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 الممخص
ار الدولية شغمت قنوات االخبمحميًا ودوليًا و  المتداولةشكمت ظاىرة اليجرة أحد المواضيع        

ا بدًء مف العقد االخير مف القرف أوروب إلىة، وذلؾ الزدياد اليجرة عناويف الصحف الرئيسو واإلقميمية 
نظرًا لممتغيرات الدولية الجديدة ولظيور فواعل عمى الساحة الدولية، فظيور الثورات العربية  عشريفال

وما صاحبيا مف انييار في األنظمة المركزية في تمؾ البمداف وما أو ما يسمى )بالربيع العربي( 
مما  ،حالة مف اال أمف في تمؾ البمداف إيجاد إلىاعقبيا مف حروب وصراعات وفوضى أمنية أدى 

واألفضل  سياسياً  والمستقرةا األقرب جغرافيًا، أوروب إلىاليرب  إلىأضطر فييا مواطف تمؾ البمداف 
ثقافيًا وتقنيًا، فقد حدث ظيور موجة كبيرة مف اليجرة تعد ثاني اكبر موجة بعد الحرب و اقتصاديًا، 

واسترعت انتباه السمطات  ية بقوةوروبالعالمية الثانية، ىذه الموجة سرعاف ما جوبيت مف الدوؿ األ
ا التي كانت لفترة طويمة مف الزمف القارة أوروب إلى إيقافياالحاكمة إليجاد حموؿ لتقميل حدتيا او 

مثمما المستقبمة لميجرة، واليوـ بدأت تتعامل مع قضية اليجرة كقضية أمنية وليس قضية اجتماعية 
ية رىابالدولي والمنظمات اإل رىاباإلكانت تتعامل معيا سابقًا، وذلؾ بسبب التخوؼ مف خطر 

ا السيما بعد أوروبية متسممو مع المياجريف داخل دوؿ إرىابالمتطرفة واحتمالية اف يتواجد عناصر 
 ية.وروبية التي ضربت بعض الدوؿ األرىاباإل عماؿاأل

Abstract 

     Migration phenomenon formed a topic debated locally and internationally 

and has operated international news channels and headlines, to increasing 

migration to Europe start from the last decade of the 20th century Twenty 

Given the new international changes and the emergence on the international 

scene, now bereft of the emergence of Arabic revolutions and the attendant 

collapse in central systems in those countries and subsequent wars and 

conflicts and security chaos has led to a situation of security only in those 

countries where such citizen forcing Countries to flee to Europe closest 

geographically and politically more stable, better economically, culturally 

and technically most advanced, there was a large wave of immigration is the 

second largest wave after World War II, this wave was soon confronted by 

European countries strongly and drew The attention of the ruling authorities 

to find solutions to mitigate or off to Europe for a long period of time 

receiving immigration continent, and today I started dealing with the 

immigration issue as a security issue, not a social issue as it was dealt with 

previously, because of fear of the threat of international terrorism and 
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organizations Extremist terrorist and the possibility to be intruding terrorist 

elements with immigrants within European countries especially after the 

terrorist acts that hit some European countries. 

 المقدمة
ذ اف ليذا النوع مف اليجرة فوائد إا وعمى مر سنيف طويمة مف اليجرة الشرعية، أوروباستفادت     

االوضاع اختمفت مع بروز اليجرة غير شرعية، ومزايا ايجابية عمى الدوؿ المستقبمة لميجرة، ولكف 
المتزايدة وغير المسبوقة مف طالبي المجوء وضعت عالمات استفياـ متعددة حوؿ فوائد ىذا  عدادفاأل

ية باتجاه وروبتغير النظرة األ إلى أدىالنوع مف اليجرة، وظيور متغيرات جديدة عمى الساحة الدولية 
 ي،وروبًا لعدـ االستقرار األىا مصدرًا رئيسيعدأـ غير شرعية، و اليجرة بشكل عاـ سواء شرعية كانت 

عمى ىوية البمد  اً ما تكوف مدروسة بحيث ال تشكل خطر  اً ثار الديمغرافية لميجرة الشرعية غالبأف اآل
المستقبل، أما اليجرة غير الشرعية فال يمكف التحكـ بنتائجيا مف الناحية الديمغرافية، وىذا ما دفع 

 ىاعد  و تضخيـ خطر اليجرة  إلى سالـف االحزاب اليمينية المتطرفة والمعادية لميجرة ولإلبالعديد م
ا عمى المدى أوروبية والديانة المسيحية، وسوؼ تغير وجو وروبقنبمة موقوتة تيدد بقاء اليوية األ

القريب حسب زعميـ، وقد حرصت األطراؼ اليمينية الوسطية عمى حشد الدعـ الشعبي بشأف 
مني المباشر عمى استقرار وسالمة المواطنيف الخطر األفضاًل عف ، اليجرة والتعددية الثقافية مخاطر

الداخل  إلىاليجرة كوسيمة لتسمل المياجريف  تعد  ف ىذه االحزاب إجانب التيديد الديمغرافي، اذ  إلى
اليمينية  األحزاب ا، وتستثمرأوروبفي  رىابالمرتبطة باإل حداثي ودليميـ عمى ذلؾ تزايد األوروباأل

لتحقيق ية لكسب التأييد الشعبي وروبالمتطرفة موضوع اليجرة واثارىا السمبية عمى المجتمعات األ
الضغط بفاعمية في تحاوؿ ت أصبحإذ السمطة،  إلىالوصوؿ  بيدؼية وروبالتقدـ في االنتخابات األ

وربية، والمتضمنة الغاء عمميات المراقبة عمى ألالمبرمة بيف الدوؿ ا سبيل الغاء اتفاقية )شنجف(
ييف رىابتنقل المياجريف واإلفي  اً سبب االحزاب ىاتعد  والتي  الحدود بيف الدوؿ المشاركة في االتفاقية 

 .يوروبالداخل األ إلىبسيولة 
يعد موضوع اليجرة مف المواضيع الميمة التي يشيدىا العالـ اذ ازدادت معدالتيا في  ىمية البحث:أ

 مرت بيا الدوؿ المصدرة لميجرة، وفي المقابل قد أثرت أحداثالعقد االخير مف القرف العشريف نتيجة 
الجدؿ بيف مؤيد ومعارض ليا في ظل موجة  وأثارتالدوؿ المستقبمة ليا في رسـ سياستيا  عمى
 .وآخرا بيف حيف أوروبالتي تضرب  رىاباإل
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التي حدثت في العالـ  حوؿ تأثير اليجرات تساؤالتعف  تتمحور اشكالية البحث البحث: إشكالية
ي وروباأل الداخمي والخارجي مفلية مف تداعيات سمبية عمى األاية وما ألت وروبباتجاه الدوؿ األ

