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   يميلإ، المرقب، جامعة والتجارة، كلية االقتصاد العلوم السياسيةقسم: e.fakrun@gmail.com 

 

 واقع الهجرة غير الشرعية

 علي مفتاح الجد و     عزالدين مختار فكرون

 ملخص
من واجب فوهذه المشكلة برزت على المسرح الدولي،  ،غير الشرعية مخاطر ومساوئ يعاني منها العالم بأسرهالهجرة لظاهرة 
 لمعالجةتطلب العمل تهذه الظاهرة بكل حزم وجدية، وذلك مع توفير االحتياجات واإلمكانيات التي  التعاون لمواجهة الجميع

ل مستقباًل لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك ألنها ذلضمان نجاح كل الجهود المبذولة والتي ستب ناجعةووضع خطط  ،هذه الظاهرة
الثقافية. فالتواجد البشري غير  ،االجتماعية، األمنية االقتصادية، السياسية، ع المجاالتعلى تقدم الدول في جمي اً يتؤثر سلب

ومن خالل إثبات فرضية هذا البحث يظل  ،القانوني وغير المنظم له أضرار ومخاطر وآثار سلبية على كافة المستويات
ضطرابات االمن حيث  ،ي منها دول المصدرعانتالتحدي الرئيسي بالنسبة للهجرة غير الشرعية مرتبطًا بالمشاكل التي 

وهنالك اعتقاد لدى دول الشمال أن هذه الظاهرة ال يمكن  ،بطالةالفقر، و الحدودية، و النزاعات الهلية، و األحروب ال سياسية،ال
 وتحقيق االستقرار ،من خالل إحالل السالم ، وذلكمشكالت التي تواجهها مجتمعات دول الجنوبالمعالجتها ما لم تحل 

  ة.ماوتحقيق التنمية المستد ،وتطبيق الديمقراطية ،حقوق اإلنسان وضمان ،السياسي

 ومنافذ طرق، الشرعية غير للهجرة واألسباب الدوافع ،اإلنساني اللجوء، السياسي اللجوء، الشرعية غير الهجرة الكلمات الدالة:
 .الشرعية غير الهجرة

 قدمةم -1

صبببحت الهجببرة غيببر الشببرعية مببن إحببدى القضببايا التببي تحظببى أ
تعبببببدد البببببدوافع  ويالحبببببظباهتمبببببام كبيبببببر فبببببي السبببببنوات األخيبببببرة. 

التببباين الكبيببر بببين البلببدان خببالل مببن  المؤديببة إلببى هببذه الظبباهرة
التبببي تشبببهد  المصبببدرة للمهببباجرينالمسبببتقبلة للمهببباجرين والبلبببدان 

قلبة فبرا العمبل، وانخفبا  غالًبا افتقاًرا إلى عمليات التنميبة، و 
األجببور ومبببا يقابلبببه مبببن ارتفببباة مسبببتوى المعيشبببة، والحاجبببة إلبببى 

باإلضببافة إلببى ، األيببدي العاملببة فببي الببدول المسببتقبلة للمهبباجرين
نعبدام او  ،نسان السياسية، واالجتماعيبة، والثقافيبةإلنعدام حقوق اا

ة فظبباهر  ،العدالببة فببي التوزيببع والحريببات والديمقراطيببة، والتعدديببة
مببببببن غيببببببر الشببببببرعية لهببببببا انعكاسبببببباتها علببببببى قضببببببايا األالهجببببببرة 

خصوصببًا علببى دول العبببور والببدول المسببتقبلة لهببذه  ،واالسببتقرار
بالتبببالي فبببسن دراسبببة وتحليبببل مشبببكلة الهجبببرة مبببن دول و الهجبببرة. 

الجنوب المتخلف إلى دول الشمال المتقبدم والتبي تعبد مشبكلة أو 
ال يمكبن دراسبتها  والتي، قليمية أو محليةإظاهرة عالمية وليست 
بببالرغم مببن تعببدد األسببباب المؤديببة إلببى  بكببل أبعادهببا وتعقيببداتها

إال أن الببدوافع االقتصبببادية تببأتي فببي مقدمببة هبببذه  ،هببذه الظبباهرة

تسبببليط الضبببوء علبببى نحببباول فمبببن خبببالل هبببذا البحبببث  ،األسببباب
بعادها المتعددة والمتداخلة أوتحليل  ،ظاهرة الهجرة غير الشرعية

 وأمنيًا.  ،سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصادياً  ،هافيما بين

 :أهداف البحث  -2

 يهدف هذا البحث إلى اآلتي:

 دوافع الهجرة غير الشرعية.و التعرف على أسباب  -
لهجبببرة غيبببر الشبببرعية علبببى عبببن اثبببار المترتببببة توضبببيل اآل -

 والدول المستقبلة.  ،ودول العبور ،الدول المصدرة

ودول الجنوب المتخلبف فبي إبراز دور دول الشمال المتقدم  -
 المساهمة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

سببباب وراء فشببل السياسببات أو اآلليببات الحكوميببة تببباين األ -
 في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 :أهمية البحث  -3

تكمن أهمية البحث في مبدى تبأثير هبذه الظباهرة علبى العالقبات 
 البحببث افهببذ ،جرة غيببر الشببرعيةبببين الببدول التببي لهببا عالقببة ببباله
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قببدم رؤيببة تحليليببة وصببفية لتببأثير ظبباهرة الهجببرة غيببر الشببرعية ي
 على عالقات بع  الدول فيما بينها.

 :شكالية البحثإ  -4

ظببباهرة الهجبببرة غيبببر الشبببرعية أصببببحت مبببن القضبببايا التبببي تثيبببر 
: وفيما يحمله المهاجرون من مشاكل ،القلق في المجتمع الدولي

ًا علبى ييؤثر سبلباجتماعية، أو سياسية، أو صحية، األمر الذي 
، حيبث أن النظببر فبي موضبوة الهجبرة غيببر البدول المسبتقبلة لهبم

الشبرعية مبن جانبب دول الشببمال أصببل مربوطبا  بقضبايا أخببرى 
، فمبببن خبببالل ذلبببك توجبببد مثبببل: اإلرهببباب، أو الجريمبببة المنظمبببة

 :التاليةبع  التساؤالت 

إلببببى دول لهجببببرة غيببببر الشببببرعية ا فببببعأسببببباب ودوا هببببيمببببا  -
 الشمال؟

ليبببات تتخبببذها البببدول المتبببأثرة فبببي آ هبببل هنالبببك سياسبببات أو -
 غير الشرعية؟الهجرة معالجة أو مكافحة ظاهرة 

إلى أي مدى ساهم الحوار والشراكة بين دول الشمال ودول  -
 الجنوب في الحد من الهجرة غير الشرعية لدول الجنوب؟

 :فرضية البحث  -5

نجحببت الجهببود المبذولببة فببي كلمببا البحببث فببي أنببه  فرضببيةتكمببن 
الهجرة غيبر الشبرعية ومعرفبة كيفيبة  الوقوف على أسباب ودوافع

فيبف العببء للبدول المعنيبة بظباهرة خسباهم فبي تكلما  معالجتها؛
 غير الشرعية. الهجرة 

 :مناهج البحث  -6

التبببباريخي والببببذي سببببيتم توظيفببببه لتفسببببير  تببببم االسببببتعانة بببببالمنه 
الحقبببائق والبيانببببات التبببي تبببم جمعهببببا عبببن الهجبببرة غيببببر  وتحليبببل

كمبببببا تبببببم  دول المصبببببدرة والعببببببور والمسبببببتقبلة لهبببببا.لبببببالشبببببرعية ل
المبببببنه  التحليلببببببي البببببذي يسبببببباعد علبببببى تحليببببببل االسبببببتفادة مببببببن 

العالقبببببات المتبادلبببببة ببببببين دول الشبببببمال المتقبببببدم ودول الجنبببببوب 
  لكببي نصببل إلببى نتببائ ؛المتخلببف لمكافحببة الهجببرة غيببر الشببرعية

االسبتعانة أيضبًا بمبنه  دارسبة الحالبة  تمبت ، كمادقيقة وواضحة
مبببن أجبببل تفسبببير الظبببروف المختلفبببة التبببي تحبببيط بهبببذه الظببباهرة 

 للوصول إلى استنتاجات محددة.

 

 :حدود البحث  -7

بببالرغم مببن أن البحببث يخببتا بدراسببة الهجببرة  نيددة:االحدددود الزم
إال أن ، غيبببر الشبببرعية فبببي فتبببرة مبببا بعبببد اسبببتقالل دول الجنبببوب

نظبرًا لوجبود العديبد مبن  ؛البحث قد شبمل فتبرة مبا قببل االسبتقالل
والتببي كببان لهببا أثببر كبيببر إلببى  ،األحببداث والوقببائع فببي تلببك الفتببرة

 الوقت الحالي في  ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

قبببارة أفريقيبببا والمتمثلبببة فبببي البببدول المصبببدرة،  الحددددود المكانيدددة:
المسبببببتقبلة للهجبببببرات غيبببببر  وقبببببارة أوروببببببا والمتمثلبببببة فبببببي البببببدول

 والدول المغاربية باعتبارها دول العبور. ،الشرعية

 :جرائيةاإل اتالتعريف  -8

الحركة السكانية التي يتم فيها انتقال األفراد والجماعات  الهجرة:
سبباب أل وذلبك ،من موطنهم األصبلي إلبى وطبن جديبد يختارونبه

وبمبببا يخببببدم  ،ظببببروف البببدول المسببببتقبلة اعديبببدة ربمبببا تسببببمل بهببب
 األوضاة االقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ.

