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 :متهيد
تعتدل ظاٖس٠ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ ٚاسد٠ َٔ املػه٬ت اييت تتعاظِ خطٛزتٗا بطبب 

إٕ اضتُست دٕٚ -ًٝٗا َٔ آثاز تفكٞ إىل بسٚش ايعدٜد َٔ ايعٛاٖس املعت١ًَا ٜذلتب ع

 ُتكٛض دعا٥ِ اجملتُع.-َعازب١

ّٜعّد  شلرا فإٕ ايتعسف ع٢ً اسبسنٝات ايطبب١ٝ املٓتذ١ يعاٖس٠ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ 

قسٚز٠ ًَش١ ْعسًا ملا ٦ٜٝٗ٘ َٔ ٚضا٥ٌ نف١ًٝ مبعازب١ ايعاٖس٠ ٚمحا١ٜ اجملتُع َٔ آثازٖا 

 يطًب١ٝ.ا

َٔ  ٖٓا ػب٤ٞ ايذلنٝص يف ٖرٙ املداخ١ً بدا١ًٜ ع٢ً املعازب١ املفا١ُٖٝٝ ببعدٜٗا 

ايًػٟٛ ٚا٫ؾط٬سٞ يًفغ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ  يف سني تطتٗدُف بك١ٝ املداخ١ً ايبشح يف 

 اسبسنٝات ايطبب١ٝ املٓتذ١ شلا.

 أواًل: الضبط اللغوي واالصطالحي للهجرة
ُٝٞ ايرٟ ميجً٘ يفغ اشلذس٠ تطتعسض املداخ١ً مج١ً َٔ قؿد دباٚش ايعا٥ل املفاٖ

 ايتعسٜفات ايًػ١ٜٛ ٚا٫ؾط٬س١ٝ ايسا٥ذ١ عٓ٘: 

ّْا مبع٢ٓ أعسض عٔ ايػ٤ٞ أٚ اشلذس٠ يػـ١: - ِِٖذَسا َِٖذّسا، ٚ ُِٗذُس،  َٜ ََٖذَس،   َٔ

َٗاَدَس٠ً َُ َٗاِدُس،  ُٜ َٖاَدَس،  ًٖ٘، : زسٌ عٔ بًدٙ أٚ أايػدـ أٟ: ابتعد، َٚٓ٘ نريو ايفعٌ 

 فاشلذس٠ يػ١ تفٝد: ايسسٌٝ ٚايطفس ٚاشبسٚز َٔ ا٭زض.

ٜٚعّبس عٔ ايػدـ ايرٟ ٜكّٛ باشلذس٠ به١ًُ "َٗادس" ٖٚٞ ن١ًُ تطًل يف ايًػ١ 

ايعسب١ٝ ع٢ً ايٛافد ع٢ً ايب٬د ٚايٓاشح َٓٗا ع٢ً سد ضٛا٤ بعهظ ايًػ١ ايفسْط١ٝ َج٬ سٝح 

بايٓطب١  (Immigrantرل بًدٙ ٜط٢ُ )ٚافدا ( إىل بًد آخس غLe migrant عٓدَا ٜٓتكٌ )املٗادس

 .بايٓطب١ يبًدٙ ا٭ؾًٞ **(Emigrant يًبًد ازبدٜد ٖٚٛ َٗادس )ْاشح 

أَا اشلذس٠ يف ا٫ؾط٬ح فإْٗا ع٢ً عهظ ايكبط ايًػٟٛ شلا،  اشلذس٠ اؾط٬سا:

املكد١َ تجرل ْكاغا سٍٛ َا ايرٟ ميهٔ إٔ تعٓٝ٘ ٖرٙ ايه١ًُ، ففك٬ عٔ تعدد ٚتبأٜ ايتعازٜف 

يًٗذس٠ تبعا ٫خت٬ف ايباسجني ٚصبا٫ت حبجِٗ املعسف١ٝ، فإٕ املؿطًح ٫ ؼبٛش ع٢ً إمجاع 

 .َٔ قبٌ ايدٍٚ ذيو أْ٘ ؽبتًف باخت٬ف املعاٜرل عٓد نٌ دٚي١

ا٭َس ْفط٘ ٜٓطبل ع٢ً تعسٜف املٗادس، تعتدل ايُٓطا َٗادسا نٌ َٔ تسى ايبًد 

فس إىل اشبازز حبجا عٔ ايعٌُ. ٚتتفل اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚاربر َطهٓا دا٥ُا باشبازز، أٚ َٔ ضا

ا٭َسٜه١ٝ ٚنٓدا ٚفسْطا ع٢ً إٔ املٗادس "ٖٛ نٌ غدـ ٜذلى بًدٙ ب١ٝٓ اإلقا١َ ايدا١ُ٥ يف 

اشبازز"، ٚتعسف فًٓٓدا ٚايؿني ٚبٛيْٛٝا ٚإٜطايٝا ٚايٝابإ املٗادس بأْ٘ "ذيو ايرٟ ٜبشح عٔ 

إٔ ا٫ْتكاٍ يف صباٍ ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ يٝظ ٖذس٠ إ٫ إذا عٌُ يف اشبازز..." أَا ضٜٛطسا فذل٣ 

 نإ خازدٗا.
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فسدٜا نإ أّ مجاعٝا  _تعسف اشلذس٠ يف عًِ ايطهإ )ايدميػسافٝا( بأْٗا "ا٫ْتكاٍ 

َٔ َٛقع إىل آخس حبجا عٔ ٚقع أفكٌ ادتُاعٝا أّ اقتؿادٜا أّ دٜٓٝا أّ ضٝاضٝا" أَا يف  _

ي١ ا٫دتُاع١ٝ نتػٝرل اسبسف١ أٚ ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ عًِ ا٫دتُاع فتدٍ ع٢ً تبدٍ اسبا

 .ٚغرلٖا...

أَا يف ايفهس ايطٝاضٞ فعاد٠ َا ٜتِ اإلغاز٠ عٓد َطأي١ ايتأؾٌٝ ايتازؽبٞ يعاٖس٠ 

ايرٟ نفٌ سس١ٜ "اشبسٚز َٔ ممًهتٓا  Magna Cartaاشلذس٠ إىل َٝجام )املادٓا نازتا( 

 ٚايعٛد٠ يف أَإ ٚأَٔ، بّسا أٚ حبسا".

أند ضكساط ع٢ً إٔ "َٔ ٫ ؼببٓا أٚ ؼبب َدٜٓتٓا. ٜٚسغب يف اشلذس٠ إىل  فُٝا

٢ّْ غا٤ ضبتفعا مبًهٝت٘"  .َطتٛط١ٓ أٚ أٟ َد١ٜٓ أخس٣ ػبٛش ي٘ إٔ ٜرٖب أ

أَا يف ايعؿس اسبدٜح فتعد "اشلذس٠ َٔ اسبكٛم ا٭ٚي١ٝ يإلْطإ يف سدٚد 

، ٚنريو ٚفكا يكإْٛ ايدٚي١ ايتػسٜعات ٚذيو ٚفكا ملباد٨ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٚاشباف

احملًٞ ايرٟ ؼبدد ايكٛاعد اييت تٓعِ ٖذس٠ َٛاطٓٝٗا إىل اشبازز أٚ دخٍٛ ا٭داْب إىل 

ّ ع٢ً ٖرا اسبل:  8491إقًُٝٗا... ٚقد ْـ اإلع٬ٕ ايعاملٞ سبكٛم اإلْطإ ايؿادز يف عاّ 

 .يٝ٘""ؼبل يهٌ فسد إٔ ٜػادز أ١ٜ ب٬د مبا يف ذيو بًدٙ نُا ؼبل ي٘ ايعٛد٠ إ

 اشلذس٠ ٚفكا يًُعٝاز ازبػسايف:-

 تكطِ اشلذس٠ ٚفكا شلرا املعٝاز إىل قطُني أضاضٝني:

ٚتػرل إىل ايتشسى ايبػسٟ داخٌ سدٚد بًد َا. ناشلذس٠ َٔ  اشلذس٠ ايداخ١ًٝ:

 .ايكس١ٜ إىل املد١ٜٓ أٚ عبٛ ذيو

١ٜ يف ٖٚٞ َٔ أبسش َعاٖس ايتشسنات ايبػس١ٜ ازبُاع١ٝ ٚايفسد اشلذس٠ اشبازد١ٝ:

ايكسٕٚ اسبدٜج١ ٚتػرل إىل ايتشسى ايبػسٟ عدل اسبدٚد ايدٚي١ٝ ٚايرٟ ٜٓذِ عٓ٘ تػٝرل يف 

 .بًد اإلقا١َ املعتاد٠

 اشلذس٠ ٚفكا ملعٝاز ايدمي١َٛ ٚا٫ضتُساز١ٜ:-

تتِ ٖرٙ اشلذس٠ عاد٠ عٓدَا ٜكسز ايفسد أٚ ازبُاع١ َػادز٠ َهاِْٗ  اشلذس٠ ايدا١ُ٥:

إىل َٓطك١ أخس٣ بػهٌ ْٗا٥ٞ، أٟ ٫ ٜفهسٕٚ يف ايعٛد٠ إىل  ازبػسايف أٚ أَانٔ ضهٓاِٖ

َهاِْٗ ايطابل يف املطتكبٌ، ع٢ً أقٌ تكدٜس يف ايفذل٠ ا٭ٚىل، ٚقد تهٕٛ ٖرٙ اشلذس٠ قُٔ 

 .ايدٚي١ ْفطٗا

ٖرا ايٓٛع َٔ اشلذس٠ غايبا َا ٜهٕٛ َٔ أدٌ ايعٌُ مبٛاضِ ضبدد٠  اشلذس٠ امل٪قت١:

يٓٛع َٔ اشلذس٠ اضِ اشلذس٠ املٛزل١ٝ( ٚقد تتِ اشلذس٠ )ٚيريو ٜطًل بعكِٗ ع٢ً ٖرا ا

 . امل٪قت١ إَا داخٌ إقًِٝ ايدٚي١ أٚ إىل خازد٘
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 اشلذس٠ ٚفكا يًُعٝاز ايكاْْٛٞ:-

عٓد ايتطسم يًٗذس٠ ٚفكا يًُعٝاز ايكاْْٛٞ )أٟ اشلذس٠ سطب غسعٝتٗا فٓشٔ 

تطسم إيٝ٘ أ٫ ٖٚٛ اشلذس٠ بؿدد اسبدٜح يف ايٛقت ْفط٘ عٔ ْٛع َٔ أْٛاع اشلذس٠ اييت ضبل اي

غرل قابٌ يًٓفاذ فُٝا ٜتعًل باشلذس٠ ايداخ١ًٝ  _املعٝاز ايكاْْٛٞ _اشبازد١ٝ إذ إٔ ٖرا املعٝاز 

 ذيو إٔ ٖرٙ ا٭خرل٠ ٫ ٜتطًب ايكٝاّ بٗا سٝاش٠ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ٚثا٥ل ايطفس ...(.

