عبارة عن ثورات استمت بااللكن ما شهده الشارع العر 
المسبق، إذ كان يطغى عليها الطابع العفوي مكان بداية هذه الثورات بصورة وعدم التخطيط 

تظاهرات ذات أهداف محدودة، ولكن حين تتطور هذه االحتجاجات العفوية تبدأ بفئة قليلة ثم 
 لتصل إلى حشود متزايدة لتتحول إلى ثورة شعبية.

ق واسع، حيث إن الحركات السياسية المسماة بالريح العربي قد انعكست على نطا
مست المنطقة المغرب العربي والشرقيين األوسط واألدبي، في خضم الثورات العربية أنتجت 

 أعداء هائلة من الالجئين والمهاجرين نحو الخارج.

فكانت هذه االنتقاالت والحركات التي عرفها الشعب العربي نتيجة لتدهور األوضاع 
بات لم تمس الواقع العربي فقط، بل حق السياسية والصراعات، هذه الموجة من االضطرا
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دول جنوب المتوسط كانت معينة بذلك، فكانت حركات المهاجرين والالجئين على حد سواء 
 .1قد مست استقرار الدول األوروبية

إن عدم االستقرار السياسي وانعدام األمن قد حّرك الماليين من األشخاص سواء في 
، ففي أواخر سنة  Printemps arabeداث الربيع العربيتونس، ليبيا، سوريا... فيما سمي بأح

مهاجر غير شرعي عبر المتوسط نحو إيطاليا، هذه  122.22نجد ما يزيد عن  0200
األخيرة التي سارعت إلى إقامة حالة الطوارئ إثر هذه األزمة اإلنسانية التي يعاني منها 

حاد األوروبي بالتدخل شعب جنوب المتوسط، كما طالبت ونادت دول األعضاء في االت
 لتسوية هذا الوضع والوصول إلى حلول.

يوم األول من أفريل   des titres de séjourحيث قام رئيس الحكومة اإليطالية بتقديم
منهم  2122تونسي ببيع لهم بالتنقل في فضاء شنغن، قرر  01222لحوالي  0200

 الحدود اإليطالية الفرنسية. بااللتحاق بفرنسا، األمر الذي أدى إلى إعادة الرؤية حول

ـلف شخص من  69وبحسب مصادر أمنية نجح أكثر  0200 -0202ففي فترة 
دخول اليونان انطالقا من تركيا، أما عبر النهر أو عبر السواحل التركيبية، وبحسب وكالة 

يصل عدد الذين يدخلون اليونان عبر نهر ايفروس يوميا   Frontexحماية الحدود األوروبية
 شخص. 522و 222بين ما 

كما يحاول المهاجرون غير الشرعيون الوصول إلى أوروبا عبر بلغاريا التي قامت 
 .0202بتشييد األسالك في ربيع 

بلغ عدد الذين انطلقوا من السواحل المصرية  0202خالل النص األول من عام 
والتونسية إلى إسبانيا  ألف، ومن السواحل المغربية والجزائرية 20والليبية إلى إيطاليا ومالطا 

 ألف. 01أالف، ومن السواحل التركية إلى اليونان وبلغاريا  5

                                                           
1 - Hélène Thiollet, Migrations, Exils et printemps arabes.  
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فكانت تونس أول منطقة تزايد فيها إيقاع الهجرة غر القانونية، ثم انتقلت العدوى إلى 
 ألف. 62نحو  0202ليبيا إذ بلغ عددهم في السواحل اإليطالية سنة 

ألف مهاجر غير  020ين عبروا المتوسط تجاوز عدد المهاجرين الذ 0205في سنة 
 شرعي.

من الذين وصلوا إلى السواحل اإليطالية عبر ليبيا  %01والجدير بالذكر أن حوالي 
 عبر ليبيا هم قاصرون.
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 المبحث الثاني
 األزمة السورية أزمة الالجئين

كثيرا ما يتردد على أسماعنا مصطلح األزمة، هذا المفهوم الذي صار أكثر انتشاًرا 
 في عالمنا المعاصر.

فاألزمة هو ذلك الحدث المفاجئ غير المتوقع الذي تتشابك فيه األسباب بالنتائج 
وتتالحق األحداث بسرعة، لتزيد من درجة المجهول عما سيحدث في المستقبل القريب 

 وتجعل صانع القرار في حيرة من أمره تجاه أي قرار يتخذ.
مة في تاريخ العالقات الدولية أال وهي األزمة ولعل عالمنا اليوم يعيش ويشهد أعقد أز 

 السورية.
وللغموض وفهم تفاصيل األزمة البد من دراسة موقع هذا البلد ودراسة األوضاع سواء 

 االقتصادية، السياسية واالجتماعية السائدة في سوريا قبل معرفتها أو دخولها األزمة.
ي مهم، إذ تربط آسيا بأوروبا عبر ووفقا للخريطة السياسة كانت لسوريا موقع استراتيج

بوابة البحر المتوسط، وتربط آسيا بإفريقيا عبر الجزء الجنوبي الغربي فلسطين، وعن طريقها 
 .1كان العرب يحتكرون طريق التجارة بين الهند وأوروبا، هذا ما أكسب سوريا موقعا هاما

، كما أن سوريا ووفقا لنظريات الجيوبولتيك، فإن سوريا هي مفتاح الشرق األوسط
كانت وال تزال ساحة تجاذبات بين نطاقات جيوسياسية ثالثة هي بالد ما بين النهرين 

 وألناضول ومصر أي العراق وتركيا ومصر.
كما أنها تعد بمثابة بوابة بحرية للدول األوروبية إلى آسيا ومنطقة الخليج العربي 

ة لتركيا على دول الشرق األوسط الغنية بالنفط، كما تشكل أيضا بوابة إستراتيجية هام
 والمنطقة العربية.

                                                           

 .87(، ص 0202، 0)بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، طصراع القوى الكبرى على سوريا، جمال واكيم،  -1 
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باإلضافة إلى هذا الموقع الذي جعل من سوريا تخلق هوية وطنية سورية تجمع بين 
مكونات المجتمع السوي، وتنجم مع الواقع السياسي لهذا البلد، شكلت الهوية جامعا شركا 

 .1المناطقيةلجميع السوريين متجاوزة العصبيات القبائلية والعشائرية و 
 ولو رجعنا إلى معطيات تاريخية قبل حدوث األزمة في سوريا إلى: 

 :2100 -0091الوضع االقتصادي منذ االستقالل 
لفروع االقتصاد الوطني أن  تتسعيتضح من واقع االقتصاد السوري أن الفرصة لم 

  0862نة تتطور وتنمو طيلة فترة االنتداب الفرنسي، لكن مع نجاح الحركة التصحيحية س
نتهاج سياسة اقتصادية جديدة تحت عنوان التعددية وصول حافظ األسد إلى السلطة، تم او 

االقتصادية بهدف تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع السوري في مجال 
 الخدمات والسياحة والتعدين.

 حيث اعتمد االقتصاد السوري على مصادر ريعية أولية تتمثل في الزراعة
والصناعات التحويلية والنفط ومصادر ريعية ثانوية تعتمد على تدفق المعونات اإلنمائية 
 العربية وتزايد تحويالت العاملين السوريين، األمر الذي أدى إلى تحقيق نموا اقتصادي سريع.
لكن بعد وفاة الرئيس حافظ األسد وتولى الرئيس بشار األسد السلطة واجه ضعفا 

اتسم بالركود بعجز عن توفير فرص العمل لألجيال الشابة، وارتفاع معدالت اقتصاديا معقًدا 
 وانحدار معدالت النمو االقتصادي. %07.9البطالة بنسبة 

بدأ األسد بوضع حلول لعملية التحول االقتصادي أوال التيار التنموي الذي رأى 
صالحه من خالل الفصل بين الملك ية واإلدارة حتى ضرورة المحافظة على القطاع العام وا 

 .2يكون فاعال في عملية المنافسة مع القطاع الخاص

                                                           

 .88 -89 ص مرجع سابق، اكيم،و جمال  -1 
 )بيروت: المركز العربي ودراسة السياسات،العقد األخير في تاريخ سوريا جدلية الجمود واإلصالح، محمد جمال،  -2 
 .70(، ص 0200، 0ط
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لكن في النهاية تم انتهاج سياسة السوق االجتماعي كطريق للتحول االقتصادي 
وبدأت الحكومة بإحداث التغييرات والتعديالت بتوسيع مجال الحرية وتحرير التجارة، ورفع 

أت الحكومة بتأسيس الشركات القابضة كشركة الدعم تدريجيا عن السلع األساسية، وكذلك بد
 الخام.

ونتيجة هذا التحول االقتصادي الجديد تشكل تكتل اقتصادي معقد بين الرأسمالية 
الجديدة والسلطة السياسية والعسكرية، وتبلور تيار سياسي جديد داخل النظام يجمع بين 

إلى تراجع القطاع العام وتضرر  قتصادية هذه السياسة أدتالستبداد السياسي والليبرالية االا
 ماليين. 6، في نحو %25.2نحو  0229الطبقة الوسطى، إذ قدرت نسبة الفقراء عام 

 الوضع االجتماعي:
ة ومّركب الهوية يتميز المجتمع السوري بتشكيل اجتماعي متنوع بين مكوناته الثقافي

تمع، هذا األمر ساعد في ثنيا ما أكسب السوريين صناعة تمنع تفكيك المجدينيا وطائفيا وا
 خدمة النظام الذي حاول الظهور بمظهر علماني.

لكن بالرغم من درجة التجانس الثقافي، إال أن المجتمع السوري يتميز بتنوع في 
من السكان ينتمون إلى الدين اإلسالمي يتوزعون في  %62األصول الدينية والعرفية، إذ 

 ، درعا....المدن العريقة مثل دمشق، حمص، حماة، حلب
 يتركز وجودهم في جبال الالذقية. %00والطائفة العلوية التي تشكل شبكة 

من التعداد السكاني في سوريا ويقيمون في المناطق  %9أما الطاقة الكردية تشكل 
الشمالية الشرقية المحاذية للعراق وتركيا، إذن في ظل هذه البيئة االجتماعية شهد تاريخ 

به كامل مع حالة من االستقرار األمني على الصعيد الداخلي تم سياسيا ش سوريا جهوًدا
شخصية تهميش قضايا الحريات السياسية لمصلحة سياسات اقتصادية ليبرالية قائمة على ال
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ستبداد السياسي انعكست نتائجه على الفئات االجتماعية المهمشة تتواءم فيها مصالح اال
 .1بمزيد من الفقر وتدني مستوى المعيشة

 وضع السياسي:ال

كان النظام السياسي البرلماني الديمقراطي سائًدا في سوريا منذ منتصف األربعينات 
وكانت الفئات البرجوازية وبقايا اإلقطاعيين والمالك من حصروا السياسية في وسط المدينة 

 مع إهمال الريف.
ب وبالتالي هذا أدى إلى إهمال المجتمع والريف والجيش وتركز القوة والثورة لدى لنخ

 أضعف البالد وجعلها موضعا للمنافسات والتدخالت اإلقليمية والدولية.
منذ تولي الرئيس بشار األسد الحكم واجه وضًعا اقتصاديا اجتماعيا ومؤسسيا حرجا 
مع انتهاج سياسة إصالحية جديدة بدأ بالسماح لبعض األحزاب باالنقسام إلى الجبهة 

ها، وسمح بمزيد من الحريات خالل افتتاح الصحف والعمل التقدمية وفتح مكاتب إقليمية ل
 على تخفيف االعتقاالت السياسية.

إاّل أّن الرئيس عاد إلى سياسة األمني باعتبارها اآللية التي تحكم معاملة النظام مع 
 .2معارضيه وتبرير ذلك عدم جاهزية المجتمع السوري لالنفتاح الديمقراطي

حركة جديدة من نوعها أي تحوالت  0202نذ نهاية عام لقد شهدت المنطقة العربية م
سياسيا وموجة من االحتياطات والحراك الشعبي وكانت سوريا من أهم هذه الدول العربية إلى 

 عاشت هذا التحول.

                                                           

 .71 ص مرجع سابق،محمد جمال،  -1 
 .020المرجع نفسه، ص  -2 
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 المطلب األول
 ماهية األزمة السورية

قيم  في بداية الربيع العربي، أعلن الرئيس األسد أن بالده لن تشهد ثورة شعبية بسبب
نظامه الوطنية، ولكن التاريخ اتخذ مسار مختلف عما هو متوقع، حيث تسببت الحرب 

شخص واضطر أكثر من تعسة ماليين سوري إلى  012.222األهلية من مقتل أكثر من 
 .1الهجرة خارج البالد أو النزوح داخل البالد

 إذ أصبح حال سوريا أشد خطًرا من حال تونس ومصر.
لثورة تدريجيا من المظاهرات إلى الهجمات المسلحة قمع بداية سنة إذ انتقلت وسائل ا

 ية بتسليح الثوار لتحقيق أهداف سميت "بسوريا ما بعد األسد".ب، بدأت األجن0200
بدأت الثورة ليس ضد األسد فحسب، بل ضد النظام برقته  0200مع قدوم عام 

ستويين الدولي والمحلي، حتى أن فعانت النخبة الحاكمة في سوريا من عزلة متنامية على الم
 الجامعة العربية صوتت على فرض عقوبات غير مسبقة على سوريا.

كما أرسلت األمم المتحدة العديد من المراقبين في مهام إلى سوريا، فالشعب السوري 
 هنا من سيلقي اللوم هل على نظام األسد أم على الثوار على أزمة البالد.

 سوريا:أسباب قيام األزمة في  -0
بدأت األزمة في سوريا نتيجة تفاءل تراكمي لعوامل منها سياسية ومنها اقتصادية 
اجتماعية، فقد بدأت االحتجاجات الجماهيرية في سوريا بسبب البنية السلبية واالستبداد 

 المنهج.
 