عبور الحدود للوصول إلى ضبفة أخبرى خبار  الهجرة الشرعية: 
موافقبببة بوهبببي الحببباالت التبببي تبببتم فيهبببا الهجبببرة  ،الحبببدود الوطنيبببة

السلطات المختصة في كبل مبن البدولتين، ويبتم ذلبك عبن طريبق 
ان جبببوًا أو بحبببرًا أو ببببرًا البببدخول مبببن األمببباكن المحبببددة سبببواًء كببب

حيبببث تشبببترط معظبببم البببدول لبببدخول أراضبببيها أو  ،إلقلبببيم الدولبببة
أو وثيقببة سببفر  ،الخببرو  منهببا وجببود جببواز سببفر سبباري المفعببول

 تقوم مقام جواز السفر.

التببدبير للببدخول والخببرو  غيببر القببانوني  الهجددرة الريددر شددرعية:
لببببببى إقلببببببيم أي دولببببببة مببببببن قبببببببل أفببببببراد أو مجموعبببببب  مببببببنة مببببببن وال

ودون التقيببد بالضببوابط  ،األشببخاا مببن غيببر األمبباكن المحببددة
والشببببروط الشببببرعية التببببي تفرضببببها كببببل دولببببة فببببي مجببببال تنقببببل 

 األفراد.

الحماية التي تمنحها الدولبة علبى أراضبيها أو  اللجوء السياسي:
وذلببك بنبباًء علببى موافقببة حكومتهببا لشببخا  ،حببدى سببفاراتهاإفببي 

لقباء القبب  عليبه بسبب بحيث يتعبذر إ ،مالحق ألسباب سياسية
ويبببتم اسبببتثناء أشبببخاا مبببن  ،الحصبببانة التبببي تتمتبببع بهبببا السبببفارة

 ن.ين العادييحق اللجوء مثل المجرم
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ويجبب  ،في بلده اً الشخا الذي يكون منبوذ اللجوء اإلنساني: 
ن عاد قتل أو  ،أن يثبت أنه منبوذ وال يستطيع العيش في بلده وال

 صارت حياته في خطر. 

 :بقةالدراسات السا  -9

هنببببباك بعببببب  الدراسبببببات التبببببي تناولبببببت موضبببببوة الهجبببببرة غيبببببر 
 ونظرًا ألهمية الموضوة نشير إلى بع  منها: ،الشرعية

  نكوس جوزيفدراسة: 

فريقيبببا فبببي مدنيبببة أالمهببباجرون مبببن غبببرب : دراسبببة تحمبببل عنبببوان
لة ماجسبتير غيبر ارسب ،سبباب هجبرتهم وآثارهباأ -طرابلس الغرب

منشبببورة، كليبببة العلبببوم االجتماعيبببة والتطبيقيبببة، جامعبببة طبببرابلس، 
م. اهتمبببت هبببذه الدراسبببة بالمهببباجرين مبببن غبببرب 1999طبببرابلس 

فريقيببببا وعلببببى وجببببه الخصببببوا المهبببباجرين مببببن دولببببة نيجريببببا أ
عبن الفتبرة الزمنيبة الممتبدة مبن  ،والمتواجدين في طبرابلس الغبرب

ن دولة نيجيريا من أكببر أار اعتببوذلك  ،م1998 -1986سنة 
وذلبك علبى اعتببار  ،فريقية مبن ناحيبة القبوة االقتصباديةالدول األ

 :فريقيبببة مثبببلأنهبببا تسبببتقبل الكثيبببر مبببن المهببباجرين مبببن البببدول األ
حيببث كانببت مببن أهببم  .السببنغال، غانببا، ليبيريببا، سببيراليون، مببالي

هبببببو عبببببدم  ؛سبببببباب والعوامبببببل وراء هبببببذه الهجبببببراتالبببببدوافع و األ
ولقبببد أشبببارت  ،والدوليبببة االسبببتقرار السياسبببي، والحبببروب المحليبببة

 ،الدراسببة إلببى إمكانيببة تببأثير العديببد مببن المتغيببرات علببى الهجببرة
حيببببث  ،سببببرةالنمببببو السببببكاني، مسببببتوى التعلببببيم، وحجببببم األ :مثببببل

 تي:توصلت الدراسة إلى اآل

ظببباهرة الهجبببرة غيبببر الشبببرعية منتشبببرة ببببين الشبببباب أكثبببر مبببن  .1
 لسن.كبار ا

ساسببي ورئيسببي فببي أالعوامببل السياسببية واالقتصببادية لهببا دور  .2
الهجبببببرة غيبببببر الشببببببرعية بسببببببب عبببببدم المسبببببباواة فبببببي التنميببببببة 

 غببباً األمبببر البببذي خلبببق فرا ،ريببباف والمبببدناالقتصبببادية ببببين األ
 هلية.وبسبب الحروب األ ،اقتصاديًا بين تلك المجتمعات

 :ثبببببلم ،قببببدرة المهبببباجرين علبببببى التكيببببف فببببي بيئبببببتهم الجديببببدة .3
 ة.   نثقافات معي انتشار ،تعاطي المخدرات

 راوية راسم فرنكة دراسة: 

تحبببديات االنبببدما  االجتمببباعي والسياسبببي  :دراسبببة تحمبببل عنبببوان
لة ماجستير غيبر منشبورة، ارس ،وروبياأل االتحادللمهاجرين في 

م. اهتمت هذه الدراسة 2012كاديمية الدراسات العليا، طرابلس أ
أي أن  ،االنببدما  االجتمبباعي والسياسببي بالتحببديات التببي تواجببه

تفاعبببل المهببباجر داخبببل دول الشبببمال المتقبببدم يبببرتبط فبببي النهايبببة 
وضبببباة ومببببا تسببببمل بببببه األ ،مببببدى اسببببتعداد المهبببباجر لالنببببدما ب

وهبببي  ،والسياسببية مبببن هببذا االنبببدما  ،االقتصببادية، واالجتماعيبببة
ثبببار الواقعبببة لمثبببل هبببذه الهجبببرات. حيبببث توصبببلت تعتببببر مبببن اآل

 الدراسة إلى بع  النتائ  منها:

بالتركببة االسببتعمارية أو الطفببرة الصببناعية التببي تلببت  االرتببباط .1
األمببر الببذى أبقببى هببؤالء المهبباجرين  ،الحببرب العالميببة الثانيببة

 هات مغلقة.افي مت
ن مببببن االنببببدما  الفاعببببل بببببالتحول مببببن و لببببم يببببتمكن المهبببباجر  .2

لبت حيبث ظ ،نموذ  المهاجر المضيف إلى المهباجر المنتمبي
أمببام التحببول حببائاًل االعتبببارات الخصوصببية العقديببة والثقافيببة 

 المنشود.
معالجببة قضببايا الهجببرة تسببتوجب التعبباون الببدولي علببى أسبباس  .3

تحقيببببببق النفببببببع المتبببببببادل لكببببببل مببببببن الببببببدول المرسببببببلة والببببببدول 
 المستقبلة.

 ومن خالل االطالة على مثل هذه الدراسات يتبين اآلتي:

  الشببرعية ارتبطببت بتخلببف المجتمعببات أن ظبباهرة الهجببرة غيببر
الناميبببة لدول الجنبببوبك علبببى كافبببة المسبببتويات: االقتصبببادية، 

 واالجتماعية، والسياسية.
  تشبببببكل الظببببباهرة االسبببببتعمارية مبببببن أببببببرز العوامبببببل الخارجيبببببة

 المؤثرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
  تحمببببل دول الشببببمال المتقببببدم مسببببؤولية أخالقيببببة وماديببببة فببببي

لفعليببة إليجبباد الحلببول للمشبباكل التببي تعبباني منهببا المسبباهمة ا
 دول الجنوب المتخلف.