 اشلذس٠ ايػسع١ٝ:

ايكا١ْْٝٛ باضتكباٍ ا٭داْب، ذبدخ اشلذس٠ ايػسع١ٝ يف ايدٍٚ اييت تطُح ْعُٗا 

ٚتتِ عٔ طسٜل ايدخٍٛ َٔ ا٭َانٔ احملدد٠ ضٛا٤ ناْت عٔ طسٜل ايدل، ازبٛ أٚ ايبشس 

 إلقًِٝ ايدٚي١.

ٚتػذلط ايدٍٚ يدخٍٛ أزاقٝٗا أٚ اشبسٚز َٓٗا تكدِٜ دٛاش ضفس، ضازٟ املفعٍٛ 

َبدأ املعا١ًَ باملجٌ ٚؾادز عٔ ايطًطات املدتؿ١ أٚ ٚثٝك١ ضفس تكّٛ َكاّ ازبٛاش َع اسذلاّ 

 خبؿٛف ايتأغرلات.

ٚأغازت دٜباد١ َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ إىل قسٚز٠ َؿاحل ايعُاٍ ٚاملطتددَني يف 

بًدإ غرل بًداِْٗ ٚظٗست اتفاقٝات دٚي١ٝ ٚإق١ًُٝٝ تٓعِ عًُٝات اشلذس٠ ايػسع١ٝ، ٚطٛزت 

كا١ْْٝٛ يًٗذس٠ إىل ايدٍٚ تػسٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ املتعًك١ باشلذس٠، ٚأخرلا اْتكًت ايٓعِ اي

َسس١ً أنجس تطٛزا، ٚأؾبح ايكإْٛ ايدٚيٞ ٖٛ ايرٟ ٜػسع ٜٚٓعِ اشلذس٠ َٔ أدٌ ايعٌُ 

ٚتػسف عًٝ٘ َٓعُات دٚي١ٝ َجٌ ا٭َِ املتشد٠ ٚفسٚعٗا املتدؿؿ١ أٚ املٓعُات ذات 

 .ايع٬ق١

 اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ:

ايكاْْٛٞ ٚأُٖٗا ٚحبطب َا  تعد اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ أبسش أْٛاع اشلذس٠ ٚفكا يًُعٝاز

دا٤ يف اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ ملهافش١ ازبسمي١ املٓع١ُ عدل ايٛط١ٝٓ فإٕ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ، 

 ."تعين عبٛز اسبدٚد دٕٚ تكٝد بايػسٚط اي٬ش١َ يًدخٍٛ املػسٚع إىل ايدٍٚ املطتكب١ً"

ا أْ٘ "املٗادس أَا َٓع١ُ اشلذس٠ ايدٚي١ٝ "فأغازت إىل املٗادس غرل ايػسعٞ بكٛشل

ايرٟ ٫ تتٛافس يدٜ٘ ايٛثا٥ل اي٬ش١َ ٚاملٓؿٛف عًٝٗا مبٛدب يٛا٥ح اشلذس٠ َٔ أدٌ ايدخٍٛ، 

 .اإلقا١َ أٚ ايعٌُ يف بًد َا"

 ٜٚػٌُ ٖرا:

ا٭فساد ايرٜٔ يٝظ شلِ ٚثا٥ل قا١ْْٝٛ يًدخٍٛ إىل ايدٚي١ )دٚي١ ا٫ضتكباٍ (  -

ا٭َِ املتشد٠ ملهافش١ ازبسمي١ املٓع١ُ عدل ٚيهٔ اضتطاعٛا ايدخٍٛ ضسا.) حبطب اتفاق١ٝ 

ّٛا(.  ايٛط١ٝٓ ٜهٕٛ ٖرا ايدخٍٛ عدل إسد٣ ايطسم ايتاي١ٝ: بّسا، حبسا أٚ د
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ايػدـ ايرٟ متهٔ َٔ دخٍٛ ايبًد باضتدداّ ايٛضا٥ٌ ا٫ستٝاي١ٝ ٚايٓؿب 

 )ايتصٜٚس ٜطتٗدف با٭ضاع ٚثٝك١ ايطفس أٚ اشل١ٜٛ(  *ٚايتصٜٚس يًُطتٓدات اييت حبٛشت٘

 .*"ٚاملٗادسٜٔ يف أٚقاع غرل ْعا١َٝ

ٜتكح َٔ ايكا١ُ٥ ايطابك١ يًف٦ات اييت َٔ املُهٔ إٔ تٓدزز قُٔ َؿطًح املٗادس 

إٔ ٖٓاى دد٫ يػٜٛا َٚٔ ثِ َفاُٖٝٝا ملا ميهٔ إٔ ٜعٓٝ٘ َؿطًح "املٗادس" َٚٔ ثِ "املٗادس 

بعدّ ايتٛفٝل يف بًٛز٠ غرل ايػسعٞ" ٖٚٛ ا٭َس ايرٟ أد٣ بايعدٜد َٔ ايباسجني إىل ا٫عذلاف 

"تابٝٓٛ" بكٛي٘: "مل ؼبدخ إٔ ٚددت ْعسٜات  Tapinosا٭بعاد ايٓعس١ٜ يًٗذس٠ َٚٓٗا اضتٓتاز 

" "ٖٝطٌ" أْ٘ ٫ ٜٛدد تعسٜف ْعسٟ ٚاسد ؽبـ اشلذس٠ )ايدٚي١ٝ  Heiselيًٗذس٠ ٚقٍٛ " 

"ٚٚد"  "Woodايػسع١ٝ َٓٗا ٚغرل ايػسع١ٝ( أٚ إطاز َفاُٖٝٞ ذبؿٌ ع٢ً اإلمجاع ٚقٍٛ "

 .أخرلا : "٫شيٓا بعٝدٜٔ عٔ إػباد اإلطاز املفاُٖٝٞ املٓاضب يدزاض١ سساى ايطهإ"

يهٔ زغِ ا٫خت٬ف ايرٟ ٜػٛب قبط َؿطًح "اشلذس٠" ٚ "املٗادس" َٚٔ مث١ 

ا٫خت٬ف سٍٛ ذبدٜد َٔ ٖٛ املٗادس غرل ايػسعٞ َٚا ٖٛ ايدخٍٛ غرل ايػسعٞ )عبٛز اسبدٚد 

كل قدز نبرل َٔ ا٫تفام بني املٗتُني بدزاضات اشلذس٠ سٍٛ ايتشدٜد غرل ايػسعٞ( إ٫ أْ٘ ذب

سا٫ت  9 سٝح قدّ ٖرا ا٭خرل ، Tapinosايف٦ٟٛ يًُٗادسٜٔ غرل ايػسعٝني" ايرٟ قدَ٘

 أضاض١ٝ تتكُٔ َا ميهٔ إٔ ْطًل عًٝ٘ ؾف١ " َٗادس غرل غسعٞ":

 قاْْٛٞ . : دخٍٛ قاْْٛٞ، إقا١َ قا١ْْٝٛ، عٌُ غرلاسباي١ ا٭ٚىل

 اسباي١ ايجا١ْٝ: دخٍٛ قاْْٛٞ، اقا١َ غرل قا١ْْٝٛ، عٌُ غرل قاْْٛٞ.

 اسباي١ ايجايج١: دخٍٛ غرل قاْْٛٞ، اقا١َ قا١ْْٝٛ ،عٌُ قاْْٛٞ.

 غرل قاْْٛٞ ،اقا١َ غرل قا١ْْٝٛ ،عٌُ غرل قاْْٛٞ ٍاسباي١ ايسابع١: دخٛ

يه١ًُ ٖرا ٜٚسد٢ ٬َسع١ أْ٘ ٫ ٜٛدد سايٝا يف أٚزبا إمجاع ع٢ً َع٢ٓ ضبدد 

"َٗادس" ٚايتعسٜف ايٛاضع ايرٟ ٜطسس٘ َط٪ٚيٛ اإلذباد ا٭ٚزبٞ ٖٛ "َٛاطٔ َٔ بًد ثايح َٔ 

غرل َٛاطين اإلذباد ا٭ٚزٚبٞ" بٝد إٔ ٚناي١ اسبكٛم ا٭ضاض١ٝ ايتابع١ يإلذباد ا٭ٚزٚبٞ 

إىل أْ٘ ٫ ٜٛدد تعسٜف ززلٞ يًُٗادسٜٔ   8001أغازت يف تكسٜسٖا ايطٟٓٛ ا٭ٍٚ يًعاّ 

بؿف١ عا١َ إىل: "صبُٛع١ ًٝات ا٭ث١ٝٓ يف اإلذباد ا٭ٚزبٞ، ٚإٔ املؿطًح ٜػرل ٚا٭ق

)..( ميهٔ إٔ تهٕٛ َعسق١ سبا٫ت َٔ ايعٓؿس١ٜ ٚنسا١ٖٝ ا٭داْب ٚايتُٝٝص ادتُاع١ٝ

ايعٓؿسٟ/اإلثين، ٚا٫ضتدداّ ا٭نجس غٝٛعا يًُؿطًح ٜػطٞ املٗادسٜٔ ٚاي٬د٦ني َٔ 

١ ايرٜٔ تعٛد أؾٛشلِ إىل َٔ ا٭دٝاٍ اي٬سكازبٌٝ ا٭ٍٚ، إقاف١ إىل ا٭غداف 

ٜٚكٝف َػسٚع "غبه١ ؾش١ اشلادسٜٔ" املدتـ بككاٜا ؾش١ املٗادسٜٔ إىل  )...(َٗادسٜٔ

 ، املٗادسٜٔ بؿف١ ضس١ٜ، ٚاي٬د٦ني.*: املٗادسٜٔ غرل املٛثكنيايكا١ُ٥ ايطابك١ َا ًٜٞ
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 يةثانيا: احلركيات السببية املنتجة لظاهرة اهلجرة غري الشرع
 اسبسنٝات ايطٝاض١ٝ:- 1

ُتعّد اسبسٚب ٚايٓصاعات ايداخ١ًٝ ايٓامج١ عٔ ايؿساعات ايعسق١ٝ أٚ ايعكا٥د١ٜ -

)ايفساز َٔ اسبسٚب ا٭١ًٖٝ يف بًد املٓػأ ْتٝذ١ ا٫قطٗاد ايدٜين، ايذلٖٝب، ايكُع، اإلباد٠ 

يطبب١ٝ اييت ازبُاع١ٝ( ٚاملداطس اييت ٜتعسض شلا املدْٕٝٛ أثٓا٤ اسبسب( أسد اسبسنٝات ا

ُٜطًل عًٝ٘ "  ُتذدل ا٭فساد ع٢ً ايٓصٚح َٔ املٓاطل غرل اٯ١َٓ إىل أخس٣ أنجس أَٓا ٖٚٛ َا 

 .*باشلذس٠ ا٫قطساز١ٜ" أٚ " ايًذ٤ٛ ايطٝاضٞ"

