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مرسي مشري

*

أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات األوروبية:
الدوافع واالنعكاسات

ّ
تمثل الهجرة غير الشــرعية أحد التهديدات التي تواجهها الدول األوروبية ،نظ ًرا الســتمرار تدفق
عــدد كبيــر مــن المهاجريــن بطــرق شــرعية وغيــر شــرعية ،ومــا يخلفونــه مــن مظاهــر الخــوف
والعنصريــة فــي المجتمعــات األوروبيــة ،وقد حاولــت الحكومــات األوروبية معالجــة الظاهرة
بانتهاج مقاربة أمنية ،تقوم على تجنيد كل الوســائل القمعية والبوليســية ،وسن القوانين
الردعيــة لمواجهتهــا ،وهــو مــا يعرف بأمننــة ظاهــرة الهجرة ،التي جــاءت بفعــل تكاثف عدة
عوامــل منهــا مــا هــو داخلــي ومنهــا مــا هــو خارجــي؛ فمــن العوامــل الخارجيــة حــوادث
 11أيلول /ســبتمبر  ،2001ودورهــا فــي إلصــاق تهمــة اإلرهــاب بالمســلمين الذين ّ
يمثلون نســبة
كبيــرة مــن المهاجريــن الوافديــن إلــى أوروبــا ،أمــا العوامــل الداخليــة فتتمثــل فــي التوظيف
اإلعالمــي والسياســي لظاهــرة الهجــرة لدى وســائل اإلعالم وأحــزاب اليمين المتطــرف التي
دائمــا لربــط الهجــرة بمختلــف الظواهــر الســلبية كالجريمــة المنظمــة واإلرهــاب ،ما
تســعى ً
انعكــس ســلب ًيا علــى وضــع المهاجر وحقوقــه المنصوص عليها فــي المواثيــق واالتفاقيات
ً
تضييقا كبي ًرا من الدول األوروبية في
الدولية ،وعلى رأســها حق اللجوء السياســي الذي عرف
ســبيل القضــاء عليــه نهائ ًيــا ،كما انعكســت سياســة أمننــة الهجرة علــى عالقــة المهاجرين
الوافديــن بالمجتمعــات المســتقبلة التــي تزايد لديها هاجــس الخوف والعنصريــة ،كان من
الملخص
مكرســا بذلك
أهم انعكاســاته رفض كل ما هو أجنبي والتعصب للقيم والهوية الوطنية،
ً
مقولة صدام الحضارات.
*

أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف املركز الجامعي يف تيسمسيلت – الجزائر.
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مقدمة
ت ُع ّد ظاهرة الهجرة بكل أنواعها (رشعية وغري رشعية) ظاهرة
إنسانية ،فرضتها االختالفات املوجودة يف األوضاع األمنية واملعيشية
بني مختلف مناطق العامل ،فهي انتقال األفراد بحثًا عن مكان آمن
لالستقرار وتحقيق العيش الكريم ،وقد تغري هذا املنظور البسيط
لظاهرة الهجرة لتصبح مالزمة ملظاهر العنف واإلرهاب والجرمية
املنظمة ،نظ ًرا للتحوالت الحاصلة عىل مستوى الــدول املصدرة
واملستقبلة يف آن واحد ،فعىل مستوى الدول املصدرة ودول العبور
سيطرت عصابات الجرمية املنظمة واالتجار بالبرش واملخدرات عىل
شبكات الهجرة ،وأصبحت تستخدمها يف الرتويج لنشاطاتها يف دول
االستقبال ،كام انعكست األوضاع السياسية واألمنية املتدهورة يف
دول املصدر عىل نوعية املهاجرين ،فأصبحت تضم متطرفني ومجرمني
ميثّلون خط ًرا عىل األمن االجتامعي يف الدول األوروبية.

أما عىل مستوى الدول املستقبلة للهجرة ،فقد ساهمت حوادث
دولية ومتغريات وطنية يف تغيري نظرة هذه الدول لظاهرة الهجرة
حل ملشكلة نقص اليد العاملة وتناقص النمو الدميغرايف،
من كونها ً
إىل كونها مشكلة تتسبب يف حالة من الفوىض والالأمن يف املجتمعات
األوروبية ،فقد كان لحوادث  11سبتمرب بالواليات املتحدة ،و11
مارس مبدريد وتفجريات لندن ،مادة إعالمية استخدمتها وسائل
اإلعالم الغربية لتهويل ظاهرة الهجرة وتخويف الدول األوروبية منها،
كام وظفتها أحزاب اليمني املتطرف األوروبية للنجاح يف االنتخابات
واملشاركة يف الحكومات.
ويف هذه الظروف تح ّول مفهوم الهجرة من ظاهرة إنسانية اجتامعية
تساهم يف نقل الثقافات واحتكاك الشعوب بعضها ببعض ،إىل ظاهرة
تنقل الدمار والخوف وتؤدي إىل تصادم الشعوب والــدول ،فهل
تتضمن ظاهرة الهجرة كل هذه املخاطر والتحديات ،أم أ ّن التوظيف
هاجسا أمنيًا
السيايس واإلعالمي لها ج ّردها من كل إيجابياتها وجعلها
ً
للدول األوروبية؟
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ً
أوال :دوافع أمننة ظاهرة الهجرة
 .1األمننة :المدلول والمعنى
أ-التغير في مفهوم األمن

ارتبط مفهوم األمن لعقود طويلة بالحرب والتهديدات العسكرية ،إذ
"ساد هذا املنظور الواقعي لألمن منذ صلح وستفاليا ونشأة الدولة
القومية عام  ،1648أي ملدة ثالثة قرون ونصف القرن" ،وقد تأثر
هذا املنظور بعاملني ساهام يف تغيريه من املنظور الصلب إىل املنظور
اللي وهام(((:
ّ
•مل يعد الفعل والتأثري يف العالقات الدولية حك ًرا عىل الدولة
القومية؛ إذ أصبح هناك فاعلون دوليون من غري الدول
كاملنظامت الحكومية اإلقليمية والدولية ،واملنظامت الدولية
غري الحكومية.
•حدث تحول يف طبيعة مصادر التهديد للدولة القومية؛ إذ مل
يصبح التهديد العسكري الخارجي هو مصدر التهديد الوحيد
ألمن الدولة (كام يفرتض أنصار املنظور الواقعي) .فالدولة
أصبحت اآلن تواجه بأمناط عدة من مصادر التهديد ،والتي
ليست بالرضورة مصادر عسكرية ،ومنها تجارة املخدرات عرب
الحدود ،والجرمية املنظمة ،وانتشار اإلرهاب الدويل ،والهجرة
غري الرشعية ،وانتشار األمراض واألوبئة كاإليدز ،وانتشار الفقر،
والتلوث البيئي ...إلخ .وعجز املنظور التقليدي لألمن عن
التعامل مع تلك القضايا.
وبذلك ظهرت الدراسات النقدية التي حاولت أن تع ّوض النقص
الحاصل يف هذا التصور ،وذلك من خالل رفض ربط األمن بالحرب،
وركزت عوضً ا عن ذلك عىل مفهوم أكرث إيجابيـة ،فقد دعا Johan
 Galtungإىل السالم اإليجايب  Positive PeaceوKenneth Ewart
 Bouldingالذي يستند إىل فكرة السالم املستقر  .Stable Peaceفمن
منظور املدرسة النقدية يتضمن األمن القضاء والتخفيف من العنف غري
كم وكيفًا ،وال يقترص عىل غياب الحرب((( .ويؤكد هذا التصور
املبارش ً
"تقرير  Egon Bahrاملقدم للجنة  )1982( Palmeوالذي كان بعنوان

