
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 دوريّة علمية محكَّمة تصدر فصليّا
 

 هيأة التحرير

 أ.د. تيسير عبدالجبار اآللوسي رئيس التحرير

 أ.د. عبداإلله الصائغ نائب رئيس التحرير

 أ.د. حسين األنصاري ر التحريريسكرت

  

  أعضاء هيأة التحرير

 الدكتور محمد عبدالرحمن يونس 

 دكتور معتز عناد غزوانال     

 الدكتور صالح كرميان 

 الدكتور جميل حمداوي   

     
 

 

 عنوان المراسلة
Brahmalaan 18, 3772 PZ, Barneveld 
The Netherlands 
Website    www.averroesuniversity.org  
E-mail      ibnrushdmag@averroesuniversity.org 

Telefax: 0031342846411 
NL242123028B01 رقم التسجيل في هولندا 29798180        -        السجل الضريبي 

 مجلة
 جامعة ابن رشد في هولندا

http://www.averroesuniversity.org/
mailto:ibnrushdmag@averroesuniversity.org


جري تقويمها ورة ي  البحوث المنش

 .أساتذة متخصصون

 

 الهيأة االستشارية

 المملكة المتحدة صيفأ.د. جميل ن

 أذربيجان أ.د. عايدة  قاسيموفا

 الجزائر أ.د. عميراوي احميده

 العراق أ.د. جالل الزبيدي

 الواليات المتحدة األمريكية أ.د. محمد عبدالعزيز ربيع          

 األردن خليف مصطفى غرايبةأ.م.د. 

 الجزائر أ.م.د. عايدة حوشي مرزق

 األردن محارب الصمادي د.أ.م.
 

 يورو أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي 01ثمن العدد 
 المؤسسات األفراد االشتراك السنوي

 01 01 لمدة سنة

 051 001 لمدة سنتين

 011 001 لمدة ثالث سنوات
 

 العراق  \أول خسمة أعداد بمطابع كوانة في السليمانية بكوردستان    طبعت

 

 ن رشد في هولنداحقوق الطبع والنشر محفوظة لجامعة اب

 0102     مارس آذار حادي عشرالعدد ال



 

 الفهرس
 ص. التصنيف

 أ، ب مفتتح

 001 اللغة  األدب ودراسات في علوم 

بنية فضاءات القصور في حكايات ألف ليلة وليلة وتشكيلها 
 الدكتور محمد عبد الرحمن يونس           الزخرفي والجمالي

002 

كيب اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة وأثر ذلك دراسة تقابليّة بين ترا
د. منى صالح  على فهم النّص لدى متعلم اللغة العربيّة لغة ثانية

 العجرمي

102 

 120 الدكتور ن. شمناد النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي

  

 100 االقتصاد و إدارة االعمال

بين الواقع  شرق األوسطللمياه العربية في ال يةمستقبلرؤية 

 حمدادو بن عمر/ جامعة وهران الدكتور     والمأمول

100 

  

 101 فنونآداب و

 التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدام برمجيات الحاسوب

 ايفان عبد الكريم  \معتز عناد غزوان الدكتور    بحث

100 

مسرحية  في تجليات العبث بين الحب الحقيقي والحب اإليروسي

لنصر الدين بن غنيسة "ربطة العنق الدامية"
*

  دغوم خيرية        

001 

 سرحية مدن الصفيحفي م سيميائية الخطاب وواقع المؤسساتي

 د.طامر أنوال

000 

  

 020 قضايا سياسية

 020 الدكتور: علي سلطاني العاتري       نظرات في األسلمة والتأصيل

عبر البحر األبيض  هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا

  خليف مصطفى غرايبةالدكتور      المتوّسط

005 

  

 000 العلوم النفسية والتربويةبحوث في اللغة و

دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة تخصص  ت التي تواجهالتحديا

 مليكه ناعيمالمغرب  الدكتورة -الدراسات العليا  في جامعة القرويين

 إدريس جرادات   الدكتور\

000 

https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftn1


005 

 

 

 

 لعرب غير الشرعية إلى أوروباهجرة الشباب ا

 عبر البحر األبيض المتوّسط

 
 أستاذ م شارك: قسم العلوم األساسية د.خليف مصطفى غرايبة

 كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية /األردن

 

 الملّخص:
إّن قضيّة هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر   

ؤّرق الدول الطّاردة والجاذبة على المتوّسط، أصبحت م شكلة ت

وقد أصبحت هذه الهجرة إحدى القضايا الم زعجة التي حظيت   الّسواء،

باهتماٍم كبير في السنوات األخيرة، حيث تستقبل أوروبا سنويّاً ما ي قارب 

نصف مليون م هاجر عربي غير شرعي ، كما ت شير تقديرات األمم 

تّحدة إلى أّن أوروبا ستستقبل   0105مليون مهاجراً حتّى عام  056الم 

 لتعويض العجز الديموغرافي النّاجم عن انخفاض نسبة الخصوبة فيها.

تتمثّل أهميّة هذا البحث في أنّه ي ناقش هذه الظاهرة التي تجاوزت أن      

كّوناً هيكلياً متنامياً لدول اإلتحاد   تكون مسألة ظرفية، بل أصبحت م 

 األوروبي .

لبحث إلى دراسة ظاهرة هجرة الشباب العرب غير يهدف هذا ا   

الشرعية إلى أوروبا من حيث : مفهومها ، وتاريخها، وأسبابها، 

ومحتواها اتّبع الباحث   ولتحقيق أهدف الدراسة وحجمها، ومساراتها.

 الوصفي التحليلي. المنهج

توّصل البحث إلى نتائج عديدة أبرزها: لعبت الظروف        

االجتماعيّة، والسياسيّة الّصعبة، التي يعيشها الّشباب االقتصادية، و

العربي في دول حوض البحر األبيض المتوّسط الدور األساسي في 

هجرتهم السريّة من أقطارهم، ولذا توّصل البحث إلى توصيات من 

في إلقاء الضوء على ظاهرة الهجرة غير  -ولو نسبيّاً  –شأنها اإلسهام 

تها، ومن أبرزها: أن تعيد الّدول العربية النّظر الشرعية والتقليل من حدّ 

في ترتيب أولويات برامجها التنمويّة، وخاّصة تلك التي ت ساهم في 

 التّقليل من نسبتْي الفقر والبطالة.

     

تيارات الهجرة،  ،الشرعية غير الهجرة الكلمات الّدالة:            

 شرعية.أشكال التّحّرك الّسري، أقاليم الهجرة غير ال
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Illegal  Immigration of Arab Youth to 

Europe 

Across the Mediterranean 

Abstract: 

 
     Illegal Immigration of Arab youth to Europe across the 

Mediterranean Sea, has become a problem which bothers 

states repellent and attractive both, the immigration has 

become one of the issues troubling that received 

considerable attention in recent years, Europe receives 

nearly half a million Arabic immigrants illegally yearly , as 

The United Nations estimates that Europe will receive 159 

million migrants until 2025 to compensate the demographic 

deficit caused by the low fertility rate. 

     The importance of this research is to discusses this 

phenomenon, which exceeded be a matter of circumstantial, 

but also become a component structurally growing for the 

EU. 

   This research aims to study the phenomenon of 

immigration of young Arabs illegally to Europe in terms of: 

concept, its history, its causes, its size, and its tracks. 

