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امللخص:
مىز اِخماد اإلإشب للعياظت الىوىيت للهجشة واللجىء ظىت  ،2014وهى يداو ٥جذبحر مل ٚالهجشة
الذوليت جذبحرا ئوعاهيا ،في مداولت لخٕيحر هٍشة الخّاوي مْ مل ٚالهجشة مً اِخباسها ١ا٠شاه أو تهذيذ ،ئلى
اِخباسها ٠مفذس ٜىة ئيجابيت للبلذ اإلامي.ٚ
ٔحر أن رل ٤ال يحجب خٝيٝت الخدذياث التي جٙشلها الهجشة الذوليت ١ىاِ ْٜلى البلذ اإلاعخٝبل
خاـت مً الىاخيت ألامىيت ،بما في رل ٤جدذياث ألامً املجخمعي ،خيث أن اإلاىىل ٞاملخىس لؤلمً
املجخمعي يٝىم ِلى أظاط أن ي٣ىن املجخمْ آمىا في هىيخه التي جمحزه ًِ املجخمّاث ألاخشي.
وٜذ جم التر٠حز في هاجه اإلاٝالت ِلى هٍشيت ألامً املجخمعي لباس بىصان والتي حّىي إلاٙهىم ألامً مّىا
واظّا يخجاوص اإلاٙهىم الخٝليذ لؤلمً اإلاّخمذ في الدعّيىاث ،الز يدفش أمً الذولت في ٜذستها ِلى
مىاحهت ِذو خاسجي باِخماد املجا ٥الّع٢ش  ،ئلى "ٜذسة املجخمْ ِلى اظخمشاس وجماظ ٤شخفيخه
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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ى دولت فيٝما أن الذولت ال جب٠  وجماما.1"ّليتٙ في ٌل الٍشوٗ اإلاخٕحرة والتهذيذاث املخخملت وال،ألاظاظيت
.2ذاهه هىيخهٝ٘ ٥ حماِت في خا/ى مجخمّاٝالجماِت ال يب/ ْ ٘ان املجخم،ذانها ظيادتهاٝ٘ خالت
:الكلمات املفتاح
. الهىيت، ألامً املجخمعي، جدذياث الهجشة،الهجشة الذوليت
Abstract:
Since the adoption of the national policy for migration and asylum in 2014, Morocco has tried to
manage the international migration on humanitarian ground, in an attempt to change the view of
migration from considering it as coercion or threat, to considering it as a source of positive power by virtue
of turning into a host country.
However, this does not eclipse the reality of the challenges posed by international migration as a
reality to the receiving country, especially in terms of security, including the challenges of societal security,
as long as the central premise of societal security is based on the fact that the society is safe in its identity
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that distinguishes it from other societies.
In this article, the focus is on the societal security theory of Barry Buzan, which gives the concept of
security a broad meaning that goes beyond the traditional concept of security adopted in the nineties,
which limits the security of the state to its ability to confront an external enemy by adopting the military
field, to “the ability of society to the continuity and cohesion of its basic personality, under changing
circumstances and potential and actual threats“.
And just as the state does not remain a state in the event of its loss of sovereignty, a society / group
does not remain a society / group in the event of losing its identity.
Keywords :
International migration, migration challenges, societal security, identity.