 1خديجة عرفة" ،تحوالت مفهوم األمن ..اإلنسان أوالً" ،2003/9/7 ،onislam ،شوهد يف
 ،2015/01/17عىل الرابط:
http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/100626-2003-09-07%20
21-00-45.html
 2عـادل زقاغ" ،إعادة صوغ مفهوم األمن – برنامج البحث يف األمن املجتمعي" ،سياسة،
 ،2011/10/23شوهد يف  ،2015/01/17عىل الرابط:
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3106.html
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"األمن املشرتك"  .Common Securityويرى فيه أ ّن الرتكيز عىل القوة
يف عامل يتميّز مبستويات عالية من التسلح وتضبطه حركية االعتامد
املتبادل غري مؤسس ،فسعي الدول منفردة لتعزيز أمنها ،سوف يقلّص
يف نهاية املطاف أمن الدول األخرى .هذا من جانب ،ومن جانب آخر،
فإ ّن الرتكيز عىل املخاطر العسكرية يف التعامل مع املأزق األمني غري
واقعي ،فهناك أنواع أخرى من املخاطر التي تتهدد الدول ،وهي ذات
طبيعة اقتصادية ،وبيئية وحتى ثقافية ،كام قد يكون وراءها فاعلون
آخرون غري الدولة كاملنظامت اإلرهابية(((.
ونتيجة هذا التوجه النقدي الجديد يف التنظري ملفهوم األمن التقليدي،
ظهرت عدة مفاهيم منبثقة عنه كاألمن اإلنساين واألمن املجتمعي،
إذ ت ُع ّد "مدرسة كوبنهاجن" الرائدة يف تطوير مثل هذا التوجه ملفهوم
األمن ،فقد ق ّدمت لألمن إطا ًرا مالمئًا لدراسة الطبيعة الديناميكية
ملدركات األمن ،بإقرارها بأنه ليس مفهو ًما ثابتًا ،بل هو بناء اجتامعي
يتشكّل عبـر املامرسـة وبصفة ديناميكية ،ويُع ّد باري بوزان Barry
 Buzanأحد أهم رواد هذه املدرسة ،فبالنسبة إىل بوزان فإ ّن إضفاء
معي يكون عرب عملية
الطابع األمني  securitizationعىل مجال ّ
خطابية لغوية ،إذ يعمل هذا الخطاب عىل االستدالل بوجود تهديد
ميس البقاء (املادي أو املعنوي) ملرجعية أمنية ما ،قد تكون الفرد أو
الجامعة أو الدولة أو الهوية.

ويصنف األمن املجتمعي ،بحسب مدرسة كوبنهاجن ،ضمن أهم
القطاعات األمنية للدولة يف إطار النظرة املوسعة واملعمقة لألمن،
أساسا حول استمرارية حياة املجتمع والدولة ،يف إطار
إذ يرتكّز ً
يضمن التطور الطبيعي للمجتمع يف لغته ،وثقافته ،وديانته ،وعاداته
وتقاليده وكل خصائص هويته الوطنية؛ و"يع ّد تهدي ًدا كل ما يع ّرض
الهوية الجامعية والثقافية للمجموعة إىل الخطر .وما يشار إليه
يف غالب األحيان بصفته تهدي ًدا لألمن املجتمعي هو الهجرة ،فقد
يحدث أن يذوب شعب يف آخر جراء تدفقات الهجرة أو ترسب قيم
ثقافية ،لغوية وحضارية عىل قيم شعب آخر فتذيبها أو ته ّمشها"(((.
كام يُع ّد من التهديد لألمن املجتمعي كل ما يع ّرض قومية شعب ما
لذوبان عن طريق اإلدماج جراء االحتالل ،واالتحاد أو الوحدة ،ويرى
باري بوزان  Barry Buzanوأول ويفري Ole Weaverأ ّن أمننة هوية
املهاجرين أو الهويات املنافسة يرتبط بالشكل الذي يتبعه املحافظون
عىل الهوية الجامعية ،يف كيفية فهم هويتهم الخاصة وبنائها والحفاظ
عليها ،ومن ث ّم االنفتاح أو االنغالق تجاه هذه الهويات(((.
مفهوم األمننة

ظهر مفهوم األمننة أول مرة يف مدرسة كوبنهاجن ،وهو يعني تحول
أي موضوع إىل قضية أمنية ،بحيث يقدمها الفاعلون عىل أنها تهديد
لوجودهم ،ويتقبلها الجمهور(((" .فنقطة البداية يف مفهوم األمننة
هي نظرية الفعل الخطايب ،أي كيف ميكن القيام بأفعال بالكلامت،
فاألمننة تدرس من خالل تحليل الخطاب لتقديم يشء ما بوصفه
تهدي ًدا وجوديًا ،بحيث يتقبلها الجمهور ويسمح باستخدام اإلجراءات
االستثنائية ملحاربة التهديد"(((.
وتهدف "عملية إضفاء الطابع األمني عىل قضية ما إىل ترشيع لجوء
القامئني عىل رسم السياسة العامة النتهاج ترتيبات استثنائية الغاية
منها تأمني "الكيان" (املرجعية) محل التهديد مـن املخـاطر املحدقة
به .إذ ميكن التعامل معها بحرية أكرث ،بعي ًدا عن الضغوط والقيود
التي متارسـها الضـوابط الدميقراطية لصناعة القرار ،ال سيام ما يرافقها
من ضغط ملنظامت املجتمع املدين"(((.
 3املرجع نفسه.
 4عادل زقاغ" ،املعضلـة األمنيـــة املجتمعيــة :خــطاب األمنية وصناعــة السياســة
العامـــة" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد ( ،5جوان  ،)2011ص .109

 5مريم شــويف" ،التصور األمني ملدرسة كوبنهاجن" ،الحوار املتمدن ،شوهد يف
 ،2015/01/18عىل الرابط:
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=396778&r=0&cid=0&u=&i=7234&q
 6اليامني بن سعدون" ،الحوارات األمنية يف املتوسط الغريب بعد نهاية الحرب الباردة"،
رسالة ماجستري يف العلوم السياسية فرع العالقات الدولية ،جامعة الحاج لخرض ،باتنة ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر ،2011 ،ص .32
7 Thierry Balzacq, Securitization Theory, How security problems emerge
and dissolve) USA: Routledge Edition, 2011), p. 57.
 8عزيز نوري" ،الواقع األمني يف منطقة املتوسط دراسة الرؤى املتضاربة بني ضفتي
املتوسط من منظور بنايئ" ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية ،تخصص دراسات متوسطية
ومغاربية يف التعاون واألمن ،جامعة الحاج لخرض ،باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
الجزائر ،2011 ،ص .165
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وبذلك فإ ّن أمننة الهجرة غري الرشعية يعني تحويلها من قضية
إنسانية بسبب فرار األشخاص من ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية
ٍ
وتحد يهدد الوجود الحضاري واالستقرار
صعبة ،إىل قضية أمنية
االقتصادي واالجتامعي والسيايس للدول األوروبية ،ما يستوجب
اتخاذ تدابري استثنائية ردعية وعقابية ملواجهة هذا التحدي .ويف هذا
اإلطار ميكن أن يتقاطع مفهوم األمننة مع مفهوم آخر وهو مفهوم
تجريم الهجرة غري الرشعية.

املرحلة األخرية وهي أمننة هذه القضايا ،فهي تعطي الحق للجوء إىل
وسائل وإجراءات استثنائية وغري عادية ملواجهتها"(.((1

وتتكون مستويات األمننة من ثالثة مستويات هي(((:
1.1الفواعل :ميكن تقسيم هذا املستوى إىل شقني؛ الشق األول يتمحور
حول الفواعل ،وهو يض ّم أولئك الذين يساهمون أو يقاومون ،مبارشة
أو عن طريق الوكالة ،يف تصميم القضايا األمنية أو ظهورها (أمننة
الفواعل ،والجامهري ،والفواعل الوظيفية) ،أ ّما الشق الثاين فيتضمن
املواضيع التي تشكّل العالقة التي تؤطر الوضعية األمنية ،وهي
وضعيات القوة (العالقات البديلة) للفواعل ،والهويات الشخصية
والهويات االجتامعية التي تكشف سلوك الفواعل ،وكذلك املوضوع
املرجعي والشخص املعني ،أي من يهدد وماذا يهدد؟
2.2الفعل :ويهتم هذا املستوى باملامرسات استطرادية أكانت أم غري
استطرادية ،والتي تدخل ضمن مسار األمننة قيد الدراسة ،والنتيجة
الشاملة تشمل السياسات والطرق التي تخلق األمن ،ويتكون هذا
املستوى بدوره من أربعة جوانب:
•نوع الفعل

•اإلسرتاتيجية

•مكونات األمننة

•السياسات الناجمة عن األمننة
3.3السياق :ذلك أ ّن الخطاب األمني ال ينبع من فراغ بل ينتج عن
سياق الحوادث والتهديدات.
وعىل هذا األساس "فإ ّن تعامل االتحاد األورويب مع قضية الهجرة غري
الرشعية مر بعدة مراحل ،وذلك عرب إدراجها يف إطار التعاون بني
األطراف املتوسطيني ،ثم التحول إىل تسييس هذه القضايا وإبرازها
بصفتها أهدافًا خاصة يف السياسات العامة لالتحاد األورويب ،وذلك
بتخصيص اإلمكانيات وامليزانيات الالزمة ملواجهتها ،ثم الوصول إىل
9 Balzacq, pp. 35 - 36.