               To achieve the objectives of the study, the researc

herused  the descriptive analytical method 

       The research concludes many results notably:  the 

difficult economic conditions, social and political 

circumstances, experienced by Arab youth in the countries 

of the Mediterranean basin Played basic role in the 

secret  migration of their own countries, the research 

concludes also recommendations which  may -relatively - 

shed light on the phenomenon of illegal immigration and 

reduce the severity of it, notably: the Arab states must 

restore consider the prioritization of development 

programs, especially those that contribute to the reduction 

of ratios of poverty and unemployment. 

 

     Key words: illegal immigration, migration streams, 

forms the  secrete movements , illegal immigration regions. 
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 :ُمقّدمـــة -

القانونيّة( ظاهرة  غير عيّة)الّسريّة أوت عتبر الهجرة غير الشر    

تخلّفة،  تقّدمة والم  ذات أبعاٍد عالميٍّة، موجودة في كل الدول الم 

توجد في كثيٍر من دول العالم، نظراً للتّفاوت الكبير في المستويات 

االقتصاديّة بين هذه الّدول، وعليه أصبح لهذه الظّاهرة أهميّة 

ّصت به من بالغة في منطقة البحر األبيض ا لمتوّسط نظراً لما خ 

متابعٍة حثيثٍة من قِبَل الدول والحكومات، كما أنّها ت شّكل محور 

تعّددة األطراف في هذه المنطقة العالقات الثنائيّة وم 
(0)

 . 

ومن هنا أصبحت هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى      

إحدى القضايا الم زعجة  أوروبا )ِعْبر البحر المتوّسط(
(0)

التي  

حظيت باهتماٍم كبير في السنوات األخيرة، حيث تستقبل أوروبا ما 

ي قارب نصف مليون م هاجر عربي غير شرعي، كما ت شير تقدير 

تّحدة إلى أّن أوروبا ستستقبل  مليون مهاجراً حتّى  056األمم الم 

لتعويض العجز الديموغرافي النّاجم عن انخفاض  0105عام 

نسبة الخصوبة فيها
(3)

، وسيأتي أكثر من نصفهم بطريقٍة غير 

 شرعيّة من األقطار العربية واإلفريقيّة.

بررات هذه الدراسة التي تهدف بشكٍل       ومن هنا تأتي أهميّة وم 

عامٍّ إلى دراسة هذه الظاهرة ، التي ت هّدد أمن وسالمة الّدول على 

تلف اختالف أبعاد ودرجات اشتراكها فيها، وتبعد كّل الب عد وتخ

عن بنود اتّفاقية حقوق اإلنسان، وال ي قلّل النّقص في اإلحصاءات 

طورتها أو جسامتها،إذ ما يزال الحصول على البيانات  عنها من خ 

 بشأن االنتقاالت غير الشرعية للمهاجرين ي شّكل تحّدياً كبيراً.

وتهدف هذه الّدراسة بشكٍل خاٍص إلى معرفة منابع الهجرة      

تمثّلة ببالد المغرب  غير الشرعيّة للشباب العرب، والم 

العربي)ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا(، ودول 

شمال شرق إفريقيا )مصر،والسودان(، وبعض دول المشرق 

العربي)األردن،وسوريا،ولبنان، والعراق،واليمن(،ورصد تيارات 

ومسارات التحّرك السّري للمهاجرين، ابتداء من البلدان 

الطاردة)المنشأ(، وبلدان المرور أو نقاط التّجميع، والبلدان 

المستقبلة، وما يترتّب عن ذلك من تزايٍد لعدد الضحايا من الشباب 

الذين ي غامرون بسفراٍت غير شرعيّة، والتعّرف على أوضاعهم 

ستقبِل.  وأساليب حياتهم البائسة بعد وصول بعضهم إلى البلد الم 

المنهج الوصفي التحليلي، الذي  هذه الدراسة اتّبع الباحث في     

يقوم بتشريح أبعاد الظاهرة، وتجزئتها، وتحليلها، في محاولة 
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لتحليل الجزئيات، وتوضيح التداخالت بغية التوصل إلى نتائج 

دقيقة، فالمنهج الوصفي يساعد على وصف الحاضر، والظروف 

قائق، وتقديم التي أدت إلى تداخل وتعقيد هذه الظاهرة، لمعرفة الح

مكنة، وهو يعمل على استشراف المستقبل لتقديم العالج  الحلول الم 

للمشكلة المراد دراستها
(2)

، وذلك باإلجابة على العديد من 

 التساؤالت عنها:

 ما هو مفهوم الهجرة غير الشرعيّة؟ -   

متى ابتدأت كظاهرة ذات أبعاد خطيرة في الدول  -   

 األورومتوسطية؟

 أسبابها ودوافعها؟ما هي  -  

ما حجمهـا في دول البحر األبيض المتوسط )الطّاردة  -  

 والمستقبلة(؟

 ما هي أشكال التحّرك الّسري للمهاجرين غير الشرعيين؟ -  

 هل ت شّكل هذه الظاهرة أقاليم جغرافيّة، وكيف؟ -  

 ما السمات العامة لحياة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا؟ - 

واجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ ما هي -  قترحة لم          اآلليات الم 

ما هي أبرز النتائج لهذه الظاهرة؟ وما أبرز التوصيات التي  - 

 ي مكن أن ت ساهم في الحّد منها؟

وهذه إجابات للتساؤالت الّسابقة ن برزها من خالل العناوين 

 الفرعيّة التالية:

تتنّوع مفاهيم الهجرة ، تتعّدد و  :الشرعيّة غير الهجرة مفهوم .0

تّحدة  تبعاً لتعقّد وتشابك مظاهرها ومعاييرها، وت عّرفها األمم الم 

قنّن لفرد من دولة إلى أخرى عن طريق البّر  بأنّها: د خول غير م 

أو البحر أو الجو، وال يحمل هذا الّدخول أي شكٍل من تصاريح 

تطلّبات اإلقامة الّدائمة أو المؤقّتة، كما تعني عدم احترام  الم 

الّضروريّة لعبور حدود الدولة
(5) 

أّما الموسوعة الحرة .

)ويكيبيديا( فت عّرفها بأنّها: م صطلح ي شير إلى الهجرة من بلٍد إلى 

آخر بشكٍل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم 

دخول البالد دون تأشيرة دخول
(0)

المغرب  وفي الجزائر وبالد .

ستخدم م صطلح لغوي بليغ لهذه الظاهرة، وهو" عموماً ي  

" أو " الحريك" وهي كلمة باللهجة Alharga الحراقة

المغربية)بتغليظ الكاف( تعني: الهجرة الّسريّة، كما تعني أّن 

تّجهاً  صاحبها "يحرق" كل المراحل وربما كل أوراق هويّته، م 

لروابط مع أهله وبلده، ومن نحو أوروبا، ويقطع المهاجر كافّة ا
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خالل الفعل"َحَرَق" نستطيع أن نتعّرف على حجم المعاناة التي 

يواجهها المهاجر السري حتّى يصل إلى البلد الم ستقبل
(0)

. 

: ت عتبر الهجرة ظاهرة إنسانيّة،وحق تاريخ الهجرة غير الشرعية .0

مشروع لكّل شخص، وقد عرفتها الّشعوب منذ القدم، وبعد تزايد 

عداد السّكان على األرض، وترسيم الحدود بين الدول، تّم ضبط أ

التّحركات السكانية ضمن قوانين وأنظمة محليّة ودوليّة، والهجرة 

بشكلها الشرعي القانوني تبقى ظاهرة عالميّة ضروريّة، فالبلدان 

تقّدمة )األوروبية مثالً( هي التي اجتذبت في الماضي البعيد  الم 

دان )المغاربية مثالً( لعّدة غايات سياسيّة، والقريب عمال البل

كالحروب اإلقليميّة والعالمية، واقتصاديّة تتمثّل في حاجة 

االقتصاديات األوروبيّة لليد العاملة، لبناء مقّوماتها التي دّمرتها 

الحروب
(0.)     