ٖرا ٚتعتدل َٓطك١ دٓٛب املتٛضط خاؾ١ ٚإفسٜكٝا بؿف١ عا١َ َٔ أِٖ املٓاطل 

٫ضتكساز ايداخًٞ، فايكاز٠ ٫ تصاٍ تعاْٞ َٔ املؿدز٠ ٚاملطتكب١ً ي٬د٦ني بطبب اسبسٚب ٚعدّ ا

ايٓصاعات ذات ايطابع ايطٝاضٞ َجٌ ايٓصاعات اسبدٚد١ٜ ) ػبب ايتأنٝد ٖٓا ع٢ً إٔ طبٝع١ 

اسبدٚد ايطٝاض١ٝ يف ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ ٖٞ "سدٚد َؿطٓع١" أٟ َفسٚق١ َٚٛقٛع١ بإزاد٠ 

، نُا (8119٪متس بسيني خازد١ٝ ٚقعتٗا ايك٣ٛ ا٭ٚزب١ٝ خ٬ٍ ايعكدٜٔ ايرٜٔ تبعا َ

،أٚ قد ٜهٕٛ ايٓصاع ذا طابع -ايؿساع ع٢ً املٛازد-تعسف ايكاز٠ ْصاعات ذات طابع اقتؿادٟ

عسقٞ ٜبدأ داخٌ دٚي١ َا ثِ ٜتشٍٛ إىل ْصاعات َا بني ايدٍٚ نُا نإ اسباٍ يف حبرل٠ " 

" ٚ"ايبٛزْدٟ".. ايهْٛػٛ"، ا٭َس ايرٟ اضتدزز ست٢ ايدٍٚ َٔ خازز املٓطك١، َٚأضا٠ "زٚاْدا

ٚايٓتٝذ١ اسبت١ُٝ شلرٙ ايٓصاعات عػسات اٯ٫ف َٔ املٗذسٜٔ ٫د٦ني ناْٛا أّ َٗادسٜٔ غرل 

 .غسعٝني(

ٖٚٓا ٫ ميهٔ إغفاٍ ٚاقع ايتٓٛع ٚايتعدد اجملتُعٞ ايرٟ ميجٌ ايب١٦ٝ ا٭ٚضع يًٓعاّ 

َٓٗا تكايٝدٖا  ايطٝاضٞ، فايكاز٠ بٗا َا ٜسبٛ ع٢ً ا٭يف صبُٛع١ إث١ٝٓ متتًو نٌ ٚاسد٠

ٚتساثٗا اسبكازٟ، ٚقُٝٗا اشباؾ١ َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ فإٕ ٖرٙ ازبُاعات اإلث١ٝٓ تتدزز يف إطاز 

 .صبُٛعات يػ١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ أٚضع

َععِ ايدٍٚ املؿدز يًٗذس٠ غرل ايػسع١ٝ تٛاد٘ َا دزز دازضٛا ايت١ُٝٓ ايطٝاض١ٝ -

شَات اييت ٜطتًصّ ذبكٝل ايت١ُٝٓ ع٢ً تطُٝت٘ بـ " أشَات ايت١ُٝٓ ايطٝاض١ٝ" أٟ تًو ا٭

 ايطٝاض١ سًٗا ٖٚٞ أشَات: اشل١ٜٛ ٚايػسع١ٝ ٚاملػازن١ ٚايتػًػٌ ٚايتٛشٜع.

ذبدخ عٓدَا ٜؿعب اْؿٗاز ناف١ أفساد اجملتُع يف بٛتك١ ٚاسد٠،  أش١َ اشل١ٜٛ:

تتذاٚش اْتُا٤اتِٗ ايتكًٝد١ٜ أٚ ايكٝك١، ٚتتػًب ع٢ً آثاز ا٫ْتكاٍ إىل اجملتُع ايعؿسٟ 

 عكٝدات٘ املدتًف١، حبٝح ٜػعسٕٚ با٫ْتُا٤ إىل ذيو اجملتُع ٚايتٛسد َع٘.بت

تتعًل بعدّ تكبٌ املٛاطٓني احملهَٛني يٓعاّ ضٝاضٞ، أٚ غبب١  أش١َ ايػسع١ٝ:

سان١ُ باعتبازٖا غرل غسعٞ أٚ ٫ ٜتُتع بايػسع١ٝ، أٟ ٫ ٜتُتع بطٓد أٚ أضاع ؽبٛي٘ اسبهِ 
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طٓد أٚ ا٭ضاع إىل ايطابع "ايهازٜصَٞ أٚ "ايتازؽبٞ" ٚارباذ ايكسازات ٚقد ٜطتٓد ٖرا اي

 يًصعِٝ، أٚ إىل ايدٜٔ ، أٚ ا٭عساف أٚ ايتكايٝد أٚ ايكإْٛ.

أٟ ا٭ش١َ ايٓادب١ عٔ عدّ متهٔ ا٭عداد املتصاٜد٠ َٔ املٛاطٓني َٔ  أش١َ املػازن١:

اض١ٝ ، أٚ اختٝاز اإلضٗاّ يف اسبٝا٠ ايعا١َ يب٬دِٖ، َجٌ املػازن١ يف ارباذ ايكسازات ايطٝ

املط٪ٚيني اسبهَٛٝني، ٚذبدخ ٖرٙ ا٭ش١َ عٓدَا ٫ تتٛافس َ٪ضطات ضٝاض١ٝ َع١ٓٝ ميهٔ إٔ 

 تطتٛعب ايك٣ٛ ايساغب١ يف تًو املػازن١.

أٟ عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايتػًػٌ ٚايٓفاذ إىل ناف١ أعبا٤ إقًِٝ ايدٚي١  أش١َ ايتػًػٌ:

ب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ يف ٚفسض ضٝطستٗا عًٝ٘ ٚنريو ايتػًػٌ إىل ناف١ ا٭

 اجملتُع.

تتعًل مب١ُٗ ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف تٛشٜع املٛازد ٚاملٓافع املاد١ٜ ٚغرل  أش١َ ايتٛشٜع:

املاد١ٜ يف اجملتُع، ٚقد تعين َػه١ً ايتٛشٜع يٝظ فكط تٛشٜع عٛا٥د ايت١ُٝٓ ٚإمنا أٜكا تٛشٜع 

 .أعبا٤ ايت١ُٝٓ

ض١ٝ عٔ إٔ ٖرٙ ا٭شَات يٝطت سهسا ع٢ً ايدٍٚ ٖرا ٜٚتشدخ دازضٛا ايت١ُٝٓ ايطٝا

ثايج١ٝ فايٓعِ ايطٝاض١ٝ يف أٚزبا -اييت يف َععُٗا دٍٚ عامل –املؿدز يًٗذس٠ غرل ايػسع١ٝ 

ٚاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ غايبا َا ٚادٗت ٖرٙ ا٭شَات بػهٌ َتٛاٍ، يهٔ إسد٣ أِٖ 

أشَات ايت١ُٝٓ  -ٛاد٘ ٖرٙ ا٭شَات َػه٬ت ايٓعِ ايطٝاض١ٝ يف ايعامل ايجايح أْٗا تهاد ت

 .نًٗا يف ٚقت ٚاسد-ايطٝاض١ٝ 

َععِ ايدٍٚ املؿدز يًٗذس٠ غرل ايػسع١ٝ  غرل قادز٠ ع٢ً تٛؾٌٝ "ضًع ضٝاض١ٝ  -

اػباب١ٝ " يػعٛبٗا ٜٚكؿد " بايطًع ايطٝاض١ " خدَات ا٭َٔ ٚايتعًِٝ ٚايؿش١ ٚايسقاب١ 

( ٜٛثل ب٘ ٚؼبتهِ إيٝ٘، ٚنرا َتطًبات ايب١ٝٓ ايب١ٝ٦ٝ ٚإطاز قاْْٛٞ عاّ ٚقكا٤ )ْعاّ قكا٥ٞ

ا٭ضاض١ٝ ايكسٚز١ٜ َٔ طسم ٚاتؿا٫ت، نُا ٜعد "ا٭َٔ" أنجس ايطًع ايطٝاض١ٝ أ١ُٖٝ 

 .سبٝا٠ ايٓاع

ٖرا ٚتعد عدّ ايكدز٠ ع٢ً تٛؾٌٝ ضًع ضٝاض١ٝ إػباب١ٝ َٔ قبٌ ايدٚي١ يػعٛبٗا 

َا بايكعف أٚ ايفػٌ أٚ ا٫ْٗٝاز،  أسد أِٖ امل٪غسات اييت ميهٔ َٔ خ٬شلا اسبهِ ع٢ً دٚي١

ا٭َس ايرٟ ٜذلتب عًٝ٘ "قعف ايػعٛز با٫ْتُا٤ إىل ٖرٙ ايدٚي١" َٔ قبٌ ايطبكات ايدْٝا 

خاؾ١، باعتبازٖا أنجس ايطبكات تُٗٝػا ٚسسَاْا َٔ تًو ايطًع مما ٜدفع بٗا إىل ايبشح 

ٛش ٖرا اجملتُع ٚاييت دبد عٔ بدا٥ٌ أقسب إىل "اجملاشف١" ٚ" فو ا٫زتباط" بكِٝ َٚعاٜرل ٚزَ

 صباشلا يًتطبٝل عٔ طسٜل " اشلذس٠".



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة يف احلركيات السببية املنتجة للظاهرة اهلجرة غري الشرعية:

 - 72 - 

عذص ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ عٔ أدا٤ ٚظٝف١ ايتٓػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايطٝاض١ٝ، خاؾ١ -

ا٭١َ، سٝح ٜكع ع٢ً  -يف ايدٍٚ املطتك١ً سدٜجا ٚاييت ٫ تصاٍ تٛاد٘ َػه١ً بٓا٤ ايدٚي١

ِٗ ايعا١ًٝ٥ ٚايكب١ًٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚغرلٖا َٔ عاتل ايدٚي١ ١َُٗ تٓػ١٦ ايٓاع ع٢ً إخكاع ٤٫ٚات

، أٟ عذصٖا عٔ خًل "اإلسطاع ايعاّ باشل١ٜٛ اي٤٫ٛات ايفسع١ٝ إىل اي٤٫ٛ إىل ا٭١َ ازبدٜد٠

ايٛط١ٝٓ"، يف ايٛقت ايرٟ ت٪دٟ فٝ٘ ايتٓػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايطٝاض١ٝ إىل بٓا٤ اجملتُع ايطٝاضٞ 

، ٚأبسش ؾٛز ٖرا ايتُصم ٖٛ إىل متصم اجملتُع ٚخًل "١ٜٖٛ ٚط١ٝٓ"، فإْٗا ت٪دٟ يف ايٛقت ذات٘

 "ا٫ْفؿاٍ" أٚ "املطايب١ ب٘" أٚ اشلذس٠ نػهٌ تعبرلٟ أشَٟٛ عٔ ٖرا ايتُصم.