 

                                                           

(، 0201، 0)بيروت: الدار العربية للعلوم، طداخل سوريا قصة الحرب األهلية وما على العالم أن يتوقح، ريزا رليخ،  -1 
  .00ص 
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 ومن بين الدوافع التي ساهمت في حدوث األزمة نجد:

 شمولية النظام السياسي: -أ
انفراد الرئيس حافظ األسد بالسلطة خالل ثالثة عقود، إذ حكمها  إذ شهدت سوريا

حكما فرديا معتمدا على الجيش بالدرجة األولى، كما سيطر على مؤسسات الدولة وعمل 
 على تهميش الطبقة الوسطى، وتفشي الفساد وغياب دولة القانون الضامنة لحريات العامة.

 ة التنفيذية وشخصيتها:غياب التوازن بين السلطات وهيمنة السلط -ب
حيث تهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وتقوم بتقليص استقالل السلطة 
القضائية، فإن التفرد واالستبداد بالسلطة أحد مالمح النظام، بسبب السلطات الدستورية التي 

 .1حق القضائيةيتمتع بها رئيس الجمهورية فإنه يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية و 

 توريث السلطة: -جـ
بنه باسل أوال ثم بشار، وذلك ظ األسد لسيناريو توريث السلطة الإذ أعد الرئيس حاف

بسبب سيطرته على الدولة ألمنية، إذ ضح إلبنه بشار صالحيات واسعة وكرس له سلطة 
 الدولة وأجهزتها وفرضه رئيسا، وقد تقبل السوريون نظام التوريث بقوة التسلح.

 اتي:االختناق المؤسس -د
تهميش قطاعات كبيرة من المجتمع ومختلف القوى الفاعلة على الساحة السياسية 
وحرمانها من المشاركة وذلك بفعل التوغل األمني في تفاصيل حياة المواطن السوري وغياب 

 قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية مع غياب قانون االنتخابات التشريعية.

 

 

                                                           

)بيروت: المؤسسة للدراسات ورات العربية، مفكر في مستقبل الث 01إلى أين يذهب العرب رؤية الكتيبي وآخرون،  -1 
 .202، 200(، ص 0200والنشر، 
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 أنظمة الطوارئ:قوانين  -هـ
إذ طلب الشعب السوري إلغاء الطوارئ المحمول بها منذ تولي حزب البحث عام 

، الذي تم بموجبه تعليق العمل بالدستور وما رافقه من تفرد وسيطرة مطلقة على 0872
 مؤسسات الدول والمجتمع.

 تدهور األوضاع االقتصادية: -د
وفير شبكات الضمانات بعد تحول حزب البحث للعمل بآليات السوق دون ت

االجتماعي، أدى  ذلك إلى تراجع دور القطاع االقتصادي العام، ووقف االستثمار األجنبي 
الحكومي، وتفويضه إلى القطاع الخاص، األمر الذي أدى إلى انتشار الفقر والبطالة 

 .1وضعف اإلنتاجية
ام في سوريا ، اندلعت االحتجاجات في مدينة درعا ضد النظ0200وفي أوائل فبراير 

 0222فيما عرف بربيع دمشق بين عامي  نتشاربااللكن التجمعات والمنتديات السياسية بدأ 
، إال أّن هذه المنتديات الداعية لإلصالح أوقفت بضغط من األجهزة األمنية أواخر 0220و

 .0220عام 
إذن بدأت االحتجاجات في درعا وهي محافظة جنوبية يغلب عليها الطابع الريفي  

االقتصادية، إذ اندلعت على منطلق ضيق  اللبرلةومن أكثر المحافظات التي تضررت نتيجة 
تم اعتقال فتية كتبوا شعارات على الجدران معادية للنظام، وسرعان ما عمت هذه األوضاع 

 عدًدا من المدن والبلدات الساحلية التي يعاني سكانها من الحياة االجتماعية المتردية.
 .2ئيسية كدمشق وحلب بقيت األوضاع هادئة تماما إلى وقت الحقأما المدن الر 

                                                           

 .207، 201الكتيبي وآخرون، ص  -1 
)بيروت: شركة المطبوعات ، 2100صراع القوى الكبرى على سوريا األبعاد الجيوسياسية ألزمة جمال داكيم،  -2 

 .025(، ص 0202، 0للتوزيع والنشر، ط
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بعد ذلك راحت األحداث األمنية تتصاعد في شمال البالد وكان أبرزها أحداث مدينة 
من رجال األمن، ما فع بالجيش السوري  022غور حيث قتلت جماعات مسلحة اجسر الش

 .1إلى تركيا للقيام بعملية أمنية واسعة األمر الذي أدى إلى اآلالف

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة في سوريا: -2
أدى النزاع الصلح داخل سوريا إلى آثار ونتائج غير مرغوب فيها إذ تم تدمير رأس 

 المال البشري واالجتماعي واالقتصادي.
مليار دوالر أمريكي  59.5بـ  0200قدرت خسائر االقتصاد السوري حق نهاية عام 

 %52خسارة في النتائج المحلي اإلجمالي، و %12هذه الخسارة تتوزع على إن إجمالي 
 تشمل اإلنفاق العسكري. %6أضرار في مخزون رأس المال، إضافة إلى 

حصلت في قطاعات التجارة الداخلية والنقل  %92فهذه الخسائر االقتصادية 
 واالتصاالت، والصناعات التحويلية واالستخراجية.

واضح على ارتفاع األسعار، إذ أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع ولألزمة أيضا أثر 
، وانعكس هذا التضخم سلبا على القدرة الشرائية لألسر السورية خاصة الفقيرة %10إلى 
 منها.

كما تدل المؤشرات أن األزمة أثرت على سوق العمل وبشكل كبير ويقدر خسارة 
نقطة  05.2وهرية في معدل البطالة بـ ألف فرصة عمل وزيادة ج 0579االقتصاد السوري لـ 

 .2ألف شخص 7272مئوية األمر الذي يؤثر في الظروف المعيشية لـ 
أما الوضع المأساوي لألزمة فقد مس الجانب اإلنساني واالجتماعي للسوريين، فبالرغم 
من تنامي دور المجتمع المدني، إال أن األزمة أدت إلى تدهور في العالقات االجتماعية 

 شار التطرف والعنف والتعصب.وانت
                                                           

 .027، ص السابقالمرجع  جمال داكيم، -1 
)المركز السوري لبحوث السياسات في األزمة السورية الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية، ربيع نصر وآخرون،  -2 

  .28، 29(، ص 0202الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، 
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وتمثل الخسائر في األرواح أشد آثار النزاع مأساوية، حيث يقدر عدد الضحايا حتى 
ألف  028ألف معظمهم مدنيين، أما الجرحى فيقدر عددهم بحوالي  72حوالي  0200نهاية 
 جريح.

خسائر سوريا في المجال التعليمي إمكانيات رفع المستويات التعليمية نتيجة ال خسرت
الفادحة في المدارس والكالب، "كما شوهد زيادة معدالت عدم الحضور في المدارس إلى 

مليون شخص دائرة الفقر  2.0، وبذلك دخل 0200سنة  %00.9و 0200سنة  02.87
 مليون دخلوا دائرة الفقر الشديد. 0.1منهم 

ت إضافة إلى كما أثرت األزمة في معدل النمو السكاني من خالل ارتفاع معدل الوفيا
 .1عدد الالجئين والمهاجرين إلى خارج األراضي السورية

من المعروف أم مخلفات وآثار الحروب خطيرة ومأساوية، لكن ما تفرزه من خسائر 
بشرية هي أبشعها، فالفرد أو المدني هو الضحية الرئيسية، إذ ال تقتصر الخسائر البشرية 

أكبر تشمل المطرودين والالجئين الذي يجدون على القتلى والجرحى فقط، بل هناك معاناة 
أنفسهم محرومين من أوطانهم ومتشردين يطلبون حتى اللجوء في أوطان غريبة، لذا تعد 
مشكلة الالجئين في العالم من أكثر القضايا المعروضة على األسرة الدولية تعقيدا، حيث أن 

الرعاية واالستقرار والخدمات  مليون إنسان الجئ في العالم يحتاجون إلى 22هناك أكثر من 
 اإلنسانية.

وحركة الالجئين تدخل في سياق الهجرة الدولية والعولمة، كما أن ظاهرة الهجرة 
واللجوء السياسي يرتبطان ببضعهما وهما من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية على مر 

 التاريخ.
موضوعات قانونية وشكلية وتشير قضية الهجرة الواحدة بما فيها مشكلة الالجئين عدة 

والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي هي التي تحدد من تنطبق عليهم شروط الالجئين 

                                                           

 .02 ص المرجع سابق،ربيع نصر وآخرون،  -1 
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وتحدد ضوابط لحمايتهم دون غيرهم، فسواء المهاجرين أو الالجئين لهما حقوق يجب 
 .1احترامها قبل وأثناء وبعد حصولهم على حق اللجوء أو الهجرة

جوء السياسي هم المهاجرون المكرهون على الفرار من أوطانهم الالجئون وطالبوا الل
الذين يتركون منازلهم هربا من االضطهاد أو الصراع وهم غير المهاجرين الذين ينتقلون 

 طوعا بدافع من تحسين أوضاعهم االقتصادية أو غيرها من المنافع.
أنه »لمتحدة في األمم ا 0810تعرف الالجئ، كما جاد في المؤتمر الذي عقد عام 

اإلنسان الذي يقيم خارج موطنه والذي ال يستطيع أوال يرغب في العودة إلى بالده بسبب 
خوف محكم، له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية             

 .2«أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة أو آلراء سياسية مرفوضة
دولة عضو في األمم المتحدة على اتفاقية تعهدت فيه  056وقعت  0227في سنة 

السامية العليا لالجئين  حماية الالجئين واحترام مبدأ عدم إعادتهم قسًرا، وأحصت المفوضية
 . 0227مليون الجئ في نهاية عام  8.8 أنه تم احصاء

ول طالبوا اللجوء هم الناس الذين عبروا الدولة بحثا عن الحماية ولكن طلبهم للحص
على وضع الجئ لم يتقرر بعد، وقد يستغرق األمر سنوات عديدة، وعادة يعتبر وضع الجئ 

وتمنح الحماية  0810مستوف للشروط في حالة الالجئين الذين تنطبق عليهم معايير اتفاقية 
 المؤقتة لالجئ الحروب.

 .3طلب لجوء جديد في كافة اتحاد العالم 12722كان هناك  0227خالل عام 
الالجئون من المناطق التي ضربها العنف والحروب والفوضى، إذ وضعت يأتي 

المفوضية العليا لالجئين حصًرا للدول التي تحتل المركز األعلى في قائمة المصريين 
 0.8وكان الترتيب على النحو التالي: أفغانستان ) 0227لالجئين في العالم منذ بداية عام 

                                                           

 .77، 71ص مصدر سابق، عبد القادر المخادمي،  -1 
 .501، 505(، ص 0202، 0، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، طعصر الهجرةروني، منى الد -2 
 .501، 505المرجع نفسه، ص  -3 
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( جمهورية الكونغو الديمقراطية 529، 922دى )الجئ(، بورون 782مليون(، السودان )
 (.285922( والصومال )5227222)

مع الجدير بالذكر أن المفوضية العليا لالجئين ال تغطي معظم الالجئين 
 .1الفلسطينيين

فمشكلة الالجئين مسألة قديمة عرفت منذ الزمن البعيد، بطبع اإلنسان الذي كان يذب 
في عالم اليوم خصوصا بكثرة الهروب والنزاعات الدموية بين أخاه لكن تفاقمت هذه الظاهرة 

الشعوب إذ صارت معاناة الالجئين أثناء هروبهم والبحث عن مأوى مسألة تواجه المجتمع 
 الدولي، وخاصة وأن المشكلة تعكس مسألة استبانية مخالفة لقوانين حماية اإلنسان.

 05مادة وهي المادة  0859حيث جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 
 التي تنص على حق اللجوء.

لكل فرد حق إلتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد، ال »
يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحظة ناشئة بالفعل من جريمة غير سياسية            

 . «أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها

  قوق الالجئين:ح
على مجموعة من الحقوق األساسية الالجئين التي يتعين على  0810نصت اتفاقية 
 الدول مراعاتها وهي:

  الحق باكتساب األموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك اإليجار وسائر العقود المتعلقة
 بهذه األموال.

 ية.حق االنتهاء للجمعيات غير السياسية وذات المنافع غير الماد 
 .الحق بممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لألوالد 
 .حقوق الملكية األدبية والفنية والصناعية 

                                                           

 .508، ص السابق المرجع روني،منى الد -1 
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 .حق التقاضي واإلعفاء من الرسوم 
 .اإلعفاء من التدابير االستثنائية 
 .إلزام الدول األطراف بإصدار وثائق تحقيق الشخصية ووثائق السفر لالجئين 
  وثقافتهم وتقاليدهم.الحق في االحتفاظ بلغتهم 
 .الحق في تحويل المكاسب والمخدرات من األصول النقدية إلى الخارج 
  الحق في الحياة واألمن الشخصي، إذ ال يتعرض أي أجنبي لالعتقال أو االحتجاز

 .1على نحو تعسفي

 المطلب الثاني
 أزمة الالجئين السورية

الجتماعية، السياسية  إذن ضمن مخلفات األزمة في سوريا نجد تدهور األوضاع ا
، والوضع المتأزم 0200االقتصادية، فالشعب السوري يعاني مرارة العيش منذ أواخر عام 

مازال يعاش واقعه المدير حتى يومنا هذا، وكانت إفرازات الحرب األهلية في سوريا باإلضافة 
، نجد أبرز إلى الخسائر البشرية بسبب القصف الذي تمارسه قنابل ودبابات القوات المسلحة

 معضلة تعاني منها الساحة الدولية وتروج له وسائل اإلعالم الدولي هي أزمة الالجئين.
من نتائج األزمة السورية عدد ال يحصى من الالجئين والنازحين، تعرف المنظمات 
الحكومية الدولية والمواثيق الدولية المختصة "الالجئ" بالشخص الذي عبر الحدود الدولية 

 ينما "النازح" من اضطر لمغادرة مكان إقامته باقيا داخل حدود بلده.لبالده، ب
كون المرء نازحا داخليا ال يعطيه صيغة قانونية على أساس النزوح، بينما الالجئ 

 .2يتمتع بوضع قانوني الجئا

                                                           

 .001)القاهرة: دار النهضة العربية، ب س ن(، ص الحماية الدولية لطالب اللجوء، أيمن أدين،  -1 
 .05، 02الجئون السوريون"، اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، ص نصر الغزالي، "النازحون السوريون وال -2 
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إن تطور العنف في سوريا وتفشي الفقر، إضافة إل العقوبات االقتصادية المفروضة 
ت مباشرة على المواطن السوري، األمر الذي أجبر الكثير من العائالت على الدولة، انعكس

( يبلغ %11، واألطفال %09السورية يتركون بيوتهم لالنتقال إلى مناطق أكثر أمنا )النساء 
ألف نازح، أما في  512ألف نازح أما في دمشق  922عدد النازحين في مدينة حلبا 

نازح محافظة الالذقية  0122افظة السويداء ألف في مح 082محافظة الحكمة ما يقارب 
 .1ألف نازح 002

ألف نازح،  052ويقدر عدد النازحين في محافظة الرقة وريفها بشكل تقريبي نحو 
بينما هرب معظم سكان محافظة حمص نحو مناطق أكثر هدوًءا مثل قرية برج قاعي التي 

إذ تم التكفل بهم ومدهم  ألف نازح، 00نازح ومدينة الزعفرانة حوالي  5222استقبلت 
 بالمساعدات األولية بتقديم الطعام واللباس وحليب األطفال واألدوية.