 .2دور اإلعالم في أمننة الهجرة وربطها
بالتهديدات األخرى
تعتمد الحكومات والدول األوروبية بصفة متزايدة عىل تصور وسائل
اإلعالم واالتصال يف صوغ سياساتها للهجرة ،نظ ًرا لقدرة اإلعالم عىل
صناعة رأي عام وطني تجاه أي قضية ،كام تستخدم هذه الحكومات
وسائل اإلعالم من أجل توجيه الرأي العام الوطني والدويل يف اتجاه
يخدم مصالحها ،وهو يف هذه الحالة توجيه من أجل أمننة ظاهرة
الهجرة بشقيها الرشعية وغري الرشعية .ففي دراسة نوعية ملضمون أهم
الصحف الوطنية والقنوات التلفزيونية قامت بها الباحثة Tsoukala
 ،Anastassiaاستنتجت أ ّن وسائل اإلعالم يف فرنسا وأملانيا وإيطاليا
واليونان تج ّرم الهجرة ،دون أن تعكس واقعها الحقيقي ،بحيث تساهم
يف صنع رأي عام مناهض للهجرة من خالل ربطها باالنحراف والعنف،
فكانت الصحف تركّز يف مقاالتها عىل الجرائم واملخالفات التي يرتكبها
مثل  5 / 2من املقاالت
املهاجرون ،حتى وإن كانت تافهة؛ ففي أملانيا ً
املنشورة يف بداية التسعينيات تناولت قضايا الهجرة وربطتها بالجرائم
التي ارتكبها األجانب %60 ،منها متعلقة باملتاجرة باملخدرات والجرمية
املنظمة ،أ ّما يف إيطاليا  %47من املواضيع املنشورة يف أهم سبع صحف
يومية كانت تتحدث عن الهجرة يف الفرتة املمتدة بني ،1993 - 1992
إذ تناولت الجرائم املرتكبة من املهاجرين ،أو اإلجراءات األمنية املتخذة
ضدهم لحفظ األمن العمومي(.((1
وبالنظر إىل نوعية العناوين التي تتناول مواضيع الهجرة واملهاجرين
نجد وسائل اإلعالم األوروبية تختار العناوين املثرية ،فهذه الصحف
مثل(:((1
اإليطالية تكتب ً
 10نوري ،ص .166
11 Anastassia Tsoukala, "Le traitement médiatique de la criminalité
étrangère en Europe," cairn info, vol. 26, (2002), p. 65.
12 Ibid, p. 67.
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•اقتحام السواحل اإليطالية Prise d'assaut des côtes
( italiennesصحيفة  L'Unitàالصادرة بتاريخ .)1997/3/14

•ضد الهجرة غري الرشعية ،يجب فرض مرشوطية املساعدات
للمغرب العريب Contre l'immigration clandestine, il
( faut conditionner les aides au Maghrebصحيفة Le
 mondeالصادرة بتاريخ )2013/10/22

•حالة طــوارئ قصوى ضد خطر الغزو اإلجـرامــي Alerte
maximale contre le risque d'une invasion criminelle
(صحيفة  Il Corriere della Seraالصادرة يف .)1997/3/18

ونتيجة للحملة اإلعالمية التي تشنها وسائل اإلعالم األوروبية عىل
املهاجرين ،فقد تشكّل رأي عام معا ٍد للهجرة واملهاجرين ،ففي
رصح
استطالع للرأي أجرته األوروبية للمسح االجتامعي يف ّ ،2002
قرابة  %40من األوروبيني بالتأثري السلبي للهجرة يف األجور(.((1

•غزو اليائسني ( L'invasion des désespérésصحيفة La
 Repubblicaالصادرة بتاريخ .)1997/03/15

أما الصحافة األملانية فقد تناولت قضية الهجرة (خالل النقاش الدائر
حول اللجوء يف أملانيا خالل الفرتة  )1993-1991وكأنها موجة بحرية
أو طوفان من طالبي اللجوء ،وأ ّن أملانيا متثّل السفينة اململوءة أو
الجزيرة املزدحمة بالناس والتي ترشف عىل الغرق.
ويف فرنسا ربطت وسائل اإلعالم الفرنسية بني الهجرة والجرائم التي
يرتكبها املهاجرون ،والتي متثّل مشاكل الضاحية الباريسية أشهرها،
إذ اتهم الشبان من أصول مهاجرة وباألخص من أصول مغاربية
مبسؤوليتهم يف حوادث العنف التي حصلت ،وكذلك بدورهم يف
تنامي الجرمية ،وذلك من خالل عناوين مثل الضواحي والهجرة :حالة
طوارئ ( Banlieue, immigration: l'état d'urgenceصحيفة
 L'expressالصادرة يف .((1(1991/6/12-5
وعىل الرغم من االنقسام اإلعالمي واالختالفات األيديولوجية املوجودة
بني مختلف الصحف الفرنسية منها صحيفة لوفيغارو ()Le Figaro
القريبة من اليمني املتطرف والجبهة الوطنية ()Front national
وصحيفة لوموند ( )Le Mondeالقريبة من اليسار والوسط ،فإ ّن
موقفها من الهجرة مل يكن مختلفًا ،ويظهر ذلك من خالل عناوين
هذه الصحف ،ومنها:
•الهجرة غري الرشعية :فرنسا تحت الضغط Immigration
( clandestine: la France sous pressionصحيفة Le Figaro
الصادرة يف )2013/12/17

•فيون :عــدد كبري من املهاجرين يف فرنسا Fillon: trop
( d'immigrés en Franceصحيفة  Le Figaroالصادرة يف
)2013/06/06

13 Anastassia Tsoukala, "Crime et immigration en Europe," p. 13, at:
http://www.cedem.ulg.ac.be/wp-content/uploads/workingpaper/27.pdf

كام رأى عدد من الباحثني األملان أ ّن الهجامت التي متّت ضد مهاجرين
يف مدينتي روستوك  Rostockوهويارسويردا Hoyerswerda
األملانيتني يف بداية التسعينيات سببها املعالجة اإلعالمية ملسألة
الهجرة ،وقد تفاقمت النزعة العدائية ضد املهاجرين لدرجة أ ّن
أنصار اليمني املتطرف اعتقدوا أنهم باستهدافهم املهاجرين سيحظون
بتعاطف الجامهري(.((1

 .3صعود ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻭمعاداتها المهاجرين

(((1

جرت العادة يف الحمالت االنتخابية أن تركّز األحـزاب السياسية
يف الــدول األوروبية عىل توظيف هواجس الجامهري ومخاوفها،
واالستثامر يف مشاكلها من خالل التطرق إليها وتقديم الحلول لها،
وهو نهج األحزاب اليمينية املتطرفة باستثناء أ ّن هذا التوظيف ميثّل
لب العمل السيايس لألحزاب اليمينية التي تقوم أيديولوجيتها عىل
املحاور التالية:
•مناهضة الهجرة ،وبالضبط اعتامد كراهية األجانب وسيلة انتخابية.
•رفض التعددية الثقافية ،والنظر إىل الثقافات األخرى نظرة دونية.