 التطور التاريخي للهجرة غير الشرعية  -10

بالرغم مبن أن هبذه الظباهرة قديمبة إال أن التحركبات البشبرية تبتم 
 ،وسبببع بكثيبببر ممبببا كانبببت عليبببه فبببي الماضبببيأاآلن علبببى نطببباق 

وتشبمل فئبات  ،لدرجة أصبحت تتعدى الحدود الوطنية واإلقليميبة
عمبببببار والجنسبببببيات متعاونبببببة ومتباينبببببة مبببببن النببببباس فبببببي كبببببل األ

والمسبببببببببتويات الثقافيبببببببببة واالقتصبببببببببادية  ،عبببببببببراق والسبببببببببالالتواأل
ه التحركببببات، وظهببببور ذعلببببى ازديبببباد هبببب، والتخصصببببات المهنيببببة
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 الببذاتمنبباطق جديببدة لهجببرة السببكان تتببيل فببرا العمببل لتحقيببق 
يز ببين ثبالث محطبات أو ي. وعليه يمكن التمك2012 لالمبروك،

والتببي تمثلببت  ،مراحببل فببي عمليببات الهجببرة فببي العصببر الحببديث
 في اآلتي: 

  :الهجرة في فترة االستعمار 1.10

التاريخيببة السببابقة بسببهولة دخببول أي  الحقبببتميببزت الهجببرة فببي 
 وفي هذا السياق يقول فولتير ،صليوالخرو  من الوطن األ ،بلد

كبان يمنبع خبرو  أي " :1764في المنجد الفلسفي الصبادر سبنة 
وهببببو خببببوف مببببن أن يهجببببر  ،مببببواطن مببببن البلببببد الببببذي ولببببد فيببببه

وكبببذلك تشبببجيع  ،ولبببذلك يجبببب تشبببجيع بقببباء المبببواطنين ،الجميبببع
فالحركببات السببكانية فببي هببذه الفتببرة لببم تكببن  "دخببول المهبباجريين

طن كببببان بمثابببببة ثببببروة الببببدول مببببن االمببببو  كبيببببرة علببببى اعتبببببار أن
ومبببا كبببان موجبببودًا مبببن الهجبببرة  ،االقتصببباديو الجانبببب العسبببكري 

ظهبببر نتيجبببة للصبببراعات المذهبيبببة التبببي أخبببدت شبببكل االقصببباء 
والكاثوليببببك نحببببو تانت مثلمببببا حببببدث لليهببببود والبروتسبببب ،والتهجيببببر

حيببث شببهدت  ك.2012 لرشببيد، بحثببًا عببن الثببروة ؛لم الجديببداالعبب
اصببلة بببين الحببربين العببالميتين أقببل الفتببرات هجببرة علببى الفتببرة الف

لبببى المنبببام العبببام  ،الصبببعيد البببدولي نتيجبببة الركبببود االقتصبببادي وال
ففبي سبنوات الكسباد   ،مبنالسائد الذي تميز بعدم الثقة وغيباب األ

-1929 القبببرن الماضبببي أي مبببا ببببين سبببنة ات مبببنيبببفبببي الثالثين
 المنافسبببينم كبببان ينظبببر إلبببى المهببباجرين كمبببا ينظبببر إلبببى 1932

 ،فتصاعدت بذلك مستويات العبداء اتجباههم ،على وظائف نادرة
كمبا  ،جانببمكانبات عمبل األإعلبى  أشبد الذي واجبه قيبوداً  األمر

واجهبببببببت عقوببببببببات صبببببببارمة علبببببببى تشبببببببغيل المهببببببباجريين غيبببببببر 
ما عن النصف الثاني من القرن أ .ك2012لالمبروك،  الشرعيين

 -1939 سببببنة الثانيببببةالعشببببرين وتحديببببدا بعببببد الحببببرب العالميببببة 
فكببل  ،ت وضببعًا جديببدًا علببى السبباحة الدوليببةرز م التببي أفبب1945
نفسبببببها فاقبببببدة وجبببببدت  ،يطاليببببباإلمانيبببببا، أنجلتبببببرا، إفرنسبببببا،  :مبببببن

مزيبببد مبببن الفهبببي بحاجبببة ماسبببة إلبببى  ،لمواردهبببا وقوتهبببا البشبببرية
شببرعت فببي جلببب  فببي بلببدانها ذلببك لتحقيببق ، وجنبيببةالعمالببة األ

والواضبببل أن كبببل عمليبببات  الهجبببرة  ،العمالبببة مبببن دول الجنبببوب
الجماعيببة التببي تمببت مببن دول الجنببوب إلببى دول الشببمال خببالل 

كانبت تحبددها حاجبة  ،خيرة مبن القبرن الماضبيالعقود الثالثة األ
 .ك2012 لالمبروك، المجتمعات البشرية

 :الهجرة في فترة االستقالل 2.10

وأصببببحت لكبببل  ،قطبببار علبببى االسبببتقاللحصبببلت جميبببع هبببذه األ
ولكببن فببي نفببس الوقببت لببم تمتلببك مقومببات  ،منهببا حكومببة وطنيببة

لبببم يكبببن ، و بنببباء دولبببة قويبببة ذات اسبببتقالل فبببي جميبببع المجببباالت
ميبين أو شببة وأفقبراء هبم حيث أغلب مواطني كبل قطبر  ،متوافراً 

 ،التحتيبببة فبببي وضبببع غيبببر جيبببد ىغلبببب البنبببأكمبببا كانبببت  ،ميبببينأ
المسبببتقل فببي عالقبببات قطبببار دول الجنببوب ألببذلك دخلبببت معظببم 

 وروبيبببة أخبببرىأمبببا مبببع المسبببتعمر القبببديم أو مبببع بلبببدان إرسبببمية 
هذه المراحل من أهبم مراحبل التطبور التباريخي  ك.2002لالتير، 

حيبببث كانبببت علبببى  ،للهجبببرة مبببن دول الجنبببوب إلبببى دول الشبببمال
م ثبم بعبد 1827مبن قببل فرنسبا عبام  ةسبيل المثال الجزائر محتل

م ثببم المغببرب 1903موريتانيببا عببام م ثببم 1881ذلببك تببونس عببام 
أطبول فتبرة احبتالل مبن  تحبتالجزائبر  وقعتم وبهذا 1912عام 

قببببببل االسبببببتعمار قببببببل أن تحصبببببل دول المغبببببرب العرببببببي علبببببى 
وحصلت كل من المغرب م 1951فاستقلت ليبيا سنة  ،استقاللها

 ،م1960وموريتانيببا عببام  ،م1956وتببونس علببى اسببتقاللها عببام 
لبببببذا شبببببهدت هبببببذه  .ك2012، لتنتبببببوش، م1962والجزائبببببر عبببببام 

مبببن القبببرن  الفتببرات منبببذ بدايبببة السبببتينيات إلبببى أوائبببل السببببعينيات
فقبد كانبت هبذه الفتبرة عالمبة  ،موجات كبيرة من الهجبرة الماضي

 ىحتب ،فارقة في الهجرة إلى دول الشمال المجاورة لدول الجنبوب
أن بع  الدراسات اعتبرت استيعاب هذه العمالة في هذه الفترة 
من العوامل التي ساعدت على استقرار أو تحقيق االسبتقرار فبي 

وفبببي حبببين اعتبرتهبببا دراسبببات أخبببرى بدايبببة  ،منطقبببة دول العببببور
الختفبباء الحبببواجز أمبببام حركبببة العمالببة وتحولهبببا ألحبببد المكونبببات 

حيببث قببدر عببدد المهبباجرين  ،األساسببية لالقتصبباد الببدولي الجديببد
مبببن دول العبببببور إلبببى فرنسببببا وحببببدها فبببي منتصببببف السبببببعينيات 

باإلضببببافة إلبببببى  .ك2012لرشبببببيد،  مليبببببون مهبببباجر 1,1بحببببوالي 
م فتبرة النزاعبات 1989فترة بداية الخمسينيات وحتى عام  اعتبار

نزاعبببًا  45فريقيبببة فشبببهدت القببارة األ ،هليببةألالمسببلحة والحبببروب ا
م  تفجببر النببزاة 1965فمببثاًل فببي عببام  ،عببةمسببلحًا ألسببباب متنو 

م تفجببببر النببببزاة بببببين 1989بببببين الجزائببببر والمغببببرب، وفببببي عببببام 
كبببان سبببببا فيبببه العوامبببل االيدلوجيبببة  ذيوالببب، موريتانيبببا والسبببنغال

بنيبين  :لى النزاعات الحدودية مثلإوالتوجهات الفكرية باإلضافة 
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 والببببذي كببببان بسبببببب الحببببدود والمطالبببببة ،م1963 سببببنة والنيجببببر
 .ك2010لالغرياني،  بالمناطق الغنية بالموارد

 ظهور الهجرة السرية أو غير القانونية 3.10

صبف السببعينيات تزمة البترولية التي عرفها العبالم فبي منبعد األ
مببن القببرن الماضببي أصبببل ينظببر إلببى الهجببرة علببى أنهببا مشببكلة 

ومببن ذلببك ظهببر االتجبباه   ،ينبغببي البحببث لهببا عببن حلببول ناجحببة
نحببو غلببق الحببدود أمببام كببل أنببواة الهجببرة الوافببدة حتببى الالجئببين 

ولببببببم تقتصببببببر هببببببذه السياسببببببة علببببببى الببببببدول  ،سببببببريوالتجمببببببع األ
بعب  البدول المصبدرة  علبىثارها حتبى آبل انعكست  ،المستقبلة

فقامبببببت هبببببي كبببببذلك بمراجعبببببة سياسببببباتها الخاصبببببة  ،للمهببببباجرين
هاكببات المتكببررة مببن بعبب  الببدول فعببل علببى االنت ةبببالهجرة كببرد

. حيبببث بلببب  ك2010لالغريببباني،  بجانبببوتقصبببيرها فبببي حمايبببة األ
 إلبىعدد المهاجرين على سبيل المثال من دول المغبرب العرببي 

وارتفببببببع عببببببدد المهبببببباجرين عببببببام  ،م 1988مليببببببون عببببببام  1.98
كما قدر عدد المهباجرين  ،مليون نسمة 2.1م ليصل إلى 1992

تشبببكل و . ك2008لحمبببد،  يضببباً أيبببون غيبببر الشبببرعيين بنصبببف مل
الهجببببرة الببببواردة مببببن دول الجنببببوب هاجسببببًا أمنيببببًا بالنسبببببة لببببدول 