ونستطيع القول بأنّه ابتداء من ستينيّات القرن  

ستقبلة العشرين عرفت الهجرة تطّوراً نو عيّاً وكميّاً، فأوروبا الم 

لأليدي العاملة كانت تعيش مرحلة ت سّمى بـ"الثالثينيات 

المجيدة"حيث تضاعفت حاجتها لقوة العمل، وشّكلت دول شمال 

إفريقيا مصدراً رئيسيّاً لتصدير األيدي العاملة في هذه المرحلة، 

الدول  وعلى أثر األزمة االقتصاديّة التي عرفتها 0602ومنذ عام 

ارتفاع   األوروبية، تّم إيقاف الهجرة الشرعيّة وساهم ذلك في

معدالت البطالة، فحدثت تغيّرات جْذريّة في سياسات الهجرة 

وظهور أنواع عديدة من الهجرة أهّمها: الهجرة غير الشرعيّة، 

، حيث عّوضت 0661التي ارتفع حجمها بشكٍل بارٍز منذ عام 

القانونيّة، وإن كانت هذه الظاهرة شبكات تهريب البشر القنوات 

 موجودة منذ ستينيّات القرن العشرين
(6) 

وتعتبر دول المغرب     .

تصيراً   ومصر والسودان والصومال من أكثر البلدان العربية

للهجرة غير الشرعيّة، فقد ارتفعت الهجرة في تلك البلدان إلى ما 

 0110وحتى عام 0665% في الفترة من عام 001نسبته
(01) 

. 

إن   :أسباب هجرة الشباب العرب غير الشرعيّة ودوافعها .3

الّدراسة العلمية والفهم الصحيح لظاهرة الهجرة بصفة عامة 

تتطلب المعرفة الدقيقة لدوافعها ، وذلك حتى يمكن معالجة 

، ولفهم ظاهرة الهجرة غير الّشرعيّة الظاهرة معالجة علمية

الدول األوروبية  للّشباب العرب الّتي أصبحت ت قلق بال

ستقبلة)أهم مسارح الهجرة في العالم بأسره( ال ب ّد من تقّصي  الم 

تعّددة والمتنّوعة، والّتي ي مكن يمكن تلخيصها بمقولة  أسبابها الم 

العالِم الديموغرافي الفرنسي الفريد صوفي : إّما أن تْرحل 
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الثروات حيث يوجد البشر،أو أن يْرحل البشر حيث ت وجد 

ت، وتتمثّل هذه العوامل في ثالثة رئيسيّة هيالثروا
(00)

 : 

   

عوامل طاردة توجد في الّدول الم رسلة)العربية(، وتتمثّل   -أّوالً  

هاِجر( التّالية:  هذه العوامل بالظروف الّسلبيّة )من وجهة نظر الم 

تذبذب وتيرة التّنمية في هذه البالد التي ال زالت تعتمد  . أ

على الفالحة )الزراعة(،والتّعدين، أساساً في اقتصادياتها 

وهما قطاعان ال يضمنان التنمية المستدامة ، وذلك 

 األول باألمطار، والثاني بأحوال الّسوق الّدولية.  الرتباط

تدنّي مستوى الّدخل الفردي في الحوض المتوّسطي  . ب

دوالر( وضعف أو عدم وجود فرص  0000العربي)

هور األوضاع العمل، وانخفاض األجور، وبالتالي تد

 االقتصاديّة واألمنيّة.

ارتفاع نسبة البطالة وخاّصة لدى الشباب الحاصلين على  . ت

مؤهاّلت جامعيّة، وتقول اإلحصائيات:يوجد في الدول 

عّدالت البطالة في العالم، فعلى سبيل المثال  العربية أعلى م 

% 00%، وتبلغ 00ت قّدر هذه النّسبة في المغرب بحوالي 

ضري، وفي الجزائر تصل النسبة إلى في المجال الح

% حسب المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، 03

 %05وتصل في تونس 

ارتفاع نسبة الفقر والجريمة في األحياء التي ي قيم فيها  . ث

المهاجرون، بعد أن فقدوا األمل في الوصول إلى أوروبا 

وقّرروا البقاء في مناطق العبور أو التّجّمع
(00)

،فعلى سبيل 

لمثال ال الحصر وبحسب تقرير التنمية البشريّة لعام ا

فإّن عدد المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 0100

% من إجمال الّسكان 01مليون ،ي مثّلون حوالي 0حوالي 

 مليون نسمة تقريباً.21البالغ 

 سوء استغالل الموارد الطبيعيّة. . ج

من الّضغط ارتفاع نسبة النّمو السّكاني، وبالتالي المزيد  . ح

 على الموارد
(03)

. 

 .Equity زيادة الفاقة والعوز، وانعدام العدالة االجتماعيّة . خ

ّمى الهجرة  . د مع تفاقم مشكالت الفقر والبطالة ازدادت ح 

دون   غير الشرعيّة لدى الّشباب، وارتفاع نسبة من هم

%(، الذين أصبحوا ي عانون 01سن الخامسة والعشرين)
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ب النّفسي، وهذه ما دفعهم إلى من حالتي الضيق واالكتئا

المغامرة بالهجرة)غير سائلين عن مخاطرها( أمالً في 

تحقيق الحلم بالعيش الكريم، شعاره في ذلك: حيث ت وجد 

الكرامة ي وجد الوطن، وال كرامة بدون عمل يوفّر العيش 

 الكريم.

نع الحياة العاّمة في  . ذ ضعف م شاركة الّشباب العرب في ص 

كوب قوارب المْوت في البحر المجتمع، مّما ي دفعهم إلى ر 

 المتوسط، أمالً في الوصول إلى حياٍة أفضل.

  

ستقبِلة)األوروبية(، وتتمثّل  -ثانياً  عوامل جاذبة ت وجد في الدول الم 

هاجر( التالية:  هذه العوامل بالظروف اإليجابية)من وجهة نظر الم 

اآلسيويّة من القارة الق ْرب الجغرافي بين الدول العربية اإلفريقيّة و . أ

األوروبية، تجعل من االنتقال)المغامرة(أمراً سهالً ِعْبر البحر 

األبيض المتوّسط ، وهذه الحركة جاءت كرّدة فعل طبيعيّة لغْلق 

الّدول األوروبيّة األبواب أمام الهجرة الشرعيّة والّسياسيّة، إذ 

 أّججت هذه اإلجراءات من وتيرة الهجرة غير النّظاميّة.

ألف 00رتفاع مستوى الّدخل الفردي في دول اإلتّحاد األوروبي )ا . ب

 دوالر(.

 وجود فرص العمل . ت

 تدنّي نسبة النّمو الّسكاني. . ث

 في استغالل الموارد. Optimization األمثلة . ج

حفّزة، والنّفسيّة، والسياسيّة  -ثالثاً  ساندة ، والم  العوامل الم 

 وتشمل:  :

ثة، حيث يستطيع تطّور االتّصاالت والمواصالت الحدي . أ

المقيمون في الّدول الفقيرة معرفة مستوى المعيشة في 

تقّدمة بسهولة وي ْسر، ومقارنة ذلك بمستوى  الّدول الم 

   المعيشة المحلّي.