 باري بؽزان-مجخل لمجراسات األمشية
https://www.youtube.com/watch?v=
،م2018  العجد الدادس يؽليؽز، السجمة الجدائخية لألمؼ اإلنداني، مجخل إلى السجارس االوربية في الجراسات األمشية الشقجية،دمحم حسذي
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جشبي مذسظت ١ىبنهأً بحن جضايذ مٍاهش
تهذيذ ألامً املجخمعي/أمً الجماِاث ،وٌاهشة
الجماِاث التي ال جدىاظب ال حٕشا٘يا مً خيث
الخذود وال ظياظيا مً خيث الخمثيل مْ الذو٥
الٝاةمت أـالّ٘ .بر ئلٝاء هٍشة ظشيّت ِلى
الخشيىت الجيى/ديمىٔشا٘يت للّالم ،يمً٢
مالخٍت ٠ي ٚأن الّالم الز يبذو مىٍما
خذود ئٜليميت جٙفل بحن دو٥
ظياظيا مً خال٥
ٍ
راث العيادة ،ئهما َي ُع ُّج بازيياث ٜاةمت ّ
بدذ راتها
ُ
ل٢نها ال جدٍى ب٢ياهاث ظياظيت خاـت بها (أ َمم
بذون دو ،)٥بّمها مؽدخت بحن خذود دولخحن أو
ِذة دو ،٥وبّمها يفل ِذد أ٘شادها ئلى ِذة
ِؽشاث مً اإلااليحن .وهزه الٍاهشة جبٝى مفذس
جىجش داةم بحن الخذود اإلااديت(العياظيت)
والخذود الاحخماِيت(الهىياجيت) للدؽ٢يالث
الاحخماِيت ِبر الّالم.3
واإلاٝفىد بالهىيت خعب ما جخِ ٞٙليه
مخخل ٚالخّشيٙاث هى :الخفىـيت والخمحز ًِ
آلاخشِ ،لى أن الهىيت ٜابلت للخىىس٘ ،املجخمّاث
جخىىس وهىيتها هي ألاخشي جخىىس٘ ،خ٢دعب
هديجت لزل ٤زٝا٘ت حذيذة .وال جخمثل ؤلاؼ٣اليت
الجىهشيت في وحىد الاخخالٗ ،وإهما في الٝذسة
ُ
ِلى ئيجاد بيئت وأهٍمت وٜىاهحن جذيش ِمليت
الاخخالٗ.
وٜذ خذد الباخثىن مٝىماث الهىيت في
خمعت ِىاـش هي :الذيً ،والخاسيخ ،والىوً
(بم٣ىهاجه) ،واللٕت والثٝا٘ت .وجخمثل الهىيت في
مجمىُ العماث الشوخيت وال٢ٙشيت والّاوٙيت
3
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ووشاة ٞالخياة وهٍم الٝيم والخٝاليذ
واإلاّخٝذاث ،ووش ٛؤلاهخاج الاٜخفاد والثٝافي
التي ججمْ بحن أ٘شاد املجخمْ الىاخذ وجىبّهم
بعماث ججّلهم مخمحزيً ًِ آلاخشيً.
وال يم ً٢هٙي اسجباه الهجشة -والهجشة ٔحر
الؽشِيت خاـت -بتهذيذاث مخخلٙت ِلى ألامً
املجخمعي منها الجشاةم ِبر الىوىيت ١التهشيب
وؤلاججاس بالبؽش وججاسة املخذساث وؤلاسهاب ،وما
يم ً٢أن يخىلذ ًِ اخخالٗ الهىيت بحن اإلاىاوً
وألاحىبي مً اـىذام أو س٘ن يإزش ظلبا ِلى
الخّايؾ العلمي داخل املجخمْ.
ويشجبي ألامً املجخمعي بّذة مٝىماث،
متى جى٘شث جد ٞٝهزا ألامً في أظمى مّاهيه
وهزه اإلاٝىماث هي :الخشيت ،والّذالت ،وإؼباُ
الخاحاث ؤياب الىزسة ،والخمامً والىالء
للجماِت باإللا٘ت ئلى الاظخٝشاس ؤياب ١ل ما
مً ؼأهه ؤلالشاس بهزه اإلاٝىماث .خيث جخىلْ ١ل
املجخمّاث ئلى ألامً مً آلا٘اث التي تهذد بيياهه،
١الجهل والٝٙش واإلاشك والجشاةم والاهدشاٗ
العلى١ي.4
وهديجت اهخٝا ٥اإلإشب ئلى بلذ اظخٝبا٥
آلالٗ اإلاهاحشيً والالحئحن ،وحذ هٙعه بحن
مىشٜت العياظت ألاوسبيت اإلاّخمذة للخذ مً
الهجشة ،وظىذان الىلْ ألامني ٔحر اإلاعخٝش
ألٔلب دو ٥ؤلاٜليم اإلاعببت لتزايذ جذ٘ٝاث
الهجشة .أـبذ مّه جذبحر مل ٚالهجشة في اإلإشب
أمشا مٙشولا وملضما وملخا ،جضداد ـّىبخه بتزايذ
 4مخاد فؽل ،تأثيخ ظاىخة اليجخة غيخ الذخعية عمى األمؼ السجتسعي
الجدائخي ،السجمة الجدائخية لمجراسات الدياسية السجمج الخابع العجد
 2018 ،1ص  40بترخف.
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أِذاد اإلاهاحشيً الىا٘ذيً بمخخل ٚحيعياتهم
وأويا٘هم ودياهاتهم وزٝا٘اتهم ،وبعبب
الالتزاماث التي جمليها الاجٙاٜياث الذوليت التي
اهخشه بها اإلإشب مً حهت ،وما يٙشله الىلْ
الخالي مً جدذياث ِلى مخخل ٚاإلاعخىياث
ألامىيت والعياظيت والاٜخفاديت والاحخماِيت.
ًّ
داخليا،
٠ما أن جذاِياث ٌاهشة الهجشة
ً
ًّ
ًّ
ًّ
وإوعاهيا،
وخٝىٜيا
احخماِيا
وابّا
اجخزث
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خاـت بّذ ما أظٙش ِىه الىا ْٜالجذيذ،
ً
مىوىا
باخخياس اإلاهاحشيً ألا٘اسٜت للمٕشب
ًّ
ومعخٝشا لهم ،وجٙاِل رل ٤مْ وا ْٜمٕشبي في
١ا٘ت ججلياجه .مما أدي ئلى بشوص هىُ مً سدود ّ٘ل
مجخمّيت ،جخأسجح بحن الٝبى ٥أخياها والش٘ن
ً
أخياها أخشي ،ججعذث في أِماِ ٥ىٚ
واـىذاماث في بّن ألاخيان بحن اإلاىاوىحن
اإلإاسبت واإلاهاحشيً ،يخم العيىشة ِليها واخخىائها
أمىيا.
١ل رل ٤يٝخط ي أن جلّب الذولت
ومإظعاتها الشظميت دوسا خفشيا في جدذيذ
ماهيت التهذيذاث الخٝيٝيت وظبل مىاحهتها والتي
ال جىدفش ٘ٝي في الجاهب ألامني مً خال٥
مداسبت الجشاةم الّابشة للخذود وجٝييذ ولبي
الهجشة ٔحر الٝاهىهيت ،بل جخّذاه ئلى جدفحن
الهىيت الىوىيت مً الخٕيحراث التي يم ً٢أن جثحر
٘جىة زٝا٘يت واحخماِيت داخل املجخمْ اإلإشبي،
جٙاديا للىـى ٥ئلى مشخلت مٝاسبت الهجشة الىا٘ذة
ًِ وشي ٞجبني ظياظت ْ
ألام َىىت.
هداو ٥مً خال ٥ؤلاؼ٣اليت املخىسيت لهزا
البدث جدذيذ أهم الخدذياث التي جٙشلها
الهجشة الىا٘ذة ِلى اإلإشب وجأزحر رلِ ٤لى ألامً
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املجخمعي اإلإشبي ،ولئلحابت ًِ هاجه ؤلاؼ٣اليت
ظيخم اِخماد زالر مداوس خعب الخفميم
الخالي:
املحور ألاول :التحدًات الاقتصادًة
والاحتماعية للهجرة
املخىس الثاوي :الخدذياث الٝاهىهيت وألامىيت
املخىس الثالث :جأزحر الهجشة الذوليت
الىا٘ذة ِلى ألامً املجخمعي اإلإشبي.
املحور ألاول :التحدًات الاقتصادًة
والاحتماعية
مً أبشص الخدذياث التي جىاحه الّالم
مإخشا الٝٙش والبىالتِ ،لما أن مؽ٣لت البىالت
حّشٗ اسجٙاِا ٠بحرا في ـٙىٗ الؽباب ؤلا٘شيٝي،
وما يشجبي بزل ٤مً ٌىاهش أخشي ١الٝٙش،
وجذوي معخىي الّيؾ ،ولّ ٚالخذماث التي
جٝذمها الذولت للمىاوىحن.
وهٍشا ل٣ىن الهجشة الذوليت أـبدذ
ّ
اليىم مىٍمت ومش٠ضة ِلى اليذ الّاملت اإلاإهلت،
٘ٝذ ظّذ الذو ٥الٕشبيت بؽ٣ل خاؿ ئلى
جىىيش اٜخفاداتها بٙ٢اءاث ومّاسٗ حذيذة،
لخلبيت اخخياحاتها في بّن الٝىاِاث ،مً خال٥
اظخٝىاب ألاوباء واإلاهىذظحن وألاظاجزة مً
البلذان ألاخشي .وهي ما يّشٗ بهجشة الٙ٢اءاث،
َ
التي لم جل ٞجشخيبا في بلذانها ألاـليت لدعخٝش في
البلذان اإلاخٝذمت التي جى٘ش لها ألاحىاء اإلاالةمت
واإلاشيدت للّمل ،5ويّاوي اإلإشب مً هزا الىىُ
مً الهجشاث بعبب هجشة الٙ٢اءاث مً
مىاوىيه وسأظماله البؽش .
 5دمحم لكخيشي ،السغخب وأوربا وتحجي اليجخة غيخ الذخعية ،مجمة
مشتجى الدياسات العخبية طبعة شتشبخ 2019م ،ص .6
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بمٝابل الهجشة الاهخٝاةيت التي حّخمذها
الذو ٥اإلاخٝذمت ،جتزايذ أِذاد اإلاهاحشيً ممً لم
يخم٢ىىا مً الهجشة الٝاهىهيت اإلاىٍمت واإلاىخٍمت،
باإلاىاو ٞوالبلذان الخذوديت للذو ٥اإلاخٝذمت،
ليخمش٠ضوا في الذو ٥الخذوديت التي جداو ٥مٝاسبت
الٍاهشة مٝاسبت ئوعاهيت.
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ويّذ اإلإشب الىحهت ألا٘مل لهإالء
الزيً ٘ؽلىا في الىـى ٥ئلى أوسوبا ،أو الزيً
اخخاسوا اإلإشب ٠مدىت ِبىس آمىت .وهزا
الخىاحذ للمهاحشيً ٘ى ٛالتراب ؤلاٜليمي
للمٕشب يضيذ مً أِباء الذولت ٘يما يخّلٞ
باهجاح ئدماج هاجه الٙئت داخل املجخمْ ،ظىاء
منهم ممً جمذ حعىيت ولّيتهم الٝاهىهيت أو مً
هم في ولّيت ٔحر ٜاهىهيت٘ ،بالشٔم مً جبني
العياظت الىوىيت للهجشة واللجىء إلاٝاسبت
ئوعاهيت ؼاملت حّخمذ اخترام خٝى ٛؤلاوعان،
وجش٠ض ِلى الاهذماج الاحخماعي والاٜخفاد ئال
أن ِمليت الخجزيل ِش٘ذ ِذة ـّىباث.
أوال :ثحدًات الاهدماج الاقتصادي
بلٖ حجم الدؽٕيل لعىت 2017م ،خعب
اإلاىذوبيت العاميت للخخىيي ،خىالي  1007مليىن
شخق ،خيث يٝذس ِذد العا٠ىت اليؽيىت ب
 12مليىن شخق ،ليفل ِذد الّاولحن ِلى
اإلاعخىي الىوني هدى  102مليىن شخق .واسجْٙ
بزل ٤حجم البىالت ئلى  .61002%وهى ما
يعخذعي ألاخز ِلى مدمل الجذ اسجٙاُ أِذاد
َ
الّاولحن خاـت مً خاملي الؽهاداثِ ،إلاا حؽ٣له