وىل اف الدوؿ االوربية نظرت الى اليجرة بوصفيا  ية،رىابمنية والعمميات اإلنتيجة االختراقات األ
 .مصدرًا لمفوضى سببيا المياجريف القادميف مف دوؿ جنوب المتوسط

ارتبطت بحدوث العمميات  تداعيات قدميجرة لضية البحث مف اف فر  تنطمق فرضية البحث:
 صفوؼ المياجريفوربي نتيجة تغمغل االرىابييف بيف ألاالرىابية التي ضربة بعض دوؿ االتحاد ا

باستغالؿ المياجريف العاطميف  فضال عف قياـ عصابات الجريمة المنظمة في أوربا الييا، الوافديف
      اخرى غير شرعية. اعماؿو  االعضاء البشرية والجنسو عف العمل وزجيـ في تجارة المخدرات 

فقد استعمل المنيج  ،ماـ بموضوعوااللعدة مناىج لغرض  وأستعمل الباحث في بحث منيجية البحث:
استعمل المنيج التحميمي السيما في تحميل و  ،يةوروبالدوؿ األ إلىوصف تدفق المياجريف ل الوصفي

فر اي لضرورة تو حصائالمنيج اإلاؿ استعمفضال عف ية مف المياجريف، وروبمواقف الدوؿ األ
 .باو ور أالوافديف الى  المياجريف أعداديات دقيقة عف إحصائ

وؿ موضوع يتضمف البحث مبحثيف فضاًل عف مقدمة وخاتمة فقد عالج المبحث األ ىيكمية البحث:
ما المبحث أالدولي،  رىابية المتمثل باإلوروبمف الخارجي لمدوؿ األالتداعيات األمنية لميجرة عمى األ

 مف الداخمي والمتمثمة بشبكات الجريمة المنظمة.منية عمى األالثاني فقد عالج التداعيات األ
 األوربي الخارجي األمنعمى  ةتداعيات اليجر : األول ثبحالم
قادمة  باعتبارىاي وروبلألمف الخارجي األ رئيسية ترى في اليجرة ميدد وروبت الدوؿ األأصبح    

مف مناطق تشيد نزاعات مسمحة وىنالؾ احتمالية كبيرة لتسرب مقاتميف في صفوؼ المياجريف 
ا مؤخرًا شكل عامل ثاني لمخوؼ أوروبالذي شيدتو  سالـمف اإلالتخوؼ والسيما ا، أوروب إلىالقادميف 

 رىابًا كبيرة مف المياجريف المسمميف وسببًا القتحاـ اإلأعدادمف اليجرة باعتبارىا تضـ في صفوفيا 
 -:وىذا ما سنوضحو عبر اآلتيية، وروبلألسوار األ

 ا(أوروبو  رىاب)ال  باليجرة رىابأواًل: ارتباط ال 
يقدر ( مميوف طمب لمجوء 4.9ما يقارب ) 4442ي في العاـ وروبدوؿ االتحاد األ إلىوصل     
نصف مميوف مف ىؤالء مف السورييف ونصف مميوف آخر ىـ مف العراؽ وأفغانستاف وباكستاف  نحو

، ولكف ىناؾ تفسير رىابخبار اليومية الرتباطيا باإلأسماء ىذه البمداف عناويف األتتصدر و  ونيجيريا،
أكثر شؤمًا فالبعض يرى أف موجات الالجئيف في ىذه األياـ والتي تتألف بمعظميا مف شباب 
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ة في غزو يشنو المسمموف عمى بالد رئيسمسمميف ستكوف بمثابة "حصاف طروادة" الذي سيكوف أداة 
حمف  لقادة فياالغرب، ىذه النظريات ال تصدر فقط عف المتطرفيف اليمينييف بل حتى عف أحد 
لمجوء تمؾ لزعزعة الناتو الجنراؿ )فيميب برييدلوؼ( الذي صرح مؤخرًا بأف روسيا تستخدـ موجات ا

/ أيموؿ44ية التي طالت الواليات المتحدة االمريكية في رىابفمنذ اليجمات اإل، (4)اأوروباستقرار 
الدولي، ارتبط مفيـو  رىابشخص وبروز خطر اإل 4444 نحووالتي راح ضحيتيا  4444 سبتمبر

ية وروبالبمداف األ إلى رىابلإل هنيا مصدر أاليجرة ب إلىظر ين   أصبحو  رىاباليجرة بمفيـو اإل
الواليات المتحدة  بعد اليجمات عمىو ية، وروبي والمجتمعات األوروبومصدر تيديد لألمف األ

المتحدة ستعدؿ قوانينيا في : أف الواليات في حينيا (وؿابصرح وزير خارجيتيا )كولف  األمريكية
 .(4)رىابي عمى وشؾ سف قانوف جديد لمكافحة اإلوروبأف االتحاد األو  رىابمكافحة اإل

، مصدر القمق 4444 / سبتمبرأيموؿ 44 أحداثت بعد أصبحمف قد ويمكف القوؿ إف مسألة األ   
القمق الدائـ لجميع ي، ولكنيا في نفس الوقت مصدر وروبلمدوؿ الكبرى ودوؿ االتحاد األ الرئيس

الذي  رىابية وعولمة اإلسالمية بيذه الدوؿ اإلرىاباإل عماؿالدوؿ العربية أيضا، وذلؾ الرتباط األ
محور التفكير والعمل عند جميع الدوؿ عمى حد سواء، فالعنف الصادر مف بمداف العالـ  أصبح

/ أيموؿ 44 تاريخ إفالقمق، ي ىو االكثر جذبا لالىتماـ وأكثر اثارة لممخاوؼ و سالمالعربي واإل
 عمى الموازيفوغير  المفاىيـ قمب الدولية، اذ العالقات تاريخ في مةيم محطةً  سجل 4444  سبتمبر
 السائدة المفاىيـ مف الكثير غيرت ىذا التاريخ، تمت التي رىاباإل ضد والحرب الدولي، المستوى 