هاجر عند  . ب ورة النّجاح االجتماعي الذي ي ظهره الم  ص 

عْودته إلى بلده لقضاء الع طلة، حيث يتفانى في إبراز 

وهدايا، واستثمار في العقار، مظاهر الغنى: سيارة، 

لّها مظاهر ت غّذيها وسائل اإلعالم المْرئيّة.  وك 

وجود طلب نوعي على العمل في دول االستقبال، هذا  . ت

لفة تشغيل العامل ومرونته  الطّلب يستجيب وفقاً لمعايير ك 
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في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل، 

 منبوذة اجتماعيّاً.وغالباً ما تكون هذه األعمال مؤقّتة و

نّظمة في م ختلف مناطق مرور المهاجرين  . ث قيام شبكات م 

غير الّشرعيْين لت قّدم خدماتها إليهم، ّمما أّدى إلى انتعاش 

ما ي سمى" تجارة األوهام"،فعلى سبيل المثال يدفع 

 5511إلى 011الم رّشح للهجرة غير الشرعيّة ما بين 

 دوالر في مضيق جبل طارق.

الذي ت مارسه معظم الّدول العربية على التضييق   . ج

ريّات العاّمة لألفراد.  الح 

 

: من الّصعب تحديد حجم الهجرة  الشرعية غير الهجرة حجم .2

غير الشرعيّة بشكِل عامٍّ نظراً للطبيعة غير الّرسميّة لهذه 

ختلفة  الظّاهرة، وغالباً ما تتفاوت التقديرات إلي ت قّدمها الجهات الم 

وت قّدر منظمة العمل الّدولية حجم       لمهاجرين.ألعدا هؤالء ا

% من عدد المهاجرين في 05-01الهجرة غير الشرعية ما بين 

تّحدة –العالم،والبالغ عددهم   -حسب التقديرات األخيرة لألمم الم 

أوروبا التي يبلغ عدد  مليون شخص، وت عتبر001حوالي 

من العرب( مليون شخص )أكثر من نصفهم 01.0المهاجرين فيها 

القارة التي تستقبل العدد األكبر من المهاجرين الشرعيين وغير 

وال ت وجد إحصاءات دقيقة منشورة عن هذه     الشرعيين.

الظّاهرة ، وجميع هذه اإلحصاءات تقديريّة، وقّدرت وزارة الق وى 

هاجرين إلى  0115العاملة المصرية في أبريل  عدد المصريين الم 

، وأّن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى ألف شخص61إيطاليا 

ألف شخص، ولكن مراقبين ي قدرون بأّن 201أوروبا ي قّدر بحوالي 

 األعداد الحقيقيّة أكبر بكثير من اإلحصاءات الّرسميّة
(02) 

    

نظمة المصرية لحقوق اإلنسان  أعداد الشباب الذين   وقّدرت الم 

محافظة الفيوم هاجروا بشكل غير شرعي من قرية "تطون" في 

ألف نسمة هم إجمال سكان 21آالف ، من  0إلى إيطاليا 

القرية،كما أشارت إحصاءات األمن اإليطاليّة إلى 

حّملة بأكثر من  02سواحل "كاالبريا"   استقبال زورقاً م 

مهاجر غير شرعي من المصريين، وبأن عدد المهاجرين 0511

عن  0110عام دخلوا إيطاليا   غير الشرعيين المصريين الذين

مهاجر مصرعهم  511  مهاجراً، لقي 0206طريق البحر نحو 

 في البحر المتوّسط
(05)

وت شير العديد من التّقارير الّدولية إلى     .
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مليون، وإلى 2.5أّن أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا 

مليون م عظمهم من العرب،كما 0.5مليون، وإلى إيطاليا 0فرنسا 

التقارير إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعيّة  ت شير تلك

من البلدان العربية خالل السنوات العشر األخيرة بنسبة 

311% 
(00)

وت شير تقديرات صادرة عن اللجنة األوروبية إلى    .

وجود أربعة ماليين مهاجر غير شرعي) م عظمهم عرب( 

ل يعيشون في دول اإلتّحاد األوروبي، وتشير إحصاءات دو

ألفاً يدخلون دول اإلتّحاد سنويّاً بعد عبور 001اإلتّحاد إلى أّن 

البحر المتوّسط، ويقضي آالف آخرون غرقاً، بعد أن ي رسلهم 

تهالكة يتعّرض م عظمها للغرق أثناء  الم هربون بقوارب خشبية م 

الّرحلة
(00)

الخارجية العراقية   وت شير دراسة أجرتها وزارة      .

وصلت  0115-0112لهجرة في البالد خالل عامي إلى أّن نسبة ا

، وأّكدت الدراسة بأّن 0113-0110% قياساً إلى عامي 01إلى 

هذه الهجرة من أخطر الهجرات على البالد منذ عقد التسعينيات 

من القرن الماضي، ألن غالبية المهاجرين من الكفاءات العلمية 

تبة األولى في واألكاديمية ، وتحتّل الدول االسكندينافية المر

استقبال المهاجرين العراقيين، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة 

المهاجرين غير الشرعيين إلى هذه الدول ، إالّ أّن اإلحصاءات ال 

ت شير بشكٍل دقيق إلى هذه األعداد
(00)

وفي ألمانيا تتضارب     .

هاجرين غير الشرعيين ، حيث  اإلحصاءات الخاّصة بعدد الم 

ألف مهاجر، في حين ترفع بعضها اآلخر 051ا بـت قّدرهم بعضه

الرقم إلى مليون مهاجر غير شرعي،مّما يعكس الغموض الذي 

يحيط بهذه الظاهرة في معظم الدول األوروبية، لعدم وجود هيئة 

نظمة ت دافع عن حقوقهم ،أو توّضح إشكالية وضعهم بالرغم  أو م 

سا حيث من األوضاع الم زرية التي يعيشونها، ما عدا فرن

كّونة من sans-papier استطاعت حركة "بدون أوراق " الم 

الالجئين غير الشرعيين إجبار الرأي العام على االلتفات إلى 

 معاناتهم ووضعهم الّصعب
(06)

  . 

             أشكال التحّرك الّسري، وأقاليم الهجرة غير الشرعيّة: .5

ول العربية في ضوء ترّدي األوضاع االقتصاديّة والمعيشيّة للدّ 

في حوض البحر المتوّسط، يقع الّشباب في دائرة المحظور، من 

خالل اللجوء إلى سماسرة الّسوق، ومكاتب الّسفريّات غير 

القانونيّة، ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كّل شابٍّ مبلغ 
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دوالر)في مضيق جبل طارق 5511-011مالي يتراوح من 

 ر الشرعيّة في:تتمثّل أطراف الهجرة غي  مثالً(.

الطرف األّول: مجموعة من الم ستغلين الوسطاء الم جرمين، الذين  -

على األقل من ثالثة أشخاص  -غالباً –يعملون في فريق يتكّون 

 يستقّرون في أماكن قريبة من مناطق المـرور أو العبـور

 ) التجّمع( للمهاجرين غير الشرعيين.

ن مجموعات الّشباب الطرف الثّاني: وهم الفئات الم ستهدفة م -

اليائسين ، الذين يبحثون عن فرصٍة للعمل ، والعيش في ظروٍف 

          معيشيّة أفضل ، بغرض تحيق طموح وهميٍّ كاذٍب.