 6رأي السجمذ االقترادي واالجتساعي والبيئي ،حؽل اليجخة
وسؽق الذغل ،2018 ،ص .18
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مّملت البىالت مً ٜل ٞاحخماعي يىمي مؽاِش
الاظدياء بحن ـٙىٗ الؽباب وأظشهم.
يىماٗ ئلى رل ٤أِباء حؽٕيل اإلاهاحشيً
الٝاهىهيحن ،مما يٙشك جدليل جأزحر الهجشة
الىا٘ذة وأخذها بّحن الاِخباس ظىاء منهم الزيً
يىحذون في ولّيت ٜاهىهيت ،خيث يؽخٕل
بّمهم في الٝىاُ اإلاىٍم وآخشون يضاولىن في
أوؽىت مّيؽيت في الٝىاُ ٔحر اإلاىٍم ،أو
اإلاهاحشيً ٔحر الٝاهىهيحن الزيً يّخمذ بّمهم
أيما ِلى الاؼخٕا ٥في الٝىاُ ٔحر اإلاىٍم ،ويلجأ
مٍّمهم المتهان الدعى ٥لماها للٝىث اليىمي.
وٜذ ظببذ ألاصمت الىباةيت ١ى٘يذِ 19-ذة
مؽا١ل أبشصها جل ٤الىاحمت ًِ الؽلل
الاٜخفاد  ،مما أزش ظلبا ِلى ٘ٝذان ِذد مً
الّما ٥إلاىاـب الؽٕل ،مً اإلاىاوىحن اإلإاسبت
وألاحاهب ،لتزداد مّاهاة اإلاهاحشيً ظىاء منهم
اإلاهاحشيً الٝاهىهيحن أو ٔحر الٝاهىهيحن ،خاـت
منهم الزيً يؽخٕلىن في الٝىاُ ٔحر اإلاهي٣ل.
خيث يّاوي الٝىاُ ٔحر اإلاىٍم باإلإشب مؽا١ل
٠ثحرة ،لخىماٗ ئليها مؽ٣لت الّما ٥اإلاهاحشيً.
ُ
وجبرص مّىياث الفىذو ٛالىوني للممان
الاحخماعي بشظم ظىت 2017م ،أن ِذد الّما٥
اإلاهاحشيً في اإلإشب بلٖ  26.283شخفا،
يخىصِىن خعب الجيعياث ألا٠ثر جمثيليت ِلى
الؽ٣ل الخالي:7
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ئن جأزحر الهجشة ِلى ظى ٛالؽٕل أمش ال
ُي ْعتهان بهِ ،لى الشٔم مً أن وعبت اإلاهاحشيً
الٝاهىهيحن ال جمثل ظىي  %0.3مً ظا٠ىت
اإلإشب ،وهزا الخأزحر ظيٍهش أ٠ثر مْ جضايذ
الهجشة الىا٘ذة ِلى اإلإشب واسجٙاُ الهجشة ٔحر
الٝاهىهيت.
يخمْ حؽٕيل اإلاهاحشيً في اإلإشب ألخ٣ام
مذوهت الؽٕل لعىت  ،2004بمىحب مٝخمياث
ُ
الباب الخامغ اإلاخّل ٞبدؽٕيل ألاحشاء ألاحاهب
(اإلاىاد مً  516ئلى  .)521و٠زا مٝخمياث
الٝاهىن سٜم  19.12اإلاخّل ٞبخدذيذ ؼشوه
الدؽٕيل والؽٕل اإلاخّلٝت بالّامالث والّما٥
اإلاجزليحن.
وِلى الشٔم مً الخأ٠يذ ِلى مبذأ اإلاعاواة
ئال أهه ال صا ٥هىا ٟهىِان مً الٝيىد ييبغي
ججاوصهما في مٝخمياث الدؽشيْ الخاؿ بمجا٥
الدؽٕيل:
ُ
في مجا ٥ألاهليت لخمثيل ألا َحشاء ،حؽتره

اإلاادة  439مً مذوهت الؽٕل الخى٘ش ِلى
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مً إهجازالباحثة بىاء على معطيات ثقريراملجلس الاقتصادي
والاحتماعي والبيئي

الجيعيت اإلإشبيت مً أحل الترشح الهخخاب
مىذوبي ألاحشاء.
٘يما يخّل ٞبدشيت الّمل الىٝابي جىق

اإلاادة  416مً مذوهت الؽٕلِ ،لى أهه يجب أن
ي٣ىن ألاِماء اإلا٣لٙىن باداسة الىٝاباث اإلاهىيت
وحعيحرها مً حيعيت مٕشبيت ،وهى ما يؽ٣ل
جمحزا ِلى أظاط الجيعيت ويّذ حّاسلا مْ
أخ٣ام الذظخىس ،الظيما الٙفالن  30و 9مىه،
و٠زا مْ مٝخمياث اجٙاٜيت مىٍمت الّمل
الذوليت بؽأن الخشيت الىٝابيت وخمايت خٞ
الخىٍيم لعىت  ،1948والتي جٝش بالخشيت الىٝابيت
للّما" ٥دون أ جميحز".8
ِملذ اإلاىٍمت الذيمىٜشاويت للؽٕل
٠ ODTىٝابت ،بٙخذ مجا ٥اهممام الّما٥
اإلاهاحشيً في مداولت منها لخىٍيم الذ٘اُ ًِ
مفالح هاجه الٙئت ،خفىـا بّذ حّشك
اإلاهاحشيً مً أ٘شيٝيا حىىب الصخشاء للّىٚ
مً وشٗ ٜىاث ألامً ،دّ٘تهم للٝيام
باخخجاحاث بذأث أواخش ظىت 2012م.
الشكل رقم  :62احتجاحات املهاحريً
9
ألافارقة باملغرب
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وجٍهش ئخفاةياث الشظم اإلابياوي أِاله،
٘تراث اخخجاج اإلاهاحشيً ودسحتها مىز يىايش
1997م ئلى ٔايت يىهيى 2018م ،ويخطح مً
خالله ِلى أهه ابخذاء مً ظىت 2013م وإلاذة
ظيخحن ،وؽىذ خش٠ت اخخجاج اإلاهاحشيً وخال٥
٘تراث مخٝاسبت ،لخخى ٜٚوحّاود الٍهىس نهايت
ظىت  2015وبذايت ظىت  ،2016زم لخخى ٜٚمً
حذيذ ختى نهايت 2017م ،وبذايت ظىت 2018م،
وهى ما يىشح حعاؤ ٥خى ٥جمش٠ض ٘تراث
الاخخجاج في ٘تراث مّيىت خاـت ما بحن ظىت
2013م ونهايت 2015مِ .لما أن هاجه الٙترة جم
٘يها حعليم الذّ٘ت ألاولى مً بىاة ٞاللجىء
وؤلاٜامت لالحئحن وأ٘شاد أظشهم باإلإشب ،بخاسيخ
 24دحىبر 2013م ،جلتها ئوال ٛاإلاشخلت ألاولى مً
الّمليت الّٙليت لدعىيت الىلّيت في  02يىايش
 ،2014زم اإلاشخلت الثاهيت مً ِمليت حعىيت
الىلّيت ؤلاداسيت لؤلحاهب اإلاٝيمحن بؽ٣ل ٔحر
ٜاهىوي باإلإشب في جاسيخ  15دحىبر 2016م.
ِمىما حؽ٣ل مّملت البىالت وٜلت
مىاـب الؽٕل أ٠بر جدذ الهذماج اإلاهاحشيً
في املجا ٥الاٜخفاد ِ ،لى أهه مً اإلاشجح أن
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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جتزايذ أِذاد اإلاهاحشيً ،مما ٜذ يدى ٥جدذياث
اليىم ئلى تهذيذاث ومخاوش معخٝبليت يفّب
مىاحهتها .إلاا لها مً جأزحر ِلى الجاهب الاٜخفاد
وِلى مخخل ٚاإلاىاحي ألاخشي الاحخماِيت وألامىيت
ؤحرها.
وبعبب الىٝق الخاـل في الخى٘ش ِلى
مّىياث دٜيٝت خى ٥اإلاهاحشيً ٔحر الٝاهىهيحن-
باإلإشب ،يجّل ٜياط ألازش الخٝيٝي للهجشة ِلى
ظى ٛالؽٕل أمشا ـّبا ،مما يبرص الخاحت ئلى
حّمي ٞاإلاّاسٗ بهزا الؽأن وإهجاص دساظاث
ئخفاةيت خى ٥اإلاىلىُ.10
ولّل ئوؽاء اإلاشـذ ؤلا٘شيٝي اإلاّني
بالهجشة  ،AMOالز حاء ً
بىاء ِلى اٜتراح اإلال٤
دمحم العادط بىـٙه ساةذ لالجداد ؤلا٘شيٝي في
الهجشة ،ظيعاِذ بؽ٣ل ٠بحر في ٘هم واظدباٛ
جذبحر أ٘مل لٝميت الهجشة مً خال ٥ججميْ
اإلاّلىماث وجىىيش جباد ٥اإلاّىياث والخيعي ٞبحن
الذو ٥ألا٘شيٝيت.
 10المجلس االجتماعي واالقترادي والبيئي ،اليجخة وسؽق الذغل
مخجع سابق ،ص .15
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جدليل الىلّيت الجيى/اظتراجيجيت
إلاىىٝت الصخشاء ال٢بري جبرص أن حجم الهجشة
الذوليت هدى اإلإشب مششح لالسجٙاُ ،بعبب
اظخمشاس ألاصماث اإلاىذلّت في ِذد مً بلذان
اإلاىىٝت ،مً ؼأهه أن يإد ئلى صيادة أ٘ىاج
اإلاهاحشيً والالحئحن ،خفىـا مْ اظخمشاس
ألاصمت الليبيت ،وألاخذار الالئوعاهيت التي ِاؼها
اإلاهاحشيً مً ئ٘شيٝيا حىىب الصخشاء ِىذ
اجخادهم ليبيا ٠مّبر للىـى ٥ئلى ئيىاليا ،11مما
دّ٘تهم ئلى حٕيحر وحهتهم في اججاه اإلإشب لبلىٓ
ئظباهيا .هزا التزايذ الز يؽهذه اإلإشب مً
اظخٝبا ٥اإلاهاحشيً ظىت جلى ألاخشي مً املخخمل
أن يإد ئلى جدىالث ديمىٔشا٘يت خال ٥الّٝىد
الٝادمت.
ِلما أن الخىحهاث الذيمىٔشا٘يت الخاليت،
جٙيذ أن وزحرة اسجٙاُ وعبت الع٣ان في ظً الّمل
با٘شيٝيا حّخبر ألاظشُ في الّالم ،ومً ؼأن
الاهممام اإلاشجٝب للمٕشب ئلى مجمىِت ٔشب
ئ٘شيٝيا (ظيذاو) ،والتي حّخمذ بشوجى١ىال خى٥
خشيت جىٝل ألاشخاؿ وخ ٞالع ً٢وؤلاٜامت ،أن
يٙخذ الباب أمام جىا٘ذ أِذاد مهمت مً
ألاشخاؿ اإلاىدذسيً مً بلذان اإلاىىٝت ،12ظىاء
لالظخٝشاس في اإلإشب أو ٠مدىت لالهخٝا ٥ئلى
أوسبا.