فقد ، (4)الدوؿ بيف والتوازنات العالقات مفاىيـ الثانية العالمية الحرب نياية غيرت مثمما ،اً تمام
والمسمميف، وذلؾ نتيجة الخمط بيف مفيـو  سالـباإل رىابربط اإل إلىسارعت جيات غربية مختمفة 

ية، كذلؾ رىاباإل عماؿومفيـو المقاومة مف خالؿ وصف حركة المقاومة الفمسطينية باأل رىاباإل
، وقد ركز الباحثوف الغربيوف في سعييـ لمعرفة إرىاببأنو  سالـبسبب تفسير مفيوـ الجياد في اإل

دراسة العوامل الحضارية والعوامل الثقافية والدينية، فأشار بعضيـ  إلى، هالعنف ومصادر  أسبابوفيـ 
ية التي تربط السياسة بالديف وال تعترؼ ليا بأي ىامش مف االستقاللية، سالمطبيعة المذاىب اإل إلى
، والحقيقة أف مثل ىذه التفسيرات سالـية في اإلساسوالدعوة ألية أحد المبادئ األتجعل مف الجياد و 

 .(0)حقيقية لتفجر العنف في المجتمعاتال سبابتحوؿ دوف فيـ األ
برفض كل ما ىو غربي، وفي المقابل  اً ية شعور سالمىذا التوجو الغربي لدى المجتمعات اإلد ول      

والمسمميف  سالـولى حدة العداء ضد اإلية بالدرجة األوروبتصاعدت في المجتمعات الغربية واأل
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ية التي وروبفي المجتمعات األ اً كبير  اً فوبيا( في تمؾ المجتمعات، وحدث شرخ إسالـوبرزت ظاىرة )
حوار الحضارات وتأكدت مقولة صداـ  حةأطرو  أسقطتتتواجد فييا جالية مسممة كبيرة، وبذلؾ 

 أحداث إفوالغرب المسيحي،  سالـرض الواقع والتي تمثمت في المواجية بيف اإلأالحضارات عمى 
 العالمية، سياسية-الجيو الخارطة مف كبيرة أجزاء تنظيـ إعادة إلى أدت ،4444 سبتمبر /أيموؿ44
 ،الدولية العالقات عمى المييمنة السمة أصبح األمني الياجس أف السياسي بالمفيـو معناه وىذا

 اأوروب أخرى  جية ومف األمريكية، المتحدة الواليات مظمة تحت أضحى األوسط الشرؽ  أف والدليل
 مبادرات عدة طرحيا طريق عف الجديد الدولي النظاـ معالـ رسـ في فاعالً  شريكاً  تكوف  أف تحاوؿ

 التوترات مف نفسيا تحصيف خالليا مف تحاوؿ التي (2+2)إقميمية ومف بينيا مبادرة منتدى 
 وجنوب شماؿ بيف الحواري  المنتدى ليذا يةساساأل المحاور مفو  ،"الجنوب مف القادمة" واألخطار

 .(2)خاصة والمتوسطي عامة الدولي رىاباإل ظاىرة الحتواء طرؽ  إيجاد محاولة، المتوسط غرب
ّية اّلتي وقعت رىاب، والحوادث اإلوحدىاا أوروبجميع دوؿ العالـ وليس  رىابيضرب اإلعادًة     
ّييف مع المياجريف غير الّشرعّييف كما ىو شائع، إذ تبّيف رىابا ليست نتيجة تسّمل اإلأوروبفي  ًا مؤّخرً 

فالمشكمة  ة لمياجريف شرعّييف،ّييف مف األجياؿ المتعاقبوروبّييف ىـ مف المواطنيف األرىابأّف غالبّية اإل
ية، وقد ازدادت اليجمات وروباألىي في عدـ اندماج المياجريف الّشرعّييف في المجتمعات  اً ذإ

المياجريف غير الشرعييف الييا، وال نستثني المياجريف الشرعييف  أعدادا مع ازدياد أوروبية في رىاباإل
نفذىا مياجرييف حدثت قد التي اإلرىابية ات العمميأف  األخيرةفي اآلونة  لوحظ، فقد عماؿمف ىذه األ
 اأوروبفي  رىابحالة قتل مف قبل اإل (4992)ىنالؾ أف بيف تنو أ الىيات حصائوتشير اإلشرعييف، 
 4440 مارس/ آذار 44ية في إرىابا ألوؿ عممية أوروبتعرضت  إذ، 4440 وعاـ 4444 بيف عاـ

شخصًا  (494)مقتل  إلىيا، مما أدى إسبانتفجير أربعة قطارات في مدريد عاصمة فييا تـ  التي
ية، رىابيا في وقتيا تنظيـ القاعدة بيذه العممية اإلإسبان، وقد اتيمت آخريفلف وثمانمائة أوأصابو 

، 4442 يونيو /حزيراف ية في السابع مفإرىابعممية  إلى أيضاً  األنفاؽوفي بريطانيا تعرض قطار 
تبيف فيما بعد أف منفذييا و  اً شخص (24)مقتل  إلىألربع عمميات انتحارية، أدت  حيث كاف مسرحاً 

كانوا متعاطفيف مع تنظيـ القاعدة وىـ كل مف: )دمحم خاف، شيزاد تنوير، حسيب حسيف، وجرمايف 
كانت عاصمة فرنسا باريس مسرحًا ليجمتيف وقد ، (9)ليندسي(، وجميعيـ مواطنوف بريطانيوف 

في صحيفة شارلي أيبدو،  احداىما، حدثت اً شخص (404)مقتل  إلى، أدت 4442ـ يتيف في عاإرىاب
تشريف  ف منفذوىا ىما )سعيد كواشي وشقيقة شريف( ولدا وترعرعا في فرنسا، والثانية فيأف يوالتي تب
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العاصمة الفرنسية باريس  ييف مواقع عديدة فيإرىابذ ىاجـ ستة إ، نفسو العاـ نوفمبر مف ثاني/
، ومنفذوه ىما )عمر اسماعيل مصطفى وسامي أيمور وبالؿ حدفي( واحد وقت فيالعمميات وكانت 

ية فيـ )صالح عبد السالـ وشقيقة ابراىيـ رىابوىـ مواطنوف فرنسيوف أما باقي أعضاء ىذه الخمية اإل
 رىابإلوالذيف تبيف فيما بعد انيـ مواطنوف بمجيكيوف، ولـ تسمـ بريطانيا مف ا ،وعبد الحميد اباعود(