نظراً لذلك فقد أصبحت الهجرة غير الشرعيّة م شكلةً تؤّرق     

هاجرين، وعلى رأسها دول أوروبا،  ستقبلة لهؤالء الم  الّدول الم 

ستقبِل األّول للمهاجرين غير الشرعيين، وخاّصً التي تعتب ر الم 

وتتعّدد فئات المهاجرين غير            من دول إفريقيا العربيّة.

الشرعيّين ) وخاّصة المغاربيين(، بحسب المسالك والوسائل التي 

يتوّخونها للوصول إلى الدول األوروبيّة، ويمكن حْصر هذه 

 الفئات كما يلي
(01)

: 

 

 شينغن)األوروبية(.  ملين للتأشيرات الّسياحيّة لدول اتفاقيةفئة الحا .0

تسللين إلى أراضي دول أوروبية دون أن يكون بحوزتهم  .0 فئة الم 

أيّة وثيقة سفر،) وهذه أكبر فئة، وهي المقصودة بالدرجة األولى 

 في هذه الّدراسة (.

المهاجرون غير الشرعيون الذين يتنقّلون بين دول اإلتّحاد   .3

 بي.األورو

فئة الطاّلب الذين تنتهي صالحيّة وثائق أقامتهم الدراسيّة ،  .2

 ويستمرون في البقاء في الّدولة األوروبية التي يدرسون فيها.

غّرر بهم من العمال. .5  فئة الم 

فئة طالبي اللجوء اإلنساني وخاّصة العراقيون في ألمانيا والّدول  .0

 االسكندينافية.

     

ن المصادر والمراجع التي تناولت ومن دراسة وتحليل العديد م 

أشكال التّحّرك الّسري للمهاجرين غير الشرعيين، يمكننا تقسيم 

هذه األشكال إلى األقاليم التّالية
(00)

: 

رِسلة،  .0 أقاليم المنشأ أو الَمْنبَع )المناطق أو الدول الم 

أو الطّاردة(: وتتمثّل بالّدول العربيّة التالية: 
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تانيا، وتونس، وليبيا، المغرب، والجزائر، وموري

ومصر، والسودان، وجيبوتي، والّصومال، 

وسوريا،ولبنان، واألردن، وفلسطين، والعراق، 

واليمن)أي جميع الّدول العربية باستثناء دول 

 الخليج العربية(.

أقاليم الوجهة أو الَمْقَصد ) المناطق أو الّدول  .0

ْستَْقبِلة،أو الجاذبة(: وتتمثّل بالدول األورو بية الم 

 ضمن الوْجهات التّالية:

دول جنوب شرق أوروبا وهي: إيطاليا، واليونان، ومالطا،  . أ

 وقبرص.

دول غرب أوروبا ووسط وهي: إسبانيا، وفرنسا،وألمانيا،  . ب

 وبريطانيا.

الّدول االسكندينافية وبعض دول البلطيق وهي: السويد،  . ت

 والنرويج، وفنلندا، وليتوانيا، والتفيا، واستونيا.

 

المرور أو العبور أو التّجّمع: ويمكن حصرها أقاليم  .3

 على النحو التّالي:

 

 السواحل المغربيّة، والموريتانيّة: -أّوالً    

من مدن طنجة، وتطوان المغربية) مدن التجّمع(إلى سبته ومليلة  . أ

ومنها إلى إسبانيا مباشرة ، أو إلى جبل طارق فإسبانيا، أو إلى 

 انيتين.مدينة طريفة ومدينة مارينا اإلسب

 من مدن الّساحل المغربي إلى جزر الكناري) الخالدات( فإسبانيا. . ب

 من ساحل موريتانيا إلى جزر كناري فإسبانيا. . ت

  

 سواحل الجزائر: -ثانياً 

من عين صالح وغرداية، إلى وهران وبلدة بني سيف إلى سبته  . أ

 ومليلة على الّساحل المغربي فإسبانيا.

ن ، ومنها إلى بلدة الغزوات، من عين صالح وغرداية، إلى تلمسا . ب

 وإلى سبته ومليلة فإسبانيا.

 من بلدة جانت في والية إليزي إلى إيطاليا.  . ت

من وهران أو تلمسان وباقي المدن الّساحلية الجزائريّة إلى   . ث

 مرسيليا وفرنسا.

 



000 

 

 

من سواحل تونس إلى إيطاليا عن طريق جزيرة المبيدوسا،  -ثالثاً 

 أو جزيرة صقليا.

السواحل الليبيّة إلى جزيرة صقليا فإيطاليا، أو إلى  من -رابعاً 

 جزيرة مالطا فايطاليا أو اليونان.

من مدن الوجهين القبلي والبحري في مصر إلى مختلف  -خامساً 

دول أوروبا ، عن طريق القوارب إلى جزر قبرص، أو مالطا، أو 

 المبيدوسا.

بوتي الصومال وجي  طريق شرق إفريقيا للمهاجرين من -سادساً 

واليمن، عن طريق الجزر الرئيسيّة األربع في البحر 

وهي: قبرص، ومالطا، وصقليا، والمبيدوسا، وإلى   المتوّسط

دول أوروبا وخاّصة إيطاليا،ومن الجدير بالذكر أّن منظمة 

(، والهيئة الحكوميّة لتنمية دول شرق إفريقيا IGADD)اإليجاد

كلّفة بمراقبة ومكافحة الهجرة غير الشّ  رعيّة لدول شرق إفريقيا، م 

وخاّصة الّدول األعضاء فيها)السودان، والصومال، 

وجيبوتي(
(00)

.  

من بعض الدول العربية اآلسيوية القريبة من الّساحل  -سابعاً 

الشرقي للبحر المتوسط )سوريا، ولبنان، واألردن، وفلسطين، 

 والعراق(، إلى :

 دول أوروبا. الطريق البري سوريا فتركيا، وإلى        - أ

الطريق البحري، من خالل الجزر األربع المهّمة        - ب

 )المذكرة سابقاً( إلى دول أوروبا.

 

 تداعيات هجرة الشباب العرب غير الشرعيّة .0
(03)

 : 

ت شّكل الهجرة قّوة اجتماعيّة واقتصاديّة بنّاءة، غير  أنْ  ي مكن       

   أّن الهجرة غير الشرعيّة

سلبيّة كبيرة على كافّة البلدان المعنيّة ، ومن ه نا لها تأثيرات   

أصبحت هجرة الّشباب العرب غير الشرعيّة إلى م ختلف األقطار 

األوروبية، منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين وإلى اليوم ، 

القضيّة الّراهنة األولى بالنّسبة للبلدان العربيّة المغاربيّة، 

 .واألوروبيّة المتوّسطيّة

عندما يتحّول البحث عن عمل إلى مقبرٍة تلتهم شبابنا ، سواء       

كان من خالل غرقهم في البحر ، في طريق هجرتهم غير 

الّشرعيّة إلى أوروبا، أو القبض عليهم على تلك الحدود، أو 

في أجواٍء مليئة بالّرعب والتوتّر  -لمن ينجو منهم –العيش 
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معضلة كبرى ، فما هي والخوف، فإننا نكون أمام مشكلة و

التّداعيات التي تنتج عن هذه الحياة التي يعيشها المهاجرون غير 

 الشرعيون؟

إّن هجرة الّشباب العرب إلى أوروبا تحمل في طيّاتها       

 ن برزها بإيجاز كما يلي:   تداعياٍت وانعكاساٍت خطيرة من

 

الشرعية التّداعيات االجتماعيّة: تنتج عن الهجرة غير  -أّوالً   

 تداعيات اجتماعيّة أهّمها:

شكلة االندماج: إذ ال ي مكن أن يحدث اندماج فعلي بين م . أ

قانونيّة وأخرى أصيلة وقانونيّة ،   جماعات ٍ طارئٍة غير

وي نظر إلى من ال يحملون الّسند القانوني لوجودهم بأنّهم 

لصوص أو متطّرفين، حيث يتم الخْلط بين الهجرة، 

ّرف، وقد زادت هذه النظرة لذوي واإلجرام، والتّط

األصول العربية واإلسالمية بعد أحداث الحادي عشر من 

 سبتمبر.