 11انعخ تقخيخ مفؽضية االمػ الستحجة الدامية لحقؽق اإلندان
 Human Rightsحؽل 'انتياكات حقؽق اإلندان ضج السياجخيؼ
في ليبيا' الرادر بتاريخ  13دجشبخ 2016
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ئن وـى ٥اإلاهاحشيً لؤلساض ي اإلإشبيت ال
يّني الاهتهاء مً الفّىباث التي اِترلتهم خال٥
سخلتهم التي جتراوح بحن أيام وؼهىس أو ظىىاث .بل
ئنهم بّذ وـىلهم يجذون أهٙعهم أمام مؽ٢الث
أخشي مشجبىت أظاظا بفّىبت الاهذماج.
ومً أهم املجاالث التي حّنى بالجاهب
الاحخماعي التي مً ؼأنها أن حعاهم في اهذماج
اإلاهاحشيً داخل املجخمْ اإلإشبي واإلاىفىؿ
ِليها في 'الاظتراجيجيت الىوىيت للهجشة واللجىء'،
هجذ:
أوالٜ ،ىاُ التربيت والخّليم ،مً خال٥
ئدماج اإلاهاحشيً في هٍام الخّليم الىٍامي ؤحر
الىٍامي ،ولمان ولىحهم للخ٣ىيً اإلانهي ،وإوالُ
اإلاهاحشيً والالحئحن ِلى الثٝا٘ت اإلإشبيت.
زاهياٜ ،ىاُ الصخت ،بممان ولىحهم ئلى
الّالحاث بىٙغ الؽشوه اإلاخى٘شة للمٕاسبت.
زالثاٜ ،ىاُ الع ً٢مً خال ٥حشجيْ
الخ ٞفي الع ً٢للمهاحش الؽشعي والالجئ في
ئواس الؽشوه الٝاهىهيت اإلاىٍمت لزل٠ .٤ما
هفذ العياظت الىوىيت للهجشة واللجىء ِلى
هذٗ جٝذيم اإلاعاِذة الٝاهىهيت للمهاحشيً،
وهذٗ ئدماحهم في بشامج الخمامً والخىميت
الاحخماِيت.
اِترك ججزيل البرامج لخدٝي ٞألاهذاٗ
اإلاعىشة ِذة ـّىباث ،منها لّ ٚئٜبا٥
اإلاهاحشيً مً ئ٘شيٝيا حىىب الصخشاء ِلى
الخّليم ،وحّخبر اللٕت أخذ مّيٝاث هزا
الخىاـل٠ ،ما أن هزه البرامج ١اهذ مٝخفشة
ِلى بّن اإلاذن٠ ،ما أنها لم حعخىْ اظديّاب
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أما بخفىؿ بشهامج الصخت ٘اهه
وبالشٔم مً املجهىداث مً أحل جٝليق الهىة
بحن اإلاهاحش واإلاىاوً اإلإشبي في الىلىج ئلى الّالج
ئال أهه يفّب الخذيث ًِ الاظخٙادة مً
الخذماث الصخيت لىٝق اإلاّىياث مً حهت
ولٕياب جدبْ الخالت الصخيت للمهاحشيً،
والخأخش في جٝذيم الّالج لهم ،وبالشٔم مً دوس
املجخمْ اإلاذوي في جأوحر ومعاِذة اإلاهاحشيً ئال
أنها جٍل معاهمت لّيٙت ببّن الجهاث.
ولدشجيْ الخ ٞفي الع ً٢للمهاحشيً ،في
ئواس الؽشوه اإلاٝذمت للمٕاسبت٘ ،خدذ الذولت
اإلإشبيت ظىت 2015م أمام اإلاهاحشيً ،ئم٣اهيت
اٜخىاء ظ ً٢احخماعي بمبلٖ  14مليىن ظيخم
و 25مليىن ظيخم ،وهىا ٟبشامج ظ ً٢لٙاةذة
مهاحشيً في ولّيت هؽتٔ ،حر أهه يخّزس ِلى
اإلاهاحش والالجئ ؼشاء ظ ً٢بعبب ـّىبت
خفىلهم ِلى ٜشوك الع ،ً٢هزا ُويىشح أيما
 13لالطالع عمى حريمة االستخاتيجية الؽطشية لميجخة والمجؽء،
انعخ تقخيخ الؽ ازرة السشتجبة لجى وزيخ الذؤون الخارجية والتعاون
الجولي ،السكمفة بالسغاربة السقيسيؼ بالخارج وشؤون اليجخة سشة
 2017تحت عشؽان ' الدياسة الؽطشية لميجخة والمجؽء'.
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مؽ٣ل ئيىاء اإلاهاحشيً الٝاـشيً ٔحر اإلاشا٘ٝحن
بعبب ٔياب بيياث أو مشا٠ض لالظخٝبا.14٥
ئن ـّىبت ججزيل مٝخمياث العياظت
الىوىيت للهجشة واللجىء ،جشحْ لّذة ئ٠شاهاث
اٜخفاديت واحخماِيت و٠زا الّشاٜيل الٝاهىهيت،
وهي حّذ ظببا أظاظيا لفّىبت اهذماج
اإلاهاحشيً داخل املجخمْ اإلإشبي ،مما ٜذ يإزش
ظلبا ِلى جىاحذ ألاحاهب داخل املجخمْ اإلإشبي.
ِلما أن هىا ٟـّىبت الاظخٙادة مً الخمايت
الاحخماِيت مً وشٗ اإلإاسبت أهٙعهم في خالت
٘ٝذان الؽٕل أو العجض...
وحعاهم الخمايت الاحخماِيت  15في جدٝيٞ
ألاهذاٗ املجخمّيت والاٜخفاديت ال٢بري،
وبالخالي في جدٝي ٞألامً املجخمعي ،وهي بزل٤
أداة مهمت إلاىْ املخاوش وـىن الخماظ٤
الاحخماعي .وجدعم مىٍىمت الخمايت الاحخماِيت
في اإلإشب ،بىاء ِلى جٝشيش املجلغ الاٜخفاد
والاحخماعي وبالبيئي ،بّذم اهخٍامها خى ٥سؤيت
مىخذة وأهذاٗ مخجاوعت ،وال يىحذ آلياث
للخمامً أو ختى الخ٣امل بحن م٣ىهاتها ،مما
يىشح جدذياث ،وجٙشك ولْ بشامج اإلاعاِذة