قاـ رجل بطعف ثالث اشخاص في قطار االنفاؽ في العاصمة  4442عاـ  كانوف اوؿ/ ديسمبر فيف
راء رئيس الوز  وفق ما جاء عمى لسافية، و إرىابلندف، وقد صنفت الشرطة ىذه العممية بانيا 

ية استيدؼ إرىابستة محاوالت  4442 العاـ ف الشرطة قد احبطت فيإالبريطاني )ديفيد كاميروف( ف
ذ إ ي،إرىابعمل  إلى 4442 فبراير/ شباط، وكذلؾ تعرضت الدانمارؾ في (7)الممكة إليزابيث أحداىا

مقتل شخص وجرح ثالثة  إلىقاـ رجل بأطالؽ النار عمى معرض لحرية التعبير في كوبنياغف، أدى 
وجرح شرطييف، والمنفذ ىو مواطف  اً عناصر مف الشرطة، ثـ ىاجـ كنيس ييودي وقتل شخص

 .(8) دانماركي )دمحم عبد الحميد الحسيف(
شخصًا وجرح  (80)قتل  إذ ،4449في عاـ  يإرىابعمل  إلىتعرضت مدينة )نيس( الفرنسية     
، والذي يممؾ تصريح أقامو فرنسي ويسكف دىس بشاحنة نفذه )دمحم بو ىالؿ( خروف في عمميةآمئة 

حادث نحر الكاىف )جاؾ ىامل( داخل كنيستو في النورماندي، وقد  و، تبع4442فرنسا منذ عاـ 
، وتعرضت المانيا عماؿ)داعش( في وقت الحق مسؤوليتو عف ىذه األاإلسالمية أعمف تنظيـ الدولة 

عمى  أشخاصقاـ بطعف خمسة  إذ أفغانينفذه مياجر  األوؿيف، إرىابىجوميف  إلى 4449عاـ  في
( Ansbachقاـ بتفجير نفسو في مدينة ) إذفقد نفذه مياجر سوري  ،متف قطار، أما اليجوـ الثاني

ا أوروبية في رىاباليجمات اإل أعداد(: 4) رقـ الشكل ويوضح ،(9)شخص 44جرح  إلىمما أدى 
 .4444-4449حسب النوع مف 

 ( 4الشكل رقـ)
 (44)يبيف عدد اليجمات االرىابية في أوربا
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ية رىاباإل عماؿدينيو تصدرت قائمة األ سبابية ألرىابأف االعتداءات اإل أعالهنالحظ مف الرسـ      
ية بدوافع رىابا العمميات اإلأوروبا وكذلؾ االعتقاالت الناجمة عنيا، حيث تزايدت في أوروبفي 

بحسب تقارير ية وروبفي صفوؼ المياجريف المسمميف وشممت السجوف األ السيماالتطرؼ الديني و 
ية ويمثموف شريحة سالمالشرطة الرسمية اعمى معدالت المدانيف مف اصوؿ شرقية ومف الديانة اإل

االعتقاالت حسب أنواع االعتداءات  أعداد (4)رقـ  الشكلا، ويشير أوروب إلىكبيرة مف المياجريف 
 .4444-4449ا مف أوروبفي 

 ( 4الشكل رقـ)
 (44)أنواع االعتداءات في أوربا اعداد االعتقاالت حسب يبيف  

 
 ثانيًا: المقاتمون االجانب

ا تيديدًا حقيقيًا ألنيـ كميـ لقوا تدريبًا مكثفًا عمى أوروب إلىيمثل العائدوف مف جبيات القتاؿ     
ية، إرىابجماعات  إلىاألسمحة والمتفجرات وعايشوا الموت والعمميات االنتحارية وانتموا  استعماؿ
 إلىييف وروبأف عدد المسافريف األ إلىي وروبتقديرات الخبراء في األمـ المتحدة واالتحاد األوتشير 

راءات التي ، نتيجة مراقبة تركيا حدودىا مع سوريا واإلج%(94)جبيات القتاؿ قد انخفض بنسبة 
حالة وقد التزمت األجيزة األمنية ذ سحبت السمطات جوازات المشتبو بيـ، إاتخذتيا أجيزة األمف 

في غرب القارة، ولـ ترصد الجيات  والسيماية وروبألف الخطر محتمل في أي مف الدوؿ األ التأىب
دوؿ األصل باستثناء النساء واألطفاؿ، ومع اشتداد  إلىاألمنية اي عودة مكثفة مف جبيات القتاؿ 

جح الخبراء الحرب ضد تنظيـ داعش في سوريا والعراؽ، وانسداد المعابر الحدودية مع تركيا، ير 
فرضية أف مف يبقى مف المقاتميف األجانب عمى قيد الحياة سيشكل جيوب مقاومة ضد القوات 

 .(44)النظامية
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(، في مداخمة أماـ لجنة الشؤوف الداخمية       ورأت نائب النائب العاـ الفرنسي )فيرونيؾ ديغيـر
يين وروبيتبقى من المقاتمين األ "إمكانية أن يفر من ، 4449عاـ  مجيكاوالحريات في البرلماف في ب

توفرىا الخاليا النائمة في لبنان واألردن،  مالذات الصحراء وأن يبحثوا عن إلىفي سوريا والعراق 
، في دول شمال إفريقيا"المتواجدة ساحات القتال في ليبيا والخاليا  إلىوقد يحاول بعضيم االنتقال 

يف يحمموف جنسيات مزدوجة بعض الوقت في شماؿ يوف الذوروبوال تستبعد أف يمكث المقاتموف األ
تواجو أجيزة األمف صعوبات في وعمى الصعيد الداخمي ، يوروبافريقيا قبل محاولة دخوؿ التراب األ

 .(44)"الذئاب المنفردة"يطمق عمييـ  ىؤالء االرىابييف او ما رصد
لجنة الشؤوف الداخمية في أعضاء الذيف ىـ وأشار )ويل فاف غيمرت(، في مداخمة أماـ النواب     

وجود "مسارات متعددة ومتنوعة مف الشبكات المنظمة التابعة  إلى، مجيكاي في بوروبالبرلماف األ
 .(40)األشخاص الذيف يتحركوف عمى مستوى فردي" إلىية رىابلمتنظيمات اإل

 األوربياليجرة عمى األمن الداخمي  تداعيات: الثاني بحثالم
 ألمنيا االستقراريا مصدر الفوضى وعدـ وصفاليجرة ب إلىية تنظر وروبالدوؿ األ خذتأ     