الصدمة الثقافيّة والمعيشيّة :يعيش المهاجرون العرب   . ب

من اصطدام ثقافتهم الّزمنيّة ليس فقط بالثقافة   حالة

الزمنيّة للمجتمع األوروبي،وإنّما أيضا ًبمختلف 

لتي تفرضها الدول التي يعيشون فيها اإلكراهات الّزمنية ا

بشكٍل غير قانوني، كتصريح العمل، أو أّي معاملة 

رسمية يريدها المهاجر العربي هناك، وهكذا يجد 

المهاجر العربي غير الشرعي بأّن زمنه التاريخي يتحّمل 

بدوره انعكاسات التشويه والصمت ، والّرعب، والتوتّر 

 اليومي.

ختل . ت ط، واالتجار بالبشر، وذلك باستقدام م شكلة الّزواج الم 

نساء من مختلف دول العالم)وخاّصة دول شرق 

أوروبا(، ليتزوجن من مهاجرين غير شرعيين، وما 

يترتّب عن ذلك من تشتّت أسري، وما يؤثّر ذلك على 

 توّجهات األطفال وهويّتهم.

التغيّر في الهيكل الديموغرافي لدلى الّدول الم رسلة  . ث

ستقبلة عل ى الّسواء، وأّدت هذه الظاهرة على تراجع والم 

نسبة الّشباب وخاّصة الذكور في الدول العربية، األمر 

الذي أّدى بالتالي إلى تفريغ هذه الدول من ق درتها 
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البشريّة، وبقيت ق درتها الماديّة دون استغالل وتطّور 

 فازدادت الفجوة التنمويّة اتساعا يبن هذه الدول.

 

قّدمتها:التّداعيا -ثانياً   ت األمنيّة والّسياسيّة، ويأتي في م 

 تهديد سيادة الّدول المرسلة والم ستقبلة. . أ

عّدالت الجريمة في األقاليم التي ي قيم فيها  . ب تزايد م 

 المهاجرين غير الشرعيين.

تعميق الفجوة التنموية والسياسية بين دول الشمال  . ت

والجنوب، فدول الجنوب) وخاّصة العربية منها( ترى 

الّدول االستعمارية في الشمال)وخاّصة فرنسا  أنّ 

وبريطانيا( ،هي التي نهبت ثرواتهم وخيراتهم لتجني هذا 

التّقّدم، ولذلك ي قال: غنى وتقدم أوروبا كان على حساب 

 فقر وتخلّف إفريقيا.

ازدياد حجم التهريب بكافّة أنواعه) البضائع  . ث

خصوصاً بعد واألسلحة(،وهذا ي شّكل خطراً أمنيّاً حقيقيّاً، 

هّربين والجماعات اإلرهابيّة.  التّحالف بين الم 

 

آليّات مواجهة هجرة الشباب العرب غير الشرعيّة إلى  - 2  

 أوروبا:
بدأت إجراءات التّقييد للهجرة بشكٍل عامٍّ من قبل الدول األوروبية 

التي دخلت حيز التنفيذ  Schengen مع بداية تطبيق اتفاقية شنغن

0605عام  بدءاً من صيف
(02)

وأّما ظاهرة الهجرة غير الّشرعية  ،

فقد اتّبعت الّدول األوروبيّة أساليب متنّوعة وقاسية للحّد منها، 

وبالرغم من ذلك ما زالت اآلليّات الم ستخدمة حتّى الّساعة غير 

قادرة على التّقليل منها بشكٍل يحّد من آثارها، وانعكاساتها، سواء 

ة الم رسلة، أو الطّاردة(، ودول المصّب ) على دول المنبع )العربي

ستقبلة، أو الجاذبة(.  األوروبية الم 

وبالرغم من تعدد اآلليّات الّتي اتّبعتها الّدول األوروبيّة      

لمواجهة هذه الظّاهرة، والّتي تّم اقتراحها من خالل الندوات 

 متوسطّية –والمؤتمرات الدوليّة األوروبية، وأألورو 
(05)

أّن  ، إالّ  

قترحة لم تكن فّعالة للحّد من هذه الظّاهرة، وقد  هذه اآلليّات الم 

طرحت الّدول األوروبيّة العديد من الوسائل لمواجهة هذه 

الظّاهرة، ومن دراسة تفاصيل هذه األساليب) اآلليات( يمكن 

تصنيفها بإيجاز على النحو التالي
(00)

: 
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والخروج لحدود الدول آليات تتعلّق بكيفيّة مراقبة وضبط الّدخول  . أ

ستقبلة من المتسلّلين.  المرسلة والم 

 آليات تتعلّق بكيفيّة التّعامل مع المهاجر غير الشرعي. . ب

ستقبلة . . ت  آليات تتعلّق بالتنسيق الم شترك بين الدول الم 

 آليات ت رّكز على األساليب األمنيّة الصارمة لمواجهة الظاهرة. . ث

 ق التّدّخل الّسريع، وتسيير دوريات بحريّة م شتركة.آليات إنشاء فر ـج  

آليات ت رّكز على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين 

 واألنظمة التي من شأنها ضبط عمليّة الهجرة غير الشرعيّة.

          

مّما سبق يتّضح جليّاً أّن كافّة اآلليات المطروحة لمواجهة          

ار الحلول األمنيّة القْهريّة بالدرجة هذه الظاهرة تأتي في إط

األولى، ولذا على الدول األوروبيّة أْن ت فّكر بشكٍل جادٍّ بالحلول 

ثمر، من خالل  الّسلمية ، القائمة على الحوار البنّاء، والتعاون الم 

تنمية الّدول العربيّة الم رسلة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنميتها 

ة، والقروض ، وإقامة المشاريع محليّاً بالمساعدات الماليّ 

االستثمارية التي تخلق فرص العمل الجاذبة لهؤالء المهاجرين، 

والمساهمة في استقرارهم في بالدهم ، والتخفيف من حّدة الفقر 

والبطالة، وتقليل الفجوة االقتصادية بينها وبين هذه البلدان، 

هي الّسبيل وتجفيف منابع هذه الهجرة ما أمكن بالطرق التنمويّة، ف

 األفضل للحّل الجذري لهذه المشكلة الخطيرة.