َُّهٔ Civilworkغٝاب أٟ َفّٗٛ سكٝكٞ يًعٌُ املدْٞ "- َُ " ٭ٕ املٛاطٔ ٫ ٜس٣ أْ٘ 

Empowered ٝدٙ يف إسداخ ع٢ً ذيو ٜٚػعس إٔ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ دٗد أٚ ْكاٍ َدْٞ ئ ٜف

)اشلذس٠ نسد .تػٝرل سكٝكٞ طاملا إٔ اجملتُع ايطٝاضٞ بسَت٘ ٫ ٜطتٓد إىل َفّٗٛ املٛاط١ٓ

 فعٌ ٜا٥ظ يػباب فكدٚا أٟ إسطاع باملٛاط١ٓ(.

غٝاب ايدميكساط١ٝ نٓعاّ سهِ ٚعذص ايٓعاّ عٔ بٓا٤ ؾٝؼ يًشهِ ازبٝد: -

ز حبكٛز ضٝاضٞ فاعٌ ٜٛيد " فكآي١ ْؿٝب ايػباب َٔ املُازض١ ايدميكساط١ٝ ٚعدّ ايػعٛ

ٚ" ايػعٛز بايتُٗٝؼ" ايرٟ تتدر اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ أسد أنجس أغهاي٘  اإلسباط"

 ايتعبرل١ٜ إ٬َٜا.

 اسبسنٝات اإلقتؿاد١ٜ:- 2

ٜس٣ ايهجرل َٔ ايباسجني املٗتُني بعاٖس٠ اشلذس٠ يف ايبطاي١ ضببا َباغسا ٚسكٝكٝا 

ايبطاي١ باغبفاض ساد ٚغرل َتٛقع يف دخٌ ايفسد  يًٗذس٠ مبدتًف أْٛاعٗا سٝح تستبط عاد٠

ايعاطٌ، مما ػبعٌ ايفسد فكرلا ضٛا٤ نإ فكسا َطًكا مبع٢ٓ عدّ قدزت٘ ع٢ً اسبؿٍٛ ع٢ً 

قسٚزٜات اسبٝا٠ أٚ فكسا ْطبٝا بايٓطب١ يًُذتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘، ٚإذا َا طاٍ أَد ٖرا 

عٔ َٓافر غرل غسع١ٝ ) يف ظٌ عِ  ا٫غبفاض اسباد يف ايدخٌ ٚاضتشهِ فإْ٘ ٜ٪دٟ إىل ايبشح

 تٛفس املٓفر ايػسعٞ املتُجٌ يف ايعٌُ(.

ٖٚٓا تتٛيد ع٬ق١ اقتؿاد١ٜ َباغس٠ بني "ايبطاي١" ٚ"اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ" بدافع َٔ 

اسباد١ ٚايعٛش ا٫قتؿادٟ، نُا إٔ ايبطاي١ غايبا َا ت٪دٟ إىل ايعصي١ ا٫دتُاع١ٝ "يًعاطٌ"، 

ا٫دتُاع١ٝ )غبه١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ(، ٚتتكا٤ٍ قدزت٘ ع٢ً َٚٔ ثِ تكعف عٓدٙ ايك٣ٛ 

ذبكٝل ايتكأَ َع اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘، ٜٚذلتب ع٢ً ذيو ظٗٛز ساي١ " ا٭َْٛٞ" 
*"Anomieاييت تفكدٙ ا٫يتصاّ باملعاٜرل ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ايطا٥د٠ ٌ" عٓد ايعاط. 

سٚابط ا٫دتُاع١ٝ اييت تسبط فايبطاي١ طبكا شلرا ايتؿٛز ت٪دٟ إىل اعب٬ٍ اي

ايعاطٌ باٯخسٜٔ يف اجملتُع ايرٟ ٜعاٜػ٘، ٚاْٗٝاز ايكِٝ ٚاملعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ ايطا٥د٠ يف 
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اجملتُع يد٣ ايعاطٌ، ْتٝذ١ عدّ قدزت٘ عٌ ايتُطو بٗا، ٚيكؿٛز ايٛضا٥ٌ املتاس١ يدٜ٘ عٔ 

يف ظٌ  ا٫دتُاع١ٝ ذبكٝل َٚساعا٠ ٖرٙ ايكِٝ ْتٝذ١ تٛقف٘ عٔ ايعٌُ، ٚفكداْ٘ ٭ُٖٝت٘

ٖرٙ ايكٛاعد ٚايكِٝ، ٜٚعتكد ايبعض إٔ ا٭َس ٜتطٛز يد٣ ايعاطٌ بإٔ ؽبًل يٓفط٘ قُٝا 

، تتٓاضب َع عصيت٘ ادتُاع١ٝ "ددٜد٠" تٛا٤ّ ظسٚف٘، ٚقٛاعد عا١َ يًطًٛى عبٛ اٯخسٜٔ

ات ا٫دتُاع١ٝ ازبدٜد٠، ٚتؿبح َدلزا نافٝا يًعدٜد َٔ ضًٛنات٘ املٓاف١ٝ يًُذتُع ٚايعاد

 ٚايتكايٝد ٚست٢ "ايكإْٛ".

نُا إٔ ايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ اييت تؿاسب ايبطاي١ ٫ ضُٝا إذا طاٍ أَدٖا ت٪دٟ إىل 

آثاز ضًب١ٝ ع٢ً تهٜٛٔ غدؿ١ٝ ايعاطٌ ٚضًٛن٘ ايٓفطٞ ٚا٫دتُاعٞ، ذيو إٔ ايبطاي١ ت٪دٟ 

ايػعٛز  إىل تػر١ٜ ٚتك١ٜٛ غعٛز "اإلسباط" ٚ"ايفػٌ" يد٣ ايعاطٌ، مما ٜ٪دٟ َع تصاٜد ٖرا

مبا ميٗد ايطبٌٝ أَاَ٘ إىل ٖذست٘  ٚتفاعً٘ إىل تٛيٝد غعٛز عدا٥ٞ عبٛ اجملتُع ٚاٯخسٜٔ

 ٚا٫بتعاد عٓ٘ أٜا ناْت ايطسم ٚايٛضا٥ٌ.

ٚبريو تطاعد ايبطاي١ ع٢ً دعٌ "اشلذس٠" سًُا ٜساٚد أذٖإ ايهجرل َٔ ايعاطًني 

فإٕ  8002ْطا١ْٝ ايعسب١ٝ يعاّ عٔ ايعٌُ "خاؾ١ ايػباب َِٓٗ" ، فٛفكا يتكسٜس ايت١ُٝٓ اإل

َٔ ايػباب يف املٓطك١ ايعسب١ٝ عدلٚا عٔ زغبتِٗ يف اشلذس٠ قٝكا َٔ ا٭ٚقاع ايطا٥د٠  18%

 .بايٓطب١ يفسف ايتعًِٝ ٚايعٌُ

ٚإذا َا أخرْا املعطٝات ايسق١ُٝ ذات ايؿ١ً بايعاٖس٠ تػرل اإلسؿا٥ٝات إىل إٔ املعدٍ 

يف املا١٥ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف عاّ  ١14,4 ايعسب١ٝ ٜبًؼ اإلمجايٞ يٓطب١ ايبطاي١ يف املٓطك

، ٖٚرا إذا ناْت َعد٫ت ايبطاي١ تتفاٚت يف املا١٥ ع٢ً ايؿعٝد ايعاملٞ 6,3َكاز١ْ بـ  8001

بدزد١ ًَُٛض١ بني بًد ٚآخس إ٫ إٔ ايبطاي١ يف أٚضاط " ايػباب " متجٌ يف نٌ ا٭سٛاٍ ذبدٜا 

املػازب١ٝ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ -دٓٛب سٛض املتٛضط ددٜا َػذلنا يف ايعدٜد َٔ بًدإ

ض١ٓ يف املػسب  89ٚ 81اشبؿٛف فايبطاي١ يف ؾفٛف ايػباب ايرٜٔ امُلذلاٚس١ أعُازِٖ بني 

بُٝٓا بًػت ْطبتٗا يف ازبصا٥س بني ايعاطًني ايرٜٔ تكٌ  % 31,8ا٭قؿ٢ بًػت سدٚد 

َٔ ايعُاٍ  % 25 ، نُا إٔ َا ٜعادٍ %51عاَا يف "ازبصا٥س" عبٛ  20أعُازِٖ عٔ 

يف ؾفٛف ايػباب ممٔ تذلاٚح  % 20ٜػتػًٕٛ ٚظا٥ف َ٪قت١، يف سني أْٗا بًػت ْطب١ 

مما ػبعٌ َٔ اشلذس٠ أًٜا ناْت ؾفتٗا ايطبٌٝ  ض١ٓ يف "تْٛظ".. 89ٚ 80أعُازِٖ بني 

َُشاٚي١ إػبادِٖ فسؾ١ عٌُ "٥٫ل"، ٖٚٛ َا ٜٓطبل  ايٛسٝد يتشطني أٚقاعِٗ ا٫قتؿاد١ٜ ٚ

َٔ ع١ٓٝ  % 18اي١ ايػباب ازبصا٥سٟ ايعاطٌ عٔ ايعٌُ، سٝح عّبس َا ٜكازب ايـ َج٬ َع س

إٔ ايطبب  MIRAC سلًتِٗ دزاض١ ؾادز٠ عٔ َسنص -دصا٥سٜٛ ازبٓط١ٝ -َبشٛثني
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، ٚغهًت ايف١٦ ايعُس١ٜ َابني ايس٥ٝطٞ حملاٚيتِٗ اشلذس٠ بطسٜك١ غرل غسع١ٝ ٖٛ "ايبطاي١"

 ٖٚٛ َا ٜ٪ند ايطسح آْف ايرنس. % 38,10ايـ ض١ٓ ايٓطب١ ا٭ندل مبا ٜكازب 81-81

ٚقد أند ايبٓو ايدٚيٞ إٔ "َػه١ً ايبطاي١" تعتدل أندل ذبد اقتؿادٟ ٚادتُاعٞ 

ٜٛاد٘ اقتؿادٜات دٍٚ َٓطك١ ايػسم ا٭ٚضط ٚسلاٍ إفسٜكٝا، ٖٚٛ َا أغاز تكسٜس أٚزٚبٞ ؾادز 

اي١ تعد أندل ايتشدٜات عٔ "َٓتد٣ امل٪ضطات ا٫قتؿاد١ٜ بايبشس املتٛضط بكٛي٘" إٔ ايبط

اييت تٛاد٘ دٍٚ دٓٛب ايبشس املتٛضط"، نُا أند ايتكسٜس ا٭خرل ع٢ً قسٚز٠ املٛاد١ٗ ازباد٠ 

يكك١ٝ ايبطاي١ يف دٍٚ دٓٛب ايبشس املتٛضط خاؾ١ َع ا٫زتفاع امُلتٛقع يف عدد ايداخًني إىل 