انضماـ عدد كبير مف المياجريف القادميف مف دوؿ مختمفة لشبكات الجريمة  إلىويعود ذلؾ ، الداخمي
مر البطالة وكثرة عدد العاطميف عف العمل في صفوؼ المياجريف، وىذا األ إلى المنظمة، ويعود ذلؾ

في تمؾ  ةنيغير قانو  أعماؿفي  يـالكثير من عمل إلىبواقع الحاؿ لجوء المياجريف  وترتب عمي
 باألسمحة تجارواإل مواؿوغسيل األ بالبشر تجارإلبالمخدرات وا تجاركاإل لييا،البمداف التي ىاجروا إ

 حاديية في القرف الوروبالتي تواجو الدوؿ األ ةرئيسنفت اليجرة كأحد المشاكل الوغيرىا، لذلؾ ص  
وذلؾ  ،ية اىمية كبيرة لياوروبا وأولت الدوؿ األأوروبفاليجرة قضية سياسية حاسمة في  ،والعشريف

مف واالستقرار في مف خالؿ ادراجيا في جميع سياستيا في المنطقة المتوسطية وربطتيا بمسائل األ
 .المنطقة

 أواًل: ظيور الجريمة المنظمة
مف أىـ التيديدات التي تواجو األمف الداخمي لعدد كبير مف الدوؿ، فقد الجريمة المنظمة  د  تع     
يواجو الدوؿ كافة، سواء كانت دواًل متقدمة أو نامية،  اً كبير  اً عناصرىا الجديدة تمثل خطر بت أصبح

ظاىرة قديمة كاف يطمق عمييا فػي السابق عصابات المافيا  تعد  فبالرغـ مف أف الجريمػػػػػػة المنظمة 
ء كانػت مافيا إيطالية أو أمريكية أو روسية إال أف أخطارىا كانت محدودة نسبيًا وتستيدؼ دوؿ سوا

مع نياية األلفية الثانية وبداية األلفية الثالثة وما شيده العالـ ولكف في السنوات األخيرة ، (42)محددة
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مػف تغيرات كثيرة سياسيو واقتصاديػػة واجتماعية وانفتاح اقتصادي وحريػة لمتجارة وسيولة تنقل 
وعممية  ياسية الذي رافقو ثورة معموماتيةالس حداثاأل واكب تسارع إذاألشخاص والبضائع بيف الدوؿ، 

ىائمة منذ نياية القرف العشريف، شيد العالـ تحوؿ حضاري وثقافي دعمو انفتاح العالـ وتكنولوجية 
إنشاء مجتمع تختفي فيو الحدود الجغرافية  إلىعمى مصراعيو لدخوؿ ظاىرة العولمة، واليادفة 

عف التدفق اإلعالمي  فضالً  ،بتشجيع حرية تنقل األشخاص، والمعمومات واألفكار والبضائع
حصرت العالـ  تكنولوجيا المعمومات وشبكتيا الرقمية التياآلتي مف األقمار الصناعية، و ي التمفزيون

 .(49)في ٌقرية صغيرة 
وانتشارىا لتصبح عابرة لمحدود الوطنية وخطرًا ييػدد  الجريمة المنظمة تطور إلىكل ذلؾ أدى      

فطبيعي أف تتكيف العصابات مع ىذا الوضع الجديد الذي خمف أشكاؿ إجرامية  ،معظـ دوؿ العالـ
وقت قريب تتميز  إلىية تتمثل في اختراؽ حدود الدوؿ بعد ما كانت أساسجديدة تشترؾ في سمات 

بالطابع المحمي، ميددة في طريقيا استقرار األنظمة السياسية وأمف المجتمع الدولي، بعبارة أخرى 
 إلىالمجاؿ العالمي الواسع، ومف القوقعة الداخمية  إلىمة مف المستوى القطري والمحدود انتقمت الجري

كل عمل يكوف خمفو  عد إلىالفضاء الخارجي، األمر الذي دفع فقياء القانوف الجنائي الدولي 
جريمة  المادي الربح إلىالعنف لتحقيق نشاطيا اإلجرامي وتيدؼ  عملجماعات معينة تست

 .(47)منظمة
دى التطوير التقني ودخوؿ الجريمة المنظمة مياديف جديده واتباعيا أنشطو وجرائـ تسعى مف أ    

باألشخاص واألعضاء  تجارتحقيق الربح، كتجارة المخدرات والسالح واآلثار والتحف واإل إلىورائيا 
ليا جسرًا يربط بيف الدوؿ النامية باتجاه الدوؿ  أصبحوغيرىا مف الجرائـ، ف مواؿالبشرية وغسيل األ

ية لتمارس نشاطيا وعممياتيا، فإذا كانت لألنترنت الكثير مف المزايا، فإف المجرموف وجدوا فيو وروباأل
فضاء  إلىغير المشروعة، فتحولت خالؿ بضع سنوات  عماؿضالتيـ ألنيا طريقة آمنة لترويج األ

انتياؾ الحياة  إلىفي العالـ الحقيقي ابتداًء مف االحتياؿ والسرقة،  باآلفات التي نصادفيا واسع ممئ
الجريمة العابرة لمحدود التي تستعمل الوسائل ثير بالمخدرات والبشر، ىذا وت تجارالخاصة، واإل

التكنولوجية الجديدة تحديات مف نوع اخر تكمف في صعوبة تصنيف النشاطات اإلجرامية ضمف 
وكذلؾ في ضعف وسائل  الوطنية، التشريعات الجنائية نصوص عمييا فيالجرائـ التقميدية الم

 .(48)المالحقة القضائية الوطنية التي تعترضيا مسائل التسميـ والمحاكمة وتنازع االختصاص الجنائي
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 :ي، ىمجاالً  48أكد تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة أف نشاط العصابات العابرة لمحدود يغطي     
، مواؿباألسمحة والمخدرات والبشر واألعضاء البشرية، والسرقة والخطف والقتل، وتبيض األ تجار)اإل

الفنية، خطف الطائرات والقرصنة البحرية،  عماؿ، سرقة األرىابوالفساد ورشوة الموظفيف، جرائـ اإل
مما جعميا  ،(49)(االحتياؿ عمى شركات التأميف، سرقة السيارات، جرائـ الكمبيوتر، جرائـ البيئة...