وروبببببببي حيببببببث يببببببتم ربطهببببببا فببببببي إطببببببار المنظببببببور األ ،الشببببببمال
فعبدم االسبتقرار السياسبي فبي دول  ،باالسبتقرار فبي دول الجنبوب

زيادة تبدفق الالجئبين  :منها ،الجنوب قد يؤدي إلى أسباب أخرى
وروبيبة سبواًء بهبدف العمبل نحو البدول األ أي ،نحو دول الشمال

و االسبببتقرار البببدائم بهبببا. أ ،أو بهبببدف اللجبببوء السياسبببي ،المؤقبببت
يبدي العاملبة المهباجرة إلبى دول الشبمال خر فسن األآومن جانب 

إال أنهببا مببن ، ن كانببت تببؤمن لهببا طاقببة عاملببة شببابة ورخيصببةال و 
ن و وروبيببمببا يسببميه األ علببى شببكل خطببرًا محببتمالً ناحيببة أخببرى ت

هببذه السياسببة التببي انتهجتهببا دول  ،سببالمي الجنببوبيبببالخطر اإل
تببببدفق المهبببباجرين القببببادمين إلببببى دول  قببببفالشببببمال مببببن أجببببل و 

الشببمال والمتمثلببة فببي غلببق الحببدود لببم تسببطع معالجببة المشببكلة 
ببببل زادتهببا حبببدة وأدت إلبببى  ،كمببا كانبببت تسببتهدف هبببذه السياسببية

وز وجببه جديببد للهجببرة وظبباهرة أكثببر خطببورة هببي الهجببرة غيببر بببر 
شبددت دول الشبمال بشبكل كبيببر  كمبا .ك2012لرشبيد،  الشبرعية

والتببي  ،لفيبة الثالثببةسياسببة إدارة حركبة الهجببرة منبذ بدايببة األ علبى
تهببببدف إلببببى الحببببد مببببن عببببدد المهبببباجرين غيببببر الشببببرعيين الببببذين 

ة بببين تزايببد يصببلون إلببى بلببدانها لدرجببة أصبببحت العالقببة طرديبب

وببين سببن الببنظم القانونيببة للهجببرة  ،نسببة الهجببرة مببن أجببل العمببل
 .ك2012لالمبروك،  بهدف حماية حقوق العمال

 واقع وطبيعة الهجرة غير الشرعية .11

 ،االستقرار يمثل أحد عوامل الجدب وخاصة االستقرار السياسبي
مكانيببة ال والتقبدم االقتصبادي البذي يببوفر للمهباجرين حريبة العمبل و 

وانفتبباح المجتمعببات  ،وظببروف العمببل المنببت  ،الرقببي الحضبباري
وبالتالي إمكانيبة تحقيبق العبالم لذاتبه وتنميبة  ،على العلم والعلماء

إلببببى الكفبببباءات العلميببببة  ةقدراتببببه وكببببون البلببببدان المتقدمببببة بحاجبببب
جعلتهبا تسبن التشبريعات والقبوانين التبي تشبجع الكفباءات  ،والفنية

مكانيبات لهبم فبي تلبك المجتمعبات التبي اإل وتسهيل، على الهجرة
هجببرة العقببول أي  :نيت الهجببرة نببوعذفبببذلك أخبب ،يهبباجرون إليهببا

وهجبببرة العمالبببة أي  ،خاصبببةالقبببدرات الذوى  كالعلمببباء والبببباحثينل
فلكببل دوره  ،وكالهمببا يببؤثر فقدانببه علببى المجتمببع سببلبياً  كعمببالالل

 ك،2012لتنتوش،  في مجال فعال في المجتمع

للمهباجرين حيبث بلب   القبارات اسبتقباالً  كببرأ وروبية هبياألالقارة 
 ،مليبون نسبمة 49.4م حبوالى 1990مجموة المهاجرين في عام 
 مليببببببببون نسببببببببمة 64.1م إلببببببببى2005وقببببببببد وصببببببببلت فببببببببي سببببببببنة 

. وعليببه سببوف يببتم تنبباول فببي هببذا المبحببث ك2008لالغدامسببي، 
 ذوطببببرق أو منافببببب ،الببببدوافع أو األسببببباب للهجبببببرة غيببببر الشبببببرعية

والتطببببرق إلببببى انعكاسببببات الهجببببرة غيببببر  ،يةعر شببببرة غيببببر الالهجبببب
 ، من خالل المطالب التالية: الشرعية

 الدوافع واألسباب للهجرة غير الشرعية 1.11

بطبيعبببة الحبببال لبببيس مبببن السبببهل أن يقببببل اإلنسبببان تغيبببر مكبببان 
 ،أي الهجرة من موطنه األصلي إلى دولة أو قبارة أخبرى ،إقامته
ملحة تسهم في عدم ارتياحه أو شعوره  ذا كانت هناك دوافعإإال 

ن سوعلى أية حال ف ،بالعجز عن تلبية متطلبات موطنه األصلي
الدوافع أو األسباب التي تسهم فبي حبدوث الهجبرة غيبر الشبرعية 

 متعددة يمكن إجمالها فيما يأتي:

 الدافع االقتصادي: 

فمعبببدل  ،ساسببية للهجبببرةسبببباب األيعتبببر هبببذا الببدافع مبببن أحببد األ
دوالر بينمببا معببدل  4000فببي دول الجنببوب  السببنوي دخببل الفببرد

. ك2002لفبارغوس،  دوالر 20000دخل الفرد في دول الشمال 
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فبالتالي فسن  دول الجنوب تعاني من عجز متواصل في موازين 
وعببدم القببدرة علببى تغطيببة النفقببات خاصببة أن أغلببب  ،عاتهاو مببدف

ى الزراعبة التقليديبة التبي اقتصاديات هذه الدول يعتمد أساسبًا علب
تبببرتبط ببببالظروف المناخيبببة واإلمكانيبببات الماديبببة التبببي تسببباعدها 
علببى التصببدير، باإلضببافة إلببى تزايببد مديونيببة هببذه الببدول الفقيببرة 

 عجلببة ومببا يرافببق ذلببك مببن عببدم القببدرة علببى دفببع ،للببدول الغنيببة
والحد من تفاقم ظاهرة البطالة وانتشار الحباالت  ،التنمية الشاملة

االجتماعية المتردية. كما أنه في بع  المجتمعات يتضبل فيهبا 
ولببذلك نجبببد  ،فبببرا العمببل وازديبباد حجبببم البطالببة انعببدامأو قلببة 

بسببببب فقبببدان  ،إلبببى الهجبببرة غيبببر الشبببرعية يتجبببهأغلبببب الشبببباب 
األمل فبي إيجباد فبرا عمبل سبواًء فبي تخصصبهم أو حتبى فبي 

 ،فقبببد أصببببحت البطالبببة مثبببل الشببببل البببذي يبببراود الشبببباب ،غيبببره
ارتفباة متزايبد مبن وبالمقابل أصبحت المعيشة صعبة لمبا يقابلهبا 

فبببي األسبببعار وانخفبببا  فبببي مسبببتويات البببدخل. ففبببي مثبببل هبببذه 
الحالبببة يتضببببل الفبببرق الشاسببببع ببببين الببببدول الناميبببة الفقيببببرة التببببي 

 ك.2009ي، لالشهاو  ةتصعب فيها المعيشة وبين الدول المتقدم

 الدافع االجتماعي والثقافي: 

حيببببث  ،تشبببهد دول الشببببمال المتقبببدم ارتفبببباة نسبببببة عبببدد السببببكان
قابلببة لالرتفبباة وهببي  ،%23حببوالي  م2025يتوقببع أن تبلبب  سببنة 

أدى ذلبببك إلبببى  ،فبببي نسببببة البببوالدات علبببى مسبببتوى دول الجنبببوب
فقببببدان السببببيطرة علببببى نموهببببا والتنبببباغم بببببين النمببببو الببببديموغرافي 

كمببببا أن للتعلببببيم دور كبيببببر فببببي تكببببوين شخصببببية  ،اديواالقتصبببب
من االنحرافبات، لبذلك فبسن االنقطباة  اً الفرد وثقافته التي تعد واقي

المبكببر عببن الدراسببة مببن شببأنه أن يجعببل الفببرد ينتمببي إلببى فئببة 
ثببم يقببف عبباجزًا عببن تحقيببق أحالمببه ومتطلبببات حياتببه  ،ضببعيفة
سببهل االنقيبباد إلببى ولببد لديببه شببعور باإلحببباط ييوبالتببالي  ،اليوميببة

شبببببتى أنبببببواة الظبببببواهر والتبببببي مبببببن بينهبببببا ظببببباهرة الهجبببببرة غيبببببر 
الشرعية. فاإلمكانيات المحدودة لدول الجنوب وعدم قدرتها على 

دفبببع بالعديبببد مبببن الشبببباب  ؛تبببوفير المرافبببق الضبببرورية لمواطنيهبببا
للسفر إلى بلبدان الشبمال بطريقبة شبرعية أو غيبر شبرعية، وذلبك 

وعبدم  ،بالمجتمعات الغربية المتأثرةتبطة و لتحقيق طموحاتهم المر 
وعبببيهم بالصبببعوبات التبببي مبببن الممكبببن التعبببر  لهبببا، حيبببث إن 
قنبباعتهم مبنيببة علببى فهببم خبباطا للوضببعية الصببحيحة، حيببث إن 
أغلببب المهبباجرين مببن فئببة الشببباب غيببر المثقببف وغيببر الببواعي، 