ألف شخص يعيشون حاليا في أماكن إيواء عامة كالمساجد  002وهناك أزيد عن 
 والمدارس.

مع  0200إذن فعملية اإلغاثة قد بدأت مبكرا في الشهر السابع والثامن من هام 
دينة حمص، إذ تم إرسال األغذية واللباس للمدن المحاصرة، مع زيادة المصادر األولى لم

 شرارة العنف والقصف في دمشق صارت الفنادق هي مأوى هؤالء النازحين.
لكن رغم أن عدد النازحين داخل سوريا كبير إال أن المدنيين السوريين الذين قد 

قم األزمة وصل عدد المدنيين فضلوا الهروب خارج بلدهم وااللتحاق ببلدان أخرى، فبعد تفا
 ماليين. 5خارج سوريا نحو 

مليون الجئ، إذ بلغ العدد  2.8بلغ عدد الفارين من النزاع في سوريا ما يزيد عن 
 0201اإلجمالي المسجل لدى المفوضية السياسية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في ماي 

، والجدير الذكر أن أكثر من مجموع سكان سوريا %09الجئا، أي ما يقارب  2899916

                                                           

 .05، 02 ، صالسابق المرجعنصر الغزالي،  -1 
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ة، إذ بلغ عدد الالجئين في لبنان ر و فهم موجودين في الدول المجا 2811222من 
(، في العراق 0629559(، في تركيا )706081)الجئ(، في األردن  0080510)
 الجئ في شمال إفريقيا. 011222(، كما ثمة 028222(، وفي مصر )057927)

 لمطلب الثانيا
 لسوريينأزمة الالجئين ا

 

 

1 
 واقع النازحين والالجئين السوريين. -0

باإلضافة إلى الخسائر المادية والخسائر البشرية التي سببتها األزمة في سوريا، نجدا 
أيضا الكم الهائل عن المدنيين الذين استطاعوا النجاة والهروب والتحرك سواء داخل البلد 

                                                           
  1- صورة توضيحية لتسرب الالجئين السوريين
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روب إلى خارج ضطرار إلى الهأو اال لم تشهدها قوات القصف بعد،بحثا عن مناطق آمنة 
لتحاق بالبلدان المجاورة لالحتماء، معاناة هؤالء الزالت مستمرة، إذ نجد الحدود السورية واال

العائالت السورية مشردة من ديارها تأمل في أن تحظى بالرعاية واألمن داخل البلدان 
 .المستقبلة لها

انت الدول تستقبل الالجئين فعال وتضمن لكن السؤال الذي يبقى مطروحا حاول ما إذا ك
حقوقهم كما جاء في االتفاقيات الدولية لطالبي اللجوء أم أنهم يعانون ويمارس عليهم االضطهاد 

يسببون ء، سيؤثرون على حال تلك الدولة و والتمييز داخل هذه المجتمعات التي تعتبرهم غربا
 أو الثقافي. رفي أو الدينيالمشاكل ألبناء تلك الدولة بسبب االختالف سواء الع

فحاليا سوريا تعيش واقع كارثة إنسانية، فبعدما كانت سوريا مستقبلة لالجئين، صار 
شعبها باللجوء في بلدان أخرى، وأيضا تتجلى األزمة في سوريا العدد الكبير الذي ال يحصى 

الواقع المرير الذي من النازحين الذين هربوا داخل البالد السورية إلى مناطق أكثر أمنا، إذن ف
من تفشي الفقر وتردي األوضاع االقتصادية بسبب  0200يعيشه المجتمع السوري منذ عام 

 العقوبات التي فرضتها األسرة الدولية على سوريا، نجد الشعب أو المدنيين هم الضحايا.
واقع النازحين السوريين يخضع ألسوأ الظروف، فكانت عنف السلطة والمجموعات الملحة 

من النازحين،  %11واألطفال  %09ور كبير في النزوح والتهجير القسري، وتمثل النساء نسبة د
 ألف نازح داخل البالد السورية.   612يوجد أكثر من   UNICEFفحسب منظمة اليونيسف
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 ويوزع النازحون داخل سوريا على النحو التالي:

 عدد النازحين المدن السورية
 حلب -
 دمشق -
 حمص -
 كةالحس -
 الالذقية -
 طرطوس -
 الرقة -

 ألف 922
 ألف 512
 ألف 92
 ألف 082
 ألف 002
 ألف 82
 ألف 052

ألف نازح، وهناك عدد من المدارس تأوي النازحين  922يبلغ عدد النازحين في حلب 
مدرسة موجودة في عدة أحياء كشارع النيل، حلب الجديدة، الحمدانية  082في حلب وهي 

على هؤالء النازحين في حلب عدة جمعيات خيرية نجد منها جمعية  األشرفية... كما يشرف
"طموح شباب"، جمعية "اإلحسان"، جمعية "أهل الخير".... فهذه الجمعيات تهتم بالشؤون 

 االجتماعية وتوفر الخدمات الالزمة لهؤالء النازحين.
ر ومن بين أهم المحافظات السورية التي تعرضت للدمار والقصف نجد محافظة دي

النور، وكانت القرى الباعة لها كالحميدية والجبلية وللشيخ ياسين من أكثر المناطق تضرًرا 
 .1بسبب تدمير األحياء وتخريب األبنية والمحالت التجارية وشبكات المياه والكهرباء

وما يمكن وصف النازحين به أنهم في حال من سيء إلى أسوأ وأوضاعهم غير 
مستقرة، إن النازحون حركتهم كثيفة ينتقلون من مدينة إلى أخرى بحثا عن السكينة واألمن 

عرف من النازحين حركة الذهاب واإلياب من دمشق، إذ  0202فمثال في أوائل فيفري 
 ألف يقيمون في محافظة مدرا العمالية. 022وصل عدد النازحين آنذاك أكثر من 

                                                           

، )العدد النشرة اإلنسانيةراؤول روزندي، "األزمة في سوريا تدخل عامها الثالث مع تزايد تحمل المدينة العبء األكبر"،  -1 
 .20(، ص 0202س مار  09، 00
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من المستشفيات العامة قد دمرت وهذا األمر  %02تفيد منظمة الصحة العالمية أن 
أدى إلى عرقلة توصيل األدوية واإلمدادات الطبية، وبسبب التراجع االقتصادي والعقوبات في 

ومستشفيات  ، وتفتقر عيادات%82سوريا انخفض اإلنتاج المحلي من األدوية بنسبة 
مة عن للمضادات الحيوية واألنسولين وأدوية العالج من مرض السرطان، كما أبلغت المنظ

 .1لتهاب الكبدحالة مشتبهة من حاالت ا 022
فأشارت التقارير الدولية فيما يخص ما آلت إليه األزمة في سوريا إلى مقتل شخص 

ماسة إلى المساعدات مليون شخص بحاجة  02.9مليون شخص، وأن هناك  7.51ونزوح 
مليون يتواجد في مناطق نافية يصعب الوصول إليهم، وأكثر من  5.7اإلنسانية، بينما 

د . واألهم أن هؤالء األعدا2شخص يقيمون داخل مناطق واقعة تحت الحصار 022.222
نتهاكات خطيرة من قوات النظام والجماعات المسلحة الهائلة من النازحين يتعرضون ال

 سلحة محظورة وشن هجومات عشوائية ضد المدنيين.باستخدام أ
هم هؤالء  بشاعة حربهاأما فيما يخص الذين قرروا ترك البالد السورية والهروب من 

الالجئين أو طالبي اللجوء داخل دول أجنبية تلك القريبة من سوريا جغرافيا، وقد أعلنت 
ألرقام المسجلة لديها الذي المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن أحدث ا

 .3الجئ سوري في كل من لبنان، األردن، تركيا والعراق 200122وصل إلى 
منهم يعيشون في المناطق  %17الجئ مسجل،  022599فاألردن مثال استضاف 

 الحضرية والباقي في المعسكرات التي أعدتها الحكومة األردنية.

                                                           

 .5-2، ص ص السابقالمرجع ، راؤول روزندي -1 
 .20(، ص 0205، 0الالجئون السوريون وقد تخلى عنهم المجتمع الدولي، )منظمة العفو الدولية، ط -2 
 .06 -07ناصر الغزالي، مرجع سابق، ص ص  -3 
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الجئ سوري، كما يتواجد في  92922أما في لبنان فوصل عدد الالجئين المسجلين 
الجئ  09222الجئ سوري منهم  22625ستقبل الجئ، والعراق ا 82122يا أكثر من ترك

 .1كردي سوري
 22إذن فباإلجماع تستفيق كل من سوريا ولبنان والعراق واألردن والعراق حوالي 

الالجئين  من إجمالي عدد %81مليون الجئ فار من الحرب األهلية في سوريا، ما يعادل 
 السوريين في العالم.

لقد قامت الحكومة األردنية بإنشاء خمسة مخيمات لالجئين من سوريا، وقد اتخذت 
صدار بطاقات هوية إلكترونية بمبلغ  دوالر، هذه  72خطوات لتسجيل هؤالء الالجئين وا 

بدأت  التدابير توضح لنا موقف األردن الذي يرفض استقبال طالبي اللجوء داخل بدالها، إذ
باعتماد سياسة تدريجية لتقيد الوصول داخل أراضيها، كما قامت بإغالق  0202منذ عام 

 .2في وجه السوريين 0205مطار عمان في ماي 
واألمر أيضا ليس مخالف في لبنان، فإن فرصة الوصول والتحول إلى األراضي 

اصة بطالبي الخ 0810اللبنانية يبدو صعبا، خاصة وأن لبنان لم تصادق عام معاهدة 
، وهذا يرجع لكون 0205اللجوء السياسي، إذ أبقت لبنان حدودها مفتوحة إلى غاية أكتوبر 

لبنان أكبر بلد يعرف أكبر نسبة الجئين، بهذا الوضع أثر على األوضاع االقتصادية 
 .3والخدماتية داخل الدولة اللبنانية

دخول، إذ تقدم حوالي أما في المغرب فالسوريون مجبرون على الحصول على تأشيرة 
 .4الجئ بطلبنا اللجوء في المغرب 822

                                                           

، 0201ق اإلنسان، جويلية، "ورقة موقف تجاه الالجئين من سوريا"، األورومتوسطية للحقوق، الشبكة المتوسطية لحقو  -1 
 .00ص 

ق اإلنسان، جويلية، "ورقة موقف تجاه الالجئين من سوريا"، األورومتوسطية للحقوق، الشبكة المتوسطية لحقو  - -2 
 14ص, ،0201

 15ص, المرجع نفسه. -3 

 .00مرجع سابق، ص  -4 
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بعد تنامي  0202وفي مصر بدأ تطبيق شروط الدخول للسوريين منذ شهر جويلية 
الشعور الشعبي بالعداء للسوريين، إذ أن السوريين في مصر يتعرضون لالستغالل واالعتقال 

 والترحيل.
 فة.وهنا توضيح لنسب السوريين حسب الدول الضعي

1 
 %10وأهم مشكلة يعرفها الالجئون السوريون فئة اإلناث أي النساء التي تشكل نسبة 

من الالجئين، والتي تقع ضحية العنف الجنسي، وقد أدت سياسات غلق الحدود التي 
ق جديدة من العنف انتهجتها الدول المجاورة في وجه الالجئين السوريين إلى ظهور آفا

 بالبشر واستغالل النساء. ةر متاجواألردن وهي ال
إذن فعلى الدول المضيفة أن تراعي حقوق الالجئين التي يقع على عاتقه بصفة 

 رسمية مسؤولية حمايتهم.

ذ يضعون في اعتبارهم أن  0810تفاقية عام إذ جاء في ا الخاصة بشؤون الالجئين وا 
نه من غير الممكن إيجاد على عاتق بعض البلدان، وأ باهظةمنح حق اللجوء قد يلقي أعباء 

                                                           
  1- دائرة توضح نسبة تواجد الالجئين السوريين عبر العالم
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حل مرض لهذه المشكلة التي أقرت األمم المتحدة بأبعادها وطبيعتها الدوليتين إال بالتعاون، 
يعبرون عن أملهم في أن تبذل جميع الدول إقراًرا منه بالطابع االجتماعي واإلنساني لمشكلة 

 الالجئين.

ين من الحروب التي أنهكت إذا فاألسرة الدولية عليها واجب حماية الالجئين الهارب
كاهلهم، ومن هنا يجب على الدول التي فر إليها الالجئون السوريون توفير لهم بنية آمنة 

 وعيشة هنيئة، لكن الواقع لنا عكس اآلمال.