عمى الدوؿ الفقيرة بل  ةجو المجتمع الدولي ولـ تعد مقتصر واليامة التي توا ةأحد المشاكل الرئيس
أف الجريمة المنظمة عابرة لألوطاف ىو  إلىت آثارىا تطاؿ الدوؿ الغنية، وتجدر اإلشارة ىنا أصبح

اعتبرت الجريمة المنظمة صفة قد تمحق بالجريمة المنظمة وقد ال تمحق بيا فإف توافرت ىذه الصفة 
ف لـ تتوافر العبر  ( فقرة 4حددت المادة )و ت جريمة منظمة ترتكب داخل حدود الدوؿ، عد  وطنية وا 

، متى ـ4444الموقعة في باليرمو مف عاـ ( مف اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و 4)
الصاؽ صفة الجريمة المنظمة عبر  إلىوطنية، فأشارت االتفاقية الالجريمة المنظمة عبر  د  تع
في  تاذا ارت كب، و واحدة ةفي اكثر مف دول تذا ارت كبإ) :حد الشروط األتيةاذا توفرت بيا أ وطنيةال

في  اشراؼ عميياأل أو توجيوال أو اأو التخطيط لي عداددولة واحدة ولكف جرى جانب كبير مف األ
ة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشط افي دولة واحدة، ولكف قامت بارتكابي تاذا ارت كب، و دولة أخرى 

اثارًا شديدة في دولة  افي دولة واحدة، ولكف لي تذا ارت كبا  ، و اجرامية في أكثر مف دولة واحدة
 .(44)(أخرى 
 اأوروبالجريمة المنظمة و ثانيًا: 

 إلى 4444منظمة في  4944ية ارتفاع عدد منظمات الجريمة مف وروبرصد جياز الشرطة األ     
، جنسيات مختمفةيحمموف  أشخاص، وينشط في شبكات الجريمة المنظمة 4447في العاـ  2444

( ؿيوروبو لجياز الشرطة األوربية )بعضيـ يحمل أكثر مف جنسية، ويالحظ نائب المدير التنفيذي و 
الجريمة قدرات مينية في  تمتمؾ منظمات إذسوؽ الجريمة معقدة اليـو )ويل فاف غيمرت( أف 

)الذيف ال تتجاوز  رّص المتعددة األغراض ومنيا نشاطات القرصنة ألغراض استغالؿ الق   القرصنة
نات المصرفية، السطو عمى البيانات الشخصية والتزوير وغسيل ا، سرقة البيأعمارىـ سف البموغ(

كافة المواد المحظورة متوفرة في الشبكة العنكبوتية، وتنشط ثمث منظمات  تأصبحوقد ، ...مواؿاأل
تيريب الجنس البشري وما بات يعرؼ  تالجريمة في تيريب المخدرات فيما تتحرؾ األخرى في مجاال

)بالرؽ االبيض( وتيريب البضائع المزيفة، وتوفير المخدرات واألسمحة وغيرىا مف المنتجات 
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الالفت أن ليبيا  ":ونية، وقاؿ ويل فاف غيمرتريمة في شبكة مواقع غير القانالمحظورة وأدوات الج
  .(44)"مركز لتوزيع حشيش الكيف الذي ينتج في شمال إفريقيا إلىتحولت 

لنسب الجريمة المنظمة في الجاليات العربية  كبيرة اً ية أرقاموروبسجمت في العديد مف البمداف األ    
ف نسبة إيات الشرطة واألجيزة األمنية، فإحصائ فقعمى سبيل المثاؿ و يا إسبانية، ففي سالمواإل

 اإلصالحياتسجمت و حدود كبيرة،  إلىية والعربية متصاعدة ووصمت سالمالجريمة بيف الجاليات اإل
وكذلؾ السرقات  تعاطيياوتجارة المخدرات و  األجراـوالسجوف نسبًا عالية مف المتورطيف في قضايا 

مقرة في الذي أصدر )مركز البحوث المشتركة لمجريمة المنظمة عبر الوطنية( و ، (44)وتزوير الوثائق
"من ية بعنواف وروبعف الجريمة المنظمة األ تقريرًا شامالً  4442 أبريل /نيساف ، فيإيطاليا -وتورينت

 أعداد، تـ (Project OCP)والمعروؼ ب  التجارية المشروعة" عمالغير المشروعة لأل سواقاأل
ة المشاركة في الدراسة )فنمندا، وربيالتقرير بالتعاوف مع السمطات القانونية لكل مف الدوؿ األىذا 

التقرير تقدر العائدات المالية  إلىوالمممكة المتحدة(، واستنادًا  يا،إسبان، ىولندا، إيطاليا، إيرلندافرنسا، 
ميوف دوالر، ب (444) غير المشروعة والتي تديرىا شبكات الجريمة المنظمة بنحو سواؽلجميع األ

مثل  يةوروباألفي البمداف  سواؽقياس بعض األ إمكانيةمنخفضًا وذلؾ لعدـ  يعد  ولكف ىذا التقدير 
 وغيرىا مف النشاطات المخفية، فقد ركز المشروع مواؿبالبشر والقمار واالبتزاز واقتراض األ تجاراإل

عمى التقديرات المتاحة وشمل  استناداً السبعة  يةوروباألمشروعة في البمداف العمى النشاطات غير 
باألسمحة  تجارالييرويف والكوكاييف والقنب وغيرىا، وكذلؾ اإل :)تجارة المخدرات :النشاطات التالية

الضريبة في  والتيرب مفسرقة بالبشر وتيريب التبغ والتزوير واالبتزاز واالحتياؿ وال تجارالنارية واإل
  . )44 (تمؾ البمداف(

 اأوروبتتوسط  إذالموقع الجغرافي  إلىا فيعود أوروبانتشار الجريمة المنظمة في  أسباب أما    
 يعاني الذي والجنوب الغني بيف الشماؿ المنطقة تفصلو  العالـ، قمب المتوسط األبيض البحر منطقة
 العالمية، التجارة أو األفراد لتنقل ىاـ سواء معبر المنطقة مف جعل مما الفقر والحروب، ويالت
 خاصة، المتوسط وغرب عامة المتوسط األبيض البحر دوؿ تأصبحاالستراتيجي  الموقع ىذا وبفعل
 ، منيا:(40)مختمف أشكاال تتخذ تأصبح التي المنظمة الجريمة بينيا ومف عدة، مف مشاكل تعاني