 14الجسعية السغخبية لحقؽق اإلندان ،التقخيخ الدشؽي حؽل وضعية
حقؽق اإلندان بالسغخب خالل سشة  2017ص .267
 15تقؽم الحساية االجتساعية عمى مبجأ كؽنو حق أساسي مؼ حقؽق
اإلندان ،وأن لكل شخز حقؽق عمى السجتسع ،لحلغ ال بج أن ُيؽفخ
لكل مؽاطؼ وسيمة عير نقجية ،دون أي مقابل .وحدب لجشة االمػ
الستحجة السعشية بالحقؽق االقترادية واالجتساعية والثقافية فإن
الزسان االجتساعي يعشي " الحق في الحرؽل عمى االستحقاقات،
نقجا أو عيشا والحفاظ عمييا دون تسييد لزسان الحساية مؼ أمؽر
تذسل ،غياب الجخل (بدبب السخض البطالة الذيخؽخة ،)...وارتفاع
تكمفة الؽصؽل إلى الخعاية الرحية ،وعجم كفاية الجعػ األسخي.
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الاحخماِيت وجىٙيزها بما يخما ى مْ مبادب
اخترام ٠شامت ألا٘شاد وخٝىٜهم ألاظاظيت.16
وهى ما حاء في خىاب اإلال ٤دمحم العادط
بمىاظبت الز٠شي  21لّيذ الّشػ ،بأهه «ليغ
مً اإلاىى ٞأن هجذ مئت بشهامج للذِم والخمايت
الاحخماِيت مً مخخل ٚألاحجام ،وجشـذ لها
ِؽشاث اإلالياساث مً الذساهم مؽدخت بحن الّذيذ
مً الٝىاِاث الىصاسيت واإلاخذخلحن الّمىميحن،
وباإللا٘ت ئلى رل٘ ٤هي حّاوي مً الخذاخل ،ومً
لّ ٚالخىاظ٘ ٞيما بينها وِذم ٜذستها ِلى
اظتهذاٗ الٙئاث التي حعخدٝها».17
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لزل ٤دِا حاللخه في هزا الخىاب باوالٛ
ِمليت حّميم الخٕىيت الاحخماِيت لجميْ
اإلإاسبت خال ٥الخمغ ظىىاث اإلاٝبلت ابخذاء مً
يىايش  .2021بذءا بخّميم الخٕىيت الصخيت
ؤلاحباسيت والخّىيماث الّاةليت ٜبل جىظيّه
ليؽمل الخٝاِذ والخّىين ًِ ٘ٝذان الّمل.
وهي بزل ٤خىىة للنهىك بالٙئاث الهؽت داخل
املجخمْ اإلإشبي.
املحورالثاوي :التحدًات القاهوهية وألامىية
حؽ٣ل الهجشة واللجىء جدذيا ٠بحرا ِلى
أمً الذو ٥حميّا الٕىيت والٝٙحرة ،ألامش الز
دْ٘ الذو ٥الِخماد اظتراجيجياث راث وابْ أمني
واظخفذاس مجمىِت مً الٝىاهحن الخىٍيميت
واِخماد ئحشاءاث اظدباٜيت للخذ مً جذ٘ٝاث
 16تقخيخ السجمذ االجتساعي واالقترادي والبيئي ،حؽل الحساية
االجتساعية في السغخب واقع الحال والحريمة وسبل تعديد أنعسة
الزسان والسداعجة االجتساعية ،إحالة ذاتية رقػ  .2018 /34ص
ص .20
 17خطاب السمغ دمحم الدادس بسشاسبة الحكخى 21لعيج العخش،
بتاريخ  28يؽليؽز .2020

معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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الهجشة ،ومىْ الجشاةم اإلاشجبىت بها .ويّذ اإلإشب
مً الذو ٥التي حععى لالهخشاه الخام لمً
الٝاهىن الذولي الاجٙاقي إلا٣ا٘دت الجشاةم الّابشة
للخذود والاجٙاٜياث الذوليت للهجشة واللجىء،
٠ما يّمل ِلى مالةمت ٜىاهيىه الذاخليت بؽ٣ل
معخمش.
ُ ّ
خى ٥اهخشاه اإلإشب في الاجٙاٜياث
وي ِ
الثىاةيت أو اإلاخّذدة ألاوشاٗ في ئواس الخّاون
الذولي الاظخٙادة مً اإلاعاِذاث اإلااليت
والخٝىيت١ ،الخّاون الذولي في املجا ٥ألامني
اإلاشجبىت باـالح اإلاىٍىمت ألامىيت ،منها مثال،
جباد ٥الخبراث الّع٢شيت مْ الىالياث اإلاخدذة
ألامشي٢يت ،والخّاون اإلإشبي ألاوسبي ملخاسبت
ؤلاسهاب والخذ مً الهجشة العشيت.
وبعبب الىلْ ؤلاٜليمي الشاهً خيث
حّاوي أٔلب دو ٥الجىاس مً التهذيذاث ألامىيت
وِذم الاظخٝشاس ،يىشح ِلى اإلإشب جدذياث ِذة
إلاىْ اهخٝا ٥هاجه التهذيذاث ،وبزل ٤ظيخم
جٝعيم املخىس ئلى ٘ٝشجحن ،أوال ،الخدذياث
الٝاهىهيت وزاهيا ،الخدذياث ألامىيت.
أوال :التحدًات القاهوهية
جشجبي أهم ؤلاؼ٣االث الٝاهىهيت بخديحن
الترظاهت الٝاهىهيت اإلإشبيت اإلاىٍمت لخىاحذ
ألاحاهب ٘ى ٛجشاب اإلامل٢ت .وإن ١ان مجا٥
الدؽشيْ الىوني اإلاخّل ٞبالهجشة ٜذ ِشٗ جىىسا
هىِيا ،أوال مً خال ٥مٝخمياث دظخىس ،2011
الز ُيّذ ٜٙضة هىِيت في مجا ٥خٝى ٛؤلاوعان،
خيث جإ٠ذ ديباحخه ِلى التزام اإلامل٢ت ببىاء دولت
ديمٝشاويت يعىدها الخ ٞوالٝاهىن ،جممً
وجفىن الخٝى ،ٛويىّم ٘يها الجميْ باألمً
ردمد 2737-8101 :