أقٌ َٔ -املٛاطٓني ضٛم ايعٌُ ْعسًا سبذِ ٚتسنٝب١ ايطهإ يف املٓطك١ اييت ٜؿٌ بٗا سذِ

ٖٚٛ ايسقِ ايرٟ ٜفٛم ق٠ٛ ايعٌُ  8000ًَٕٝٛ ْط١ُ عاّ  10إىل أنجس َٔ  -ض١ٓ 81

ًَٕٝٛ فسد يف ايٛقت اسبايٞ، يف ايٛقت ايرٟ ذٖب فٝ٘ ايتكسٜس إىل 59اسباي١ٝ ٚاييت ٫ تتعد٣ 

ست٢  ايكاد١َ 81ًَٕٝٛ فسؾ١ عٌُ خ٬ٍ ايطٓٛات ايـ 29إٔ دٍٚ املٓطك١ ذبتاز إىل تٛفرل عبٛ 

 .٫ تتفاقِ َػه١ً ايبطاي١

ا٭ضباب ا٫قتؿاد١ٜ يًٗذس٠ ايػسع١ٝ َٓٗا  -نريو-إقاف١ إىل َا ضًف تتعًل

ٚغرل ايػسع١ٝ عاد٠ باخت٬ف َطتٜٛات ايتكدّ ا٫قتؿادٟ ٚا٫دتُاعٞ، فا٭فساد ٜٓتكًٕٛ َٔ 

ىل املٓاطل سٝح َطتٜٛات ايدخٌ ٚايػػٌ ٚايعسٚف ا٫دتُاع١ٝ َٔ ضهٔ ٚتعًِٝ َٓدفك١ إ

يف غهًٗا  –املٓاطل سٝح ٖرٙ ا٭خرل٠ َستفع١ يسفع َطت٣ٛ َعٝػتِٗ ٭ٕ اشلدف َٔ اشلذس٠ 

أٚ  –قُإ فازم اػبابٞ بني ا٭دٛز اسباي١ٝ يف دٍٚ ا٭ؾٌ ٚبني ا٭دٛز املٓتعس٠ -ايكاْْٛٞ

فإٕ اشلذس٠ ٖٞ "زد فعٌ" دباٙ ايتدًف  G.P.Tapinonsيف دٍٚ ا٫ضتكباٍ ٚسطب  –املتٛقع١ 

 دٟ، فهًُا شاد ايفازم يف َطتٜٛات ايػػٌ ٚايدخٌ شادت دٚافع اشلذس٠ يد٣ ا٭فساد".ا٫قتؿا

ا٭ؾٌ ٚايدٍٚ املطتكب١ً اسباؾٌ ايه٬ضٝهٞ بني دٍٚ  –إٕ ٖرا ا٫ْكطاع ازبرزٟ

ع٢ً ايؿعٝد ا٫قتؿادٟ ٚا٫دتُاعٞ )ايفسٚقات ايهبرل٠ يف اإلْتاد١ٝ، اي٬َطاٚا٠ يف ا٭دٛز 

ٚيف اسبُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ، ايفسٚقات احملطٛض١ يف أْع١ُ ع٬قات ايعٌُ ا٫دتُاع١ٝ( ٜػذع 

آفام سٝاتِٗ.. ٚع٢ً َٔ ضٝؿبشٕٛ "َٗادسٜٔ" ع٢ً ا٫ْتكاٍ إىل بًدإ أغ٢ٓ يهٞ ؼبطٓٛا 

ايسغِ َٔ إٔ َٔ ٜتطًعٕٛ إىل اشلذس٠ غايبا َا ٜهْٕٛٛ غرل قادزٜٔ ع٢ً ا٫ْتكاٍ بطسٜك١ 

قا١ْْٝٛ فإِْٗ ٜٗادسٕٚ بؿسف ايٓعس عٔ ذيو فايتفاٚتات ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اٯخر٠ 

 يف ا٫تطاع قد ت٪دٟ إىل زغب١ أعداد أندل َٔ املٗادسٜٔ ايرٜٔ ٫ 

 ل اي٬ش١َ يف خسم ا٭ْع١ُ َكابٌ "ٚعد" حبٝا٠ أفكٌ.ؼبًُٕٛ ايٛثا٥

 ٖرا ٚتدعُٝا يًطسح ا٭ْف ايرنس ْطتدٍ باملعطٝات اإلسؿا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:
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َٔ  % 19َٔ تعداد ايعامل يف ايبًدإ ذات ايدخٌ املستفع ٜطتًٗهٕٛ  %81ٖٓاى 

ملٓدفض َٔ ايفكسا٤ يف ايبًدإ ذات ايدخٌ ا % 90صبُٛع اإلْتاز ايعاملٞ، يف سني إٔ 

َٔ صبُٛع اإلْتاز ايعاملٞ، ٚيف سني إٔ أغًب١ٝ ايٓاع اشداد اضت٬ٗنِٗ يف  %88ٜطتًٗهٕٛ 

 81عُا نإ عًٝ٘ َٓر  %80ايٛقت اسبايٞ فكد اغبفض َعدٍ ا٫ضت٬ٗى يٮضس اإلفسٜك١ٝ 

 .ض١ٓ

ايرٟ ْػسٙ بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ اإلمنا٥ٞ  8444سطب تكسٜس ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ يعاّ 

دٛدات ث٬ث١ َٔ أغ٢ٓ أؾشاب ايب٬ٜني يف ايعامل تتذاٚش َٔ سٝح ايك١ُٝ صبُٛع فإٕ: َٛ

ًَٕٝٛ ْط١ُ  000ايٓاتر ايكَٛٞ اإلمجايٞ زبُٝع أقٌ ايبًدإ منٛا بعدد ضهاْٗا ايبايػني 

ٚأفاد ايتكسٜس بإٔ اشل٠ٛ يف ايدخٌ بني مخظ ضهإ ايعامل ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ يف أغ٢ٓ ايبًدإ 

 8إىل  20بٓطب١  8400ٝػٕٛ يف أفكس ايبًدإ اييت ناْت يف عاّ ٚمخظ ايطهإ ايرٜٔ ٜع

 .8إىل  59يتؿبح  8445اتطعت يف عاّ 

تتدًف َععِ أقايِٝ ايعامل ايٓاَٞ عٔ ايبًدإ املتكد١َ عٛقا عٔ ايًشام بٗا، 

أقف إىل ذيو إٔ ايتكازب "ْطيب"، سٝح ظٛاٖس اي٬َطاٚا٠ يف ايدخٌ بني ايبًدإ املتكد١َ 

ذبدٜدا ٭ٕ فذٛات  –تصداد، ست٢ عٓدَا تهٕٛ يد٣ ايبًدإ ايٓا١َٝ َعد٫ت منٛ أع٢ً ٚايٓا١َٝ 

يف إفسٜكٝا  %2فُج٬ إذا منت املداخٌٝ ايٛضط١ٝ بٓطب١  –ايدخٌ نبرل٠ ددا َٓر ايبدا١ٜ 

د٫ٚز  18دٓٛب ايؿشسا٤، ٚيف أٚزبا ذات ايدخٌ املستفع، فطٝبًؼ ايتػٝرل املطًل إقاف١ 

 .د٫ٚزا يًػدـ يف أٚزٚبا 119يًػدـ يف إفسٜكٝا ٚ

ٖرا ٚػبب اإلغاز٠ إىل إٔ ٖٓاى اتفاقا عاَا، نُا تػرل ضذ٬ت امل٪ضطات ايدٚي١ٝ 

املع١ٝٓ ع٢ً إٔ ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ ٚيفذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايصَٔ ٫ تصاٍ يف املستب١ ا٭قٌ ت١ُٝٓ يف عاملٓا 

" The UN Human Development Indexاملعاؾس، "فُ٪غس ا٭َِ املتشد٠ يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ"

ايرٟ ٜؿٓف ايدٍٚ سطب َطت٣ٛ َعٝػ١ املٛاطٔ ٜبني ٚبٛقٛح إٔ ايعػسٜٔ   8001يط١ٓ 

 .ٖٞ مجٝعا افسٜك١ٝ (Last livable) دٚي١ بني دٍٚ ايعامل ا٭قٌ ١ُ٥٬َ يًعٝؼ فٝٗا

عاملٝا ٖٞ  (Most livable) باملكابٌ ظبد ايعػسٜٔ دٚي١ ا٭نجس ١ُ٥٬َ يًعٝؼ فٝٗا

١ بؿداز٠ أٚزب١ٝ.. ازبدٜس بايتُعٔ يف ٖرا ايتؿٓٝف ايدٍٚ إٔ َععِ ايدٍٚ اإلفسٜك١ٝ دٍٚ غسبٝ

تعتدل َٔ "دٍٚ املؿدز" يًُٗادسٜٔ غرل ايػسعٝني.. بُٝٓا  ايٛاقع١ قُٔ اجملُٛع١ ا٭ٚىل

 .٬ْسغ إٔ عددا ٫ بأع ب٘ َٔ دٍٚ اجملُٛع١ ا٭خرل٠ ٖٞ ايدٍٚ املطتٗدف١ بٗرٙ ايعاٖس٠

َٔ ايدزاضات ا٭نادمي١ٝ ذات ايؿ١ً باملٛقٛع أْ٘ َٔ املسدح إٔ  ٖرا ٚتس٣ ايعدٜد

ٜ٪دٟ تصاٜد ا٫عتُاد املتبادٍ بني ايبًدإ املكسٕٚ باتطاع فذ٠ٛ أٚد٘ اْعداّ املطاٚا٠ إىل شٜاد٠ 

تهجٝف ايتٓك٬ت ايدٚي١ٝ ففٞ غُاز "ايتدافع ايعاملٞ ع٢ً املٗازات ٜتصاٜد اضتػ٬ٍ ايبًدإ 
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دل َٔ ايٝد ايعا١ًَ اييت تٓتكٌ بدزد١ َفسط١، ٚيف ايٛقت ذات٘، ضتشتاز املتكد١َ جملُٛع١ أن

إٔ تٛاؾٌ منٖٛا، إىل َصٜد َٔ املٗادسٜٔ يهٞ  اايبًدإ املتكد١َ إذا نإ املساد ٫قتؿادٜاتٗ

ٜكَٛٛا بأعُاٍ "َتد١ْٝ ا٭دس" ٫ ٜسغب ْعسا٩ِٖ َٔ أٖايٞ تًو ايبًدإ يف إٓ ٜكَٛٛا بٗا، 

 Dض عًِٝٗ َٔ أدٛز َتد١ْٝ، ٖٚرٙ ا٭عُاٍ اييت تعسف بأْٗا سسٚف "ٚخؿٛؾا يف ظٌ َا ٜعس

 ٖٚٞ: " ا٭زبع١

Daity   ،)ايكرز٠(Difficult ،)ايؿعب١(Demeaning ٚ)امل١ٓٝٗ(Dangerous  )اشبطس٠(

تػٌُ مجع ايكُا١َ، ٚتٓعٝف ايػٛازع، ٚايتػٝٝد ٚايتعدٜٔ..َٚا إىل ذيو، أَا املٗٔ ا٭خس٣ 