 تجارة المخدرات. 0
مف  حققالتجارة غير الشرعية لممخدرات مف أىـ وأقدـ األنشطة لمجريمة المنظمة لما ت تعد     

العالمي  عماؿأف رقـ األ 4440 عاـأوضح تقرير صدر عف االمـ المتحدة و ، ةعائدات مالية ضخم
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% مف التجارة العالمية، 8مميوف دوالر سنويا، وىو ما يمثل نسبة  244 نحولتجارة المخدرات يقارب 
نتاج المخدرات تمثل مصدر الدخل الرئيس لكذل مالييف مف  0 نحوؾ قد بيف التقرير بأف زراعة وا 

أكبر منتج لمادة االفيوف، أذ يبمغ معدؿ  أفغانستاف تعد   إذفي أمريكا الالتينية وأسيا،  والسيماالسكاف، 
ت تجارة المخدرات بكل انواعيا مف أصبحوقد ، (42)طف سنويا 4244ا السنوي ما يقارب انتاجي

العوامل التي ليا انعكاسات سمبية عمى االنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في العالـ، 
وشكمت عالمًا جديدا خارج القانوف، وقد برزت تجارة المخدرات بشكل كبير خالؿ التسعينات عمى 

جاؿ حرية أكبر لممنظمات االجرامية والتي المسرح السياسي الدولي، فنياية الحرب الباردة اعطت م
انفتاح التجارة الدولية عمى حرية وسيولة انتقاؿ المخدرات، وذلؾ  وساعدتعمل في تجارة المخدرات 

 .(49)غـ مف الجيود المبذولة لمحاربتياعمى الر 
مف مف ابرز التيديدات عمى األ اً ا فقد أضحت تجارة المخدرات واحدأوروبأما فيما يخص     
ي مما تخمفو مف انعكاسات سمبيو عمى المجتمعات ىناؾ، فقد جاء في )تقرير لممرصد وروباأل
 نحوي ينفقوف وروبف مواطنو االتحاد األأليوروبوؿ، (، وا4449لعاـ  واإلدمافي لممخدرات وروباأل
المخدرات، وخالؿ مؤتمر صحافي عقد في بروكسل، شدد مديرا  أسواؽعمى  اً يورو سنويمميار ( 40)

نظمة، وتحدثا عف عمى تنوع الجريمة الم (روب فاينرايت)و (الكسيس غوسديل)يف المؤسستيف، ىات
التقرير الذي قدماه  يعد  بالبشر، و  تجارية واإلرىاباإل واألنشطةبيف تجارة المخدرات  العالقة الوثيقة

  إلىييدؼ  اً استراتيجي ، تحميالً (ديمتريس افراموبوليس)ي لمشؤوف الداخمية  وروببحضور المفوض األ
لما تشكمو التجارة غير  اً تقدير  األولىي، ويعطي لممرة وروباأل سياسات بمداف االتحاد أعدادتسييل 

نستدؿ مف خالؿ ، و )47)األقلمميار يورو عمى  (40)ي، وىو وروبالشرعية لممخدرات في االتحاد األ
 -42 أعمارييف مف مادة الكوكاييف ما بيف وروب( النسبة التي يتعاطاىا األشخاص األ4رقـ ) الشكل
90. 
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044 

 (4الشكل رقـ )
 (48)يبيف النسبة التي تتعاطاىا األوربيوف مف مادة الكوكاييف

 

 
 عاـ  90-42مف  األعماربسبب تعاطي المخدرات بيف  الوفياتنسبة يوضح  (0رقـ ) والشكل

 با.و ور أفي 

 (0الشكل رقـ )
 (49)بسبب تعاطي المخدرات  الوفياتيبيف نسبة 

 
لوفيات الناجمة عنيا مف تعاطييا وا كبيرأعاله حجـ استيالؾ المخدرات الكميف شاليتضح مف     

كبيرًا  دوراً  ؤدوف ية يوروبالمياجريف والذيف بحسب دوائر الشرطة األ إلىالتي يشار بأصابع االتياـ 
                  .األوربيةوترويجيا في األسواؽ بيا  تجاراإلومؤثرًا في 

عمى األوربية ي يظير بصورة منتظمة وشاممة بعد توقيع الدوؿ وروبالتعاوف األمني األ بدأ 
، وقد عممت ىذه االتفاقية عمى 4994ية المعروفة بمعاىدة ماستريخت، لعاـ وروبمعاىدة الوحدة األ
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044 

تسييل حركة السمع ورأس الماؿ والخدمات واألشخاص عبر حدود الدوؿ األعضاء، مما دفع 
مختمف الدوؿ األعضاء في المعاىدة  إلىتوسيع نطاؽ أنشطتيا ليمتد  إلىالمنظمات اإلجرامية 

جية، والمزايا التي توفرىا  التشريعات والقوانيف في تمؾ الدوؿ مف مستغمة الفجوات الموجودة في
ي وروبمف جية أخرى، وقد اتخذ االتحاد األ مواؿالحدود المفتوحة في سيولة حركة األشخاص واأل

ية وروبإنشاء وحدة المخدرات األ  مجموعة مف اإلجراءات في مجاؿ مكافحة الجريمة المنظمة وأىميا:
ي ومقرىا الىاي، وكانت ميمتيا األولية تبادؿ المعمومات بيف وروبيمي لالتحاد األداخل الييكل التنظ

، وتبادؿ المعمومات في مجاؿ األنشطة مواؿوكاالت تشريع القانوف في مجاؿ المخدرات وغسيل األ
في  تجاردولتيف فأكثر، وتدخل في نطاؽ ىذه الوحدة اإل إلىاإلجرامية المنظمة التي تمتد أثارىا 

غير المشروع في المواد المشعة والنووية، وشبكات اليجرة غير الشرعية، وتيريب  تجاررات واإلالمخد
 .(44)باألشخاص تجاراختصاصيا جرائـ اإل إلىالسيارات المسروقة، وأضيف 

أف ظاىرة المخدرات مف بيف أىـ عوامل االستقرار السياسي  مغاربي الشركاء االورو_ عد  
، وبالتالي يجب  واالقتصادي واالجتماعي بالدوؿ المعنية، سواء المنتجة أو المستيمكة ليذه السمـو

 أصبحالعمل بشكل مشترؾ مف أجل القضاء أو التقميل مف خطورة ىذه الظاىرة، وىذا المطمب قد 
 .(44)طار شاملإؿ مسار الشراكة في ضمف الضروريات الممحة الستكما