 تركيا أمام األزمة السورية: -2

تعتبر تركبا البلد الذي يعاني من أزمة الالجئين منذ بداية األزمة في سوريا، وهذا 
لتحاق بدول الضفة ب الجغرافي بين البلدين، وأيضا التخاذ تركيا محطة عبور االًرا للقر نظ

 المقابلة للمتوسط.

إذن شهدت تركيا التدفق الكبير للسوريين، فبعد مرور ثالث سنوات على الثورة في 
ضمن  009222شخص، منهم  0219222سوريا، وجدت تركيا نفسها قد استقبلت حوالي 

 .1منهم منتشرين في مختلف المناطق التركية 00222مخيم، أما  00

 ونجد تركيا على عكس الدول األخرى، قد فتحت أبوابها أمام السوريين.

فتركيا بدأت استعدادها الكامل لحماية الالجئين السوريين، لكن رغم هذه الخطوات 
يل من هذه القل التمتعاإليجابية من طرف تركيا إال أن العديد من السوريين غير قادرين 

 مليون الجئ. 0.9، استقبلت تركيا حوالي 0201الحقوق، فحتى ماي 

                                                           
1 - Franck Düvell, « La Turquie, la crise des réfugiés Syriens », Société et secteur, Ankara, 2013, 
P 03.   
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والقيم بين المجتمع التركي والشعب  وتشابه العاداتإلى أن رغم التقارب الثقافي 
 السوري، إال أن السوريين تعرضوا للعديد من المعارضات داخل المجتمع التركي. 

السوريون داخل البالد التركية نجد  ومن أهم المشكالت التي تعرض لها الالجئون
منهم يبحثون عن العمل، لكن يتلقون فرص عمل بأجور  %11مشكلة العمل فنسبة 
بالتأمينات كما يتعرضون لالضطهاد من قبل أرباب العمل، كما  التمتعمنخفضة جًدا، وعدم 

 يصادفون مشكلة التعامل خاصة أنهم ال يتقنون اللغة التركية.

رتفاع وغالء أجار يعانون من ا %52يون من مشكالت السكن إذ أيضا يعني السور 
 البيوت وصعوبة التواصل بين المستأجر والمؤجر.

لتحاق ين ال يسمح لهم باالمن السوري %07أما فيما يخص القطاع التعليمي فإن 
ال  %02بالمدارس التركية، ومعظم المدارس ال تحقق الشروط الالزمة، أما الجامعين فإن 

تيعابهم داخل الجامعات التركية وذلك بسبب عدم توفرهم للوثائق الرسمية خاصة جواز يتم اس
 السفر وشهادة الثانوي.

فقط يعانون من مشكالت الصحة والعالج  %00أيضا فيما يخص مشكالت الصحة 
من السوريين لم يتمكنوا من توثيق حاالت  %06ألن تركيا فتحت المجال أمام المرضى و

 .1قالزواج أو الطال

قامات مؤقتة ألنها ا %20وبلغت نسبة الذين يعانون من مشكالت اإلقامة حوالي 
لمدة عام خاصة للذين ال يملكون جواز السفر ولكن سمح بعض السوريين اإلقامة من خالل 

 بطاقة التعريف لكن هذا الوضع مؤقت.

                                                           

 المنتدى االقتصادي السوري.عبد اهلل حمادة، "أزمة الالجئين السوريين في تركيا"،  -1 
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لتخفيف هذه إثر هذا الواقع السيء لحالة الالجئين داخل تركيا، سعت الجهود التركية 
 المشاكل والسعي واالجتهاد إليجاد حلول من خالل:

 تأمين فرص عمل للسوريين في تركيا. -
 إحداث فرع لجامعة تركية خاصة بالطالب السوريين. -
 فتح مكاتب تركية سورية لتوثيق حاالت الوالدة والوفيات. -
 توظيف الكوادر الطبية السورية في المشافي التركية. -
 امة للسوريين ومراعاة ظروفهم.تسهيل إجراءات اإلق -
 .1دمج السوريين في المجتمع التركي -

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .26، ص السابقالمرجع عبد اهلل حمادة،  -1 
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 لمبحث الثالثا
 الموقف األوروبي إزاء الالجئين السوريين

إن األحداث  الدامية التي عاشتها البالد السورية مؤخرا، دفعت بالفرد السوري للهروب 
تضمن له حقوقه، وتحميه وتركه بالده والهروب إلى أبعد الحدود بحثا عن بيئة آمنة مستقرة 

 من ويالت الحروب والصراعات. 
الجئين الذي يصعب تحقيقه بدقة، لم يتوزع فقط على الدول القرية فالعدد الكبير ل

جغرافيا من سوريا كتركيا، لبنان، العراق، مصر بل أن موجات الالجئين وصلت حتى مياه 
تحاد األوروبي، هذه األخيرة البحر األبيض المتوسط وعبرت شواطئه للوصول إلى دول اال

 الجئ سوري. 0222التي فتحت أبوابها أمام 
في عرض  تفهمحمن سوريا هي إلقاء  الفارونكن المأساة األكبر التي يعاني منها 

البحر األبيض المتوسط، هذا الحوض الذي صار يقضي على العديد من الضحايا البشرية 
ة، دول االتحاد األوروبي التي تتخوف من مسألة التي تريده عبوره للوصول إلى الضفة المقابل

 الالجئين والتي تعتبرها تهديد مثل قضية الهجرة غير الشرعية.
يطالبون  %02ملتمس للجوء من سوريا أي  000682، تم وصول 0205في سنة 

بحق اللجوء داخل االتحاد األوروبي، فحسب المفوضية السياسية لشؤون الالجئين، وصل 
، كما بلغ عدد 0201لى إيطاليا واليونان ومالطا عن طريق البحر عام مهاجر إ 27282
 .0667والمفقودين  0922الوفيات 

إذن فدول االتحاد األوروبي لم تقبل واقع الوافدين إلى دولها بصفة اللجوء السياسي 
فرضت  0205فقامت بإجراءات غلق الحدود ومنع الدخول في أوجه السوريين، ففي عام 

 وبية تأثيرات عبور على السوريين.دولة أور  00
وكان السويد أول بلد أعلن حق اإلقامة الدائمة لالجئين السوريين، كما اعترفت كل 

 من بريطانيا والدنمارك وفنلندا بأغلبية السوريين طالبي اللجوء.



الجئين السوريين(الهجرة غير الشرعية في فترة الربيع العربي )أزمة ال                           :نيالفصل الثا  

74 
 

لكن في بلغاريا تعرض الالجئون إلى المالحقة القضائية واالعتقال، وأيضا تم توقيف 
 .1في اليونان سوري 07615

 الجئ سوري تم إنقاذهم في البحر. 271لكن قبرص استقبلت 

 الفرنسي: قفالمو  -0
كانت فرنسا من بين الدول األوروبية التي وقفت في وجه طالبي اللجوء السياسي، إذ 

شخص وصلوا من سوريا، وهي بذلك  622دخول  0205و 0200رفضت بين عامي 
 ن السوريين.تتصدر قائمة الدول الرافضة لالجئي

سنة  122، و0205الجئ من سوريا سنة  12إذ تعهدت فرنسا بإعادة توطين حوالي 
تأشيرة استقبالية لعدد من المسيحيين المضطهدين من  0122، باإلضافة إلى منح 0201

 .2بالد الشام
 .0201شخص خالل عام  56212فقد وفر االتحاد األوروبي إمكانية توطين 

اللجوء  يسمتللمالمفوضية األوروبية حول إعادة التوطين  إذ تم الترحيب باقتراح
حصة من  توطينداخليا، باعتباره محاولة لمعالجة اآلثار الجانية لنظام دبلن، ويقترح إعادة 

 ملتمس لجوء فقط على مدى عامين. 52222
كما توصل االتحاد األوروبي وتركيا إلى صفقة بروكسل لوقف تدفق المهاجرين من 

ألف الجئ سوري من تركيا في دول  60في مقابل توطين تركية إلى اليونان، السواحل ال
الوزراء ماليين يورو، بموجب ذلك تعهد رئيس  2بقيمة  قرةناالتحاد وتقديم مساعدات مالية أل

لو إبعاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى أراضي االتحاد إلى التركي أحمد داوود أوغ
 تركيا.

                                                           
1 - Réponse de l’UE à la crise Syrienne,  

 .20، ص 20:08ة الساععلى  0207/25/27تاريخ التصفح  ،www.europa.comعلى الموقع إللكترونية 
2 - Didier Billon, La Turquie, La France face à la crise Syrienne, Iris, P 10.  
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ام زمة في سوريا، نجد فرنسا الدول األوربية األكثر تشدًدا حيال نظفمنذ بداية األ
تجاه األزمة، إذ بينت فرنسا قلقها الشديد إثر التدفق دمشق، ولم يكن لها موقف ثابت ا

 الكثيف لالجئين إلى أوروبا.
وبما أن عدائها واضح لقضية الهجرة، فإنها بذلك تجرم أيضا ملف الالجئين وتمنع 

تقبالهم في أراضيها، ألنها تربط الالجئين السوريين وتضعهم في خانة حمايتهم، واس
اإلرهابيين واحتمال كونهم عناصر في التنظيم اإلسالمي "داعش" وهذا ما فسرته من خالل 
التفسيرات التي مستها مؤخًرا حيث تنسب هذه األعمال العنيفة إلى الالجئين وأثناء المباحثات 

ال حق سوري قام بتنفيذ االعتقادات التي مست باريس والتحقيق أكد وجود عنصر أو 
 .0201نوفمبر  01عاصمتها 

 الموقف األلماني: -2
كانت حماية الالجئين السوريين من طرف الدول المستقبلة لهم على أشكال مختلفة 

 للطالب، إعادة التوطين... الدراسةمنها حق اللجوء، الرعاية الخاصة، المنح 
بية التي استضافت أكبر عدد من الالجئين ومنحتهم حق ومن بين الدول األورو 

 الجئ سوري. 50792اللجوء السياسي، نجد أولهم ألمانيا التي قبلت 
إذا كانت ألمانيا في طليعة الدول األوروبية المستقبلة لالجئين القادمين من سوريا، إذ 

 11222 من حاالت الدخول ألسباب إنسانية، باإلضافة إلى 0222زادت حصتها إلى 
، إعادة توطين حولي 0205الجئ من حاالت الرعاية الفردية، كما عرضت في صيف 

 .1الجئ 122
إذا فيمكن القول أن الذين يجازفون عبر البحر األبيض المتوسط بحياتهم، أمال في 
االلتحاق بالضفة المقابلة، يجدون أنفسهم مرحب بهم في أقوى دولة أوروبية هي ألمانيا حيث 

 .0201ألف مهاجر عام  922ما يقارب  ركلأنجال ميلمستشارة األلمانية استقبلت ا
                                                           

، ص 0202خالد وليد محمود، األزمة السورية: قراءة في مواقف الدول المجاورة، المركز العربي لألبحاث والدراسات،  -1 
002. 
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، فاألزمة السورية قد كشفت عن تواجد أكثر من "دبلن"وهذا ما يؤكد إلغاء بروتوكول 
شخص يعبرون  0222ألف شخص متواجد على حدود االتحاد األوروبي، وأكثر من  022

 من صربيا إلى البحر.
ركل تفتح أبوابها أمام الالجئين هي التركية السكانية ومن العوامل التي جعلت مي

 مليون نسمة. 70مليون إلى  00للمجتمع األلماني الذي سيعرف انخفاضا واضحا من 
 فمن خالل توقعات المستقبل حرصت ألمانيا إلى تشجيع الوفود إليها.
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 خالصة الفصل:

 

ل الضفة الجنوبية دو في  موجة من التغييرشهد المتوسط في هذه السنوات األخيرة 
حركات واحتجاجات لتغيير األنظمة السائدة فشهدت  0202التي عاشت منذ أواخر عام 

العديد من الدول العربية ثورات وحروب، األمر الذي انعكس سلبا على المدنيين ودفعهم إلى 
 الخروج والهروب من أوطانهم للبحث عن أماكن آمنة ليستقروا فيها.

ة المهاجرين غير الشرعيين نحو دول الضفة الشمالية زدادت نسبمن هنا نجد ا
رية نا نوع من الهجرة وهي الهجرة السللمتوسط أي دول االتحاد األوروبي، وبهذا نجد أمام

 فالمهاجر هنا يترك موطنه األصلي تحت ظروف قهرية أي بسبب ضغوطات الحروب.
فقد أفرزت األزمة أيضا نحن أمام مشكلة العصر وهي موجات الالجئين نحو أوروبا، 

في سوريا عدد هائل وال يعد وال يحصى من العائالت والمدنيين الذين يطلبون اللجوء في 
 اللجوء خاصةدول أوروبية أهمها فرنسا، ألمانيا، السويد، لكن تبقى هذه الدول رافضة لطالبي 

 وأن دول شمال المتوسط تعتبر الجنوب مصدر تهديد لها.
 
 
 
 



 

 
 

  
 

 الفصل الثالث
 أمن المتوسط وإشكالية الهجرة غير الشرعية

 )رؤيا مستقبلية(
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يعتبر الفضاء المتوسطي فضاًءا جد مهم، فهو يحوي في طياته قسمين أو كتلتين 
وجب التفاعل فيما بحكم القرب الجغرافي فقط، بل تتداخل عدة عوامل منها السياسية 

نتجت نسيجا علت كل عناصر ضفتي المتوسط ألاالقتصادية، االجتماعية والثقافية، فلو تفا
ختالف الذي يحكم عالقاتهما معا يظهر الخلل في العالقات منسجًما، لكن بحكم اال

 والمعامالت.
شكالية الهجرة غير الشرعية سنتطرق ذا الفصل المعنون بأمن المتوسط وا  من خالل ه

 إلى :
 .المبحث األول: عالقة الهجرة الدولية باألمن -
 لثاني: اتفاقية شنغن كآلية للحد من الهجرة غير الشرعية.المبحث ا -
المبحث الثالث: السيناريوهات المستقبلية للسياسة األمنية لمكافحة الهجرة غير  -

 الشرعية في المتوسط.
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 مبحث األولال
 عالقة الهجرة الدولية باألمن

ريد ولندن إلى التي تلتها في كل من مد توالتفجيرا 0220سبتمبر  00أدت هجمات 
التركيز على زيادة أهمية البعد األمني للهجرة الدولية. فمن قبل لم يكن االهتمام بمسألة 
الهجرة باألمر المهم، ألن الهجرة الدولية تؤثر على أمن الدول بطرق مختلفة عن غيرها من 

 التهديدات بسبب طبيعتها المعقدة للغاية.  
ي، فالدافع الذي يدفع بالفرد للهجرة نحو إذن فالوضع األمني يشمل األمن البشر 

الخارج هو عدم شعوره باألمن واألمان في بلده، فمعظم الهجرات من الجنوب انعكاس على 
 واقع يتمثل في عدم الشعور باألمان نتيجة للعنف والفقر.   