 

 النتائج والتوصيات:  -3
 : توّصلت الدراسة إلى أبرز النتائج التّالية:النتائج -

 
 

ظهرت بدايات هجرة الّشباب العرب غير الشرعّية إلى أوروبا منذ  .1

منتصف الّستينيات من القرن العشرين، واشتدت حّدتها مع تطبيق 

 .1891شنغن صيف عام اتفاقية 

لعبت الظروف االقتصادية، واالجتماعّية، والسياسّية الّصعبة، التي  .2

يعيشها الّشباب العربي في دول حوض البحر األبيض المتوّسط الدور 

األساسي في هجرتهم السرّية من أقطارهم، وتحملوا في سبيل ذلك كل 

 .أصناف وتبعات المغامرة من أجل تحسين ظروفهم البائسة 
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لعب اإلعالم، ووسائل اإليصال والتكنولوجيا الحديثة، الّدور الرئيسي   .3

في إذكاء روح المغامرة وركوب البحر، لدى نسبة ال ُيستهان بها من 

الشباب العرب للوصول إلى الفردوس القريب منهم، من خالل 

ممرات ومحطات قريبة مثل : مضيق جبل طارق، وُجُزر: 

  وقبرص، وغيرها من محطات العبور.المبيدوسا، ومالطا، وصقليا، 

االقتصادية،   إّن إهمال معالجة األسباب والّدوافع الحقيقية  .4

واالجتماعية، والسياسية التي تكمن وراء هجرة الّشباب العرب غير 

الشرعية إلى أوروبا ، هو من أهم األسباب الّتي أّدت إلى تفاقم هذه 

 الظاهرة، وزيادة حجمها.

لشرعية من المشاكل التي تؤثر في العالقات أصبحت الهجرة غير ا .1

السياسية بين البلدان العربّية الُمرسلة )وخاّصة المغاربّية( والدول 

األوروبية الُمْستْقبِلة، ولذا أخذت العالقات الدولية العربّية األوروبّية 

بعض الكتاب   تتأثر تأثراً كبيراً بتزايد نمو هذه الظاهرة، خاّصة وأنّ 

 .الظاهرة بأّنها شكل جديد لإلرهاب  أوا ُيصّنفون هذهالغربيين بد

تختلف نظرة الّدول األوروبّية لطبيعة ظاهرة الهجرة غير الّشرعّية،  .6

األمر الذي ترّتب عنه اختالف آلياتها في ُمعالجة هذه الظاهرة، 

 وُمحاولة إنهائها أو حّتى الّتقليل من حّدتها.

)بكافّة أشكالها( الّتي اّتبعتها الّدول  لم ُتفلح األساليب األمنّية الُمشّددة .7

 األوروبية لُمعالجة ظاهرة الهجرة غير الّشرعّية.

 

 

: للتخفيف من حّدة هجرة الشباب العرب غير التوصيات-       

 الشرعيّة إلى أوروبا ي وصى بما يلي:

 

على الحكومات العربيّة السعي الجاد في تحسين الظروف المعيشيّة  .0

ئها، من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعيّة واألمنيّة ألبنا

التي تزخر بها بالدهم، وجذب االستثمارات في المجاالت 

حبّبة لديهم،  االقتصادية التي تمتاز في إيجادها لفرص العمل الم 

وخاّصة االستثمار في مجال الّسياحة الّصحراويّة التي تتّسع في 

كونّ  اتها، وتنّوع االستثمارات األراضي العربية، وتمتاز بتنّوع م 

واألنشطة الّتي ي مكن أن ت مارس بها، والتّفكير بشكٍل جادٍّ في إعادة 

إعمار الصحراء ، وإيجاد ظاهرة الّسياحة الم ستدامة في هذه 

الّصحاري، وقد بدأت بعض الّدول العربيّة في وضع هذا التّوجه 
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مصر، في خططها التنمويّة، مثل تونس والجزائر، والمغرب، و

 وليبيا، واألردن
(00)

. 

أن تعيد الّدول العربية النّظر في ترتيب أولويات برامجها   .0

التنمويّة، وخاّصة تلك التي ت ساهم في التّقليل من نسبتْي الفقر 

والبطالة، وذلك بإعادة النّظر في المنظومة التّعليميّة وعالقتها 

 بسوق العمل، ورفع مستوى الثّقة بين الّشباب ودولهم،

واالستمرارية في خلق فرص العمل بنموٍّ متوازن مع النمو 

 الّسكاني.

االستثمار اإليجابي لألهميّة اإلستراتيجية للبحر المتوّسط، والتأكيد  .3

على مقولة رئيس وزراء مالطا في مؤتمر فاليتا" المتوّسط ليس 

حدوداً تفصلنا، وإنما جسر يجمعنا"، وذلك بجعله منطقة حواٍر 

وٍن، من شأنها أن ت قلّص الفجوة بين الّدول الم طلّة وتبادٍل وتعا

عليه، وت حقّق األهداف التي جاءت في إعالن برشلونة عام 

 وهي0665
(00)

 : 

مشاركة سياسيّة وأمنيّة:تعريف مجال م شترك من السالم واألمن  . أ

كثّف ومنتظم، يرتكز على  واالستقرار، وقيام حوار سياسي م 

 ة للقانون الّدولي.االحترام للمبادئ الجوهريّ 

تقاسمة)في  . ب مشاركة اقتصاديّة وماليّة: بناء منطقة ازدهار م 

مجاالت: االستثمار، والصناعة، والمواصالت، والطّاقة، 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم األراضي، والبيئة، 

 وصيد األسماك(.

جيع مشاركة في المجاالت االجتماعيّة والثّقافية واإلنسانيّة: تش . ت

 التّبادل بين المجتمعات المدنيّة.

وضع نصوص وتشريعات قانونيّة رادعة للشباب العربي الذين  .2

ي هاجرون بطريقٍة غير شرعيٍّة، حيث تشهد الدول العربيّة عموماً، 

ودول بالد المغرب خصوصاً فراغاً قانونيّاً فيما يخّص هذه 

وص قانونيّة الظاهرة، ولذا ي غامر الّشباب بحياتهم لعدم وجود نص

خالفاتهم.  تّحاكم م 

القيام بحمالت توعية ت شير إلى خطورة اإلقدام على الهجرة غير  .5

الشرعيّة، وذلك من خالل مؤسسات الضْبط االجتماعي، كاألسرة، 

ختلفة.  والمؤسسات التعليميّة ووسائل اإلعالم الم 

شّددة وغرامات مالية كبيرة على كّل من ي شارك،  .0 وْضع عقوبات م 

ي رّوج، أو ي سهّل، أو يقوم بعمليّة تهريب المهاجرين غير أو 

 الّشرعيّة.
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 هوامش ومراجع البحث:        
( محمد،غربي"التحديات األمنية للهجرة غير الشرعية في منطقة البحر 0) 

كاديمية للدراسات االجتماعية األبيض المتوّسط: الجزائر أنموذجاً"مجلة األ

 .50،ص0100،جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، 0واإلنسانية، العدد

 (0)  - King. R( 2001), The Mediterranean Passage: Immigration 

and New Cultural Encounters in Southern Europe, 

Liverpool: Liverpool University Press. 