مجلة القاهون و املجتمع/العدد الثالث/اكتوبر0202

والخشيت وال٢شامت واإلاعاواة ،وج٣ا٘إ الٙشؿ،
والّذالت الاحخماِيت ،ومٝىماث الّيؾ ال٢شيم.
وزاهيا ،مً خال ٥الاهخشاه في اإلاىٍماث
الذوليت ،والالتزام باخترام اإلابادب ال٣ىهيت
لخٝى ٛؤلاوعان ،وجىٙيز حّهذاتها والتزاماتها
الذوليت في مجا ٥خٝى ٛؤلاوعان ،و٘ ٞما جىق
ِليه اإلاىازي ٞوالّهىد الذوليت اإلافادِ ٛليها.
٘٣ان اهخشاه اإلإشب مإخشا في الاجٙا ٛالّالمي
للهجشة آلامىت واإلاىٍمت واإلاىخٍمت الز هٍم
بمذيىت مشا٠ؾ ظىت 2018م بشِايت ألامم
اإلاخدذة ،جفشيدا واضخا لخىحه اإلإشب في جبني
مٝاسبت جدترم خٝى ٛؤلاوعان.
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وإرا ١ان ميثا ٛمشا٠ؾ للهجشة واإلاىٍمت
ً
وا ْٜال
ِلى
ِاإلايا
دا
واإلاىخٍمت وآلامىت يؽ٣ل س
ٍ
يم ً٢مىاحهخه ئال بؽ٣ل حماعي ،اِخباسا ل٣ىن
الهجشة ٌاهشة ِابشة للخذود٘ ،اهه ال يّخبر
مّاهذة دوليت ملضمت سظميا بمىحب الٝاهىن
الذولي ،وإهما هى التزام ظياس ي مً وشٗ الذو٥
اإلاىّٜت.
ويٝذم اإلايثا ٛالّالمي سؤيت ؼاملت حامّت
للهجشة الذوليت ،لمً اإلاعإولياث اإلاؽتر٠ت
للذو ،٥في مداولت إلاّالجت املخاوش والخدذياث
التي يىاحهها ألا٘شاد واملجخمّاث في بلذان اإلايؽأ
والّبىس واإلاٝفذ .والّمل ِلى الخذ مً خذور
الهجشة ٔحر الٝاهىهيت والخٝليل مً أزاسها
العلبيت ،ئر ال يخلى اإلايثا ٛأيما مً أبّاد
أمىيت ،جخمثل في الخىفيق ِلى لشوسة اخترام
العيادة الىوىيت للذو ٥اإلاىّٜت ،وهى ما يّني
خٝها في ئـذاس الٝىاهحن الخاـت بها في مجا٥
الهجشة واللجىء.
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية
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واإلاالخَ أن ٜاهىن الهجشة في أ دولت،
ئهما هى اوّ٣اط في الىا ْٜلخىحهها الز يدؽ٣ل
أظاظا مً الهىاحغ ألامىيت والعياظيت .وما
جما٘ش حهىد الذو ٥الٕشبيت لعً حؽشيّاث
ـاسمت لذخى ٥اإلاهاحشيً ئلى جشابها ،ئال ـىسة
واضخت ِلى رل.٤
وحّذ أهم الخدذياث الٝاهىهيت أمام اإلاؽشُ
اإلإشبي في بلىسة الٝاهىن اإلاىٍم للهجشة واللجىء
الز يجمْ بحن اإلاٝاسبت ؤلاوعاهيت وخمايت خٝىٛ
ؤلاوعان ،وبحن اإلاٝاسبت ألامىيت في ئواس ؼمىلي.
وفي اهخٍاس ـذوس الٝاهىن اإلاىٍم للهجشة
واللجىء باإلإشب ،يىذسج الٝاهىن اإلاّمى ٥به
خاليا واإلاخّل ٞبذخى ٥وإٜامت ألاحاهب والهجشة
ٔحر اإلاؽشوِت ( ،)02.03في ظيا ٛاإلاٝاسبت ألامىيت
التي جبىاها اإلإشب مً أحل مداسبت ٌاهشة الهجشة
العشيت وؤلاٜامت ٔحر الٝاهىهيت لؤلحاهب ٘ىٛ
التراب اإلإشبي ،ومْ رلُ ٤يٍهش وا ْٜالخا ٥أن
العلىاث ألامىيت جدعاهل ٘يما يخّل ٞبخىبيٞ
بىىد الٝاهىن ( ،)02.03بخفىؿ مداسبت
ؤلاٜامت ٔحر الٝاهىهيت للمهاحشيً ٘ى ٛالتراب
الىوني ،ظىاء منهم الٝادمحن مً الؽما ،٥أو مً
الؽش ٛأو مً الجىىب ،خيث يمىذ الٝاهىن
العلىت الخٝذيشيت للعلىاث اإلإشبيت باجخار
ظذ ٜشاساث في خ١ ٞل مً خالٜ ٚىاهحن
الذخى ٥أو ؤلاٜامت أو الخشوج مً التراب اإلإشبي،
١احشاءاث اختراصيت وجىٍيميت ،ومنها ٜشاس الاٜخياد
للخذود لؤلحىبي الز ال يخى٘ش ِلى ظىذ ؤلاٜامت،
وٜشاس الىشد ل٣ل أحىبي يؽ٣ل تهذيذا للىٍام
الّام٘ .بالشٔم مً ِدسايت العلىاث بخىاحذ
اإلاهاحشيً ٔحر الٝاهىهيحن ٔحر أنها ال جىب ٞفي
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خٝهم ٜشاس الاٜخياد أو الىشد ،بل جداو ٥حشجيْ
هإالء للّىدة الىىِيت ئلى بلذانهم ألاـليت.

للخذود .وهي جدخاج ئلى حّاون وجيعي ٞبحن دو٥
ؤلاٜليم ملخاسبتها ومىْ اهدؽاسها.

ثاهيا :التحدًات ألامىية

وإلاّالجت الٝمايا ألامىيت في ٔشب البدش
ألابين اإلاخىظي ،يؽاس ٟاإلإشب في الخذسيباث
البدشيت العىىيت ِبر الىوىيت ،التي جمم دو٥
ؼما ٥ئ٘شيٝيا ودو ٥أوسبيت بجاهب الىالياث
اإلاخدذة ألامشي٢يت ،والتي يىلِ ٞليها اظم
 ،Express Phoenixوهي جشوم جىميت ٜذساث
الخذخل البدشيت املخخملت باإلاىىٝت.

للمٕشب مى ْٜاظتراجيجي مهم٘ ،هى يىحذ
ِلى خي جماط بحن خماسجحن مخخلٙخحن
ئخذاهما ؼماال والثاهيت حىىبا ،ورل ٤اِخباسا
للبّذ الجٕشافي اإلاالمغ للعاخل والصخشاء ،مً
حهت الجىىب ،خيث حّاوي اإلاىىٝت مً ِذة
تهذيذاث أمىيت ،واإلاالمغ أيما للبدش الابين
اإلاخىظي الز يّخبر ٜىىشة ومّبرا مهما للهجشة
هدى أوسبا ؼماال.
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وٜذ ٘شك هزا الىا ْٜالجٕشافي حّاوها
دوليا بحن بلذان الاٜليم ؤلا٘شيٝي وبلذان الخىك
اإلاخىظىي ،وبحن اإلاش٠باث ؤلاٜليميت اإلاخجاوسة .في
ئواس الاِخماد ألامني اإلاخباد ٥ملخاسبت التهذيذاث
الّابشة للخذود أهمها ؤلاسهاب ومداسبت حشاةم
ؼب٣اث تهشيب البؽش.
ويّذ اإلإشب أ٠ثر الذو ٥اظخٝشاسا في
مديىه ؤلاٜليمي الز يؽهذ تهذيذاث ومخاوش
أمىيت .وخيث يّمل اإلإشب حاهذا لخذبحر
ئؼ٣اليت الهجشة باِخماد أبّاد مخّذدة ٘ان رل٤
ال يدىافى مْ التر٠حز ِلى البّذ ألامني بمخخلٚ
حىاهبه (ألامً الّع٢ش وألامً الاحخماعي وألامً
الشوحي ،)..للخٙاً ِلى هزا الاظخٝشاس وألامً مً
التهذيذاث ألامىيت اإلاىدؽشة بالجىاس.
وخيث أن هزه التهذيذاث مترابىت
ومدؽاب٢ت ٘يما بينها٘ ،اهه يفّب أخياها ٘فل
بّمها ًِ بّن ،لزلٔ ٤البا ما جشجبي الهجشة
ٔحر الٝاهىهيت بّذد مً الجشاةم املخخلٙت الّابشة
معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