•التأكيد عىل الهوية الوطنية ،ونقاء القومية من العنارص الدخيلة.
14 Jérôme Héricourt & Gilles Spielvogel, "Perception publique de
l'immigration et discours médiatique," laviedesidees.fr, 18/12/2012, p. 3, at:
http://www.laviedesidees.fr/Perception-publique-de-l.html
15 Tsoukala, "Crime et immigration…," p. 12.
 16يعرف اليمني املتطرف أو الشعبوية الوطنية عىل أنه يشمل مجموع األحزاب
والتنظيامت املوجودة خارج النظام السيايس ،وكذلك خارج النظام الحزيب ،وهي أحزاب ترفض
املشاركة االنتخابية وتهدف إىل محاربة النظام الحزيب ،وهو حركات قومية وطنية تنتظم
يف شكل أحزاب وتشكيالت سياسية للدفاع عن قيم معينة .للمزيد انظر :مخلوف ساحل،
"ظاهرة تصاعد اليمني املتطرف يف أوروبا الغربية  ،"2000-1984رسالة ماجستري يف العلوم
السياسية (غري منشورة) ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم.2002 ،
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و"تُع ّد الهجرة أحد األسس املهمة يف خطاب اليمني املتطرف يف أوروبا،
فقد كان لتوظيف قضية الهجرة دور كبري يف نهضة أحزاب اليمني
املتطرف ،إذ ال يف ّوت رؤساء هذه األحزاب فرصة يف ترصيحاتهم ّإل
وتطرقوا إىل مشكلة الهجرة ،فهذا بيم فورتيون رئيس الحزب اليميني
قائل" :لقد امتألت هولندا ،ويجب أن تغلق أبوابها".
الهولندي يرصح ً
أول" ،كام طالب بالنص يف
وكذلك لوبان مبقولته الشهرية "الفرنسيون ً
الدستور عىل ما يدعوه "األولوية الوطنية" ،وبذلك أصبح املهاجر يف
نظر اليمني املتطرف هو السبب الرئيس لكل املشاكل التي تعانيها
املجتمعات األوروبية كالبطالة والجرمية"( .((1كام ترى األحزاب
اليمينية سبب وجودها هو الحفاظ عىل الهوية الوطنية وحاميتها،
"فالجبهة الوطنية ترى أ ّن املربر األسايس لوجودها هو متثيلها للثقافة
والهوية الفرنسية اللتني ت ّدعي أ ّن األحزاب السياسية األخرى وأجهزة
تعب عنهام بصدق ،كام أنها تتحرك بدعوى الدفاع عن
اإلعالم ال ّ
التقاليد الفرنسية التي هي أقدم من دستور الجمهورية الخامسة
ذاته"( .((1وقد اعتمدت األحزاب املتطرفة عىل الصحافة املوالية لها
فمثل نجد املجلة
يف نرش دعايتها ،وترويج مواقفها تجاه املهاجرينً ،
الفرنسية "املناضل" ( )Le Militantيف أحدى مقاالتها املتطرفة جاء
فيها" :هل نحن مرغمون عىل تحويل باريس ولندن وميونخ إىل مدن
أفريقية وآسيوية" .ويف مجلة أخرى "الوطني" ( )Le Nationalجاء
فيها...":أنهم يرغبون يف إلحاق فرنسا وأوروبا بالعامل الثالث" .ويف
مقالة آخرى للمجلة نفسها ورد فيها" :أ ّن الفرنسيني ليسوا فقط
مطالبني بالدفاع عن حقوقهم الرشعية ،وإمنا هذا يُع ّد كذلك واجبًا
مقدسا تجاه األجيال القادمة ،وعلينا ألّ ننحني أمام الهجرة "(.((1
ً
وبذلك استثمرت األحزاب اليمينية يف املشاكل التي يواجهها املواطن
األورويب ،ذلك أ ّن استفحال ظاهرة البطالة يف فرنسا دفع بعدد كبري من
الفرنسيني للتصويت ملصلحة الجبهة الوطنية عام  1984يف االنتخابات
البلدية واالنتخابات األوروبية التي حققت فيها نجا ًحا باه ًرا ،مل يسبق
لها منذ أن أنشئت عام  ،1972وبذلك نجح الحزب اليميني الفرنيس
يف تطبيق اإلسرتاتيجية املبنية عىل أيديولوجية التخويف من خطر
 17ستار جبار الجابري" ،أحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا دراسة يف األفكار والدور
السيايس" ،دراسات دولية ،العدد  ،)2008( 35ص .59
 18هدى جامل عبد النارص" ،صعود اليمني املتطرف يف فرنسا يف الثامنينات" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 118ترشين األول  /أكتوبر  ،)1994ص .9
 19ساحل ،ص .18

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

املهاجرين( .((2وعىل نطاق واسع شهدت سنوات عقدي الثامنينيات
والتسعينيات صعو ًدا واض ًحا ألحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا ،إذ
أخذت هذه الظاهرة يف بعض الدول بع ًدا ذا عواقب خطرية عىل
النظام الحزيب والسيايس يف تلك الدول ،تجسد يف النتائج الباهرة
التي حققتها األحزاب اليمينية يف االنتخابات املحلية والترشيعية
مثل بدأت النجاحات االنتخابية للجبهة
وحتى األوروبية ،ففي فرنسا ً
الوطنية عام  1984حني حققت  %11،2من األصوات ،وبلغت ذروة
انتصاراتها االنتخابية يف االنتخابات الرئاسية لعام  ،2002حني وصل
مرشحها جان ماري لوبان إىل الدور الثاين أول مرة يف تاريخ الرئاسيات
وأحزاب اليمني املتطرف يف فرنسا .ويف النمسا (التي تع ّد ثالث الدول
األوروبية من حيث شعبية األحزاب اليمينية) حصل حزب الحرية
اليميني ) Parti autrichien de la liberté (FPOيف االنتخابات
الترشيعية يف كانون األول /ديسمرب  1995عىل  %21،9من األصوات،
ويف العام املوايل يف االنتخابات األوروبية حقق الحزب  ،%27،6أ ّما
يف االنتخابات املحلية التي جرت يف ترشين األول  /أكتوبر 1996
تحصل الحزب اليميني عىل  %28من األصوات( .((2كام حقق الحزب
 %26،9و 52مقع ًدا يف االنتخابات الربملانية لعام  ،1999و 60مقع ًدا
يف االنتخابات الترشيعية لعام  ،2008ما سمح له بالدخول يف
الحكومة ،وبذلك تحول هذا الحزب إىل ثاين قوة سياسية يف الربملان.
أ ّما يف سويرسا فقد حقق حزب الشعب السويرسي انتصا ًرا انتخابيًا يف
االنتخابات الفدرالية لعام  2007بنسبة  %29من األصوات و 62مقع ًدا
من بني  200مقعد تشكّل الربملان(.((2
من خالل النظر إىل النتائج االنتخابية التي صار يحققها اليمني املتطرف،
نالحظ توجه رشيحة واسعة من الشعوب األوروبية للتصويت ملصلحة
اليمني ،خاصة يف ظل عجز اليسار واليمني املعتدل األورويب عىل
االستجابة ملتطلبات املواطن األورويب ،باألخص قضيتي البطالة واألمن.
وبذلك أصبحت أحزاب اليمني املتطرف جز ًءا من اللعبة السياسية
األوروبية يحسب له حساب يف صوغ سياسات الهجرة ،هذا إن مل
يكن تصور اليمني للمهاجرين هو السائد حتى لدى التيارات السياسية
 20املرجع نفسه ،ص .16
21 Pascal Delwit & Jean Michel De Waele & Andrea Rea, "Comprendre
L'Extrême Droite," in L'Extrême droite en France et en Belgique (Bruxelles:
Editions Complexe, 1998), p. 15.
22 Robin Wilson & Paul Hainsworth, "Les Partis d'Extrême droite Et
Leurs Discours En Europe," le Réseau européen contre le racisme (ENAR),
Bruxelles (March 2012), p. 6.

دراسات وأوراق تحليليّة

67

أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات األوروبية :الدوافع واالنعكاسات

املعتدلة يف اليمني أكانت أم يف اليسار ،خاصة أنها تسعى للحفاظ عىل
وعائها االنتخايب الذي صار ينزف برسعة ملصلحة اليمني املتطرف الذي
نصب نفسه ناطقًا رسم ًيا باسم الشعوب األوروبية.
ّ

يقول لنا وزير الداخلية الفرنيس كلود غيان بأنه وخالفًا لليساريني
و(مذهبهم النسبوي) الــذي يتبنى فكرة أ ّن لكل ثقافة قيمها
ومعتقداتها التي ال يجب أن تقارن بأخرى ،فهو ومن معه من نخبة
اليمني الحاكم يؤمن بأ ّن الحضارات ال تتساوى"(.((2
وقد فرس عامل األنرثوبولوجيا كالريفو أوبــرغ الذي كان أول من
استخدم مصطلح الصدمة الثقافية ،بأن الصدمة الثقافية تحدث
بسبب القلق الناجم عن فقدان املرجعيات والرموز املألوفة لدينا يف
التفاعل االجتامعي.