                -Demmelhuber.T(2011)  The European Union 

and illegal Immigration in the southern Mediterranean: the trap of 

competing policy concepts, The International Journal of Human 

Rights, Volume 15, Issue 6, 2011 

 

(عبدا لعزيز، محمد مصطفى "أوروبا توّحد خططها لصّد موجات الهجرة 3) 

رعيّة" على غير الش

 موقع:

http://www.mw.nl/hunaamsterdam/currentaffairs/hggyuu        

ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ( الطيف، راضي عماره"2) 

ولة عبور" رسالة ماجستير غير دراسة حالة ليبيا كد -بلدان المغرب العربي

ليا، طرابلس،  ، 0116منشورة، قسم العلوم السياسيّة،أكاديميّة الّدراسات الع 

 .00ص

وللمزيد   (5)  

 أنظر:

http://ik.ahram.org./IK/Ahram/2008/6/23/INVE2.HTM 

( ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين 0)  

تقدمة مثل دول اإلتّحاد األوروبي ، وللمزيد عن يحاولون ا لهجرة إلى البلدان الم 

 هذه الظاهرة أنظر:

http://ar.wikipedia.org/wiki 

( للتعّرف على أشكال وحجم المعاناة التي تواجه الم هاجرين السّريين 0)  

 أنظر:

،مركز 0محمود، عبدا للطيف"الهجرة وتهديد األمن القومي العربي" ط -

 .05، ص0113ارة العربية، الحض

العزاوي، رائد " الهجرة غير الشرعية تحصد أرواح العرب" على  -

 موقع:صحيفة اليوم السابع

www.youm7.com/news.asp 030110أكتوبر، 

( العموص، عبدالفتاح" المحددات النظريّة للهجرة الخارجيّة في 0)            

ربية" جامعة صفاقس، تونس، على البلدان المتوّسطية: إشارة للبلدان المغا

 www.afkaronline.oeg/archives/nov-dec2003 موقع:

 ( قّسم الباحثون سياسات الهجرة بحسب أنواعها إلى:6)   

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Demmelhuber%2C+Thomas%29
http://www.tandfonline.com/loi/fjhr20?open=15#vol_15
http://www.mw.nl/hunaamsterdam/currentaffairs/hggyuu
http://www.mw.nl/hunaamsterdam/currentaffairs/hggyuu
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 -د  هجرة الكفاءات.-ج  الهجرة النّسائيّة-ب التجّمع العائلي.الهجرة في إطار -أ 

 وللمزيد انظر: العزاوي،رائد، مرجع سابق. الهجرة غير الشرعيّة.

 ( المرجع نفسه.01)           

 ( ولمعرفة المزيد عن هذه األسباب والدوافع أنظر:00)

" ، المجلة االجتماعية، المجلد عودة، محمود"الهجرة إلى مدينة القاهرة -

                             .6، ص 0602، 0الحادي عشر، ع

دراسة في علم االجتماع الحضري، دار الكتاب -الحسيني، السيد"المدينة -

 .001، ص 0601للتوزيع، القاهرة، 

 الخشاني، محمد "أسباب الهجرة غير الّشرعية إلى أوروبا" على موقع : -  

                               www.aljazeera.net/NR/exeres 
       
الحّوات، علي " الهجرة غير الّشرعيّة إلى أوروبا ِعبر الّشمال  -

 .0110،العدد األّول+الثّاني 02اإلفريقي"مجلة جامعة دمشق، المجلد

  http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=16642- 

ب ل التّصّدي لها" ضيف الحلقة:  فضائيّة الجزيرة - " أسباب الهجرة الّسريّة وس 

 .00/3/0113المهدي المنجرة، تاريخ الحلقة 

     (00)- Karydis, V. 1996. Criminality of Immigrants 

in Greece: Issues of Theory and Anti- Crime 

Policy. Athens: Papazisis (in Greek) 

       - Meadows, Donella(1986), Poverty Causes Population 

Growth Causes Poverty 

    - Donella Meadows Institute, Vermont,USA. (03)   

        (02) http://www.syria-

news.com/readnews.php?sy_seq=16642 

( أصدرت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان هذا التقرير في 05)

ة شباب مصر... فرار إلى المجهول" وللمزيد تحت عنوان" هجر0/00/0110

 عن هذا التقرير أنظر:

       - http://www.eohrr.org/ar/press/2007 

( العزاوي، رائد " الوضع االقتصادي للدول العربية سبب 00)           

أساسي للهجرة غير الّشرعيّة" صحيفة اليوم الّسابع على 

 www.youm7.com/news.asp موقع:

 www.aljazeera.net/News 00/00/0110أخبار الجزيرة  (00)

( منتديات العراق" عراقيون يزحفون إلى سفارات اسكندينافية وسماسرة 00)

الهجرة يعرضون"بضاعتهم" على 

 http://Irq.Iraq.Ir/vb/showthread موقع:

 Deutsche ،مؤّسسة دوتيشه فيلهDw-world.De ( صحيفة06)

welleي والمسموع والمقروء إلى العالم الخارجي( ، على )صوت ألمانيا المرئ

 www.dw-world.de/dwموقع:

( صالح، ربيع كمال"األبعاد االجتماعيّة والثّقافيّة لهجرة المصريين 01)

الّريفيّين إلى إيطاليا دراسة انثروبولوجية إلى قرية تطون بمحافظة الفيوم" 

،ص 0115عين شمس، رسالة دكتوراه منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة 

                                                             ز.-هـ
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 ( وللمزيد أنظر:00)

الهجرة غير الشرعية   "MASRAWY صحيفة مصراوي اإلليكترونيّة -    

 .0110مايو  05، 0301ضياع للشباب وإساءة لسمعة الوطن" العدد 

شرعيّة: إيطاليا واليونان، ومالطا، المعهد العربي " الهجرة غير ال -    

وقبرص مع مزيد من التّدّخل األوروبي" على 

 www.ma3hd.net/vb/ma3hd موقع:

يوليو  00، الخميس 0000جريدة الشرق األوسط اإلليكترونيّة، العدد  -   

، على 0110

الموقع:

 http://asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno 

   (00)www.africa-umon.org/root/ua/conferences 

" ، مرجع MASRAWY   ( صحيفة مصراوي اإلليكترونيّة03)              

 سابق.

، 03مجلة الجمارك "اآلثار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية"ع (02)  

 02،ص 0110طرابلس،

( من أهم المؤتمرات التي ع قدت لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية 05)  

(، واشبيلية 0665(، و ميدا)0665وتّم عقدها في : لشبونة، و برشلونة)

(، 0110(، وطرابلس الغرب)0113(، وسالونيك)0110(، واشبيلية)0660)

(، 0110(، وباريس)0110(، وجامعة بنغول التركية)0110والرباط)

 (، والعديد من الندوات واللقاءات.0101والهاي)

رات وللمزيد عن حيثيات هذه المؤتم -

 http://www.qiraatafrican.com/view/?q=510أنظر

عالجة الهجرة 00)         ( مراجع كثيرة أشارت إلى أدّق التّفاصيل في آليات م 

 غير الّشرعيّة أبرزها:

 الطيف، راضي عماره، مرجع سابق، الفصل الثاني. -  

، 0110كة المعلومات الدولية، إشكالية الهجرة إلى اإلتحاد األوروبي،شب -  

 على الموقع:

        www shabbier . com . http:// 

"إجراءات إيطاليّة جديدة لمكافحة الهجرة غير BBC    أخبار إذاعة -  

صباحاً، على 2:35، الساعة 0110يوليو  00الّشرعيّة" يوم السبت 

 www.news.3z.cc/newsالموقع:

جريدة الشرق األوسط اإلليكترونيّة " قادة اإلتّحاد األوروبي يتصّدون لمشكلة  -

       ، مرجع سابق.0010، العدد0110يونيو00اشبيلية"   الهجرة في قّمة

جريدة الشرق األوسط " الخطّة األوروبية لمحاربة الهجرة بفرق للتدخل  -

 ابق.، مرجع س6616،العدد 0110يناير  02السريع" 

الواقع  -( غرايبة، خليف"السياحة الّصحراويّة في الوطن العربي00)  

 .002-020،002-000والتوزيع، عمان، ص  والمأمول" دار قنديل للنشر

متوّسطي في  -( إعالن برشلونة الذي تم تبنّيه في المؤتمر األورو00)     

 ، على0665نوفمبر 00و00

الموقع:

 http://delwbg.ec.europa..eu/ar/euromed/barcelona.htm 

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=510
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