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 ذعروضذكتب

شرعوةذيفذمنطقةذالبحرذاألبوضذاملتوسطذالاهلجرةذغريذ،ذحممدذغربي)تندوق(
ذواسرتاتوجواتذاملواجهة( ذالثقاػوة،ذاجلزائر،ذ)املخاطر ذالرواػد ،ذ4102،ذدار

ذ.صذ274،ذ0ط

سي دؾل عواجفؿفا زاػرة اهلفرة شري اظشرسقة وحول عوضوع اظؽؿاب ؼؿؿقور 
عدؼد عن اظؾاحـني سي جمال سؾم اظعـطؼة اظؾقر األبقض ادلؿودط، وضد داػم صقه 

ػذه ادلساػؿات ادلؿـوسة  .دالعقةواظشرؼعة اإل ، اظدميغراصقااالجؿؿاع، اظؼاغون
 توزست سؾى احملاور اظؿاظقة: 

 عػاػقم غظرؼة حول اهلفرة شري اظشرسقة.  
 واظسقادقة. ، االجؿؿاسقةاثار واظؿقدؼات االضؿاادؼةاآل 
 اظظاػرةػذه ادلؤدسات اظدوظقة ظؾقد عن  اظدور اظذي ميؽن أن تؾعؾه. 
 .اظسقادات واظرباعج اظيت اختذتفا اظدوظة دلواجفؿفا 
          رصت اهلفرة سؾى أغفا حرطة اغؿؼال صردي ، ُسةاظـظرؼؿن اظـاحقة ص

ال تؿفاوز  ػفرة داخؾقة، أي داخؾي :عن عوضع آلخر سؾى عسؿوؼني أو ذياسي
ا وؼعـى بفا االغؿؼال إدي عورن آخر بؿفاوز احلدود وػذ حدود اظدوظة، وخارجي

صؿاـّف ضؿن  أعا إذا مّت اخرتاق اظؼاغون باخلضوع ظؼواغني دوظقة ععروصة.
 .اهلفرات شري اظشرسقة

ؿؿام طؾري ظؾؿفؿؿع اظدوظي عوضوع اػظشرسقة ااهلفرة شري ظؼد أصؾقت 
 ،ؾؿفاجرؼنظ راعاّدباظـسؾة ظؾدول اظيت تعؿرب  اظشائؽة دواءعن اظؼضاؼا باسؿؾارػا 

وظعل اظدول اظيت تعؿرب حمطة اغؿؼاظقة، أو اظدول ادلسؿؼؾؾة هلؤالء ادلفاجرؼن.  وأ
عـطؼة منوذجقة دلالحظة ػذه اظظاػرة إذ تعد غؼطة سؾور عن عـطؼة اظؾقر ادلؿودط 

 فرةاهلصػي اظؾؾدان ادلغاربقة تعود جذور .رؼؼقا ودول اظساحل دمو أوروباصمشال إ
ادلغاربة دمو أوروبا إدي إسادة تشغقل  تواصد ّدىحقث أ إدي احلرب اظعادلقة األودي
ظؿؿأزم  وتطورت سرب صرتات تارخيقة .ظؾفقش الغضؿاماادلااغع ادلشؾوظة وطذا 

وتشؽل بذظك أزعة ادلفاجرؼن شري اظشرسقني، إذ ال بّد عن  اظقوم األوضاع بأوروبا
اهلفرة شري اظشرسقة عن دؿظل  عواجفؿفا واحلد عن ػذا اظؿدصق، وبادلؼابل
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اظؾؾدان اظشرضقة دمو أوروبا بسقطة عؼارغة بـظريتفا ادلغاربقة سؾى اظرشم عن وجود 
 . غػسفا اظدواصع

اظؼقم  خطرا سؾىػذه اهلفرة  تعد غظر اظدول األوربقة ادلسؿؼؾؾة، صؿن وجفة
 عا ؼؿعؾقخاصة  اظعـارؼة،ا صّعد عن عظاػر مّماظغربقة اظـؼاصقة واهلوؼة 

 .1002دؾؿؿرب  22بعد جلاظقات ادلسؾؿة با
أرجع ادلساػؿون سي ػذا اظؽؿاب أدؾاب اهلفرة شري اظشرسقة إدي سدة سواعل: 