يجعل ما يقبوم ببه ال لشبيء إال أنهبم يريبدون االلتحباق بمبن  هذاو 
 .ك2009لالزوي،  هم في هذا المجالسبقو 

 منيالدافع السياسي واأل: 

بهببا دول الجنببوب المتخلببف مببن قبببل  تلظببروف التببي مببر لنتيجببة 
وعبدم اسبتقاللها ومواكبتهبا  ،حبل بهبا لبذيا االسبتعمارياالحبتالل 

ل فئات معينة إلى السبلطة جعلهبا تأخبذ فبي و ووص ،لركب التقدم
 ادارة بمببببوتعمببببل علببببى توجيببببه االقتصبببباد واإل ،السببببيطرة والببببتحكم

وضباة يقبع التصبادم ببين ففبي مثبل هبذه األ ،يتماشى مع أهبدافها
وبببين العقليببة  ،هببذه الفئببة المسببيطرة وبببين رجببال العلببم والمثقفببين

وضبباة باإلضببافة إلببى أن هببذه األ ،المسببيطرة التببي جمببدت العلببم
مببا كببان انعكسبت علببى مكببانتهم االجتماعيببة وأحبوالهم المعيشببية م

فمبببع وجبببود االضبببطرابات السياسبببية والشبببعور  ،سبببببًا فبببي الهجبببرة
كلهبببا  ،باالضبببطهاد والخبببوف مبببن المصبببير وعبببدم تبببوفر الحريبببات

بحيببث  ،فببراد والجماعببات إلببى الهجببرةدفع بببالكثير مببن األتببمببور أ
هليببة والدوليببة سببببًا يعببد عببدم االسببتقرار النبباجم جببراء الحببروب األ

حيببببث يقصببببد  ،محببببل الدراسببببةسببببباب الرئيسببببية للظبببباهرة األمببببن 
ومببن بعببد يطلبببون مببا يعببرف  ،منبباً أكثببر المهبباجرون المنبباطق األ

الببببببببدافع   .ك2012لتنتببببببببوش،  نسببببببببانيببببببببباللجوء السياسببببببببي أو اإل
السياسي يعتبر من أهم العوامل أو الدوافع المؤثرة بشكل رئيسبي 

مثببل مببا حببدث فببي الجزائببر مببن الحببروب  ،فببي الوقببت الحاضببر
الحبببببرب و  ،تسبببببعينيات القبببببرن الماضبببببي هليبببببة والنزاعبببببات فبببببياأل
وانبببببدلع القتبببببال لالنتقبببببام ببببببين القبائبببببل فبببببي  ،هليبببببة فبببببي انجبببببوالاأل

كمببا تصبباعد القتببال بببين أبنبباء السببودان فببي الشببمال  ،الصببومال
كما عمت الفوضى فبي كينيبا بسببب  ،م2008والجنوب في سنة 

ومبببا تمبببر ببببه دول الجنبببوب فبببي القبببرن  ،الصبببراة علبببى السبببلطة
ببببرز ألببذا فمبببن  ،عبببدم االسببتقرار السياسبببي مببنين الواحببد والعشبببر 

غيبببببباب  محبببببباور عببببببدم االسببببببتقرار السياسببببببي والتببببببي تتمثببببببل فببببببي
الديمقراطية وانتهاكات حقوق االنسان، وظاهرة الفساد السياسبي، 

 وعدم تقدير الكفاءات العلمية والسياسية والنزاعات المسلحة.

 الدافع النفسي: 

يكمن الدافع النفسي الذي يسهم في حدوث الهجرة غير الشرعية 
الرغبببة فبي الفبرار مببن كبذلك  ،الحريبة الدينيببة والسياسبية فبي عبدم

وخيبر مثبال  ،االضطهادات التي تصادفهم في أوطانهم األصبلية
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على ذلك الهجرات إلبى العبالم الجديبد، وهجبرة اليهبود مبن ألمانيبا 
 ،هاد إبببان الحكومببة النازيببةإلببى فلسببطين عنببدما تعرضببوا لالضببط

 4/3ومببا تعببر  لببه الببروس إبببان الثببورة البلشببفية إذ أن حببوالي 
بسببببب اضبببطهاد  وذلبببك مليبببون روسبببي قبببد هجبببروا مبببن مبببوطنهم

 .ك2009لالزوي،  ةالثورة البلشفي

 لدوافع الجررافيةا: 

الشببببك فببببي أن البيئببببة القاسببببية مببببن حيببببث الحببببرارة، والجفبببباف،  
كالفيضانات، والببراكين، والبزالزل،  والتصحر، والكوارث الطبيعية

كلهببببا أسببببباب تببببدفع السببببكان إلببببى  ،وبئببببةوالمجاعببببة، وانتشببببار األ
اق حبزام الجفباف غالببًا مبا تعباني طبفالدول الواقعبة فبي ن ،الهجرة

البببذى  ،ثيوبيبببا، والصبببومال، وتشببباد، والسبببنغالإمبببن مشببباكل مثبببل 
لحبببباق خسببببائر فادحببببة بالقطبببباة إتسبببببب موقعهببببا الجغرافببببي فببببي 

 ،م2000مليببببببببون دوالر عببببببببام  140الزراعببببببببي قببببببببدرت بحببببببببوال 
خببببرى نتيجببببة االسببببتخدام أنتببببا  الزراعببببي فببببي دول وانخفبببب  اإل

 ،فأصبحت بذلك التربة فقيرة ،السيء والبدائي لألراضي الزراعية
 لأبببببو الزراعيببببة باإلضببببافة للعناصببببر التببببي تحتاجهببببا المحاصببببيل

 .ك2014خشيم، 

ى نمبببط الهجبببرة غيبببر وخالصبببة القبببول أن مبببن أببببرز الشبببواهد علببب
الشبببرعية هبببي هجبببرة العبببرب واألفارقبببة جنبببوب الصبببحراء الكببببرى 

والتببببي  ،عبببببر البحببببر األبببببي  المتوسببببط إلببببى الببببدول األوروبيببببة
لببت خببالل تسببعينيات القببرن العشببرين ومطلببع القببرن اانتشببرت والز 

تبأثير العوامبل السياسبية،  ىوهذا كلبه يعبود إلب ،الحادي والعشرين
عيببببة، والثقافيببببة التببببي الزالببببت تلعببببب دورًا واالقتصببببادية، واالجتما

التببي أخببدت تببزداد بزيببادة و  ،مببؤثرًا فببي تفبباقم هببذه الظبباهرة السببلبية
 . ك2011لشادي،  كالعالم الثالثلالمشكالت في عالم الجنوب 

 شرعيةالهجرة غير ال ذطرق ومناف 2.11

ساليب للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب أهناك عدة طرق و 
 والتي تمثلت في اآلتي: ،دول الشمال المتقدمالمتخلف إلى 

  لقبببد تمثلبببت األسبببباب الرئيسبببة  البريدددة صالصدددحراوية  ذالمنافددد
األوضبببببببباة االقتصببببببببادية،  فببببببببيورواء الهجببببببببرة غيببببببببر الشببببببببرعية 

يعبيش  ذينسبان البوالتي جعلبت مبن اإل ،والسياسية، واالجتماعية
األمبببر  ،س والفقبببر والمبببر أاليببب يعببباني وهبببو فبببي  دول الجنبببوب

الصببحراوية   ذذي دفعببه إلببى الهجببرة غيببر الشببرعية عبببر المنافببالبب

 خبببببرىفة األضببببببالوصبببببول إلبببببى ال ومعتقبببببداً  ،خطارهببببباأمبببببتحماًل 
قعهم تحبببت أيبببدى سماسبببرة و األمبببر البببذي يببب ،ك2012لالمببببروك، 

 ذيببببففهببببم مجموعببببة مببببن األفببببراد اعتببببادوا التخطببببيط لتن ،التهريببببب
خبار  الببالد جرامية في مجال تهريبب األفبراد إلبى مخططاتهم اإل

بع  منهم يقبوم بسيهبام البراغبين أن الحيث  ،بطرق غير شرعية
السببفر لببدول الشببمال مببن خببالل تببذليل الصببعاب لهببم لحببين فببي 

مقاببببل مببببال   ، وذلبببكوصبببولهم إلبببى البببدول المبببراد البببذهاب إليهبببا
حيببث ب ،معهببم بتجمعببيهم بمببدن معينببة االتفبباقويببتم  ،ماليببة كبيببرة

أو فبببي سبببيارات  ،ام فبببي الصبببحراءقبببدعلبببى األ تم الرحلبببة سبببيراً تببب
وغالببببًا مبببا يتخلبببل هبببذه الرحلبببة صبببعوبات مبببا ببببين فقبببدان  ،شبببحن

أو أن يحببببببدث صببببببراة بببببببين  ،أو العطببببببش،أو الجببببببوة  ،الطببببببرق
 .ك2011لشادي،  المجموعات المهاجرة من أجل البقاء

  ببي  أثناء عبور المهاجرين للبحبر األفي   البحريةص ذالمناف
هببذا بعببد  ،رطمببن المصبباعب والمخبباالمتوسببط يواجهببون العديببد 