٠ما يؽاس ٟاإلإشب في مبادسة الذ٘اُ
 ،5+5ويعاهم أيما في ِملياث خ َٙالعالم
اإلاخّذدة ألاوشاٗ ،أو جل ٤اإلاشجبىت بمماسظت
ِملياث ألامً ؤلاٜليمي ٠ ،Flintlockما
يعخمي ٚمىاوساث ألاظذ ؤلا٘شيٝي ،التي مً
ؼأنها حّضيض أمً الخذود وجىىيش الٝذساث
إلاىاحهت ؤلاججاس ٔحر اإلاؽشوُ وؤلاسهاب.18
وبد٢م الجىاس مْ ئظباهيا٘ ،ان اإلإشب له
حّاون زىاتي مْ هزا البلذ في ئواس "املجمىِت
اإلاؽتر٠ت الذاةمت اإلإشبيت ؤلاظباهيت خى٥
الهجشة" ،وهمذ ِالٜاث الخّاون «ئوؽاء ٘شيٞ
ِمل مخخلي للخّاون ألامني في مجا ٥البدث
والخٝص ي وم٣ا٘دت الهجشة ٔحر الؽشِيت» بحن
اإلاذيشيت الّامت لؤلمً الىوني وهٍحرتها ؤلاظباهيت،
وجّٙيل دوس "مش٠ض الخّاون ألامني" ،املخذزحن
ب٣ل مً وىجت والجضيشة الخمشاء في ئواس جٝىيت

 18حدؼ بمعسذي ،تجاعيات الشداعات الدياسية بأفخيقيا عمى اإلرىاب
الجولي -مشطقة الرحخاء الكبخى ،أطخوحة لشيل شيادة الجكتؽراه في
القانؽن العام .كمية الحقؽق أكجال  .2016ص .642
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آلياث الخّاون بحن ألاحهضة ألامىيت اإلإشبيت
وهٍحرتها ؤلاظباهيت.19
باإللا٘ت ئلى حّضيض الخيعي ٞاإلايذاوي في
مجا ٥م٣ا٘دت تهشيب البؽش والهجشة ٔحر
الؽشِيت ،مً خال ٥الذوسياث البدشيت والجىيت
والبريت املخخلىت بحن الذس ٟاإلال٣ي والخشط اإلاذوي
ؤلاظباوي٘ ،مال ًِ جٝىيت جباد ٥اإلاّلىماث ًِ
وشي ٞلباه الشبي خى ٥ؼب٣اث التهشيب التي
جيؽي في ميذان الهجشة العشيت وتهشيب البؽش.
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وِلى الشٔم مً الخّاون الذولي ؤلايجابي
للمٕشب ملخاسبت الجشيمت الّابشة للخذود والهجشة
ٔحر الٝاهىهيت ،ئال أن أ٠بر جدذ أمني يخمثل في
ـّىبت الخيعي ٞمْ بلذان الجىاس الٝاس
وؤلاٜليمي خاـت دولت الجضاةش.
املحور الثالث :ثأثير الهجرة على ألامً
املجتمعي املغربي
أ٠يذ أن الّىإلات لّبذ دوسا مهما في حعشيْ
اهدؽاس الهىياث ِبر الٝاساث ،والىا ْٜأيما ُيٍهش
ِلى أن الخىىُ ؤلا٘شيٝي واخخالٗ الىىاةٚ
وؤلازيياث الّشٜيت ُي َّ ّذ العبب الشةيس ي في
والعياظيت
الاحخماِيت
الاهٝعاماث
والاٜخفاديت ،التي دّ٘ذ ئلى الخهجحر أو الهجشة
مً البلذان التي جدعم بّذم الاظخٝشاس وـّىبت
الخّايؾ بحن مخخل ٚوىاةٙهاِ ،20لما أن
 19دمحم أحجاد السغخب واليجخة  ...كمفة باىعة لجور 'دركي أوربا'
نذخ في السداء .2015 /04/27
https://www.almassaepress.com/
 20صعؽبة احتؽاء الحجود الجغخافية لمبمج لطؽائف وإثشيات وىؽيات
مختمفة يعج مؼ األسباب الخئيدية لالستقخار الجولة ،وحالة لبشان اليؽم
مثال واضح عمى ذلغ ،حيث تدبب االنقدام الطائفي في حخب
أىمية أودت بسؽت ما يقخب  120.000قتيل ،ناهيغ عؼ أعجاد
السذخديؼ والشازحيؼ ،والسيجخيؼ.
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اإلاهاحش يدمل مّه أيىما خل واسجدل هىيت
وزٝا٘ت مخخلٙت ًِ هىيت وزٝا٘ت املجخمْ
ُْ
خٝبل.
اإلاع ِ
وبعبب جىامي اهدؽاس أِذاد اإلاهاحشيً ٔحر
الٝاهىهيحن والالحئحن ،الزيً اخخاسوا اإلإشب
٠مدىت اظخٝشاس بّذ حّذس اهخٝالهم ئلى أوسبا ،أو
٠مدىت اهخٍاس لدؽبتهم بدلم الاهخٝا ٥ئلى
المٙت الؽماليت للبدش ألابين اإلاخىظي ،أهخج
أِذادا مً اإلادعىلحن واإلادؽشديً في الؽاسُ
بمخخل ٚمذن اإلإشب وهم يىدؽشون بؽ٣ل
حماعي ُملٙذ بمذن الؽما ٥الٝشيبت للخذود
ؤلاظباهيت (وىجت والخعيمت والىاٌىس) ومً حهت
الؽش ٛبمذيىت وحذة ،وفي اإلاذن ال٢بري ١الشباه
والذاس البيماء .وهي ٌاهشة يفّب حجبها
الهدؽاسهم في الؽىاسُ والىشٜاث ،واظخٕاللهم
العاخاث الّمىميت في الخجاسة واإلابيذ ،وجىصِهم
٘شادي أو مجمىِاث بجىباث ئؼاساث اإلاشوس
للدعى .٥مما يم ً٢أن يإزش ظلبا ِلى مىٍش
اإلاذن وجذاِياجه ِلى العياخت وِلى ألامً
املجخمعي اإلإشبي.
ومً اإلاماسظاث التي ُي ْٝذم ِليها اإلاهاحشيً
ٔحر الٝاهىهيحن التي مً ؼأنها ج٢شيغ سوح
الّىفشيت ،والتي ٜذ حعبب تهذيذ ألامً املجخمعي
للمٕاسبت هجذ:
 اخخال ٥اإلال ٤الّام١ ،اخخال ٥الخذاةٞ
والعاخاث الّمىميت باإلاذن ال٢بري ،أو باجخار
مدىاث الٝىاس واملخىاث الىشٜيت ومديىها
٠مأوي و٠مخيماث ـٕحرة لهم ،منها مثال املخىت
الىشٜيت للذاس البيماء ،وما يشا٘ ٞرل ٤مً
أِما ٥ؼٕب بعبب الاؼدبا١اث ٘يما بينهم،
ردمد 2737-8101 :
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 اخخال ٥اإلال ٤الٕابى منها مثال ٔابت ٔىسؤى
بالىاٌىس التي يٝيمىن ٘يها مخيماث ٔحر ٜاهىهيت
في اهخٍاس ِبىسهم أظىاس مذيىت مليليت.
 اخخال ٥أمال ٟالخىاؿ منها اٜخدام ؼٞٝ
ظ٢ىيت بىىجت والشباه ومنها ؼ ٞٝإلاىاوىحن
مٕاسبت مً الجاليت اإلاٝيمت بالخاسج ،خيث ٜامذ
العلىاث اإلاّىيت باحالئهم وجشخيل مٍّمهم ئلى
مذن مخخلٙت .وهى ما يىشح حعاؤ ٥خى ٥هجاِت
خل جشخيل اإلاهاحشيً ٔحر الٝاهىهيحن بحن مذن
اإلامل٢ت .هاهي ًِ ٤الهجىم ِلى املخالث
الخجاسيت١ ،الهجىم الز جم ِلى مخجش لبيْ
الىبيز بمشا٠ؾ مً وشٗ ِفابت "بىصامبى"
وجخشيبه بال٣امل والاظديالء ِلى خضييخه اإلااليت
مْ التهذيذ بالعالح.
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 امتهان اإلاهاحشيً للدعى ٥وما يٙشله مً
ئ٠شاهاث ِلى اإلافالح ألامىيت والتي ججذ ـّىبت
في مالخٝت اإلادعىلحن اإلإاسبت ،بعبب جضايذ
اختراٗ الٍاهشة ،سٔم جىٍيم اإلاؽشُ الجىاتي
حشيمتي الدعى ٥والدؽشدِ .21لى أن دوس الشِايت
الاحخماِيت ال حعخىيْ ئيىاء حميْ اإلادعىلحن
املخالحن مً ٜبل اإلافالح ألامىيت ،مما ييخج ِىه
ِىدة اإلادعىلحن ئلى هٝىهم ٘ىس ئوال ٛظشاخهم.
 ججمْ أِذاد ٠بحرة مً اإلاهاحشيً ٔحر
الٝاهىهيحن ،باخخالٗ أحىاظهم وأهىاِهم ولٕاتهم
َْ
ودياهاتهم وِاداتهم داخل بيىث ُم٢تراث باألخياء
الهامؽيت ،وما يدبْ رل ٤مً مٍاهش احخماِيت
مخخلٙت بل مىاٜمت لّاداث املجخمْ اإلإشبي ،وما
 21يشعػ القانؽن الجشائي ضسؼ الفرؽل مؼ  326إلى  333وذلغ
في الفخع الخامذ مؼ الباب الخامذ' الجشايات والجشح ضج األمؼ
العام' ،حيث تتخاوح العقؽبة بيؼ الدخاح السؤقت والغخامات السالية
والعقؽبات الحبدية الدالبة لمحخية
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ٜذ ييخج ِىه مً ئهجاب حيل حذيذ ييؽأ في
ٔٙلت ًِ أحهضة المبي واإلاشاٜبت.
ـٙىة الٝى ،٥ئن الخدذ الجذيذ ي٢مً
في اظخجابت املجخمّاث – بما في رل ٤اإلإشب-
ّ
للّالٜت التي ولذها ٌهىس حٕحراث الهجشة ِبر
الىوىيت .22واإلاالخَ أن حعىيت أولاُ اإلاهاحشيً
ٔحر الٝاهىهيحن وألا٘اسٜت منهم بؽ٣ل خاؿ،
يخجاوص الاِتراٗ العياس ي ئلى لشوسة جدٝيٞ
اهذماج احخماعي وٜاهىوي لممان العلم وألامً
املجخمعيِ ،لى أن الاهذماج الٝاهىوي يعخمذ
ٜىجه مً الذظخىس (الٙفل ،)30في اهخٍاس
ـذوس الٝاهىن اإلاخّل ٞبدٝى ٛاإلاهاحشيً
وخٝى ٛالالحئحن وِذيمي الجيعيت .ويبٝى
الاهذماج الاحخماعي سهحن بخٝبل اإلاىاوً اإلإشبي
لآلخش ألاحىبي ،وباهذماج اإلاهاحش داخل املجخمْ
اإلإشبي واخترامه زٝا٘ت البلذ اإلامي ٚواخترام
اإلاىٍىمت الٝاهىهيت اإلاإوشة للخٝى ٛوالخشياث
داخله.
وِلى الشٔم مً مش٠ضيت وأهميت اإلاٝاسبت
العياظيت والٝاهىهيت لخذبحر الٍاهشة ،ييبغي
الخأ٠يذ ِلى أهه لم يّىي أهميت للبّذ املجخمعي
الز ال يٝل أهميت في الاهذماج الخٝيٝي لهاجه
الٙئت داخل املجخمْ اإلإشبي .خيث يثحر ألاظاط
ً
أخياها
الاحخماعي وألاهثروبىلىجي للّالٜت باآلخش
ُ
مؽا١ل ٠بحرة ج َِ ّ ٝىك الجهذ العياس ي لالهذماج
مً خال ٥مىٍىس البّذ الٝاهىوي.
22
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ووّخٝذ أن الاخخال٘اث الثٝا٘يت وفي الهىيت
هي أظاط الاهٝعاماث في مىا ٜٚوظلىٟ
اإلإاسبت واإلاهاحشيً ألا٘اسٜت الزيً مً اإلاٙترك
أن ي٣ىهىا أوـياء ِلى الشوح الثٝا٘يت ملجخمّاتهم
الببلييوغر افيا
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ألاـليت ،وهى ما يىشح جدذياث ٠بري ِلى الذولت
اإلإشبيت ٘يما يخّل ٞبخذبحر جىاحذ اإلاهاحشيً ٘ىٛ
جشاب اإلامل٢ت.