 احملًٕٝٛ فٗٞ َٛزل١ٝ ٚتتطًب ته١ًُ بعُاٍ أداْب. اييت قد ٜسفكٗا ايعُاٍ

 ثكاف١ٝ:-اسبسنٝات ايبطٝهٛ- 3

مبا فٝٗا اشلذس٠ غرل  –ٜعتدل ايعدٜد َٔ ايباسجني إٔ زب٤ٛ ا٭فساد إىل اشلذس٠ 

ايػسع١ٝ ٖٛ َ٪غس ع٢ً أِْٗ يف ساي١ " عدّ إغباع" بايٓطب١ سباداتِٗ ا٭ضاض١ٝ، فاملفهس 

" ٚقع يف ٖسَ٘ املػٗٛز " ٖسّ اسبادات" "  Abraham  Harold Maslowٚعامل ايٓفظ َاضًٛ " 

Hierarchy of Needs  تطًط٬ ٖسَٝا يًشادات اإلْطا١ْٝ يإلْطإ َٓطًكا َٔ إٔ عدّ إغباع "

 -اسبادات اإلْطا١ْٝ ؽبًل تٛتسا عٓد ا٭فساد ٜسغُِٗ ع٢ً تٛدٝ٘ ضًٛنٝاتِٗ عبٛ ايعٌُ

 اف ايػدؿ١ٝ اييت تبدٚ أنجس فا٥د٠ شلِ.يتشكٝل ا٭ٖد –بطسم غسع١ٝ أٚ غرل غسع١ٝ 

ٚقد ْعِ "َاضًٛ" ٖرٙ اسبادٝات حبطب أُٖٝتٗا بد٤ا َٔ ا٭نجس أ١ُٖٝ 

 :ناٯتٞ

: َجٌ اسباد١ يًطعاّ ٚايػساب Physiological Needsاسبادات ايفٝطٛيٛد١ٝ 

٠، ٚايهطا٤ ٚايطهٔ ٚايصٚاز..ٖٚٞ اسبادات ايكسٚز١ٜ ٫ضتُساز بكا٤ اإلْطإ ع٢ً قٝد اسبٝا

َّٔ اإلْطإ قسٚزات سادات٘ املعٝػ١ٝ فطٝبدأ بايبشح عٔ ذبكٝل غا١ٜ أٚ ساد١ أخس٣  فإذا أ

 أع٢ً يف اشلسّ.

: يف ايٓفظ ٚاملطهٔ ٚايٛظٝف١، إٕ تٗدٜد Safty Needs( Security) سادات ا٭َٔ

اإلْطإ يف َعاغ٘ ٖٛ تٗدٜد سباد١ أضاض١ٝ يف سٝات٘ ٚنًُا قُٔ اإلْطإ َٔ خ٬ٍ ايًٛا٥ح 

 يكٛاْني نفاي١ سك٘ يف تٛفرل سادات٘ ايكسٚز١ٜ نًُا شاد غعٛزٙ با٫زتٝاح ايٓفطٞ.ٚا

: يًذُاع١ ٚاجملتُع ٚذبكٝل ايتٛافل َع Social Needs (affilation)سادات ا٫ْتُا٤ 

اٯخسٜٔ َٔ خ٬ٍ املٛد٠ ٚايدّل..) اإلْطإ ادتُاعٞ بطبع٘ ميٌٝ إىل اجملتُع ٚايتفاعٌ َع 

 اٯخسٜٔ(.

: َٔ نًُات ثٓا٤ ٚأيكاب ايتهسِٜ  Esteem Needs ( Recognition)كدٜس سادات ايت

ٚايتػسٜف، ٖرٙ اسباد١ نػرلٖا َٔ اسبادات ٜتِ إغباعٗا يف ضبٝط ايعا١ً٥ ٚاملدزض١ 
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ٚامل٪ضطات اييت ٜتعاٌَ َعٗا ايفسد ٚيف بعض ا٭سٝإ غٗاد٠ ايتكدٜس قد تهٕٛ شلا ق٠ٛ يف 

 َٔ اضت٬ّ ازبٛا٥ص املاد١ٜ.ايتأثرل نشافص أندل ٚأنجس يف ايٓفظ 

: ايسقا عٔ ايٓفظ ٚايػعٛز بكدز Self actualization Needsسادات ذبكٝل ايرات 

 نبرل َٔ ايطعاد٠ ايرات١ٝ بعد ذبكٝل ا٭ٖداف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُٜطتػف َٔ ٖرا ايذلتٝب يًشادات أْٗا متجٌ دٚافع يًطًٛى ٚإٔ أٟ خًٌ يف  َا 

ايطًٛى اإلْطاْٞ ٚغٛاٖد ايٛاقع ت٪ند إٔ ف١٦ املٗادسٜٔ تستٝبٗا ٜ٪دٟ بايكسٚز٠ إىل اخت٬ٍ 

غرل ايػسعٝني ِٖ أنجس َٔ عاْٛا عدّ تًب١ٝ ٖرٙ اسبادات ، ٚبايتايٞ تهسع ايػعٛز باسبسَإ 

ايرٟ قد تهٕٛ ي٘ تعبرلات َكاد٠ يًُذتُع تعد اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ أسد أبسش دبًٝاتٗا ) 

 ذبدٟ َعاٜرل اجملتُع ٚايكٛاْني ايدٚي١ٝ(.

ٖرا ٚتعتدل سٌٝ ايدفاع ايٓفطٞ َٔ ا٭ضايٝب غرل املباغس٠ اييت ؼباٍٚ َٔ خ٬شلا 

ُٝكدّ عًٝ٘.  ايػاب املٗادس/ َػسٚع املٗادس غرل ايػسعٞ إسداخ ايتٛافل ايٓفطٞ أَاّ ٍٖٛ َا ض

ٌَٝ ايدفاع ايٓفطٞ ٖٞ ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب ٫ غعٛز١ٜ َٔ داْب " ايفسد" َٔ ٚظٝفتٗا  ِٚس

"برٖٓ٘" ست٢ ٜتدًـ ايفسد َٔ ساي١ ايتٛتس ٚايكًل ايٓادب١ عٔ  تػٜٛ٘ َٚطذ اسبكٝك١

اإلسباط ٚايؿساعات اييت مل ذبٌ ٚاييت تٗدد أَٓ٘ ايٓفطٞ ٖٚدفٗا ٚقا١ٜ ايرات ٚذبكٝل 

 .ايساس١ ايٓفط١ٝ

ٚتعتدل ٖرٙ اسبٌٝ مبجاب١ أضًش١ دفاع ْفطٞ تطتددَٗا ايرات قد "اإلسباط" 

ٌ "ايدفاع ايٓفطٞ" تعتدل ضبا٫ٚت يإلبكا٤ ع٢ً ايتٛاشٕ ٚ"ايؿساع" ٚ" ايتٛتس" ٚ"ايكًل"، )سٝ

 ايٓفطٞ َٔ إٔ ٜؿٝب٘ ا٫خت٬ٍ(.

 تتعدد سٌٝ ايدفاع ايٓفطٞ ٚتٓكطِ إىل أقطاّ َٓٗا:
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سٌٝ ايدفاع اإلْطشاب١ٝ )أٚ اشلسٚب١ٝ(:َجٌ ا٫ْطشاب،ايٓهٛف ٚايتفهٝو -

 ٚايتدٌٝ ٚايتدلٜس ٚا٫ْهاز ٚا٫يػا٤ ٚايطًب١ٝ.

 ٚا١ْٝ ) أٚ اشلذ١َٝٛ(: َجٌ ايعدٚإ ٚا٫ضكاط ٚا٫ستٛا٤سٌٝ ايدفاع ايعد-

سٌٝ ايدفاع ايط١ٜٛ: ٖٚٞ غرل عٓٝف١ ُٚتطاعد ايفسد يف سٌ َػه٬ت٘ ايٓفط١ٝ  -

 ٚذبكٝل تٛافك٘ ايٓفطٞ

سٌٝ ايدفاع غرل ايط١ٜٛ: ٖٚٞ عٓٝف١ ًٜٚذأ إيٝٗا ايفسد عٓدَا ربفل سًٝ٘  -

 .ايدفاع١ٝ ايط١ٜٛ، فٝعٗس ضًٛن٘ َسقًٝا

ف املٗتُٕٛ بدزاض١ ايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ اييت تكف ٚزا٤ تػذٝع ايفسد عٌ اشلذس٠ ٜٚكٝ

ٚاإلْهاز  Displacementبطسٜك١ غرل غسع١ٝ صبُٛع١ َٔ اسبٌٝ ايٓفط١ٝ ا٭خس٣: ناإلشاس١ 

اييت تطتددّ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓفط١ٝ ٚذيو يًتػًب ع٢ً ايؿساع ايٓفطٞ ايرٟ ٜعٝػ٘ َػسٚع 

 املٗادس غرل ايػسعٞ.

ٖرٙ اسبٌٝ ايٓفط١ٝ اييت ًٜذأ إيٝٗا املٗادس غرل ايػسعٞ تعدل عٔ خًٌ يف نُا إٔ  

ايذلنٝب١ ايٓفط١ٝ يًُٗادس أٚ َػسٚع املٗادس، زغِ إٔ نٌ تًو " اسبٌٝ" قد ًٜذأ إيٝٗا 

َُعتدي١ عٓد  َععِ ا٭فساد: ايطٟٛ ٚاي٬ضٟٛ ٚايعادٟ ٚايػاذ.. ٚيهٔ ايفسم ٚدٛدٖا بؿٛز٠ 

 اْٞ.ا٭ٍٚ ٚبؿٛز٠ َفسط١ عٓد ايج

إقاف١ إىل ايدٚافع ايٓفط١ٝ اييت ذبٌُ ايػباب ع٢ً اشلذس٠ فإٕ آثاز اإلع٬ّ املس٥ٞ 

يف ظٌ ايعٛمل١ ضاُٖت يف ٚدٛد مج١ً َٔ " ايتُج٬ت" يد٣ ايػباب سٍٛ أٚزبا نأزض 

ّٛم يُٓٛذز اسبٝا٠ ا٭ٚزب١ٝ  يًد٬ف، فٛضا٥ٌ اإلع٬ّ نأدٚات ي١ًُٓٝٗ بتعبرل "بٝاز بٛزدٜٛ" تط

دتُاعٞ املُتاش إىل داْب اسذلاّ ايفسف ايطٝاض١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ يؿاحل مجٝع ْٚعاَٗا ا٫

ايطهإ دٕٚ متٝٝص مما ٜؿٓع َٔ ازباٖص١ٜ يد٣ ايػباب يًٗذس٠ ٚيٛ عدل املٛت نٓٛع َٔ 

 .ا٫ْتشاز امُلُٓٗر ايرٟ ٜعسب عٔ ساي١ َٔ " ايٛعٞ املدسب"

َعاٜرل اسبهِ ٚايتفهرل  نُا إٔ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ذاتٗا تؿٓع ْٛعا َٔ ا٫شدٚاد١ٝ يف