 شار الصببببببحراء الكبببببببرى مببببببن جببببببوة وعطببببببطببببببخأهم مببببببن حنجببببببا
حيببث يببتم االتفبباق مببع األفببراد العبباملين فببي  .ك2012لالمبببروك، 

الصببيد البحببري باالتفبباق مببع سماسببرة تهريببب األفببراد علببى شببراء 
مببن أحببد مببواني الصببيد  ابحببار بهببليببتم اإل ،مراكببب الصببيدبعبب  

وتقبببوم  ،ى منطقبببة الهجببرة غيبببر الشببرعيةإلببى أن يببتم وصبببولها إلبب
أو عببن  ،وجبه مباشببرة إلبى البلببد المبراد الوصببول إليبهتالمراكبب بال

ومعظبببم حببباالت السبببفر بواسبببطة هبببذه  ،طريبببق المراكبببب التجاريبببة
إمبببا أن  ،المراكببب المتهالكبببة غالببببًا مبببا ينتهبببي بمأسببباة للمهببباجرين

أو أن تعود مرة أخرى إلى   ،تغرق المراكب قبل استكمال الرحلة
 السببواحل نتيجببة لوجببود عطببل بهببا حتببي يببتم صببيانتها مببن جديببد

 .ك2011لشادي، 

 هجرة غير الشرعيةالناجمة للاالنعكاسات  3.11

الشك أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تعد تهدد منطقبة معينبة 
نهببببا أإذ  ،بببببل إنهببببا تعببببدت ذلببببك بكثيببببر ،أو دولببببة معينببببة بببببذاتها،

واألخبا البدول األفريقيبة المغاربيبة  ،د العبالم بأسبرهأصبحت تهد
واألوروبيبببة، حيبببث إن هبببذه المنببباطق البببثالث منهبببا دول مصبببدرة 

 ،ومنهبا البدول المعنيبة ببالهجرة ،ومنها دول طريق عببور ،للهجرة
التببببي يرغببببب فببببي الهجببببرة إليهببببا. وعليببببه سببببوف يببببتم تنبببباول : أي

  :ثارواآلن حيث المخاطر مهجرة غير الشرعية للاالنعكاسات 
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 المخاطر الناجمة عن الهجرة غير الشرعية: 

لوحظ خالل هذه الفترة أن اآلالف من مختلف الجنسيات تتواجد 
وبتواجبببدها هبببذا تعمبببل فبببي المبببزارة والمصبببانع  ،فبببي دول العببببور

وببببدخولهم ألراضبببي دول  ،ومختلبببف النشببباطات األخبببرى كعمبببال
نهم ال يخلببون فببسفببي هببذه الحالببة ، العبببور وبطريقببة غيببر قانونيببة

وغيرهبببببا مبببببن  ،مخببببباطر سبببببلبية منهبببببا صبببببحية وأمنيبببببة عبببببدةمبببببن 
هبذه  ،المخاطر األخرى على دول العبور والدول المعنية بالهجرة

 المخاطر يمكن توضيحها في اآلتي:

منيببة: للهجببرة غيببر الشببرعية أخطببار المخبباطر السياسببية واأل. 1
والتبببي تتمثبببل فبببي تهريبببب أشبببخاا هببباربين مبببن  ،ناجمبببة عنهبببا

وذلببببك لقيببببامهم بأعمببببال غيببببر شببببرعية. باإلضببببافة إلببببى  ،القببببانون
وجود عناصر في دول العبور مثاًل هم أصباًل جواسبيس يعملبون 

والببع  مبن  ،ولكن في الظاهر هو مجرد عامل ،لصالل دولهم
المهبباجرين بطببرق غيببر شببرعية يسببعون لتببدمير أو وضببع خطببط 

في نظام قائم في دولبة مبا مبن دول العببور أو البدول لخلق نزاة 
  .ك2004لبوعود،  المستهدفة بالهجرة

 لبببىفبببي الغالبببب يترتبببب ع المخببباطر الصبببحية واالجتماعيبببة:. 2
وذلك ألنهبم ال  ،دخول المهاجرين غير الشرعيين أخطار صحية

وال يملكببون شببهادات صببحية تفيبببد  ،يخضببعون للمراقبببة الصببحية
لسبببارية والمتوطنبببة، والتحصبببين والتطعبببيم خلبببوهم مبببن األمبببرا  ا

ضبببد هبببذه األمبببرا  المعديبببة والمزمنبببة، وعبببن طريبببق الدراسبببات 
واألبحببببباث الطبيبببببة اتضبببببل أن أغلبببببب المهببببباجرين بصبببببورة غيبببببر 
شببرعية يكونببون مصببابين بهببذه األمببرا ، والخطيببر هنببا أن هببذه 

المجتمعببببات والقببببرى،  داخببببلالفئببببة مببببن المهبببباجرين نجببببدهم فببببي 
تى فبي المطباعم، والمخبابز، والمبزارة، وغيرهبا، وأحيانًا نجدهم ح

وهنا يتم نقل هذه األمرا  المعديبة مبن شبخا إلبى آخبر حتبى 
 .ك2006لمحي الدين،  عن طريق السلع والخدمات

 اآلثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية: 

منذ بداية القرن العشرين تشهد دول الجنوب هجرة أفريقيبة غيبر  
شرعية واسعة المدى، فهذه الهجرة تواصل حركتها مبن مصبدرها 

لسببلطان،  اووصببواًل إلببى أوروببب ،ومببرورًا بببدول العبببور إن وجببدت
 واسعة منها: ثارأ، ولهذه الهجرة ك1997

عيببببة ثببببار اجتماأاآلثببببار االجتماعيببببة: للهجببببرة غيببببر الشببببرعية . 1
على جميع البلدان والمؤسسات ذات العالقة، إضافة إلى تأثيرها 
االجتمبببباعي المباشببببر علببببى المهبببباجر غيببببر الشببببرعي الببببذي قببببد 

اآلثبببار االجتماعيبببة تلبببك يتعبببر  للمبببوت فبببي البحبببر، فمبببن أحبببد 
التفكك األسري واالجتماعي، حيث إن المهاجر سيواجه بال شك 

أسببرته وأهلببه وذويببه، وفببي فببي البببالد األم تفككببًا أسببريًا إذ يتببرك 
جميبببع األحبببوال سبببيقتلع المهببباجر مبببن رواببببط اجتماعيبببة بمبببا فبببي 

وهببببذا سببببيؤثر علببببى اسببببتقراره  ،ذلببببك أقببببرب رابطببببة وهببببي األسببببرة
كمبببا االجتمببباعي وانتمائبببه اإلنسببباني، وكبببذلك روابطبببه فبببي بلبببده. 

شبببكات تهريببب المهبباجرين األفارقببة وغيببر األفارقببة إلببى  تظهببر 
سببببانيالثبببل بلبببدان جنبببوب المتوسبببط م فهبببذه الشببببكات  كإيطاليبببا، وال

تعامل المهاجرين بطريقة غير إنسانية وتسبتغلهم وتعتببرهم سبلعة 
بشرية، وهذه الشببكات ببدأت لهبا تقنياتهبا وأسباليبها وتملبك أمبوااًل 

ويصبعب معرفتهبا علبى الشبخا  ،طائلة مبن خبالل هبذا النشباط
سبباليب ذه الجماعببة أفلهبب ،الببذي ال يملببك الخبببرة فببي هببذا المجببال

قويببة فببي التعامببل تصببل إلببى إلقبباء المهبباجرين فببي البحببر إذا زاد 
 .ك2009لالزوي،  مثاًل عن الحمولة المقررة ،العدد في القارب

اآلثبببار االقتصببببادية: للهجببببرة غيببببر الشببببرعية آثببببار اقتصببببادية . 2
علببببببى مختلببببببف المسببببببتويات سبببببببواًء علببببببى الببببببدول المصبببببببدرة أو 

ل الناميببة، والتببي ال يببزال وغالبببًا مببا تكببون مببن الببدو  ،المستضببيفة
ؤدي إلى نقا تمما  ،اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة

ونقببا فببي إنتببا  المحاصببيل  ،فببي اليببد العاملببة فببي هببذه الدولببة
فببي  ،الزراعيببة، بينمببا فببي الجانببب اآلخببر وهببو الدولببة المسببتقبلة

هببذه الحالببة يببؤدي المهبباجر إلببى تببوفير اليببد العاملببة لهببذه الدولببة 
علببببي، حيببببث يقببببول بعبببب  الببببباحثين مببببا يفيببببد التفسببببير بشببببكل ف

االقتصادي للهجرة بقبولهم: إن المهباجر يتبرك وطنبه أصباًل بحثبًا 
 .ك1998لجلبي،  لعن عم

 التبي القسرية السياسيةاآلثار  منية: ومناآلثار السياسية واأل. 3

 التبدخل أن أي واالسبتيالء، والتهديبد القبوة ضغط الهجرة إلى تدفع

 هجبرة إلبى يبؤدي البدول مبن دولبة أيبة مبن الخبارجي العسبكري

 كبذلك يبؤدي المحلبي السياسبي الضبغط أن إلبى إضبافة خارجيبة،

 الديمقراطيبة متنعبد حيبث الناميبة البدول معظبم ففبي الهجبرة، إلبى

 والمعبتقالت السبجون إلبى الناس ويساق ،الدكتاتورية النظمن وتس

 الطارئبة الظبروف بعب  تعتببر كمبا محاكمبة، أو سببب مبا دون
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 للهجبرة المسبببة العوامبل من ما مجتمع على دولية عقوبات يقاةسك
 . ك2000لالفيل، 