 .4أمننة الهجرة وتأكيد نظرية صدام الحضارات
تقوم نظرية صدام الحضارات عىل االختالفات الثقافية املوجودة بني
مختلف الشعوب والثقافات ،وتزداد حدة التصادم بني الثقافات عندما
يرتسخ يف ذهن البعض فكرة سمو ثقافتهم وازدراء ثقافة اآلخرين ،كام
ّ
أ ّن التقاء املتعصبني من مختلف الحضارات يك ّرس هذا الطرح .غري
أ ّن إضفاء الطابع األمني عىل ظاهرة الهجرة عىل أنّها تأيت بأشخاص
من ثقافات دونية مختلفة ويرفضون االندماج باملفهوم الغريب،
وسع مفهوم التصادم ليتجاوز الجامعات املتطرفة من الحضارتني،
ّ
ويشمل باقي أفراد املجتمع فباتت املجتمعات األوروبية تنظر لصدام
الحضارات عىل أنه ينتج بفعل شعور املهاجر – عند وصوله ولفرتة
زمنية معينة  -بالعجز واإلحباط يف مجتمع ال يتكلم لغته وال يتفهم
ثقافته .بل وأكرث من ذلك يحاول إدماجه بالقوة من خالل إجباره عىل
اعتناق ثقافة املجتمع املستقبل ،فأصبح هذا املفهوم الخاطئ لإلدماج
مثل
األساس الذي تقوم عليه السياسة األوروبية للهجرة ،ففي فرنسا ً
أصبحت اإلشكاليات املتعلقة بالهجرة واملهاجرين أكرث حضو ًرا منذ
وصول الرئيس نيكوال ساركوزي إىل الرئاسة الفرنسية ،وهي تعكس،
يف الواقع ،إميانه الشديد بنظريات "اليمني الجديد" وقناعاته حول
أثر االختالفات العرقية ،ورضورة حامية الثقافة الوطنية ومنعها من
االختالط مبختلف أشكال الثقافات األجنبية األخرى ،أو ما يسمى
بـ "نظرية االختالف"( .((2ويف السياق نفسه كتب الباحث والصحايف
الفرنيس دانيال فريين عىل صفحات موقع "سالت" اإلخباري "عندما
 23أنيسة مخالدي' ،صدام الحضارات'بنسخة فرنسية ،هل يجنح بلد 'حقوق اإلنسان'
صوب العنرصية؟" ،الرشق األوسط ،العدد  29( 12206نيسان/أبريل  ،)2012عىل الرابط:
http://bit.ly/1BQ1inn

 .5حوادث  11سبتمبر 2001
والتغير في سياسات الهجرة
خلفت حوادث  11سبتمرب آثــا ًرا اقتصادية وسياسية عىل الدول
الغربية ،كانت ضخمة يف حجمها وقصرية يف مداها الزمني ،غري أ ّن
اآلثار النفسية التي تركتها يف نفوس املجتمعات الغربية كانت أعظم،
رسخت فكرة الخوف من األجنبي القادم من الدول العربية
ذلك أنّها ّ
واإلسالمية ،ويظهر ذلك جل ًيا يف تعامل الدول والحكومات الغربية
مع ظاهرة الهجرة" .ففي أعقاب هذه الحوادث أعلنت الحكومة
األمريكية الحرب عىل اإلرهاب ،وتم اتخاذ تدابري عدة ،كان من بينها
إصالح النظم القانونية بغية التصدي للتهديدات الجديدة التي ميثلها
اإلرهاب يف أحدث صوره ،ومتت إعادة صوغ قانون الهجرة ،وتركزت
التدابري األخرى عىل تحسني اآلليات الرامية إىل ضامن الحد من تدفق
املوارد االقتصادية واملالية لدعم األنشطة اإلرهابية ،ورمبا وقفها
كلياً"( .((2وبحسب وثيقة "ﺍﻹسرتاتيجية ﺍﻷوروبيةلﻸمن" ،ﺍلتي ﺍﻗترحها
املمثل األورويب للسياسة ﺍلخارجية خافيري صوالنا وتبناها ﺍملجلس
ﺍﻷورويب يف ﺍجتامعﻪ يف كانون األول  /ديسمرب  ،2003فإ ّن ﺍلتهديدﺍﺕ
ﺍلجديدﺓ من بينها ﺍﻹرهــاب وﺍلجرمية ﺍملنظمة وﺍلهجرﺓ ﺍلرسية
ﻻ ميكن معالجتها بالوسائل ﺍلعسكرية ،ما يحتم اللجوﺀ ﺇىل جملة
من ﺍلوسائل ﺍملختلطة كالعمل ﺍملخابرﺍيت ،وﺍستخدﺍم وسائل ﺍلرشطة
وﺍلوسائل ﺍلقانونية وﺍلعسكرية ﺇذﺍ لزم ﺍﻷمر .وبذلك أصبﺢ بإمكان
الدول األوروبية مبوجب ﺍجتامﻉ برلني ﺍستخدﺍم ﺇمكانياﺕ ﺍلحلف
 24املرجع نفسه.
 25إبراهيم إسامعيل عبده" ،واقع ما بعد أحداث  11سبتمرب 2001م :رصد تحلييل يف
ضوء التداعيات املجتمعية عىل العاملني العريب واإلسالمي" ،مركز أسبار للدراسات والبحوث
واإلعالم ،ترشين األول  /أكتوبر  ،2011عىل الرابط:
http://www.asbar.com//ar/monthly-issues/1042.article.htm
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األطليس من أجل مواجهة مثل هذه التهديدات ،وقد تقاطعت الرؤية
األوروبية مع التصور األطليس ﺍلذﻱ يرى حوﺽ ﺍملتوسط منطقة
جيوسياسية حيوية لها ديناميكيتها ﺍلخاصة ،فالهجرﺓ ﺍلدولية بشقيها
ﺍلرشعية وغري ﺍلرشعية ومختلف ﺍلتهديدﺍﺕ ﺍلصادرﺓ عن تلك ﺍملنطقة
تُع ّد هوﺍجس ﺃمنية كربى بالنسبة إىل أوروبا والحلف األطليس(.((2
لقد كان لحوادث  11سبتمرب وقع عىل السياسات األوروبية بصفة
عامة ومن ضمنها سياسات تنظيم الهجرة ،إذ أدت إىل مراجعة
كل سياسات الهجرة للدول األوروبية ،فهذا توين بلري رئيس الوزراء
الربيطاين يعلن عن إصالحات صارمة يف قانون اللجوء يف اململكة
املتحدة ،كام قامت الحكومة األملانية بتعليق النقاش الربملاين حول
مقرتحات لقانون الهجرة الجديد ،يف حني تساءلت الصحافة اإليرلندية
حول ما إذا كان اإليرلنديون يبالغون يف الرتحيب باملهاجرين املسلمني
أكرث من الالزم ،كام قامت الدول األوروبية بعد حوادث  11سبتمرب
 2001بتقديم مقرتحات من أجل رصامة أكرث يف سياساتها للهجرة،
إذ اقرتحت أملانيا إنشاء قاعدة بيانات أوروبية يُدرج ضمنها كل
املوقوفني من املهاجرين(.((2
ومبوجب ردات األفعال الناتجة من حوادث  11سبتمرب  ،2001عرفت
فرنسا عقب هذه الحوادث أسوأ قانون للهجرة يف تاريخها بتويل
حامل معه قناعة مفادها أن الهجرة
ساركوزي منصب وزارة الداخليةً ،
يف سياقها القديم متثّل عبئًا اقتصاديًا واجتامع ًيا وأمن ًيا عىل فرنسا،
وتشكّل مصدر تهديد وتوتر كونها ال تؤدي إىل أكرث من ضم بائسني
جدد إىل املهاجرين املوجودين يف الدولة ويعانون أوضا ًعا بائسة يف
األســاس( .((2كام ع ّدل ساركوزي بعد توليه رئاسة الجمهورية بعض
النقاط يف قانون االندماج من أهمها رشط اكتساب اللغة الفرنسية
وتحديده بصفته رشطًا مسبقًا للمهاجرين القادمني إىل فرنسا ،ويف هذا
السياق يقول كريستوفر بريتويس الخبري يف املعهد الفرنيس للعالقات
الدولية (" :)IFRIهناك اتجاه سائد يف السياسة الفرنسية لوقف الهجرة
 26فايزة ختو" ،البعد األمني للهجرة غري الرشعية يف إطار العالقات األورومغاربية -1995
 ،"2010رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسرتاتيجية واألمنية ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم
السياسية واإلعالم ،2010 ،ص .61
27 Virginie Guiraudon, "L'européanisation des politiques publiques
de migration," in Maximos Aligisakis, L'Europe face à l'Autre: politiques
migratoires et intégration européenne )Genève: Publications euryopa, 2003(,
p .31.
 28رشيد ساعد" ،واقع الهجرة غري الرشعية يف الجزائر من منظور األمن اإلنساين" ،رسالة
ماجستري يف العلوم السياسية ،تخصص دراسات مغاربية ،جامعة محمد خيرض ،بسكرة ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر ،2011 ،ص .39
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العائلية ،ال سيام بعد تكييف قانون  2006عن طريق الحد األدىن من
اللغة الفرنسية واختبارها"( .((2أ ّما يف مجال مكافحة الهجرة غري الرشعية
فقد أنشأت الدول األوروبية يف  1أيار /ماي  ،2005الوكالة األوروبية
للتسيري والتعاون امليداين للحدود الخارجية ( ،)Frontexوالتي دخلت
مجال النشاط يف  3ترشين األول /أكتوبر  ،2005إذ تتمثل مهامتها
الرئيسة يف التنسيق وتقديم الدعم امليداين ،ودراسة إمكانية إنشاء جهاز
أورويب لحرس السواحل(.((3