ومع غياب سياسات تنظم الهجرة الدولية يلجأ المهاجرون إلى التحرك تحت ظروف 
هريب البشر وعدم احترام حقوق اإلنسان، فيتعرض المهاجر لالستغالل غير آمنة كت

 .1االقتصادي والتمييز والعنف العنصري
وكثيرا ما يرتبط انعدام األمن ألمن المهاجرين بالتهديدات التي يعانون منها ومن بينها 

تحدًيا  التهديدات االجتماعية والثقافية التي يصور أن المهاجرين وخلفيتهم الثقافية تشكل
للدولة المستقبلية، أيضا يشكل المهاجرون تهديدات اجتماعية اقتصادية، كما ينظر إليهم أنهم 
غير موالين للدولة التي يقيمون فيها أو حتى اعتبارهم سببا في الخراب والعنف الذي يحدث 

 في تلك الدولة.
تماسك الثقافي تشكل التهديدات المتصورة للدولة على الهوية الوطنية والحفاظ على ال

إذ تؤثر الهجرة على االستقالل والحكم الذاتي للدول، كما تبطئ تدفقت المهاجرين في كثير 
من األحيان نقص تعداد السكان ما يؤدي سلبا على األداء االقتصادي واألمن العام للدولة. 

ق توفير كما قد تتفاعل تدفقات الهجرة مع عوامل أخرى إلثارة الصراعات العنيفة إما عن طري
                                                           

 .567 (، منى الدروبي، ص0202، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، عصر الهجرةشيفن كاستلز،  -1 



ستقبلية(.أمن المتوسط وإشكالية الهجرة غير الشرعية )رؤيا م                                 :لثالفصل الثا  

81 
 

الموارد التي تؤجج الصراعات الداخلية أو عن طريق تسيير شبكات الجريمة المنظمة وعن 
 .1طريق تسهيل قنوات تخدم وتقود إلى اإلرهاب الدولي

فبعد أحداث سبتمبر أعيد النظر في مسألة اندماج المهاجرين خاصة منهم المسلمين 
 ات اإلرهابية.الذين يشك أن يكون لهم يد في تحريك وتعبئة الحرك

سبتمبر الحديث من صراع الحضارات هذه الفكرة التي  00إذن لقد أعادت أحداث 
ثل إلى تقسيم العالم تتم التي Samuel Hintingtongروج لها المفكر اإلستراتيجي األمريكي 

التي تمثله الحضارة الغربية، وعالم الشر  "األنا"ثنين هما عالم الخير أي إلى عالمين ا
وهي الحضارة العربية اإلسالمية، فالحضارة الغربية ترى عدوها األول ومصدر  "اآلخر"

 .تمهيدها هو الخطر األخضر المتمثل في اإلسالم
لى ابتداًء من هذا التاريخ صارت الواليات المتحدة األمريكية قد شنت حرًبا عالمية ع

 سالموفوبيا أو الخوف من اإلرهاب.اإلرهاب، من هنا ظهر مفهوم اال
سبتمبر، وتهديد اإلرهاب اإلسالمي، مهدوا  00إن أحداث »: باسكال بونيفاسقول ي

 .2«الفكرة قيام حرب ما بين الحضارات بين العالم الغربي والعالم اإلسالمي
الغربية ومنها األوروبية هي تلك الشعوب التي تختلف عن  الدوائرإذن فالتهديد حسب 

فبعد زوال الخطر الشيوعي وجب على الغرب وجود الشعوب األوروبية في القيم والمعتقدات 
خصم بديل، لذا بدأ الحديث أوال عن خطر الجنوب ثم وصف بالعالم اإلسالمي وأخيًرا 

 باإلرهاب اإلسالمي.
سبتمبر لتعطي قوة جديدة لنظرية هنتنغتون، فالمعارون للحرب  00جاءت أحداث 

داء جوهري من العالم الغربي فكرة ع تجذركانوا يخشون أن تؤدي لدى المسلمين إلى 
 تجاههم، تسهل بذلك استباك الحضارات. 

                                                           

 .666 المرجع نفسه، ص -1 
، ترجمة علي موال، )القاهرة، مكتبة الحرب العالمية الرابعة دبلوماسية ونجس في عصر اإلرهابكونت دي ماريشر،  -2 

 (، ص .0882، 0مدبولي، ط
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فاإلرهاب يثير الخوف أكثر مما ينتج من عمليات مثل قتل، تجرح وتنثر الذعر غير 
 المسموح في قلب الواقع اليومي.

وحقيقة ال يمكن التغاضي عنها أن الذي يحارب هو الذي يدعمه ويزوده ومروًرا 
 الحضارات التي كلما زاد نقدها زاد حضورها. بمفارقة نظرية صدام

فحسب الغرب يحصرون مفهوم اإلسالم أنه دين عدواني بصورة مرضية وسيحل جل 
التهديد السوفياتي في شموليته وقوته، بينما يميز اآلخر أي الغرب ما هو طيب وما هو قبيح 

 ويفرق بين ما هو راديكالي.

 المطلب األول
 ي المتوسطالتصور األوروبي لألمن ف

بحكم الغرب الجغرافي والعامل التاريخي، نجد أن أوروبا تعبر المتوسط أو الضفة 
 الجنوبية للمتوسط بمثابة تهديد لها.

فمنذ القدم حاولت أوروبا أن تسيطر على المنطقة المتوسطية من خالل احتواء 
ق عدة عالقات في الضفة الجنوبية، هذه األخيرة الفنية بالثروات الطبيعية. األمر الذي خل

المجال االقتصادي، إال أن وضع األمن في المنطقة جعل تلك العالقات بين الضفتين 
تصادفها عدة تغيرات، فمن بين أهم المسائل التي تعرقل وتؤثر على األمن في المتوسط 

 والذي تقلق الدوائر األوروبية نجد مسألة الهجرة بالدرجة األولى.
ى أساس عرقي، عنصري وهو مرتبط القضية يقوم عل فالموقف األوروبي إزاء هذه

 ختالف القائمين بين البشر وثقافتهم.باال
إذ يظهر جليا الهاجس األمني األوروبي تجاه ظاهرتي الهجرة واإلرهاب وما تطرحه 

 من إمكانيات تنقل التطرف وأعمال العنف إلى داخل القارة األوروبية.
يفصل بين الشمال والتي تتمثل في دول  لكن لو عدنا إلى حقيقة المتوسط فنجده

جنوب أوروبا )القوس الالتيني( وهي عضوة في االتحاد األوروبي، وهي دول متفوقة في 
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كافة المجاالت سواء العسكرية، االقتصادية، والجنوب تلك الدول العربية المنقسمة بما بين 
 وال تملك مؤهالت تسمح لها بمواجهة دول الضفة المقابلة.

لرغم من ذلك لكن دول الضفة الشمالية للمتوسط ترى أن مسألة األمن مرتبطة لكن با
ا والمتمثل في النمو السكاني الكثيف لدول الضفة وم SOFT SECURITY باألمن اللين

جتماعية كالفقر والبطالة وموجات هجرة نحو أوروبا، هذه يصاحبه هذا التنامي من مشكالت ا
يًدا مباشًرا للهوية والثقافة األوربية، والتي تنتج بدورها األخرى التي تحمل في طياتها تهد

 أعماال إرهابية.

 المطلب الثاني
 واقع األمن في المتوسط

الضفة الشمالية للمتوسط أي دول االتحاد األوروبي  ألحرىابشهد المتوسط أوروبا 
 موجة عنف مؤخًرا تمثلت في تلك التفجيرات التي شهدتها كل من فرنسا وبروكسل. 

إذن هذه المشاهد المأساوية واألحداث التي عاشها األوربيون خالل األشهر الماضية 
لتجسيد على غياب األمن في الساحة األوروبية األمر الذي جعل السلطات األوروبية متخوفة 

 من الوضع الراهن، وبدأت باتخاذ اإلجراءات األمنية المشددة بمراقبة الحدود.
دول جنوب المتوسط، بل إن موجة العنف والخوف  لم تعد مسألة الخوف تمس فقط

انتقلت إلى ساحة دول شمال المتوسط، التي ثارت تعيش أشد أنواع العنف والشغب في 
شوارعها، فهي مؤخًرا تأثرت بيئة تميزت باألمن والاستقرار، ولكن السؤال المجبر هنا كيف 

افح وتحارب لتوفير بيئة آمنة انتقلت موجة الرعب إلى دول الضفة الشمالية التي لطالما تك
لشعوبها، هل يمكن القول أن مصدر هذا العنف أتى مباشرة من الجنوب أو أن هناك عوامل 

 أخرى ساعدت في ظهور هذه األعمال العدوانية.
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 : 2102Paris attaksنوفمبر  00هجمات باريس  -0
نوفمبر  02يوم ( Stade de France)لقد كانت التفجيرات التي استهدفت ملعب فرنسا 

، من أسوأ وأبشع الهجمات التي تعرضت لها فرنسا منذ الحرب العالمية 0201من عام 
قتيال  020نوفمبر قد وصل عدد الموتى إلى  01الثانية، وكان تقرير الموتى والجرحى يوم 

 منهم في حاالت حرجة. 88جريحا،  512وأكثر من 
بسبب العدد المرتفع لضحايا التفجير إذا أحدثت الهجمات هزة قوية للدولة والمجتمع 

 .0225وهي أكبر عملية في أوروبا بعد االعتداءات على شبكة القطارات اإلسبانية سنة 
أن فرنسا باتت في »  François Hollandeعلى هذا األساس صّرح الرئيس الفرنسي

رحما ، كما فرض حالة الطوارئ وأمر بحداد يستمر ثالث أيام ت«حرب مفتوحة مع اإلرهاب
 .1على الشهداء واألرواح التي فقدتها األسرة األوروبية عشية العمل الشيع

 

2 

                                                           

 .25 -22، ص 0201نوفمبر،  08، مركز الجزيرة للدراساترشيد خشانة، "هجمات باريس: الخلفيات والتداعيات"،  -1 
  2- مخطط يوضح تفجير باريس
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ويرتبط توقيت التفجيرات التي عرفتها باريس العاصمة الفرنسية بثالث محطات 

 تاريخية وهي:
هذه التفجيرات أتت بعد عدة أسابيع من إطالق فرنسا سلسلة غازات جوية على مواقع  -أ

 والعراق. داعش في كل من سوريا

، الذي  GOP21تم التفجير قبل ثالثة أسابيع من عقد المؤتمر الدولي حول المناخ -ب
 .1استمد الفرنسيون الستضافته

مؤخرا سيجعلها تعيد النظر حول موقفها أمام  إذن هذا العمل العدائي الذي مس فرنسا
ئين الذين أتوا األزمة السورية، وخاصة وأنها تضع احتمال أن هذه التفجيرات مصدرها الالج

 من سوريا والمحتمل أن يكونوا عناصر من تنظيم داعش.
في المائة من سكان  02لكن يمكن الجزم أن المسلمين الفرنسيين الذين يشكلون نحو 

البلد هم أكبر عدد الضحايا إثر هذه التفجيرات األخيرة، وكل اإلجراءات التي تتخذها فرنسا 
 ين فرنسيين.ستكون ضدهم وتنقص من حقوقهم كموظف

مارين وأكبر دليل على ذلك هو طلب زعيمة حزب الجبهة القومية )أقصى اليمين( 
بحظر المنظمات األصولية اإلسالمية وطرد المشددين اإلسالميين من فرنسا وترحيل  لوبن

قفال الحدود.  األجانب وغلق المساجد وا 
عتداء على سيادة إذا كانت التفجيرات الموجهة للعاصمة الفرنسية باريس بمثابة ا

المجتمع األوروبي وثقافته، األمر الذي جعل الحكومة الفرنسية توجه سلسلة ضربات جوية 
 على مواقع داعش وانتهاج أكثر صرامة إزاء المهاجرين والالجئين.