تتسبببببم ببببببالغمو  وخارجبببببة عبببببن دائبببببرة القبببببانون ة هبببببذه الظببببباهر ف
المتعببارف عليببه بببين الببدول، فهببي تشببكل عبئببًا ثقببياًل علببى كامببل 

ومبببببا يتطلببببببه تبببببدفق هبببببذه  ،دول العببببببور وكبببببذلك دول الوصبببببول
لرصبببد ومتابعبببة  ؛األعبببداد مبببن اسبببتحقاقات ماديبببة وبشبببرية وفنيبببة

وكشببف وضبببط هببذه الحبباالت، وبمببا يشببكله تببدفق هببذه األعببداد 
التببببي تختلببببف فببببي طبيعببببة شخصببببيتها وثقافتهببببا ومقاصببببدها مببببن 
خطببببر علببببى األمببببن السياسببببي واالجتمبببباعي واالقتصببببادي، ومببببا 

واسببتقرارها، وتجعلهببا  ى تخببل بببأمن هببذه الببدولضببتشببكله مببن فو 
في حالة استنفار متواصل، فالذين يتدفقون بطريقبة غيبر منظمبة 
يمكببببن أن يكونببببوا مصببببدرًا حقيقيببببًا ألشببببكال مببببن الخطببببر األمنببببي 
 ،والصبببحي لبلبببدان العببببور، وأداة سبببلبية للعببببث بببباألمن البببوطني

ووسبببيلة لتهديبببد االسبببتقرار، كمبببا أنهبببا وسبببيلة سبببهلة الصبببطيادها 
أمنية وسياسية معاديبة، فهبذه األوضباة تكبون وتوظيفها ألهداف 

سبببببًا إلقامبببة المزيبببد مبببن األزمبببات السياسبببية ببببين البببدول التبببي ال 
تكبببون مصبببدرا للتعببباون البنببباء، ببببل هبببي واقفبببة لتصبببيد األخطببباء 

 .ك2007لالحوات،  وتحميل كل طرف أعباء هذه المشكلة

اآلثببار الصببحية: للهجببرة غيببر الشببرعية آثببار صببحية يحملهببا . 4
حيببببث إن مببببنهم المصببببابين بببببأمرا   ،المهبببباجر خببببالل هجرتببببه

معديببة ومببنهم مببن أصببيبوا خببالل الرحلببة، وأنببه مببنهم مببن يحمببل 
وفقبدان المناعبة  ،والتهاب الكبد ،المالريا :أمراضًا مستوطنة مثل

المكتسببببببة لاإليبببببدزك وغيرهبببببا، وهبببببذه األمبببببرا  معديبببببة وصبببببعبة 
ضببببببمن وخطيببببببرة وسببببببهلة االنتشببببببار، فببببببسذا كببببببان مببببببن  ،العببببببال 

باإلصبابة بهبذا  اً المهاجرين شخا مصاب أصبل الجميبع مهبدد
المبببر  بمبببا فبببي ذلبببك رجبببال األمبببن البببذين يتعببباملون معهبببم لبببو 

 .ك2007لالحوات،  عثروا عليهم

 لهجرة غير الشرعية للتعامل مع االسياسيات الحكومية  .12

اشببتملت معظببم هببذه االتفاقيببات و خاصببة اتفاقيببة أمسببتردام علببى 
أهببببم القضببببايا المتعلقببببة بانتقببببال األشببببخاا داخببببل أقبببباليم الببببدول 
األعضبباء سببواًء كببانوا رعايببا لهببذه البلببدان أو أجانببب، و سبباهمت 
كثيرا في بناء سياسة أوروبية مشتركة فبي مجبال الهجبرة واللجبوء 

تمنببببببع دخببببببول  التببببببي ةممبببببا أدى بببببببالبع  إلببببببى وصببببببفها بالقلعبببببب
 األجانب. 

 مبادرات من قبل دول الشمال 1.12

 ذنحببو اتخببا خيببرة مببيالً هببرت سياسببة دول الشببمال فببي الفتببرة األظأ
وهبببذا ، لمنيبببة مشبببددة للحبببد مببن الهجبببرة غيبببر الشبببرعيةأجببراءات إ
ن مبببن المهتمبببين بمجبببال الهجبببرة غيبببر و مبببر قبببد ينتقبببده الكثيبببر ألا

الحبببببل فبببببي دعبببببم التنميبببببة البببببذي يبببببرون فيبببببه  األمبببببر ك،الشبببببرعية
والببببذي يعتبببببر المصببببدر  ،االقتصببببادية بببببدول الجنببببوب المتخلببببف

 مبادرات منها: وهناك عدة ،للهجرة غير الشرعية

  اإلسبانية –اإليطالية المبادرة: 

 :ك2007 لعثمان، جوانب رئيسية تتمثل في االتي ةتناولت ثالث

وهذا الجانب يعني الكثيبر ألوروببا وخصوًصبا  الجانب األمني: -
بعد حرب الخلي  الثانية التي جعلت أوروبا تدرك أهميبة وجبود 
آليببببة تمنببببع وقببببوة مثببببل هببببذه األزمببببات، ولببببذلك احتببببوت الورقببببة 
األمنية على تعزيز الثقة المتبادلة فبي النبواحي المختلفبة ومنهبا 

آليبببة منبببع العسببكرية، وآليبببة إلدارة األزمبببات وتوفيببق الرغببببات، و 
 انتشار أسلحة الدمار الشامل.

: ويهبدف إلبى تحقيبق الفبرا المناسببة مبن الجانب االقتصادي -
لتكبون آليبة  ،أجل تنمية اقتصادية متوازنة في حو  المتوسط

 لمنع تدفق الهجرة من الجنوب إلى الشمال.

إلبى تفعيبل الحبوار ببين  هبذا الجانبب : يطمبلالجانب اإلنسداني -
والتوفيبببببببق ببببببببين البببببببرؤى  ،الثقافبببببببات وتقريبببببببب وجهبببببببات النظبببببببر

واألهداف بالتعويل علبى مبدرك مشبترك لحقيقبة تاريخيبة تشبجع 
على الحوار، فمنطقة البحر المتوسط ذات بعد ثقافي فيهبا مبن 
أوجه التشابه ما يدفع إلى خلق نوة من التعاون لتفبادي العديبد 

ي منهبا البدول المتوسبطية مثبل اإلرهباب من المشاكل التي تعان
 والعنف والتطرف وقضايا البيئة و الهجرة.   

  5+5المبادرة الفرنسية:  

ل االتحبباد دو فببي  والمتمثلببة كخمسببة زائببد خمسببةلتضببم مجموعببة 
والمتمثلببببة فببببي اسبببببانيا،   وروبيببببةاالدول والبببب الخمببببس  المغبببباربي

 االتحباد غطباءتعمل تحبت فرنسا، ايطاليا، البرتغال، مالطا التي 
األمببن و التنميببة و وتهببتم بمسببائل الشببراكة االقتصببادية،  ،األوروبببي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 وقمببببع الهجببببرة غيببببر الشببببرعية. ،ةوتنظببببيم الهجببببر  ،فببببي المنطقببببة
فيمببا بينهببا   إلببى تطببوير العالقببات وتسببعى هببذه المجموعببة أيضبباً 
والتبببببادل  ،والثقافيببببة ،االجتماعيببببة فبببي مختلببببف المجبببباالت منهببببا:

بببي و ور تزايببد االهتمببام األي ،والتكنولببوجي بببين أعضببائها ،العلمببي
حيبببث شبببهدت المنطقببببة ، بالبببدول المطلبببة علبببى البحبببر المتوسبببط

ك قواسبببم مشبببتركة ببببين دول الشبببمال لبببن هناأممبببا يؤكبببد  ،تجادبببباً 
ا تهببدف مببك لببى التباعببدإوأخببرى تببدعو  ،تببدعو للتعبباون والجنببوب

لى محاولة إليجاد صبيغة صبلبة مشبتركة إسياسات دول الشمال 
وذلببك لغببر  مكافحببة القضببايا المشببتركة مببن  ،مببع دول العبببور

لالتقريبببر  للبببى الشبببماإبينهبببا الهجبببرة غيبببر الشبببرعية مبببن الجنبببوب 
 ك.2004االستراتيجي العربي، 

  -حيث تم التوصل خالل االجتماة فبي تبونس فبي شبهر لأكتبوبر
لالبدويبي،  مك إلى اتفاق األطراف المجتمعة على ما يلبي 2002
  ك:2013

 .تبادل المعلومات حول اتجاهات الهجرة 
 .محاربة الهجرة غير المشروعة 
 .تنظيم هجرة العمالة     

 بين دول الشمال ودول الجنوب السيناريوهات 2.12

االهتمببببام باسببببتقرار دول الجنببببوب يمكببببن قراءتببببه مببببن خببببالل ن إ
مهتمببة بهببذه حواريببة  مشبباركة دول الشببمال فببي أكثببر مببن عمليببة 

 :ك2002لخشيم،  القضية من بينها

غيبببببر الرسبببببمي ببببببين البببببدول المتوسبببببطية والببببببدول  لسبببببيناريوا. 1
األعضبباء فببي حلببف األطلسببي، والببذي يهببدف إلببى إقامببة شببراكة 

 المتوسط. البحر األبي  من أجل السالم في حو 

بين اتحاد أوروبا الغربيبة والبدول المتوسبطية، وهبي  السيناريو. 2
نظبببًرا ألنهبببا  ؛مببببادرة ال تحظبببى بتأييبببد البببدول العربيبببة المتوسبببطية

ح تشببكيل قببوات تببدخل سببريع بريببة وبحريببة ألسببباب إنسببانية، تقتببر 
 تأكيًدا لمبدأ األمن الجماعي.