 دمحم الكريني  ،اإلإشب وأوسبا وجدذ الهجشة ٔحر الؽشِيت ،مجلت مىخذي العياظاث الّشبيت وبّت ؼدىبر
2019م.
 دمحم حمش ي ،مذخل ئلى اإلاذاسط الاوسبيت في الذساظاث ألامىيت الىٝذيت ،املجلت الجضاةشيت لؤلمً ؤلاوعاوي،
الّذد العادط يىليىص 2018م.
 مراد فول ،جأزحر ٌاهشة الهجشة ٔحر الؽشِيت ِلى ألامً املجخمعي الجضاةش  ،املجلت الجضاةشيت للذساظاث
العياظيت املجلذ الشابْ الّذد .2018 ،1
 رأي املجلس الاقتصادي والاحتماعي والبيئي ،خى ٥الهجشة وظى ٛالؽٕل 2018م
 ثقرير مفوضية الامم املتحدة السامية لحقوق إلاوسان  Human Rightsخى' ٥اهتها١اث خٝىٛ
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ؤلاوعان لذ اإلاهاحشيً في ليبيا' الفادس بخاسيخ  13دحىبر 2016
 حصيلة الاستراثيجية الوطىية للهجرة واللجوء ،اهٍش جٝشيش الىصاسة اإلاىخذبت لذي وصيش الؽإون
الخاسحيت والخّاون الذولي ،اإلا٣لٙت باإلإاسبت اإلاٝيمحن بالخاسج وؼإون الهجشة ظىت  2017جدذ ِىىان '
العياظت الىوىيت للهجشة واللجىء'.
 الجمعية املغربية لحقوق إلاوسان ،الخٝشيش العىى خى ٥ولّيت خٝى ٛؤلاوعان باإلإشب خال ٥ظىت
 2017ؿ .267
 ثقرير املجلس الاحتماعي والاقتصادي والبيئي ،خى ٥الخمايت الاحخماِيت في اإلإشب وا ْٜالخا٥
والخفيلت وظبل حّضيض أهٍمت الممان واإلاعاِذة الاحخماِيت ،ئخالت راجيت سٜم .2018 /34
 حسً بلعمش ي ،جذاِياث الجزاِاث العياظيت بأ٘شيٝيا ِلى ؤلاسهاب الذولي -مىىٝت الصخشاء ال٢بري-
أوشوخت لىيل ؼهادة الذ٠خىساه في الٝاهىن الّام١ .ليت الخٝى ٛأ٠ذا.2016 ٥
Danane, H., Hougua, B-A. et Lamine, R. (2018), « Les Registre de reconnaissance de

l’altérité : l’intégration du migrant africain au crible de l’infra-politique », pp 29-52.
 Webographie
باس بىصان ،مذخل للذساظاث ألامىيت
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=https://www.youtube.com/watch?v
دمحم أخذاد ،اإلإشب والهجشة ١ ...لٙت باهٍت لذوس 'دس١ي أوسبا' وؽش في اإلاعاء .2015 /04/27
https://www.almassaepress.com/
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