 

 
                                                           

 .25 -22 ، صالسابقالمرجع  رشيد خشانة، " -1 
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 أهم الهجمات التي عرفتها المدن الفرنسية مؤخًرا

 عدد الضحايا المستهدف منفذوها امكانه تاريخ العملية
 0200نوفمبر 

 0200مارس  00
 0201جانفي  8
 0201جانفي  6

 0201نوفمبر  02
 

 باريس
 تولوز
 باريس
 باريس
 باريس

 واحد
 محمد مراح
 كولي بالى

 اإلخوان كراشي
 ثمانية

 يبدومجلة شارلي ا
 مصنع

 متجر يهودي
 يبدومجلة شارلي ا

ملعب ومسرح 
 ومطاعم

 ال ضحايا
 قتلى 6
 قتلى 7
 قتيال 00
قتيال  022

 جريحا 52و

 :2101مارس  22تفجيرات مطار بروكسل  -2
 02بعد بضعة أشهر من حدوث تفجيرات باريس يوم  0207مارس  00تاريخ  إن
والمطار الدولي   (le métro)، في هذا اليوم تعرض كل من محطة المتر0201نوفمبر 
قتيال  22ت ضربة عنيفة تمثلت في العمليات اإلرهابية والتي استهدف  (Bruxelles)لبروكسل

  جريح. 022وأكثر من 
في اليوم نفسه صّرح أعضاء أو عناصر التنظيم اإلسالمي أن األيام المظلمة اآلتية 

 وستمس كل الدول التي تحارب وتقتل الجهاديين.
أفراد على الحدود البلجيكية  7تم القبض على  0207مارس  05وفي يوم الخميس 

 بحث عنه.من بينهم فرد كانت السلطات الفرنسية ت
عتداءات التي استهدفت مطار بروكسل، أن الحرب وصلت لذروتها بين ظهرت اال

شبكات اإلرهابيين، وقد بدأت هذه الهجمات التي تبنتها تنظيم الدولة اإلسالمية كرد فعل على 
 .صالح عبد السالماعتقال 
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1 
الفت للنظر لقد كان متوقعا من حدوث هجمات إرهابية داخل القارة األوروبية لكن ال

 .2هي تعدد هذه الهجمات وسرعتها
في وكالة األنباء الفرنسية أن:  توماس هيغهامروفي تصريح الخبير الفرنسي 

جاهزون، إذ ال أحد يستطيع التخطيط لعملية من هذا  تثبت على أنهماعتداءات بروكسل »
 .3«ريسساعة... ونقر بأن هذه الهجمات مرتبطة نوعا ما باعتداءات با 59النوع في 

والجدير بالذكر أن هذه الهجمات استهدفت األماكن التي تعرف حركة كثيفة مثل 
 المطارات، المالعب، محطات النقل.... أي استهداف عدد هائل من الناس.

                                                           
  1- ضحايا اعتداء مطار بروكسل

2 - Jean Pierre Dufan, Attentas perpètes à Bruxelles, assemblée parlementaire de la francophone, 
Paris, le 22 mars 2016, P 01.  
3 - Ibid, P 03.  
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إذن إثر هذه العمليات اإلرهابية عدة إجراءات أمنية اتخذت خصوصا في المطارات 
أنه تم نشر  برنار كزنوفزير الداخلية الفرنسي لحماية وتسهيل حركة المهاجرين، إذن أعلن و 

 .1ت في أنحاء البالداشرطي إضافي حول المطار  0722
 0207و 0201لقد كان للحدثين الهامين اللذان عاشتها الدائرة األوروبية خالل عام 

من تفجيرات إرهابية استهدفت مدن الفرنسية، األثر البالغ في نفوس األوربيين الذين صار 
تخاذ جعل الدوائر األوروبية تسارع في االخوف والشكوك يرافقهم األمر الذي الرعب و 

اإلجراءات الوقائية والعالجية لهذه األزمة التي ضربت أوروبا ولم تشهد مثيلها من قبل إال 
 .0225سنة 

جريحا  0222قتيال على األقل وأكثر من  21لقد أوقع الحلول اإلرهابي في بروكسل 
أيام وقد أتت هذه التفجيرات في  2د لـ االبلجيكية حالة الطوارئ والحدإذ أعلنت الحكومة 

 عتداءات باريس "صالح عبد السالم".قرر لمحاكمة المتهم الرئيسي في ا الوقت الذي
أن أوروبا كلها مستهدفة من   François Hollandeوعلى الفور أعلن الرئيس الفرنسي

على أوروبا اتخاذا  صدر عن قصر االليزيفي بيان رسمي عتداءات بروكسل مثيرا خالل ا
كل اإلجراءات الضرورية إزاء خطورة التهديد، مشددا على مواصلة باريس مكافحة اإلرهاب 

 .2بخرم على الصعيدين الداخلي والخارجي
إذن فدول الضفة الشمالية للمتوسط تعيش حالة حرجة مثلها مثل دول الضفة الجنوبية 

حركات ثورية تطلب بالتغيير والقضاء على الديكتاتورية  0202التي تعاني منذ أواخر سنة 
األهلية إذ عم الخراب في الشوارع العربية، وسقط العديد من الشهداء األبرار إثر الحروب 

 ه البلدان.واألزمات التي عرفتها هذ

                                                           

1- Jean Pierre Dufan, p.5 
جريح اعتداءات بوركسل، شؤون عربية وعالمية على  022قتيال وأكثر من  21صهيب أيوب،  -2 

 .08:28على الساعة  02/28/0207تاريخ التصفح   www.alquds.comموقع
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أيضا القارة األوروبية عانت من موجات العنف وشهدت أعمال الشغب والمتمثلة في 
من وكسل، األمر الذي جعل الخوف والالأاإلرهابية التي مست كل من فرنسا وبر االعتداءات 

منتشرا في هذه الدول التي طالما تدافع عن حقوق اإلنسان وتسعى من خالل سياستها إرساء 
 بيئية آمنة تسودها الطمأنينة والسالم.

ألعضاء في هذا الصدد يمكن القول أن الضفة الشمالية للمتوسط أو باألحرى الدول ا
في االتحاد األوروبي تعاني من أعقد وأصعب التهديدات األمنية وهي قضية الهجرة غير 
الشرعية، ومشكلة أو أزمة الالجئين وكذلك العمليات اإلرهابية، كلها تتجسد أحداثها داخل 

 القارة األوروبية.
وبالرغم من تجربتها الطويلة مع ملف الهجرة وتسخيرها لحدة وسائل وآليات 

كافحتها، إال أنها الزالت إلى يومنا هذا نتصدر ظاهرة الهجرة ملفات الدول األوروبية لم
 وتعتبرها هاجسا أمنيا البد من القضاء عليها جذريا.

يات دول الضفة الشمالية المتوسط، اهرة الهجرة غير الشرعية من أولو بكون أن ظ
التفكير في محاربتها بشتى باعتبارها مسألة حساسة ألنه تمس الوضع األمني لدولها جعل 

الطرق، خاصة وأن شمال المتوسط يرى تهديده نابع من الجنوب وبالتحديد من خالل ظاهرة 
الهجرة، التي تفرز تهديدات أخرى أهمها اإلرهابي والجريمة المنظمة، لطالما كانت العالقات 

رية بين دول بين الضفتين جلية، ولعل يوضح نوع هذه العالقات هي تلك التبادالت التجا
الضفتين منذ عقود قديمة، ومع إصرار دول الشمال على تعزيز وتوطيد العالقات وتصغير 
الفجوة بينهما، أتت بعدة مشاريع في المجال االقتصادي لتحسين الظرف االجتماعية الهشة 
لشعوب الجنوب وكان أهم مشروع هو مشروع الشراكة األورومتوسطية الذي من خالله 

متوسط احتواء دول الجنوب وبذلك التقليل من التهديدات والتحكم في تدفقات عزمت شمال ال
 الهجرة وأعمال العنف المحتلة التي يكون مصدرها دول جنوب المتوسط.

لكن لم تهمل الواقع األمني الذي يعد أهم شيء البد من تحقيقه، فقد لجأت باإلضافة 
 ن غير الشرعيين لحماية حدودها.الدول األوروبية إلى سياسات أمنية في حق المهاجري
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ومن أهم اإلجراءات األمنية التي تتخذها االتحاد األوروبي لمواجهة الهجرة غير 
الشرعية نجد نظام المراقبة الذي يتمثل في أجهزة شرطة وهيئات تكافح كل األعمال اإلجرامية 

 وتسعى إلرساء الطمأنينة وتحقيق األمن.

 :Frontexحدود الوكالة األوروبية إلدارة ال -0
 0222عامي  0و0لن قبة الحدود، أنشأ بموجب إتفاقية دبهو الجهاز المختص بمرا

 .0220و
مليون يورو  96.8، و0228مليون يورو عام  99.9خصصت لها ميزانية بلغت 

طائرة صغيرة  00طائرة مروحية، و 07، وتعتمد أثناء قيامها بمهامها على 0202سنة 
 خرة.با 002شاحنة مجهزة و 567و

 هي:     Frontexومهمة
 .تحليل المخاطر التي تهدد الدول األعضاء وتدريب حرس الحدود 
  تقديم المساعدات التنفسية الالزمة وكل ما يتعلق بذلك من معلومات التي تحصل

 .1عليها من خالل البحوث التي تقوم بها
 0202 وتعتمد هذه الوكالة األوروبية المختصة بمراقبة الحدود في منتصف ماي
ين صوب يالتدفق األكبر وغير المسبوق في تاريخ القارة األوروبية للمهاجرين غير الشرع

 .2أوروبا
ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا ومالطا في عام  01إذ تم رصد دخول أكثر من 

0202. 
تم إنشاء هذه الوكالة األوروبية  لتبادل المعلومات واالستخبارات المتعلقة بالشبكات 

رامية وطرق نشاطها وأماكن تواجدها، ففكرة منظمة األوروبية أتت في نوفمبر سنة اإلج
                                                           

(، ص 0200، 0الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، طالهجرة السرية واللجوء السياسي، )عبد الزريف المخادمي،  -1 
70. 

 .00، ص 0202، القاهرة، مجلة المستقبل العربي"محمد مطلع، "االتحاد األوروبي وقضايا الهجرة"،  -2 
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إلى اإلرهاب  ثم توسعتكانت أولى بداياتها التنسيق في مجال مكافحة اإلرهاب،  0880
 والجريمة المنظمة واالنتحار بالبشر والهجرة غير الشرعية وأعمال التهريب.

 أهم مهامها:ويتم نظام الشرطة بالمركزية ومن بين 
 .مهام حفظ النظام في الطريق العام  
 .احتجاز المشبوهين 

إنشاء مشروع محاربة الهجرة في كل من  0200بها عام  ومن بين المهام التي قامت
 .1ا إلى المجريمهاجًرا غير شرعًيا عبر صرب 6058بإلقاء القبض على  رالمجالنمسا و 

 : CEPOLالكلية األوربية للشرطة -0
يقع مقرها في  0221از تابع لالتحاد األوروبي تأسس في سبتمبر إذن هو جه

Bramshil  المملكة المتحدة، تجمع هذه الوكالة كبار مسؤولي أجهزة الشرطة، إذ تسعى إلى
تنمية قدرات أجهزة قمع الجريمة، وهي تهتم أكثر باألخطار العابرة للحدود كعمليات تهريب 

 .2المهاجرين
، وتتكون من 0881األوروبية إلى اجتماع لشبونة في ماي  يعود قرار تشكيل القوات

 .Euro Mar Forceوقوة أخرى بحرية   Euro Forceقوة برية تعرف بـ
سبانيا، من بين مهامها حماية  ومن بين الدول القيادية نجد فرنسا، إيطاليا، البرتغال، وا 

 .3أمن واستقرار الحدود الجنوبية ألوروبا
تحاد األوروبي خمس إشكاليات كبرى تتعلق بمسألة الهجرة أمام الدول األعضاء لإل

حول قضية الهجرة واللجوء السياسي وكيفية التعامل معها، فاإلشكالية األولى تتمثل بكون ت
قتصادية إلى مسألة أمنية وسياسية بات االهتمام بها قد شغل بال الجهات من مسألة ا

                                                           

 .200(، ص 0220، 0، )األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، طمربع اإلرهابعامر ضعيف العمر،  -1 
 .201 المرجع نفسه، ص -2 
 .201 المرجع نفسه، ص -3 
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باب التي جعلت من سياسة حل أوضع حد للمهاجرين ومن بين أهم األس المستقبلةالمعنية 
 لقضية الهجرة من السياسات األمنية األوربية التي تتخذ كل واحدة على حدى.

اإلشكالية الثانية حقيقة مفادها أن اقتصاد القارة األوروبية متعلق بتدفق المهاجرين 
 إليها، خاصة وأن أوروبا قارة عجوز.

نوني سياسي بين معسكرين، معسكر الدول اإلشكالية الثالثة وتتمثل بوجود صراع قا
األوروبية جنوب المتوسط األكثر استقباال وعرضة للمهاجرين غير الشرعيين كإسبانيا  
إيطاليا، اليونان، قبرص، ومالطا، ومعسكر وسط وشمال أوروبا كفرنسا، بريطانيا، ألمنايا 

 حول مسألة تحمل أعباء وتكلفة استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء.
أما اإلشكالية الرابعة هي الثورات العربية وما أنتجته من عدم كبير للمهاجرين نحو 

ألف مهاجر من  07أوروبا، فخالل أحداث الربيع العبي وحدها إيطاليا استقبلت ما يزيد عن 
 دول شمال إفريقيا.

جرة وأخيرا اإلشكالية الخامسة المتمثلة في محاولة إيجاد توازن بين الرغبة في منع اله
غير الشرعية وطلبات اللجوء، وبين احترام قيم حقوق اإلنسان وحقوق المهاجرين والالجئين 
فهنا نجد أن الدول األوروبية تعامل المهاجر بنفس معاملة الالجئ السياسي باعتبارهما 
مواطنين من دولة ثالثة دخلوا إلى األراضي األوروبية، لكن هنا اجحاف وانتهاك لحقوق 

 ن الالجئ له حق الحصول على الحماية والدخول في إجراءات حماية الالجئين.اإلنسان، أل
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 المبحث الثاني
 إتفاقية شنغن كآلية للحد من الهجرة غير الشرعية

 ولالمطلب األ
 تأثيرات أزمة الالجئين والهجرة على شنغن

لقد أصبح ملف الهجرة هاجسا أمنيا لدول شمال المتوسط خصوصا بعدما عاشته دول 
 جنوب المتوسط من أحداث سميت بأحداث الربيع العربي وتأثيراتها على شمال المتوسط.