ثان ًيا :انعكاسات أمننة ظاهرة الهجرة
اعتمد مفهوم األمننة عىل الخوف الجامهريي من ظاهرة الهجرة،
ما انج ّر عنه انعكاسات سلبية ،شملت املستويني الرسمي والشعبي،
وكذلك الجبهتني الداخلية والخارجية ،إذ صادرت أمننة مفهوم الهجرة
حق املهاجرين يف اللجوء السيايس ،وصارت السياسات األوروبية
تراوح بني اإلشادة بحقوق اإلنسان ورضورة حاميتها وتعميمها يف
كل بقاع العامل من ناحية ،ورضب هذه املبادئ عرض الحائط من
خالل التضييق عىل حق املهاجر يف اللجوء من ناحية أخرى ،كام أ ّن
مفهوم األمننة ساهم يف انتشار ظاهرة سلبية يف املجتمعات األوروبية
وهي الخوف من اإلسالم (اإلسالموفوبيا) الذي يُع ّد الدين الرسمي
لغالبية املهاجرين الوافدين من منطقة املغرب العريب والرشق
األوسط ،وبذلك أصبحت السياسات األوروبية للهجرة تؤكد الطرح
القائل بصدام الحضارات ،وبالنظرة العنرصية التي متيز موقف الدول
األوروبية من الثقافات الوافدة إليها.

 .1اإلسالموفوبيا
نظ ًرا لتزايد أعداد املهاجرين وتزايد حجم خوف الشعوب األوروبية
من اإلرهــاب والجرمية التي أصبحت مرادفة للمهاجرين ،بفعل
سياسات أمننة ظاهرة الهجرة ،نتج من ذلك نشوء ظاهرة الخوف
املريض غري املربر من اإلســام واملسلمني الذين يشكّلون غالبية
املهاجرين ،وهذا ما أكدته التقارير التي أصدرتها اللجنة األوروبية
ضد العنرصية والتعصب التابعة ملجلس أوروبا ،إذ تضمنت توصيات
للسياسات العامة متعلقة بوضع األجانب يف أوروبا ،منها التوصية
 29املرجع نفسه ،ص .40
30 Abdelkhaleq Berramdane &Jean Rossetto, La politique européenne
d'immigration (Paris: Edition Karthala, 2009(, p.19.
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أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات األوروبية :الدوافع واالنعكاسات

رقم  5ملكافحة التمييز والتعصب ضد املسلمني الصادرة عام ،2000
والتوصية رقم  7الصادرة عام  ،2003املتعلقة مبكافحة العنرصية
والتمييز االجتامعي ،فلقد جاء فيها أنه وبسبب سياسات مكافحة
اإلرهــاب ،أصبحت بعض الجامعات ،وال سيام العرب واليهود
واملسلمني ،وبعض طالبي اللجوء ،والالجئني السياسيني واملهاجرين،
وبعض األقليات ،مع ّرضة للعنرصية والتمييز العنرصي يف العديد من
املجاالت منها عىل مستوى التعليم ،ويف العمل ،والسكن ،والحصول
عىل الخدمات ،والولوج إىل األماكن العامة( .((3وذلك بسبب الجهل
واألحكام الجاهزة املوروثة منها أو املركبة واملعززة بأصناف من
النزاعات االختزالية واألحكام الدونية ،اتخذت القولبة اإلعالمية مكانها
يف الفكر والوعي املعارصين ،واستغلت األمر وسائل اإلعالم بتقنياتها
املتطورة وانتشارها الرسيع الفاعل واملكثف ،لتقدم تخيالت وصو ًرا
جاهزة لشخصية املهاجر يف أمناط كليشيهات( .((3كام خلّفت حوادث
 11سبتمرب ج ًوا من الفوبيا ضد اإلسالم واملسلمني ،خاصة املهاجرين
الوافدين الجدد ،وهذا ما خلص إليه تقرير املرصد األورويب لظواهر
العنرصية والخوف من األجانب ،إذ ميز ثالث ظواهر ترسخت يف
املجتمعات األوروبية هي(:((3
•تضاعف االعتداءات الجسدية وخاصة اللفظية.

تغي سلوك الجامهري األوروبية ومواقفها :قلق ،وعدائية.
• ّ

•محاوالت التوظيف السيايس واالنتخايب للخوف من اإلسالم من
بعض األحزاب السياسية ،واملنظامت.
وترجع اإلسالموفوبيا وفق التقرير ذاته إىل األسباب التالية(:((3
•نقص املعرفة القاعدية حول اإلسالم واملسلمني.

•الخطاب املعتمد يف وسائل إعالم خطابًا وصورة.

•انخراط بعض الدول األوروبية يف الحرب عىل اإلرهاب.
31 Beate Winkler, les musulmans au sein de l'union européenne,
discrimination et islamophobie, Rapport de L'observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes (2006), p.14, at: http://fra.europa.eu/
sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_FR.pdf
 32عبد الله صالح أبو بكر ،حوار الحضارات تحليل نقدي لظاهرة اإلسالموفوبيا ،ط 2
(السودان :هيئة األعامل الفكرية ،)2005 ،ص .21
) 33 Ingrid Ramberg, L'islamophobie et ses conséquences pour les jeunes
Conseil de l'Europe, 2004(, p. 45.
34 Ibid, p .57.

•غياب التفاعل عىل املستوى الشخيص بني املسلمني وغري
املسلمني.
ويف إطار انتقاده ملصطلح اإلسالموفوبيا يعرتض فريد هاليداي (Fred
 )Hallidayعىل مصطلح اإلسالموفوبيا ،فهو يرى أ ّن القضية تتعلق
بظهور العداء للمسلمني ،بصفتهم شعوبًا أو جاليات مهاجرة ،يف إطار
بيئة تاريخية وإسرتاتيجية واجتامعية معينة ،وال تتعلق باالعرتاض
عىل اإلسالم مبا هو دين .ولذلك ،فال يرى هاليداي العداء للمسلمني
منظومة فكرية متكاملة يف حد ذاته ،بل هو "شبه أيديولوجيا" ،يرتبط
ظهوره بوجود مشاكل أخرى ،مثل التباين اإلثني ،واملشاكل االقتصادية
واملجتمعية ،واالستغالل السيايس لهذا العداء لحشد الدعم واألنصار.
ولذلك ،فإ ّن صورة العداء للمسلمني ومضمونه يختلف باختالف البيئة
التي يظهر فيها ،واألغراض التي يوظف من أجلها .وبالنسبة إىل ظهور
العداء للمسلمني يف مجتمعات أوروبا الغربية ،فإ ّن جذوره ترجع،
بحسب هاليداي ،إىل السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض ،فقد
كان له رافد "إسرتاتيجي" ورافد "اجتامعي" .ارتبط ظهور فكرة أ ّن
املسلمني ميثّلون خط ًرا إسرتاتيج ًيا عىل الغرب بالحظر الذي فرضته
منظمة األوبك عىل صادرات البرتول لبعض الدول الغربية عام ،1973
واالرتفاع الكبري يف أسعار البرتول الذي واكبه .وقد مثّل ذلك صدمة
كبرية للنظام االقتصادي الغريب واملجتمعات الغربية التي رسعان ما
وصفت هذا الفعل بأنه "مبادرة إسالمية" ،عىل الرغم من أ ّن منظمة
األوبك تضم أيضً ا دولً غري إسالمية(.((3