يد٣ ايػباب ٚدبعً٘ ٜعٝؼ ْٛعا َٔ ايتٓاقض ٚايتٝ٘ بني خطاب َدعّٛ بذلضا١ْ إع١َٝ٬ 

قد١ُ ٚٚاقع ضبٌ تطا٩ٍ، إذ نٝف ٫ ٜهٕٛ َطتػسبا إٔ تتصاٜد ا٭ضفاز يف نٌ ا٫دباٖات ٫ٚ 

بكا٥ع ٚز٩ٚع تتطٛز يف ادباٙ أٚزبا!! ٚنٝف ٜهٕٛ طبٝعٝا يف سسن١ ايعٛمل١ ذاتٗا إٔ تٓتكٌ اي

ُُٜٓع ايبػس َٔ سل ايتٓكٌ؟ فايعٛمل١ مل تعد تعين تهجٝف ايع٬قات ا٫قتؿاد١ٜ  ا٭َٛاٍ ٚ

ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ فشطب بٌ دباٚشت ذيو إىل ساي١ ايٛعٞ ٚاإلدزاى بٗرٙ 

اسبسن١، مما ؼبكل يًعٛمل١ بعدٜٗا: ايبعد املادٟ ايرٟ ٜػرل إىل سكٝك١ اْهُاؽ ايعامل، 

ايبعد غرل املادٟ ٖٚٛ ٚعٞ اإلْطإ بٗرا ا٫ْهُاؽ )ايعٛمل١ قًًت َٔ أ١ُٖٝ سٛادص اسبدٚد ٚ
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ٚازبػسافٝا نُا غرلت دٜٓاَٝه١ٝ ايعدٜد َٔ املكاَني ملفاِٖٝ َٚطًُات عدٜد٠ عسفٗا 

 اجملتُع ايدٚيٞ اسبدٜح َجٌ: ايصَإ، املهإ، ايدٚي١، اشُل١ٜٛ، املٛاؾ١ً، اسبدٚد، ٚايطٝاد٠ ..إخل(.

نطًٛى اْطشابٞ ٚغرل ضٟٛ تعدل عٔ خًٌ ٭ٟ  –ٕ ظاٖس٠ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ إ

ٖٚٛ ايبٓا٤ ايرٟ ؼبد يف املعاٜرل ٚايكِٝ  Culture Structureصبتُع أ٫ ُٖٚا: ايبٓا٤ ايجكايف 

Norms and values ٞا٭ٖداف ا٭ضاض١ٝ ٭فساد اجملتُع ٚايبٓا٤ ا٫دتُاعSocial Structure 

 ٖٛ ايرٟ ؼبدد:

 أمناط ايع٬قات يف اجملتُع.  -

طسم ايٛؾٍٛ يٮٖداف ) داخٌ أٟ صبتُع َا(، ٚؼبدخ ايتؿادّ أٚ اشبًٌ عٓدَا  -

ميذد ايبٓا٤ ايجكايف أٖداف ايٓذاح ٜٚسفع ٖرٙ ا٭ٖداف ضٛا٤ ناْت َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ يتؿبح 

اط ايع٬قات ايػا١ٜ ايعع٢ُ يػايب١ٝ أفساد اجملتُع، ثِ ٜأتٞ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ )ايرٟ ؼبدد أمن

يف اجملتُع ٚطسم ايٛؾٍٛ يٮٖداف( يٝكٝد أٚ ٜعًل إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ يتًو ا٭ٖداف احملدد٠ 

َٔ طسف ايبٓا٤ ايجكايف يًػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ أفساد اجملتُع عٔ طسٜل ذبدٜد تكٝٝد، تكًٝـ 

ٚد أٚ غًل فسف ايٓذاح أَاّ ف١٦ أٚ ف٦ات َع١ٓٝ َٔ اجملتُع َجٌ ا٭غداف ذٟٚ ايدخٌ احملد

، ٖٓا تؿبح إَهاْٝات ايٓذاح بإتباع أٚ مجاعات عسق١ٝ أٚ د١ٜٝٓ ضبدد٠ َٔ ْفظ اجملتُع

أمناط ايطًٛى ٚطسم ايٛؾٍٛ يٮٖداف احملدد٠ َٔ قبٌ ايبٓا٤  –"ايطسم املػسٚع١" 

غرل َتٛفس٠ ٚغب٘ َعد١َ بايٓطب١ يعدد َعتدل َٔ أفساد اجملتُع، فٝتذ٘ بعض  –ا٫دتُاعٞ 

 تًو ٚقعٗا اجملتُع يًٛؾٍٛ ع٢ً ذبكٝل أٖدافِٗ ٚزغباتِٗ املكبٛي١ ا٭فساد إىل طسم غرل

َٔ طسف اجملتُع نٓتا٥ر ْٗا١ٝ٥ بػض ايٓعس عٔ ايطسم اييت أٚؾًت إيٝٗا ٖٚرٙ ايطسم عاد٠ 

َا تهٕٛ غرل غسع١ٝ أٚ غرل تًو اييت سددٖا ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ، ٖرا َا ٜ٪دٟ إىل "اشلدّ 

اجملتُع ايجكاف١ٝ َٔ د١ٗ ٚا٫دتُاع١ٝ َٔ د١ٗ أخس٣ بطبب ا٫دتُاعٞ" أٟ اْفعاٍ بني أب١ٝٓ 

 .قبٍٛ اجملتُع " ْتا٥ر" ٚ"اظباشات" اضُتعًُت فٝٗا طسم غرل غسع١ٝ

 Robertٚميهٔ تًدٝـ ذيو َٔ خ٬ٍ ايع٬ق١ اييت أٚزدٖا "زٚبست َرلتٕٛ

Merton عدد ": نًُا قًت ايفسف املُٓٛس١ َٔ اجملتُع يٮفساد يتشكٝل أٖدافِٗ نًُا شاد

 اشبازدني عٔ ا٭مناط ايطًٛن١ٝ احملدد٠... أٟ نًُا نجس عدد اشبازدني عٔ ايكٛاْني

 اخلامتة:
ٜتكح مما ضبل إٔ اشلذس٠ ٚنُا أثازت دد٫ً َفاُٖٝٝا بني ايدزاضني شلا فكد 

تعددت ا٭حباخ ٚايدزاضات اييت اٖتُت بايعٛاٌَ امل٪د١ٜ إيٝٗا، عانط١ ٚد١ٗ ْعس ايدزاضني، 

٢ٓ ايعاٌَ ايطٝاضٞ، يف سني غدت ايب١٦ٝ ا٫قتؿاد١ٜ املػتػًني ع٢ً ٖرا ا٭َس فُِٓٗ َٔ تب

ٚايرٜٔ ٚددٚا إٔ عاٌَ ايبطاي١ َٚا ٜستبط ب٘ َٔ َتػرلات أخس٣ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ضببًا يف بسٚش 
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ادتُاع١ٝ -ظاٖس٠ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ ٚغٝٛعٗا،بُٝٓا اٖتِ آخسٕٚ بايٓٛاسٞ ايٓفطٛ

ٛع عٔ طسٜكٗا إىل ذيو نشادات٘ املدتًف١ ْفط١ٝ ناْت أّ يًُٗادس غرل ايػسعٞ املدف

 ادتُاع١ٝ.

ٚعًٝ٘ فإٕ ظاٖس٠ اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ ظاٖس٠ َعكد٠ َٔ سٝح اسبسنٝات ايطبب١ 

َُعازب١ آثازٖا َتعدد٠ ا٭بعاد مبعصٍ عٔ املػه٬ت ايطٝاض١ٝ  امُلٓتذ١ شلا، ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ 

ثٝك١ بٗا مما ٜعين قسٚز٠ تبين َٓٗر عدل ربؿؿٞ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚاإلْطا١ْٝ ذات ايؿ١ً ايٛ

 ٜطُح بايٛقٛف ع٢ً طبتًف اسبسنٝات ايطبب١ٝ امُلطتٓبت١ يًعاٖس٠.
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 اهلوامش:
                                           

 . 885ٜٛضف غهسٟ فسسات، ف  ( 1)

(8) Immigration ce qui vient s’installer dans un pays étranger. 

 ** Emigrant: quitter son pays pour aller s’établir ailleurs. 

زضاي١ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا  ،اشلذس٠ ايطس١ٜ يٮطفاٍ ايكاؾسٜٔ املػازب١ عبٛ أٚزبا"نسِٜ َتكٞ َػهٛزٟ، " (3)

تؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.داَع١ ضٝدٟ ضبُد بٔ عبد اهلل املعُك١ يف ايكإْٛ اشباف )ن١ًٝ ايعًّٛ ايكإْٛ ٚا٫ق

 )املػسب(.

ازبصا٥س: دٜٛإ  . 1131- 1114ايدٚز ايطٝاضٞ يًٗذس٠ إىل فسْطا بني اسبسبني عبد اسبُٝد شٚشٚ،  (4)

 .88 ، ف8005املطبٛعات ازباَع١ٝ، 

ضًط١ً سكٛم ط٪ٚي١ٝ ""أٚزبا ٚاشلذس٠ غرل املٓع١ُ يف َؿس بني ايٛادب ٚاملضاَٞ ضبُٛد أضا١َ بدٜس، ( 5)

  c 212.12.226.70/104/17social.do َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ : 8004ْٜٛٝٛ  ،01ايعدد اقتؿاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ.

ايتػًب ع٢ً اسبٛادص: قاب١ًٝ ايتٓكٌ ايبػسٟ  8004(، تكسٜس ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ENDPبسْاَر ا٭َِ املتشد٠ ) (6)

 . 81ٚايت١ُٝٓ، ف

 8292ابل، ف عبد ايٖٛاب ايهٝايٞ، َسدع ض (7)

 .81بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ اإلمنا٥ٞ، َسدع ضابل، ف (8)

 املسدع ْفط٘. (9)

. سًب: َدٜس١ٜ ايهتب ٚاملطبٛعات ازباَع١ٝ، أضظ ازبػسافٝا ايبػس١ٜ ٚا٫قتؿاد١ٜإبساِٖٝ أمحد ضعٝد،  (10)

 .12، ف8445

 .11ْفظ املسدع، ف (11)

دزاض١ -٥سٟ: أبعادٖا ٚع٬قتٗا با٫غذلاب ا٫دتُاعٞاشلذس٠ ايطس١ٜ يف اجملتُع ازبصاضبُد زَكإ، " (12)

 ، َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ:8004، خسٜف 92"، صب١ً ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، ايط١ٓ ايطابع١، ايعدد َٝدا١ْٝ

 www.ulum.nl/E35.html 

 اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ ملهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ. (13)

 .8009ٞ، ضًط١ً ايكإْٛ ايدٚيٞ يًٗذس٠، املٓع١ُ ايدٚي١ٝ يًٗذس٠، َعذِ قإْٛ اشلذس٠ ايدٚي (14)

 ٜٚكؿد بتعبرل "ٚثٝك١ ايطفس أٚ اشل١ٜٛ املصٚز٠" أٟ ٚثٝك١ ضفس أٚ ١ٜٖٛ.* 

تهٕٛ قد شٚدت أٚ سٛزت ذبٜٛسا َادٜا َٔ داْب أٟ غدـ غرل ايػدـ أٚ ازبٗاش املدٍٛ قاْْٛا بإعداد أٚ -

 إؾداز ٚثٝك١ ايطفس أٚ اشل١ٜٛ ْٝاب١ عٔ دٚي١ َا. 