فبحكم اندالع وقيان الثورات في البلدان العربية، تسارعت وتيرة الهجرة وارتفعت 
 معدالت المهاجرين ولالجئين عبر اليونان وتركيا وصوال إلى داخل االتحاد األوروبي.

 demandeاألوروبية ما يقارب مليون طلب لجوء سجلت الدول  0201فخالل سنة 

D’asile هذا ما يؤكدان سياسية إغالق الحدود ليس بحل مجدي، كما تشير إحصائيات ،
قادمون  0201األمم المتحدة إلى أن نصف طالبي اللجوء الذين حاولوا تحول أو روسيا عام 

 من سوريا، والعراق وأفغانستان.
لدول األوروبية خاصة ألمانيا والسويد، حيث كما اشتد ضغط المهاجرين على ا

 .0201تضاعفت أعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا أربع أضعاف سنة 
قية ويؤثر على منطقة شنغن وهو تفان ذكر أهم سبب يمكن أن يخل باوهنا البد م

 تذبذب المواقف األوروبية مع قضية الهجرة واللجوء.
بية هي أمن كل دولة اتخذت سياسات ختالف في مواقف الدول األورو ويتجلى اال

جراءات لوحدها لمواجهة األزمة، ولم تجتمع الجهود األوروبية والتي مست كلها أزمة  وا 
المهاجرين والالجئين رغم تفاوتت وحدة التأثير فمثال ألمانيا قامت بإعادة العمل باتفاقية 

بعد جدار مماثل شيدته ، كما أنهت المجر ببناء جدار عازل على حدودها مع كرواتيا 2دبلن
 بلغاريا.

 ومن األسباب التي جعلت الدول األوروبية تختلف فيما بينها حول مسألة الهجرة نجد:
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 قتصادي:العامل اال -0
أي أن المستوى االقتصادي ليس بنفس الوتيرة بين كل دول أعضاء االتحاد األوروبي 

تتعامل مع ملف الهجرة بأريحية  فمثال الدول الذات المستويات االقتصادية المزدهرة نجدها
وتستقبل أعدادا كبيرة من الالجئين، على عكس الدول الضعيفة اقتصاديا التي تعتبر مسألة 

 .1الالجئين عبئا وحمال ثقيال عليها

 العامل السياسي واألمني: -2
هنا يظهر موقف اليمين المتطرف من الهجرة، والبد من اإلشارة أن األحزاب اليمنية 

في عدد كبير من الدول وتمارس الضغوطات على الحكومات األوروبية ألن تبنى متحكمة 
 .2نظرة العدائية للمهاجرين

ولعل آخر األحداث التي شهدتها القارة األوروبية مؤخًرا من تفجيرات باريس 
 وبروكسل، صار الهاجس األكبر على منطقة شنغن، وصار الدعوة ملحة لمراقبة حدودها.

 أزمة الهوية: -0
لعل أكبر هاجس تتخوف منه الدوائر األوروبية حول ما يتعلق بمسألة المهاجرين 
وكذلك الالجئين داخل دولها هي مسألة الهوية تخوفا من تفكيك التركيبة السكانية األوروبية 

 .3وطمس مقومات الثقافة األوروبية خاصة وأن معظم المهاجرين من أصول إسالمية
وج بسياسة واحدة يمكن أن تطبقها الدول األعضاء في كل هذه المعطيات تعرقل الخر 

 االتحاد األوروبي تكون فعالة وتستجيب ألهدافها المتمثلة في الحد من قضية الهجرة.

 

                                                           
1 - Idil Atak, « La crise de l’espace Schengen pendant le printemps arabe : impact sur les droits 
humains des migrants et des demandes d’asile », Revue québécoise de droit internationale, 
2012, P 128.  
2  - Ibid, P 128. 
3  - Ibid, P 130. 
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 المبحث الثاني
 إتفاقية شنغن كآلية للحد من الهجرة غير الشرعية

يين كانت دول االتحاد األوروبي قد فكرت في وضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرع
من الضفة الجنوبية للمتوسط، بإعالن سياسة غلق الحدود في وجوههم، وبذلك خلق فضاء 
شنغن يسمح لدول األعضاء في االتحاد األوروبي بحرية التنقل، أي السماح لألوروبيين فقط 
بالتنقل والهجرة عبر فضاء شنغن وعدم السماح لألجانب بذلك، فهذه الخطوة كانت بمثابة 

دفاعية تمنع من دخول أي فرد أجني داخل األراضي األوروبية، وبذلك سياسية أمنية 
 التصدي ألي عمل عنفي وتحقيق االستقرار داخل الدائرة األوروبية.

 المطلب األول
 ماهية إتفاقية شنغن.

عبارة عن إلغاء المراقبة على الحدود والسماح بالتنقل داخل فضاء   Shengenإتفاية
 شنغن للدول األوروبية.

دولة عضو في دولة عضو في االتحاد األوروبي ما عدا  07ع على هذا االتفاق وق
ودخلت حيز التنفيذ عام  0891،1جوان  05اسيلندا وليختنشتيان والترويج والنمسا في 

وأهم أول أعضائها نجد بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال  0881
سبانيا.  وا 

، وليختانشتيان 0229، وسويسرا عام 0220ا والترويج عام كما إنضمت كل من اسيلند
 .0200عام 

فقط ستة دول نجدها خارج فضاء شنغن وهي بلغاريا، كرواتيا، قبرص، ايرلندا، رمانيا 
 والمملكة المتحدة.

                                                           
1 - Shengen agreement, P 8, sur. www. Eur.lex. europa.eu le 25/09/2016 à 18h07.  
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فهذه االتفاقية عبارة عن سماح حوالي أربعمئة مليون مواطن داخل االتحاد األوروبي 
 صفة قانونية بحرية التنقل.إلى األجانب المقيمين ب

 Frontex 0225وحفاظا على أمن القارة األوروبية، أنشأن االتحاد األوروبي سنة 

مليون  005إلى  0201الوكالة األوروبية المكلفة بمراقبة الحدود، إذ وصلت ميزانيتها عام 
 األوربي. ، وهنا نجد أن اتفاق شنغت قد انضم إلى اإلطار القانوني والمؤسسي لالتحاد1يورو

، أما الحدود 0226ديسمبر  00واتخذ القضاء الفعلي على رقابة الحدود الداخلية يوم 
، إذن بذلك كانت إتفاقية شنغن كآلية للحفاظ على األمن داخل 0229مارس  22فكانت في 

أوروبا، فكانت مراقبة الحدود وعدم السماح لألجانب بالدخول إلى فضاء شنغن بمثابة وسيلة 
أو فعل يخّل باستقرار تلك الدول، لكن الفرضيات التي عرفتها مؤخًرا أوروبا أدت  ألي عامل

 إلى إعادة النظر في إتفاقية شنغن.
 زادت الضغوط على شنغن بعد التدفق الكثيف لالجئين السوريين. 0201إذن في عام 

مس وفي ديسمبر اقترحت المفوضية األوروبية تعديال كبيرا على شنغن وهذا التغيير سي
 كل مواطني االتحاد األوروبي.

بعد ألمانيا، قررت سلوفاكيا والنمسا فرض رقابة على الحدود في مواجهة تدفق عشرات 
وآالف المهاجرين، بعدما أصبحت بمثابة الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم 

فكرة ألمانيا  مليون شخص، وسارعت دول في أوروبا الشرقية، سلوفاكيا، الشكل التي رفضت
 لتقاسم عبئ الالجئين إلى إتخاذ إجراءات ممثلة لتلك التي فرضتها ألمانيا وكذا النمسا.

إن إعادة عمليات المراقبة ال تعني أن »: أنجيال ميركلكما صرحت المستشارة األلمانية 
 .2«ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، لكن برلين ترغب في جعل العملية أكثر انضباط

                                                           
1 - Shengen agreement,, P 09- 10.  

 2- www.France 24.com 0201/28/05، آخر تحديث 
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 المبحث الثالث
المستقبلية للسياسة األمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في  ناريوهاتيالس

 المتوسط.

ا وسمة بشرية ظهرت منذ فجر التاريخ، وكان بالمستقبل يعتبر أمًرا محيرً إن االهتمام 
ث حي  Volterأول إنسان قام بالكشف عن المستقبليات البديلة هو الفيلسوف وألديب الفرنسي

 (.0669 -0785لوصف العملية االستشرافية في الفترة )  (Prévoyance)اقترح مصطلح
، بحوث  Futurologieوظهرت عدة مرادفات للدراسة المستقبلية منها علم المستقبل

 .Prognos، التنبؤ التخطيطي Future researchersالمستقبل 
 0855حدة األمريكية عام إذن "فعلم المستقبل" هذه التسمية وفدت من الواليات المت

على يد الكاتب والسياسي األلماني "أوسيب فلختايم" الذي ستخدمه في إدانة الماركسية تحقيقا 
 .1لألهداف العسكرية األمريكية

إلى الدراسات المستقبلية على أنها تخصص علمي جديد يختص   Shaneوينظر
قرارات والسياسات في مختلف بصقل البيانات وتحسين العمليات التي على أساسها تتخذ ال

 مجاالت السلوك اإلنساني.
والدراسات المستقبلية ترتكز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفية  

 .2كما تتضمن الجهود الفلسفية والفنية
وتنطلق الدراسات المستقبلية من الوقت الراهن بتاريخه السابق ليسقطه على المستقبل 

د وسيناريوهات اتجاهية، أو البدء بعرض األهداف المستقبلية المرغوبة ويسوق لنا مشاه
 والرجوع إلى الخلف لتحريات المسالك المالئمة لالنتقال من الحاضر إلى المستقبل المأمول.

                                                           

 .56(، ص 0225، 0)القاهرة: مركز الكتاب للنشر، طمقدمة في الدراسات المستقبلية، ضياء الدين زاهر،  -1 
 .56 ص مرجع سابق،ضياء الدين زاهر،  -2 
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فالدراسات المستقبلية تتركز على األوضاع المحتملة للحياة البشرية في شتى الميادين 
غيرات والتحوالت التي شهدها الساحة الدولية كل يوم، صار ومع تطور وتسارع األحداث والت

 التخطيط للمستقبل أهمية كبيرة، وعدم ترك األمور العشوائية.
أن الدراسة العملية للمستقبل هي مجال  للدراسات المستقبليةوتعتبر الجمعية الدولية 

 معرفي أوسع من العلم ويستند إلى أربعة عناصر مهمة وهي:
 التي تركز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفية. أنها الدراسات 
  أنها أوسع من حدود العلم، فهي تتضمن المساهمات الفلسفية والفنية جنبا إلى جنب

 مع الجهود العلمية.
  أنها تتعامل مع جملة واسعة من البدائل والخيارات الممكنة، وليس مع إسقاط مفردة

 محددة على المستقبل.
 سنوات  1تلك الدراسات التي تتناول المستقبل في آجال زمنية تتراوح ما بين  أنها

  .1سنة 12و

ويستعين الخبراء في الدراسات المستقبلية على العديد من التقنيات منها تقنية دلفي 
ناريو هذه األخيرة هي األكثر استعماال فهي من أهم ي، والسPertأسلوب المحاكاة، أسلوب 

 ة التي تحاول تحديد المسارات العامة للظواهر االجتماعية.األدوات المنهجي
 على أنه:  Sénarioويمكن تعريف السيناريو

  عبارة عن فرضيات تمكن من فهم التحوالت البنيوية التي قد يتخذها تطور نسق
 معين.

 .وصف لوضع مستقبلي ممكن الحدوث عند توافر شروط معينة 
 ا في صياغة مستقبل الظاهرة؟بتكار إلى درجة مأسلوب يعتمد على اال 

                                                           

، 505ر، الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربيا، مجلة المستقبل العربي، العدد إبراهيم محمد مصو  -1 
 .29 -26، ص 0205



ستقبلية(.أمن المتوسط وإشكالية الهجرة غير الشرعية )رؤيا م                                 :لثالفصل الثا  

99 
 

 المطلب األول
 السيناريو االتجاهي

السيناريو االتجاهي أو الخطي هو ذلك السيناريو الذي يفترض استمرار الوضع 
 الراهن، أي أن مستقبل ما ستكون استقراًرا للوضع الحالي أثناء دراستها.

في المتوسط ستبقى إذن فسيناريو الوضع القائم يعني أن مسألة الهجرة غير الشرعية 
على حالها، وأن دول الضفة الشمالية سنحاول معها على أنها إشكالية تمس أمنها، وسيتم 

 معالجتها بالطرق األمنية دون التطرق إلى الجوانب االقتصادية، السياسية واالجتماعية.  
وبذلك سيتم وضع ملف الهجرة غير الشرعية في الخانة السوداء وستظل جريمة 

 ول األوروبية للقضاء عليها ومن أهم الوقائع التي تدعم حقائق هذا السيناريو نجد:تسعى الد

 حقيقة الشمال المتقدم والجنوب المتخلف: -0
أي أن المتوسط يشكل من متناقضين هذه الحقيقة ال يمكن إلغائها والتهرب منها، 

ب توفر كل ظروف ثنين هما الشمال المتقدم الذي يكون بمثابة منطقة جذب للمهاجرين بسبا
المعيشة الحسنة، والجنوب المتخلف الذي كان منذ األزل يتخبط في معاناة الفقر والبطالة 

 والحروب، هذه العوامل التي تكون محفًزا للهجرة نحو الضفة المقابلة.
ومع تشدد أعضاء االتحاد األوربي حول مسألة الهجرة غير الشرعية وانتهاجها 

الحدود، هذا األمر يجعل حلم االلتحاق بالضفة الشمالية أمر سياسات أمنية صارمة بغلق 
 محال منه.

 عدد األحزاب اليمنية للهجرة: -2
منذ تاريخ القارة األوروبية وجدنا األحزاب اليمنية تطالب بتجريم الهجرة وتكن العداء 

 للمهاجرين وتصفه بالمتطرفين المتشددين.
ية وكل األعمال التي تحدث في أوروبا أي أنها ترتبط األعمال اإلرهابية واإلجرام

 بسبب المهاجرين.
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فأصبحت األحزاب اليمنية توظف ملف الهجرة في برامجها األساسية وتعطيها أولوية 
 هامة باعتبار المهاجرين مصدر تهديد ألمنها.