األورومتوسببببطي إلقامببببة شببببراكة أمنيببببة، تأخببببذ فببببي  السببببيناريو. 3
الحسببببان األبعبببباد االقتصببببادية واالجتماعيبببة والسياسببببية والثقافيببببة 

 للعالقات األوروبية المتوسطية.
 

 :جل التنميةأالتعاون من  3.12

يعبد تنفيبذ سياسببة دول الشبمال تجبباه دول الجنبوب كمببا تقبرر فببي 
يسببتدعي الكثيببر مببن األمببر الببذي ، م1995اعببالن برشببلونة سببنة 

 وثيقببباً  جنبببوب مرتبطبببة ارتباًطببباً الإذ إن اقتصببباديات دول  ،الجهبببد
دول الشببمال علببى جميببع المسببتويات، التبببادالت فببي باالقتصبباد 

ات، هببات، مسباعدات، التجارية، حركة رؤوس األموال لاسبتثمار 
...ك، وأكثبببر مبببن ذلبببك أن هبببذا   تحبببويالت المهببباجرين،  قبببرو 

لببذا يمكببن القببول أن هنبباك  االرتببباط يببزداد تعمقًببا يوًمببا بعببد يببوم.
جملبببة مبببن العوامببببل مبببن شبببأنها أن تسبببباعد علبببى تسبببهيل مهمببببة 

 التعاون بين الشمال والجنوب هي:

طببور التعبباون قضببية مصببالل مشببتركة: أسبباس كببل تعبباون وت. 1
هبو اعتمبباد هببذا التعبباون علببى مببدأ المصببالل المشببتركة بببين كببل 

 ك.1993لالعياري،  األطراف المشتركة

اإلرادة السياسية الواضحة: التعاون من أجل تنمية متوسطية . 2
جماعيببة يحتببا  فببي األسبباس إلببى إرادة سياسببية جماعيببة ثابتببة، 

وجبود فاإلرادة السياسية تحققت بوضوح في مؤتمر برشلونة لمبع 
دولببة هببي األعضبباء فببي  15مصببالل مشببتركةك عنببدما اجتمعببت 

دولبببة هبببي دول جنبببوب وشببببرق  12االتحببباد األوروببببي آنبببذاك، و
المتوسببببط؛ لبحببببث مسببببتقبل التعبببباون األوروبببببي المتوسببببطي مببببن 
خالل مرحلة أولية هي توقيع اتفاقيات الشراكة ببين دول االتحباد 

 ك.1993 لالعياري، األوروبي، ودول جنوب وشرق المتوسط

الرغبة في التفاعل مبع حضبارة الغيبر: العالقبة المطلوببة فبي . 3
حالببة التعبباون المتوسببطي هببي الحببوار والتفاعببل الحضبباري بببين 
الحضارة العربية والحضارة الغربية، فالموقف السليم في عالقات 
الثقافببببات والحضببببارات هببببو موقببببف التفاعببببل مببببن موقببببف التميببببز 

فكر اإلنساني، ولكن مبع التمييبز واالستقالل، حيث تنفتل نوافذ ال
بببين مببا هببو مشببترك وبببين مببا هببو خبباا بكببل جانببب كالبصببمة 

 ك.1993لعبداهلل،  المميزة لإلنسان

الديمقراطيببة واألمببن والتنميببة: الديمقراطيببة، واألمببن، والتنميببة . 4
هببي أعمببدة رئيسببية للتعبباون المتوسببطي مببع مراعبباة أنببه "ال أمببن 

يبث ال تنميبة متكافئبة، وال تنميبة من حيبث ال تبوازن، وال تبوازن ح
متكافئبببة فبببي  ظبببل أنظمبببة غيبببر ديمقراطيبببة محميبببة مبببن الخبببار  
وخائفببة مببن الببداخل، وال ديمقراطيببة حيببث ال مشبباركة شببعبية، وال 
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مشبببباركة شببببعبية إال إذا تشببببكلت األطببببر السياسببببية واالجتماعيببببة 
 ك.1993لعبداهلل،  الموافقة بل والمحرضة لهذه المشاركة

آمببال وطموحببات: البحببث عببن صببيغة وسببيطة بببين المتوسببط . 5
الفصل غير المرغوب فيه والبدم  البذي يببدو صبعب المنبال فبي 
المسببببتقبل المنظببببور. إن الصببببيغة المطلوبببببة فببببي المتوسببببط هببببي 

فببي العالقببات، أي تقليببل الفجببوة والهببوة  كالتببوازنل صببيغة وعالقببة
بببين شببمال المتوسببط وجنوبببه. ممببا يسبباعد علببى التقببارب وخلببق 

 .المناسب للتعاون في المتوسط الجو

 :خداتمةال -13

 لببدى دول الشببمالظبباهرة الهجببرة غيببر الشببرعية مرتبطببة ببباألمن 
أصبحت تسعى إلى  الشمالفدول  ،له من خالل اعتبارها تهديداً 

مببببن دول  إيقببباف المببببد المتزايببببد مببببن المهببباجرين غيببببر الشببببرعيين
كان و اليزال الموضوة  فموضوة الهجرة غير الشرعية الجنوب،

الببذي يبببدر  كببل مبببرة ضبببمن السياسببة العليبببا لكببل دولبببة مبببن دول 
التبببببي تسبببببعى مبببببن خبببببالل مكافحبببببة التهديبببببدات التبببببي و  الشبببببمال،

هبا بوضبع العديبد مبن االسبتراتيجيات و اآلليبات األمنيببة، و هتواج
خاللهببا إلببى المحافظببة  مببن التببي سببعت ،السياسببية، واالقتصببادية

ة بعجز دول الجنوب المتخلف عن إيجاد وذلك مقارن على أمنها
الحلبببول التبببي تكبببون لهبببا فاعليبببة للحبببد مبببن ظببباهرة الهجبببرة غيبببر 

م البببببببد مببببببن تكثيببببببف الدراسببببببات واألبحبببببباث ثببببببالشببببببرعية، ومببببببن 
بخصوا هبذه الظباهرة، وذلبك للوقبوف علبى العوامبل األساسبية 

 بعبب ومببن خببالل هببذا البحببث تببم التوصببل إلببى لهببذه الظبباهرة. 
 . منها النتائ  والتوصيات

 أواًل: النتائدج

نستخلا من هذا البحث جملة من النتبائ  ولعبل مبن أبرزهبا مبا 
 يلي:

تبببببببدني أن األسبببببببباب الحقيقبببببببة لهجبببببببرة الشبببببببباب تعبببببببود إلبببببببى . 1
، المسببتويات االقتصببادية واألجببور والتنميببة فببي بلببدانهم األصببلية

لبببى عبببدم االسببببتقرار السياسبببي مبببن حببببروب أهليبببة، و نزاعببببات  وال
 .على السلطةمسلحة، وصراعات 

تنسبببيق التعببباون ببببين دول الشبببمال ودول الجنبببوب مبببن حيبببث . 2
تبببادل المعلومبببات لتفكيببك الشببببكات واألطببر العاملبببة فببي الهجبببرة 

 غير الشرعية عبر الحدود.

غالبيبببببة المشبببببروعات التبببببي طرحبببببت لمكافحبببببة الهجبببببرة غيبببببر . 3
وهببذه ، تقبوم علببي الحلبول األمنيببة مببن قببل دول الشببمال الشبرعية

يببر عمليببة كونهببا تهمببل األسببباب والظببروف المحيطببة الحلببول غ
 ..بموضوة الهجرة غير الشرعية

تحببديث القببوانين والتشببريعات الالزمببة لببردة المهبباجرين غيببر . 4
 الشرعيين وشبكات التهريب البرية والبحرية.

 ثانيًا: التوصيات

أغلب الدول التبي تبأثرت مبن هبذه الهجبرة تعباني مبن عبدم وجبود 
 ،وذلببك ألن لهببا آثببارًا نببت  عنهببا مخبباطر أمنيببة ،حببل جببذري لهببا

وبالتببالي تتطلببب إجببراء أقصببى  ،وصببحية ،واقتصببادية ،وسياسببية
حد منها ومكافحتها، وعليبه للالجهود لدراسة أسباب هذه الظاهرة 

 نورد أهم التوصيات منها:

التعاون الجاد من جميع األطراف المتضررة من هذه الظباهرة  -
 هذه الظاهرة.معالجة لوضع خطط جديدة مفادها 

إيجاد حل قانوني وجبذري لألجانبب المقيمبين فبي دول العببور  -
 بصورة غير شرعية.

بببببالهجرة إقامببببة مشبببباريع تنمويببببة فببببي  المعنيببببةعلببببى األطببببراف  -
قببببال الهائبببل علبببى هبببذه البلبببدان المصبببدرة للهجبببرة وذلبببك لمنبببع اإل

 الظاهرة.
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