ؾقة واظـزاسات األػ اغعدام االدؿؼرار اظـاجم سن احلروباظعاعل اظسقادي طعـفا 
أعا اظعاعل  .االغؿؿاء اظعرضي، اظدؼين واظسقاديحؼوق االغسان بسؾب واغؿفاطات 

أحدػؿا ؼعرف زؼادة دؽاغقة  دميغراصقا ،جماظني خمؿؾػنيسي  صقؿؿـلاالجؿؿاسي، 
دعات ، اخلاظسؽن ،فز سن تؾؾقة اظطؾب اظورين طاظشغلتال إدي حد اظع

)اظيت  اظاورة احلسـة وعن جفة أخرى .ظةجؿؿاسقة، وعشاطل أخرى طاظؾطااال
خرى إدي أوروبا وادؿؼروا بفا اثم سادوا باورة أاظذؼن ػاجروا ألوائل ؼشؽؾفا ا

 ةظؿػؽري سي اهلفرة بأؼا سي ؾابأوػؿت صؽة طؾرية عن اظشاظيت و (ظؾؿفؿؿع األصؾي
صرؼؼي عـال، صريجع إدي دول اظساحل اإلظ خاصةأعا اظعاعل االضؿاادي،  .ودقؾة

ورطود  ،ظـروات رؾقعقة ػائؾة تدػور اضؿااداتفا، باظرشم عن اعؿالك بعضفا
زؼادة اظـؿو ظ اغؿشار اظػؼر واظؾطاظة إضاصة ى إديّدأ مما غؿاجفا اظاـاسيإ

 ؿي.قعؾؿاظو سؿوى اظاّقياظدميغراسي وتدػور ادل
ؿؾه عن آاثار ظؾؿادي هلذه اظظاػرة غظرا دلا حتاغؿففت  اتدقادسدة طؿا أن 
عؾى اظاعقد األوروبي مت سؼد ص ؾؾد األصؾي واظؾؾد ادلفاجر إظقه ععا.اظدؾؾقة سؾى 

جراءات وضائقة طؿؼدؼم ومت اختاذ إ غدوات وعؤمترات عن ررف االحتاد األوروبي
عساسدات عاظقة سؾى عدى زيس دـوات ظػائدة اظدول اظيت تؾؿزم باظؿعاون 

ل سؾى وػي توجفات تد اجرؼن دّرؼني،عفواظؿػاوض حول اتػاضقات الدؿؼؾال 
اظشرسقة عوضوع اظسقادة األوروبقة دلؽاصقة اهلفرة شري  ادلسارات اظيت أخذػا

ؿؿؿـل سي جمؿوسة عن اظسقادات صجراءات اظعؼابقة أعا اإل تفرؼب اظؾشر. وحماربة
جراءات اغدعاج األجاغب واإلضاعة ظػرتات أرول تعؼقد إتفدف إدي  اظيت واظؼواغني

رصع تؽاظقف تارؼح االضاعة ط ،عراطز اظرتحقل ظؾؿفاجرؼن شري اظؼاغوغقنيسي 
أي ععاضؾة طل عن ؼساػم سي غؼل وإؼواء أو تشغقل  ضف إدي ذظك ،واجلـسقة

ـظؿات رشم ععارضة ع ،عفاجر شري ذرسي، وأؼضا جترؼم اهلفرة شري اظشرسقة
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شدؼد ادلراضؾة سؾى احلدود اظربؼة واظشوارئ عع تحؼوق االغسان هلذا اإلجراء، 
 وادلواغئ.  

طقف أن اظسقادة األوربقة دلواجفة اهلفرة  غؽؿشف عن خالل ػذه ادلساػؿات
ظؽن اهلدف ادلشرتك ػو وشري اظشرسقة تراوحت بني اجتاه وضائي واجتاه ردسي، 

دة رياؼة "األعن" و"اهلوؼة" األوربقني، مما جيعؾـا غؿساءل سن ػدف "اظسقا
ا ظؽؿاب عوضوسؼؽون ػذا  اإلصرؼؼقة" سي ػذا اجملال وسن اظودائل ادلسؿعؿؾة، وضد

    آخر حيؾل اظظاػرة عن وجفة غظر بؾدان جـوب اظؾقر ادلؿودط.

امذـمريمذمل





 

 

 