إن موقف األحزاب اليمنية تجاه الهجرة سيؤثر حتما على جميع الدوائر األوروبية 
 اء للمهاجرين.بذاتها تكن العد

 أحداث الربيع العربي: -0
إن الوضع الذي آل إليه شعب الدول الجنوبية للمتوسط كان بمثابة مفاجئة، فتلك 
األوضاع المزرية والحروب التي يعاني منها منذ القيام باالحتجاجات الثورية، صار ملجأ 

عل هذا األخير يكلف الكثيرين هو الضفة الشمالية أي دول االتحاد األوروبي، األمر الذي ج
مليون يورو، في  96بمراقبة الحدود وتدعيمها بميزانية مالية تقدر بحوالي   Frontexوكالة

 ويتكلف 0202إنشاء نظام "األورو سور" لمراقبة الحدود الجنوبية والذي يمتد إلى غاية 
 مليون يورو.      055

 المطلب الثاني
 سيناريو اإلصالح

فاؤلي وهو عكس السيناريو االتجاهي، فهذا السيناريو يركز يسمى أيضا السيناريو الت
صالحات على الوضع الراهن وهذه اإلصالحات الكمية والنوعية  على حدوث عدة تغيرات وا 
قد تحدث كذلك ترتيبا جديًدا في أهمية ونوعية المتغيرات المتحكمة في تطور الظاهرة محل 

 الدراسة.
إصالح في منظمة المتوسط أي بتحسين  هذا السيناريو يؤكد على أهمية إقامة

صالح من خالل المشاريع األوروبية الموجهة نجو دول جنوب  األوضاع وفرض تنمية وا 
المتوسط، فإذا تحققت الشراكة األورو متوسطية سيتم الوصول إلى حلول فيما يخص ملف 

 الهجرة غير الشرعية.
 ويتحكم في هذه السيناريوهات عدة مؤشرات أهمها:
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 جرة والتنمية:اله -0
هاتان عمليتان مترابطتان، إذ تساعد الهجرة الدولية بتنمية دول المنشأ خاصة هجرة 
الكفاءات، وتتم الهجرة عبر تبادل المعلومات والموارد واالرتباطات، ومشاركة مستمرة في 

خيرة االقتصاد والسياسة والتنظيم االجتماعي مع االندماج في هياكل الدولة المستقبلة، هذه األ
التي عليها إعادة النظر حول مسألة الهجرة وضرورة فصل قضية الهجرة عن إطار العمل 

 ذات التوجه األمني فقط.

 العامل الديمغرافي: -2
نتبن اإلحصائيات لعدد السكان في دول االتحاد األوروبي أن التطور السكاني من 

وهنا يجب الذكر أن القارة مليون سنة ال يعود إلى زيادة المواليد،  511مليون إلى  292
األوروبية أو ما سميت بالقارة العجوز تعرف انخفاضا في نسبة الوالدات، ويكثر عدد الشيوخ 

 فعدد سكان القارة العجوز في تقلص مستمر.
 حتى البريطانيون سيسمحون بدخول أعداًد كبير من المهاجرين.  0221فبحلول 

مليون  581ضاء لإلتحاد األوروبي يبلغ إن إجمالي التعداد السكاني في الدول األع
مليون نسمة لكن سيحدث هذا األمر فقط إذا ما تم  100سنة وسوف يزداد هذا الرقم إلى 

فتح أبواب أمام المهاجرين. إذن فإن االتجاه الوحيد الذي يساعد على تحفيز النمو في التعداد 
 السكاني.

 ضغوطات المنظمات الدولية: -0
وبية الوحيدة التي تتكفل بإجراءات مراقبة الهجرة غير الشرعية، بل لم تعد الدول األور 

هناك عدة ضغطات دولية تهتم بهذا الملف أيضا، فعلها ينحصر في برامج العودة إلى الديار 
الذي نتج منه انتهاك حقوق اإلنسان وهذا جلي في حادثة جزيرة المبيدوزا التي ذهب 

تدفقا لمهاجرين التونسيين والليبيين  تعرفلجزيرة قد ضحيتها المئات من المهاجرين، فكانت ا
مهاجر وبسبب  610مهاجر، وتم اعتراض زوارق على متنها  952واألفارقة وذلك بوصول 
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هذا االكتساح للمهاجرين في جزيرة ال تتسع الستيعابهم وقعت أزمة بين إيطاليا وفرنسا بسبب 
 .1المهاجرين غير الشرعيين

جويلية  20في حادثة  05حوادث فرق مماثلة من بينها غرق وقد سبقت هذه الحادثة 
قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية  0200غريق أفغاني في حادثة ديسمبر  00بالسواحل التركية و

 0شخص في   022في السواحل اإلسبانية، وأزيد من  0200إفريقيا في شهر جويلية  82و
 قرب السواحل التونسية. 0200جويلية 

حالة وفاة مأساوية لعام  0222منظمة الدولية للهجرة في تقريرها حوالي وقد قدرت ال
، كما أنكرت المنظمات األوروبية فشل نظام الهجرة 0200حالة لعام  0622و 0200

 .02022أكتوبر  02اإليطالي بالتعامل مع الالجئين السوريين ببروكسل في 

 المطلب الثالث
 سيناريو اإلخفاق

ز النظام عن االستمرار أو فقدانه القدرة على االستمرار وتقوم هذا السيناريو يمثل عج
 الفكرة الرئيسية على مجموعة من الفرضيات االحتمالية وهي كذلك:

 ."إذ حدث "س" فإن النتيجة ستكون "ص" ما إذا حدث "أ" فإن النتيجة ستكون "ب 
لهجرة غير إذن هذا السيناريو يتوقع فشل السياسات األمنية في إيجاد حلول جذرية ل

 الشرعية.
ومن المؤشرات التي تدفع بفشل السياسات األمنية لإلتحاد األوروبي في مجال 

 مكافحة الهجرة غير الشرعية نجد:

                                                           
1 - Les Tunisiens disparus en mer 2012, Rapport du Forum Tunisien pour les droits économiques et 
sociaux, Mars 2013.   

 ة السرية ألوروبا، على الموقع: محمد بدران، ما الجديد في الهجر  -2 
www.cawaliss.com 17 :15 تاريخ التصفح: 0207/29/22 على 

http://www.cawaliss.com/
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هي أزمة اليورو، التي انعكست على  0229األزمة التي تعرضت لها أوروبا سنة   -0
 سياسات اإلنفاق في مجال الدفاع واألمن األوروبي.

ربية يزيد من حاالت تدفق المهاجرين نحو أوروبا، فعدم نجاح إن حال الشعوب الع  -0
الثورات العربية ليس رئيس لزيادة تدفق نسبة المهاجرين غير الشرعيين عبر 

 .1المتوسط
عدم اإلرادة السياسية في معالجة قضية الهجرة، فال يمكن للدول المستقبلة للمهاجرين  -2

والعمل لوحدها إليجاد حلول بل  غير الشرعيين لوحدها تحمل أعباء هذه الظاهرة
وجب حتى على الدول المصدرة للمهاجرين التحرك ووضع حلول بتحسين األوضاع 

 الداخلية للحد من نسب الهجرة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Dina Abdelfattah, « Impact of arab revolts on migration », European university institute, N° 68, 
2011, P 07. 
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 :خالصة الفصل 
رساء االستقرار داخل دولها  كانت أوروبا وال تزال تعاني من إشكالية تحقيق األمن وا 

بالدرجة شرعية، هذه التي تعتبرها ظاهرة تمىس ال خاصة وأنها تصادف مشكلة الهجرة غير
األولى بأمن دولها خاصة وأنها تربطها بظاهرة وأنها تربطها بظاهرة اإلرهاب الدولي، إذ أن 

غير الشرعية دول الضفة الشمالية للمتوسط أي دول االتحاد األوروبي تجرم ظاهرتي الهجرة 
وثيق بين االعتداءات والتفجيرات اإلرهابية  خًرا الحظنا وجود ارتباطواإلرهاب الدولي. فمؤ 

التي عاشتها األسرة األوروبية في كل من باريس وبروكسل ونيس، والتدفق الهائل من 
 المهاجرين والالجئين الفارين من األوضاع المزرية في جنوب المتوسط.

فحة فرغم كل المحاوالت والجهود التي قامت وال تزال تقوم بها الدول األوروبية لمكا
هذه الظاهرة بوضع سياسات سواء اقتصادية اجتماعية كمشروع الشراكة األورومتوسطية بين 
الضفتين، وسياسة حسن الجوار، وكذلك السياسات األمنية الصارمة كمراقبة الحدود وغلقها، 

 وسياسات عدم اإلندماح، إال أن مستقبل المتوسط بضفتيه ال يزال مهما.
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تعتبر ظاهرة الهجرة من أصعب الظواهر للدراسة، كونها تعبر على السلوك اإلنساني 

ت منذ الزمن فظاهرة الهجرة غير الشرعية قد عرفوأيضا لكونها تكتسي طابع الالقانونية، 
البعيد، لكن في عالمنا المعاصر، تشهد منطقة جد مهمة في حقل العالقات الدولية موجة 

أو الفضاء المتوسطي، هذا الذي يحظى بمكانة أال وهي منطقة المتوسط  المهاجرين وبكثافة،
ه تعرف نوعا من العالقة اإلنعكاسية التي ال يمكن تجاهلها، يتفضجيواستراتيجية مهمة، ف

فبحكم الفرق الشاسع بين ضفتي المتوسط تبرر ضرورة وحتمية هروب أو هجرة أفراد من 
فهذا الفعل يقلق دول الشمال وتجعل من أولوياتها الضفة الجنوبية نحو الضفة الشمالية، 

وجوب محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، خاصة وأنها تعتبر أي تهديد ألمنها يأتي مباشرة 
 من دول الجنوب.

وكان الهدف الرئيسي وراء تزايد نسبة المهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط، في 
الضفة الجنوبية من مظاهرات  ي عاشتها دولالسنوات األخيرة هي تلك التغيرات الت

صالح األوضاع بإسقاط األنظمة لترسيخ قيم واحتج اجات وحتى ثورات تنادي بالتغيير وا 
 الديمقراطية.

فكانت سوء المعيشة وتدهور األوضاع الصحية واالجتماعية التي طالما عاشها 
تخاذ قوارب الموت عبر المواطن العربي وكذا هاجس البطالة من المحفزات التي شجعته إل

 المتوسط للوصول إلى الضفة المقابلة.
إذن هنا تجد دول االتحاد األوروبي أمام تهديد معضلة أمنية كبيرة، فموجات المهاجرين 

 ال تتوقف محاولة دخول القارة األوروبية عبر كل من إيطاليا، إسبانيا، البرتغال. 
جديد  تحدفقط مسألة الهجرة، بل هناك  األمر الذي أقلق الدوائر األوروبية أيضا، ليس

 هؤالءأفرزته األوضاع العربية أو ما سمي بأحداث الربيع الغربي، أال وهي مسألة الالجئين 
الذين أنهكتهم الحروب الدامية في بلدانهم، خاصة ما تعرضت له البالد السورية والعدد 
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ا، لطلب اللجوء واالستمتاع الكبير والضخم من الالجئين الذين اختاروا وجهتهم نحو أوروب
 بعيشة آمنة مستقرة.

فهنا كان الموقف األوروبي مختلفا تماما حول مسألة اللجوء إذا كانت ألمانيا البلد 
المرحب بهؤالء الالجئين، أي أنها فتحت أبوابها واستقبلت العديد من العائالت واألطفال 

هم سياسات اللجوء، داخل ات ومنحكل الوسائل وتسهيل السياس والمدنيين السوريين، بتسخير
البلد، على عكس فرنسا تماما التي تعادي سواء المهاجرين أو الالجئين التي تعتبرهم مصدر 

 المشاكل والالأمن.
 الهجرة غير الشرعية تربطها عالقة وصلة وثيقةأن أي أن دول االتحاد األوروبي ترى 

عتداءات القارة األورو  ههدتباإلرهاب الدولي، خاصة بعد ما ش بية مؤخرا من تفجيرات وا 
إرهابية، هزت نفوس الشعوب األوروبية، وجعلتهم يعيشون حالة ذعر وخوف ورعب، ما جعل 
الساحة األوروبية ال تعرف السكينة، فبعد هذه الضربة القاسية التي تلقتها دول أوروبا  

أكبر عدو لها ولقيمها  جعلتها تّكن العداء أكثر لألجانب خاصة الجالية المسلمة التي تعتبرها
وثقافتها، هنا يظهر التخوف من اإلسالموفيا وربطت هذه األعمال بالجهاديين أي تنظيم 

 الدولة اإلسالمية.
، والدوائر 0201نوفمبر  02من ذلك التاريخ المروع في حياة األوروبيين أي يوم 

 ة واإلرهاب الدولي.األوروبية تضع في ملفاتها أولوية محاربة ومكافحة الهجرة غير الشرعي
، إذ يصعب تحديد ول إليه الوضع في المستقبل القريب لكن يبقى التساؤل حول ما سيؤ 
 خالل السنوات القادمة.المتوسطي سيناريو للوضع األمني في الفضاء 
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Depuis les révoltes arabes l’Europe fait face à la plus grave crise migratoire de son 

histoire contemporaine. Des réfugiés syriens venant de Turquie et du Liban se sont joint à ce 

mouvement, ce qui a amplifié le phénomène et provoqué une crise à l’échelle européenne. 

Cela cause des divisions et des tensions diplomatiques importantes entre les pays d’Europe 

car certains considèrent qu’un afflux d’immigrés musulmans constitue une menace pour 

l’identité chrétienne de l’Europe. Des attaques terroristes islamistes sont menées contre 

l’occident et ses valeurs, les assaillants ont recours à des attentats suicides, attentats à la 

bombe, tueries à la chaine, détournement d’avions ou bateaux, enlèvements et 

décapitations. Plusieurs pays européens ont été touchés par ces actes dont la France qui a 

subi l’attaque terroristes la plus meurtrière qu’elle n’ait jamais connue le 13 novembre 2015. 

Dans l’actualité les migrations sont de plus en plus au cœur des procédures mondiales, elles 

influencent directement le sentiment de sécurité de la population, l’économie nationale 

ainsi que les décisions politiques. L’Europe traverse une crise migratoire d’une ampleur 

historique qui va s’inscrire dans la durée. Les gens fuient : hommes, femmes, enfants, ils 

partent par milliers chaque jour à destination de l’Europe, et cette dernière doit s’organiser 

face à cette crise majeure.  

 

 

 

 