 .2مستقل الهجرة غير الشرعية
في ظل أمننة الهجرة
متخض عن أمننة ظاهرة الهجرة غري الرشعية وع ّدها متثّل تهدي ًدا
عىل األمن األورويب بجميع أبعاده االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
تحول هذه الظاهرة من بعدها اإلنساين املتمثل يف طلب اللجوء
والعيش الكريم إىل بعد إجرامي ،إذ تح ّول املهاجرون غري الرشعيني
نحو احـراف الجرمية بكافة أنواعها وارتباطها بعصابات تجارة
املخدرات وتهريب البرش واملنظامت اإلرهابية املتطرفة ،فقد باتت
هذه املنظامت السبيل الوحيد أمام املهاجرين الوافدين إىل أوروبا يف
ظل انقطاع كافة السبل بهم.
 35كارن أبو الخري" ،مالمح الجدل األورويب حول الهجرة واإلسالم" ،األهرام الرقمي1 ،
ترشين األول  /أكتوبر  .2010عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=362575
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وقد وجد املدافعون عن الطرح القائم عىل ربط الهجرة غري الرشعية
بالجرائم التي تحدث يف املجتمعات األوروبية من رأسامليني ومقاولني
سياسيني يف تقارير الرشطة ووكاالت األمن سن ًدا قويًا لطرحهم ،ففي
عام  ،2010أصدرت العدالة الفرنسية  630ألف حكم راوح بني
املخالفات املرورية البسيطة ،واملتاجرة باملخدرات والرسقة والعنف
الجسدي ،إذ كانت نسبة املهاجرين تقدر بـ  .%12،7كام قدرت نسبة
املسجونني من أصول مهاجرة يف السجون الفرنسية بـ  %17،7أي
 66089مسجونًا(.((3
ويؤكد املرصد الوطني للمنحرفني والرد القضايئ (L'Observatoire
national de la délinquance et de la réponse pénale
 ))(ONDRPيف تقريره الصادر بتاريخ  15شباط  /فرباير ،2012
املعنون بـ "الزاوية الكبرية" ( ،)Grand Angleأ ّن نسبة الجرائم
التي ارتكبها املهاجرون قد ارتفعت خالل  5سنوات أي ما بني 2006
و ،2011إذ قدرت بـ  %12،8إىل  %17،3عام  2011من مجموع الجرائم
املرتكبة(.((3
نتيجة لهذا الرتابط الذي صار بني الهجرة غري الرشعية ومختلف
أشكال الجرمية املنظمة ،أصبحت السلطات األوروبية وخاصة
الفرنسية تضيّق عىل املهاجرين ،وقد شمل هذا التضييق حتى
املهاجرين الذين طلبوا اللجوء السيايس واملطاردين يف دولهم األصلية،
كام وجدت الدول األوروبية يف الهجرة القادمة من أوروبا الرشقية
بديل يسمح لها باستبدالها بدل الهجرة من الدول املغاربية ،خاصة
ً
أنها تشرتك معها يف القيم والقواسم الحضارية.
مستقبل حق اللجوء السياسي
في ظل أمننة الهجرة

أدت أمننة ظاهرة الهجرة إىل تشدد الدول األوروبية يف قوانني منح اللجوء
السيايس ،إذ أصبحت كل دولة تحاول قدر املستطاع التضييق عىل طالبي
اللجوء من أجل إجبارهم عىل الرحيل سواء بوضعهم يف معسكرات
الإنسانية وجعلهم يتحملون ظروف حياة قاسية ،أو برتكهم يف الشارع.
ففي إيطاليا تستغرق فرتة دراسة ملفات طالبي اللجوء  10أشهر
36 Mustapha Harzoune, "Y a-t-il un lien entre délinquance et
immigration?", viewed 22/01/2015, at: http://bit.ly/1Is4g2T
37 Aude Lorriaux, "Rapport délinquance/étrangers: la délinquance des
étrangers augmente, selon les statistiques de la police," Le huffington post
15/2/2012, viewed 22/01/2015, at : http://huff.to/1Ho1Zok
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يقيم خاللها الالجئون يف محطات السكك أو األبنية املهجورة ،فيام
يلقى ثلث هذه الطلبات الرفض .أ ّما فرنسا التي تعرف زيادة كبرية يف
طلبات اللجوء بلغت نحو  %73خالل األعوام الخمسة األخرية ،فيحصل
فيها غالبية طالبي اللجوء عىل إقامة موقتة ملدة  70يو ًما ،لكن عملية
دراسة طلباتهم قد تستغرق  20شه ًرا ،مع احتامل بنسبة  % 90لرفض
هذه الطلبات( .((3وتب ًعا إلحصاءات املكتب األورويب لإلحصاءات
( ،)Eurostatيف عام  2011استقبلت الـ  27دولة األوروبية 301000
طلب لجوء سيايس تم رفض  %75منها ،فيام تم قبول  %12فقط،
وحصل  %9عىل املتابعة الحامئية ( ،)protection subsidiaireأ ّما
الـ  %4الباقية فقد حصلت عىل البقاء لدوا ٍع إنسانية( .((3وتع ّد هذه
النتائج املسجلة عىل مستوى دراسة ملفات اللجوء مثرة الجهود
التي بذلتها مجموعات التفكري حول الهجرة واللجوء ،فقد كان
موضوع اللجوء السيايس محور محادثات غري رسمية ورسية بني
موظفني وخرباء أوروبيني للنظر يف الطرق املثىل للحد منه ،فكانت
انطالقة االستشارات مببادرة سويدية عــام  ،1985والتي تحولت
فيام بعد إىل املشاروات بني الحكومات حول الهجرة واللجوء
) ،consultations intergouvernementales (IGCوهي تض ّم
 17حكومة ،منها  10حكومات منخرطة يف االتحاد األورويب .وبذلك
أصبحت مجموعات التشاور منوذ ًجا اقتدت به باقي الدول األوروبية،
بحيث فتح املجال إلنشاء مجموعات خرباء حكوميني ومنتديات
لتبادل الخربات يف إطار غري ملزم ،بعي ًدا عن األنظار ،ففي عام ،1986
تم إنشاء املجموعة االستشارية الخاصة بالهجرة واللجوء ،والتي تض ّم
وزراء الهجرة لدول الجامعة االقتصادية األوروبية(.((4
وقد متخض عن هذه املحادثات غري الرسمية ،مفاهيم ووسائل من
أجل منع وصول طالبي اللجوء السيايس ،حتى يف حالة وصولهم إىل
أي بلد أورويب فإ ّن هذه الوسائل كفيلة بالحيلولة دون حصولهم عىل
حق اللجوء ،ومن بينها منحهم وضعيات مؤقتة ،أو إدراجهم ضمن
وضعيات غري معرتف بها قانون ًيا ،وتع ّد مختلف امليكانيزمات والوسائل
تصب يف إطار مكافحة الهجرة غري الرشعية أهم الوسائل التي
التي ّ
 38رندة حيدر" ،املهاجـرون غري الرشعيّني يف ّرون من موت إىل موت /أوروبا ت ُقفل أبوابها
وتتشدّد يف منح اللجوء السيايس" ،صحيفة النهار ،السنة  ،80العدد  1 ،25218،ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2013عىل الرابط:
http://bit.ly/1dqcPhC
39 Virginie Guiraudon, "l'Europe et les réfugiés: une politique peu
solidaire," Cairn Info, no. 144 )2013/1(, p. 82.
40 Ibid, pp. 84 - 85.
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تحول دون وصول طلبات اللجوء ،مبا أنهم يستخدمون طرقًا غري
رشعية للفرار من الدول التي يضطهدون فيها .وبذلك فإ ّن مكافحة
الهجرة والتصدي لها تدخل يف إطاره مكافحة اللجوء السيايس.
وبالنظر إىل اختالف طرق معالجة ملفات اللجوء السيايس بني
مختلف الدول األوروبية – ما أدى إىل تفاوت نسب امللفات املقبولة
بني مختلف الدول  -صادق الربملان األورويب عىل مرشوع توحيد نظام
منح اللجوء السيايس( ،((4يدخل حيز التنفيذ يف الثاليث األول من عام
 ،2015وعىل الرغم من املزايا التي يتضمنها قانون الهجرة واللجوء
الجديد( ،((4منها تحديد فرتة معالجة ملفات اللجوء إىل ستة أشهر،
بعدما كانت مفتوحة يف القوانني السابقة ،فإنّه يتضمن سلبيات كثرية
منها سامح القانون الجديد لطالبي اللجوء بالبحث عن عمل بعد
تسعة أشهر من اإلجراءات األوىل ملعالجة ملفه ،إال أنه ال يتضمن
ترصي ًحا له بالعمل .كام ميكن التحفظ عىل طالبي اللجوء واحتجازهم
وهو إجراء استثنايئّ ،إل أ ّن مكمن الخطر يف كيفية تفسري الدول
األوروبية وتطبيقها لهذا اإلجراء وإدراجه ضمن قوانينها الوطنية.
وبسبب تزايد الهاجس األمني يف معالجة ظاهرة الهجرة واللجوء،
رضبت قوانني الهجرة واللجوء األوروبية قواعد اتفاقية جنيف لعام
 1951عرض الحائط ،بداعي التحكم يف موجات الهجرة الوافدة إليها.
ولكون االتفاقية املذكورة مل تفرض عىل الدول املوقعة طرق تطبيق
أحكامها ،تاركة لكل منها وضع رشوط الحصول عىل وضع الجئ ،فقد
بات قانون اللجوء األورويب رهني أمننة ظاهرة الهجرة.
الهجرة من أوروبا الشرقية
بدي ً
ال من الهجرة غير الشرعية المغاربية
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الكلفة ،غري أ ّن أهم العوامل التي ساهمت يف رواج املهاجرين من
أوروبا الرشقية يف سوق العمل كان التجانس الحضاري والثقايف بينها
وبني شعوب الدول األوروبية املستقبلة لها .فوفقًا لتقرير منظمة
التعاون والتنمية األوروبية ( )OCDEفإ ّن الهجرة من رشق أوروبا
نقصا يف اليد العاملة،
كانت ج ّد نافعة ،خاصة يف القطاعات التي تشهد ً
ويضيف التقرير أ ّن هؤالء املهاجرين يشغلون مناصب العمل التي
يرفض العمل بها املواطنون األوروبيون والربيطانيون أو الفرنسيون
أو األملان ،كام أنهم يقللون من نسبة البطالة يف بلدانهم األصلية
التي تنتمي إىل االتحاد األورويب .ويشري التقرير إىل أنه خالل عامي
 2012 - 2011فإ ّن نسبة املهاجرين الرومانيني والبلغار الذين وجدوا
عمل يف أملانيا(.((4
عمل يف بريطانيا ق ّدرت بـ  ،%76و %62منهم وجدوا ً
ً
أ ّما يف فرنسا فقد فتحت السلطات أمام هؤالء املهاجرين سوق
العمل منذ عام  ،2008إذ يحق لهم العمل ضمن قامئة تض ّم 150
وظيفة ،كام أ ّن العديد من األطباء واملمرضني الرومانيني يشتغلون يف
املستشفيات الفرنسية ،وقد متّت توسعة هذه القامئة إىل  291وظيفة
ميكن للمهاجرين البلغار والرومانيني العمل بها عام  ،2012منها قيادة
املعدات الفالحية ،وتهيئة املساحات العمومية ،والحالقة( .((4وهي
املهن نفسها التي كان يشغلها املهاجرون من أصول مغاربية ولكن
بصفة رسية ،قبل أن ترشع السلطات الفرنسية يف سن قوانني تعاقب
أرباب العمل الذين يشغلون مهاجرين دون ترخيص عمل.
لقد دفع التجانس الحضاري والثقايف الذي يجمع شعوب دول أوروبا
الغربية بشعوب أوروبا الرشقية إىل تشجيع الهجرة من هذه األخرية
من أجل تحقيق غايتني هام:

تع ّد توسعة االتحاد األورويب عام  2007ليشمل دول أوروبا الرشقية
أهم الحوادث التي أثرت يف الهجرة الوافدة من جنوب املتوسط،
ذلك أنها وفرت ي ًدا عاملة كبرية من حيث العدد ورخيصة من حيث

•تعويض النقص الكبري يف اليد العاملة يف الدول األوروبية ،نظ ًرا
لقلتها بسبب النمو الدميغرايف البطيء أو يف القطاعات التي
يعزف الشباب األورويب عن العمل بها.

 41خالل عام  2012سجلت الدول األوروبية  330ألف طلب لجوء ،وقد اختلفت نسبة
قبول هذه الطلبات من دولة أوروبية إىل أخرى ،ففي حني قبلت اليونان  %1من الطلبات،
وصلت نسبة مستوى القبول  %14،5و  %30يف كل من فرنسا وأملانيا عىل التوايل.
 42يتكون نظام اللجوء األورويب من شقني :نظام دوبلن ( )le règlement Dublinونظام
أوروداك ( ،)Eurodacإضافة إىل أربعة أوامر:
 أوامر االستقبال ()directives accueil أوامر األهلية ()directives qualifications أوامر اإلجراءات ()directives procédures أوامر اإلقامة طويلة املدى ()directives résidents longue duréeوتع ّد هذه النصوص القانونية مراجعة ملجموعة نصوص تم اعتامدها يف الفرتة ما بني
.2005 - 2000

43 Stoyan Nenov, "Les immigrés de l'Est, sauveurs de l'Europe?," SPUTNIK,
viewed 26/01/2015, at: http://fr.ria.ru/presse_russe/20140113/200203446.
html
44 Catherine Rollot, "Un afflux massif en France de travailleurs de l'est
de l'Europe est peu probable", LE MONDE | 30/12/2013, at: http://bit.
ly/1Jmkx7R

•تعويض املهاجرين من أصول أفريقية ،وخاصة املغاربية منها،
بسبب كرثة املشاكل والجرائم التي تنسب إليهم صحيحة كانت
أو تلفيقات.
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وبذلك سار املوقف األورويب تجاه الهجرة من أوروبا الرشقية ومن
جنوب املتوسط بنسق تصاعدي بالنسبة إىل األوىل وبنسق تنازيل
بالنسبة إىل الثانية ،خاصة يف ظل تنامي مظاهر الرفض والخوف
من أولئك املختلفني حضاريًا وثقاف ًيا واملرتبطني دو ًما مبظاهر
العنف واإلرهاب.

خاتمة
يعب مفهوم أمننة الهجرة عن التوجهات السياسية للحكومات
ّ
األوروبية ،وعن النفوذ السيايس الذي متلكه املعارضة خاصة
اليمينية املتطرفة منها ،وقد سيطر الطابع األمني عىل الخطاب
األورويب يف معالجة ظاهرة الهجرة ،إذ أصبح يستند خطاب أمننة
الهجرة إىل أربعة محاور؛ املحور السوسيو  -اقتصادي إذ ترتبط
الهجرة بالبطالة واألزمات االقتصادية ،واملحور األمني وفيه يت ّم
التطرق إىل تأثري الهجرة يف السيادة واألمــن الداخيل والصحة
العمومية ،واملحور الثالث متعلق بالهوية واالغرتاب االجتامعي
وضياع الهوية الوطنية بفعل الهجرة ،أما املحور األخري فهو املحور
السيايس الذي يركّز عىل اللعبة االنتخابية التي تقوم عىل خطابات
حول التمييز العنرصي وكراهية األجانب.
وقد استفاد مفهوم األمننة يف رواجه وانتشاره الواسع من بعض العوامل
التي تكاثفت لتق ّدم وج ًها مش ّو ًها عن الهجرة والعالقات الحضارية بني
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املهاجرين ومجتمعات االستقبال ،إذ عملت بعض وسائل اإلعالم التابعة
لدوائر صهيونية مسيحية أو تلك الراغبة يف تحقيق رواج كبري ،عىل
تشويه صورة املهاجرين واتهامهم مبختلف اآلفات والجرائم كاإلرهاب
والتطرف واملخدرات وتجارة األسلحة والرسقة.
كام وظفت األحزاب اليمينية ،الطامحة للوصول إىل السلطة وتغيري
األوضاع يف املجتمع مبا يتوافق وأيديولوجيتها الهجرة ،فركّزت عىل
بعض الحوادث املعزولة التي ضلع فيها أو اتهم بها زو ًرا مسلمون،
وقامت بتعميمها وجعلت منها صفة راسخة يف كل املهاجرين
املستقرين أو الوافدين إىل األرايض األوروبية ،ما مكنها من الحصول
عىل شعبية واسعة يف أوساط املجتمعات األوروبية وتحقيق نتائج
انتخابية غري مسبوقة ،فأصبحت تشارك يف الحكومات وتحظى
باألغلبية الربملانية.
وكان من نتيجة هذا التوظيف األمني لظاهرة الهجرة أن تزايدت
نسبة الخوف من املهاجرين ،والعنرصية تجاههم ،وتراجع الدول
األوروبية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه األشخاص املضطهدين الفارين من
أوطانهم ،مبا يتامىش والشعارات الكبرية التي ترفعها الدول األوروبية
كحامية حقوق اإلنسان وحرياته .كام أبان التوظيف األمني للهجرة
يف السياسات األوروبية نزعتها العنرصية املتطرفة ،ونظرتها االحتقارية
املتكربة املتمركزة حول الذات تجاه الثقافات والشعوب األخرى ،رافضة
الحوار والتعاون ،ومتجهة نحو املزيد من الهيمنة والصدام.
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