قد أؾدزت بطسٜك١ غرل ض١ًُٝ أٚ سؿٌ عًٝٗا با٫ستٝاٍ أٚ ايفطاد أٚ اإلنساٙ أٚ بأ١ٜ طسٜك١ غرل  أٚ تهٕٛ-

 َػسٚع١ أخس٣.

 أٚ ٜطتددَٗا غدـ غرل ؾاسبٗا ايػسعٞ.-

َٔ قبٌ َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ ٚمت تبٓٝ٘ ع٢ً  8451مت ذبدٜد َفّٗٛ "ايٛقع غرل ايٓعاَٞ" ٭ٍٚ َس٠ يف عاّ  *

ٛد اي٬سك١ :" ٜهٕٛ املٗادس يف ٚقع غرل ْعاَٞ أثٓا٤ زسًت٘/ زسًتٗا، ٚساٍ ٚؾٛي٘ أثٓا٤ ْطام ٚاضع خ٬ٍ ايعك

إقاَت٘ يف بًد إذا نإ ٜٓتٗو تعًُٝات أٚ اتفاقٝات ع٢ً ؾعٝد ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ أٚ ايجٓا١ٝ٥ أٚ َتعدد٠ 

 ا٭طساف أٚ ايدٚي١ٝ".
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١َٝ اضتدداّ َؿطًح "غرل قاْْٛٞ" إلغاز٠ إىل ٖرا ٚتسفض َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ ٚعدد َٔ املٓعُات غرل اسبهٛ

املٗادسٜٔ غرل ايػسعٝني ع٢ً اعتباز إٔ املؿطًح ٜٓصع ايؿف١ اإلْطا١ْٝ عٔ ا٭فساد، نُا أْ٘ َؿطًح ضبٌُ 

بد٫٫ت "إدسا١َٝ" ضُٝا ٚإٔ املٗادس غرل ايػسعٞ سطبِٗ ٫ ٜستهب ض٣ٛ "طبايف١ إداز١ٜ" بُٝٓا ترٖب َٓع١ُ 

ايكٍٛ بأْ٘ "ٜٛدد ٌَٝ" إىل تكٝٝد اضتدداّ َؿطًح "اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ " يف سا٫ت تٗسٜب اشلذس٠ ايدٚي١ٝ إىل 

 املٗادسٜٔ ٚا٫دباز يف ا٭غداف.

خايد ايٛسٝػٞ " اشلذس٠: ساي١ ايبًدإ ايعسب١ٝ املسض١ً يًعُاي١" َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ:  (15)

www.scwa.UN.org/popin/Publication/.../migration/bouhichi.Pdf  

ن٬زٟ إٜطهٛفرل ٚآخسٕٚ، اسبكٛم ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُٗادسٜٔ ٚاي٬د٦ني يف املٓطك١  (16)

 _ا٭ٚزَٚتٛضط١ٝ: إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ إىل ايعٓا١ٜ ايؿش١ٝ ٚضٛم ايعٌُ. تس: أمئ سداد، نٛبٓٗادٔ: ايػبه١ ا٭ٚزٚ 

 . 81، ف  8001َتٛضط١ٝ سبكٛم اإلْطإ، 

 املسدع ْفط٘ . (17)

 از٠ إىل إٔ َؿطًح "َٗادس غرل َٛثل" َؿطًح ٫ ٚدٛد ي٘ قُٔ َؿطًشات ايفك٘ ايكاْْٛٞ.دبدز اإلغ* 

)18 (  Imigration ; obtenu par courant : http://Fr.wikipedia.org/wiki/imigration. 

يتابع١ شلا ٖٓا ػبب اإلغاز٠ إىل ايؿعٛب١ اييت ٬ٜقٝٗا ايباسح يف ايتفسق١ بني اي٬د٦ني ٚاملٗادسٜٔ ٖٚٞ اجمل١ً ا* 

"اي٬د٦ٕٛ" عازق١ ؾٛز٠ ايػاب إفسٜكٞ مت ايتكاط٘ َٔ ايبشس املتٛضط ذبت عٓٛإ: ٫د٧ أّ َٗادس )غرل غسعٞ( 

 َٔ املبهس إٔ تعسف.

. ايكاٖس٠: داز ايفذس ايٓصاعات يف ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ اْهطاز دا٥ِ أّ اعبطاز َ٪قتعبد ايكادز زشٜل املدادَٞ،  (19)

 .42 ف ،8001يًٓػس ٚايتٛشٜع، 

 .14ْفظ املسدع، ف (20)

. ايكاٖس٠: َسنص دزاضات املطتكبٌ قكاٜا يف ايٓعِ ايطٝاض١ٝ يف إفسٜكٝامحدٟ عبد ايسمحإ سطٔ،  (21)

 .80 ، ف8441اإلفسٜكٞ، 

 ،8415 اجملًظ ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ، .ايهٜٛت:ا٭سصاب ايطٝاض١ٝ يف ايعامل ايجايحأضا١َ غصايٞ سسب،  (22)

 .28 ف

 دع ْفط٘.املس (23)

  :" َتشؿٌ عًٝ٘ َٔايدٚي١ ايفاغ١ً أٚامُلدفك١سٝدز إبساِٖٝ، " (24)

www.alsahafa.info/index.php 

، 8000. عُإ: داز ٚا٥ٌ يًٓػس، ايتٓػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً ايطًٛى ايطٝاضٞضامل سافغ زعد،  (25)

 .98ف

 .98ْفظ املسدع، ف (26)

 .15-2، ف ف8001، أنتٛبس 80د ". َفاِٖٝ. ايعداسبٛن١ُضاَح فٛشٟ، " (27)

 .84، ف8000فٝفسٟ  81. 8820. ايػسٚم. ايعدد "ايكساز عدل َكٝل دبٌ طازم"بػرل َؿطف٢،  (28)

"ا٭َْٛٞ" ن١ًُ فسْط١ٝ َٔ أؾٌ ْٜٛاْٞ تعين ا٫فتكاز إىل ايكٛاعد ٚايكٛاْني اضتعازٖا عًُا٤ ا٫دتُاع َٔ * 

 ٜتكٝد بايكٛاعد ا٫دتُاع١ٝ ايطا٥د٠.  ايدزاضات اي٬ٖٛت١ٝ يتعين ساي١ ايفسد ايرٟ ٫
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. ايسٜاض: املسنص ايعسبٞ يًدزاضات ايبطاي١ يف ايعامل ايعسبٞ ٚع٬قتٗا بازبسمي١عاطف عبد ايفتاح عذ٠ٛ،  (29)

 .98 ف ،8411ا٭١َٝٓ ٚايتدزٜب، 

 املسدع ْفط٘. (30)

 .92 ْفظ املسدع، ف (31)

 املسدع ْفط٘. (32)

 ، َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ: ١ يف َػادز٠ املٓطك١ ايعسب١ٝ ...ٜتٓا٢َ""َ٪غس ايسغبضبُد عبد ايط٬ّ،  (33)

http://swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=512788 

ذبدٜات أَٔ اإلْطإ يف  8004بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ اإلمنا٥ٞ، تكسٜس ايت١ُٝٓ اإلْطا١ْٝ ايعسب١ٝ يًعاّ  (34)

 .88، ف8004يعسب١ٝ، ايبًدإ ايعسب١ٝ. برلٚت: املهتب اإلقًُٝٞ يًدٍٚ ا

 ايبٓو ايدٚيٞ، "َٛدص قطسٟ عٔ ازبصا٥س"، َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ:  (35)

http://web.wordbank.org/INTALGERINARBIC/Resoures/Algeria-AR-AM 2009.pdf 
(36) Hocine Lab elaoui ; « Harga » ou la Forme actuelle de l’émigration Irrégulière des 
Algériens. Italie : Institut universitaire européen, 2009,  p06.obtenu en parcourant 
www.Carim.org-publications 

  "ايبطاي١ أندل ايتشدٜات اييت تٛاد٘ دٍٚ دٓٛب ايبشس املتٛضط"، َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ: (37)

www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=3092...233  

" َتشؿٌ عًٝ٘ 88تكسٜس ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشد٠ عٔ تطبٝل أدٓد٠  بٝإ ؾشفٞ سٍٛا٭َِ املتشد٠، " (38)

:َٔ  http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/press1.html 

"، َتشؿٌ يع١ًُٝ ايتػٝرل اْط٬مَ٪متس ايك١ُ ايعاملٞ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ باعتبازٙ ْكط١ ا٭َِ املتشد٠ ،" (39)

 http://www.un.org/arabic/ga/S_24/2099.htm  عًٝ٘ َٔ:

 ايتعإٚ ايدٚيٞ ع٢ً َفذلم طسم: :8001بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ ا٫منا٥ٞ، تكسٜس ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ يًعاّ  (40)

 .25ف املع١ْٛ ٚايتذاز٠ ٚا٭َٔ يف عامل غرل َتطاٚ،

  ، َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ: "ايبعد اإلْطاْٞ يٮَٔ اإلقًُٝٞ" ،ا٭طسؽٞ أمحد عً( 41)

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/card.aspx?tblid=2&ID=36369 

 املسدع ْفط٘. (42)

 05ف عبٛز ايٓطا٤ ٚاشلذس٠ ايدٚي١ٝ. 8000(،ساي١ ضهإ ايعاملUNFPAؾٓدٚم ا٭َِ املتشد٠ يًطهإ) (43)

 "، َتشؿٌ عًٝ٘ َٔ:8ِٝ ضبُد عٝاؽ، "اشلذس٠ غرل ايػسع١ٝ ازبص٤ إبساٖ (44)

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid…   

 98 ، ف8455ساَد عبد ايط٬ّ شٖسإ، ايؿش١ ايٓفط١ٝ ٚايع٬ز ايٓفطٞ، ايكاٖس٠: عامل ايهتب،  (45)

 .98ف ْفظ املسدع، (46)

 بػرل َؿطف٢، َسدع ضابل. (47)

داز  ايسٜاض: .د١ٜٓ ٚازبسمي١ ا٭سٝا٤ ايفٛق١ٜٛ يف ايٓطٝر ايعُساْٞ اسبكسٟ ٚازبسمي١املسطٔ طايب، ( 48)

 .808 ف ،8445 ايفٕٓٛ،

 .802 ف ْفظ املسدع، (49)

 املسدع ْفط٘. (50)

 

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/card.aspx?tblid=2&ID=36369
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/card.aspx?tblid=2&ID=36369
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