ازدىار وانتشار المخدرات فييا ناجـ عف المياجريف  أسبابية أف وروبالعديد مف الدوؿ األترى   
ف منطقة شماؿ إفريقيا ودوؿ الساحل أوروب إلىبيا وادخاليا  تجارالذيف يتولوف ميمة اإل ا، وا 

مكاف عبور لممخدرات  إلىوالصحراء تعرؼ تنامي تجارة المخدرات خاصة بعد إف تحولت المنطقة 
ا عبر إفريقيا الغربية ثـ أوروب إلىالصمبة مثل الييرويف، الكوكاييف، الكراؾ مف أمريكا الالتينية 

المخدرات  % مف 04ت المنطقة معبرا ألكثر مف أصبحالساحل اإلفريقي وعبر المغرب العربي، ف
كمغ  09تـّ حجز  4447يات قدميا مكتب األمـ المتحدة سنة إحصائنو حسب إالصمبة في العالـ، إذ 
ا أوروبأطناف مف المخدرات الموجية نحو شرؽ  0تـ حجز و مالييف دوالر،  44مف الكوكاييف بقيمة 

 مف بالقرب الكوكاييف عمى الحدود الجزائرية الماليةكمغ مف  72تـ حجز و العربي  المغربعف طريق 
مميوف  02 نحوقدرت قيمتيا بو  ،تمنراست مدينة مف الغربي الجنوب إلى كمـ 244 تنزاوتي منطقة
 .(44) دوالر
ي والمغاربي في الحد مف زيادة تفاقـ ظاىرة وروبتأتي المسؤولية المزدوجة لمطرفيف األو  

الضرورة العمل في أطار مشترؾ مف أجل احتواء مشكمة المخدرات، ومف المخدرات، وبالتالي فمف 
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040 

الواجب القياـ بمبادرات تنموية بيف الطرفيف بقصد فتح أنشطة إنتاجية بديمة في المناطق التي تنتشر 
لجميع انواع  اً مفتوح اً سوق يعد  ي والذي وروبمف قبل الجانب األ السيمافييا زراعو المخدرات، و 

أطناف مف الييرويف عبر طريق  9و 0ما بيف  يوروباألدوؿ االتحاد  إلىتدخل  المخدرات، فمثالً 
نما يدعو اً البمقاف شيري  القمق، الف شبكات تجارة وتيريب المخدرات  إلى، وىذا ليس باألمر الييف وا 

 .(44)ًا لشبكات الجريمة المنظمةرئيسممواًل ومحركًا  تعد  
 بيم )تجارة الرقيق األبيض( تجارتيريب المياجرين وال  . جريمة8

ا طموح أوروب إلىا، بات حمـ اليجرة أوروب إلى جنوبالمياجريف مف دوؿ عالـ ال أعدادازدياد بعد     
ي تشديد الحراسة عمى الحدود وروباتباع االتحاد األ إلى أدىاألمر الذي كبيرة مف فئة الشباب،  أعداد
احترفوا مينة تيريب البشر  اً ظيور تجار  إلىذلؾ أدى ية لمتصدي لميجرة القادمة الية، مما وروباأل

خرقًا لألمف الداخمي  يعد  أي دولة بطرؽ غير مشروعو، مما  حدودعبر البر والبحر والتسمل لدخوؿ 
لتمؾ العصابات  ضحيةً ء المياجريف في كثير مف األحياف وقوع ىؤال فضاًل عف، لتمؾ البمداف

 . اإلجرامية
 عدادظاىرة تيريب البشر عقب الحرب العالمية الثانية، ونشطت بيف الدوؿ الفقيرة ذات األ ةنشأ    

السكانية الكبيرة التي يرتفع فييا معدالت الفقر كغالبية الدوؿ االفريقية، وبعض الدوؿ االسيوية، ودوؿ 
تيريب البشر إما فردي أو منظـ، ففي التيريب الفردي يستخدـ شخص أو  ويكوف  أمريكا الجنوبية،

مجموعة صغيرة قوارب التيريب مقابل مبالغ معينة أو الصعود واالختباء في السفف البحرية والتجارية 
حرس السفف، أو بتسمقيا بعد السباحة نحوىا أثناء  فمةابمغومالحييا سواء  إدارتيادوف عمـ مف 

التفريغ، ومف ثـ يختفوف داخل قوارب النجاة أو المخازف، أو يتسمموف مف خالؿ عمميات الشحف و 
النقاط البرية التي تقل فييا مراكز المراقبة مف قبل حرس الحدود، أما تيريب البشر المنظـ فيتـ مف 
خالؿ عصابات منظمة مقابل مبالغ مالية عبر شبكات التيريب العالمية التي يعمل فييا مف ليـ خبرة 

ي قوانيف اليجرة والجنسية واالقامة، وممف عمموا في وكاالت السفر والسياحة وشركات النقل البري ف
عصابات التيريب الممرات البرية والبحرية التي ال تخضع لمتفتيش والرقابة مف  إذ تستعملوالبحري، 

تيريب التي رجاؿ الحدود مقابل مبالغ مالية دوف تقديـ ضمانات أمنية وصحية خالؿ رحمة ال قبل
 .(40)يتعرض فييا أحيانا المياجروف غير الشرعيوف لمغرؽ 

ا عبر طرؽ غير نظامية أوروبنحو والسيما  مسألة تدفق آالؼ الالجئيف مف العالـ العربي أثارت    
المخاوؼ مف أف يستغل المتشددوف ىذه الظروؼ ويتسمموف داخل موجات المياجريف ليشكموا فيما بعد 
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042 

المسؤولة عف إدارة الحدود في االتحاد  ي، وقد ذكرت وكالة فرونتكسوروباأل مفعمى األ اً خطر 
عف أغمبيـ  4442ي في عاـ وروبي أف أكثر مف ثمث مميوف مياجر والجئ دخموا االتحاد األوروباأل

 .(42)واليوناف والمجر إيطالياطريق 
يكوف عرضة لموقوع  إذية وروبالدوؿ األ إلىالمياجريف  انتقاؿبالبشر بعد  تجارظاىرة اإل تجري      

والنساء  قانوني ويشمل االستغالؿ لمرجاؿالبالبشر نتيجة لوضعو غير  تجارضحية لعصابات اإل
الجنسي واستغالؿ ويشمل االستغالؿ  ،واألطفاؿ وتمارسيا عصابات تعمل في تجارة الرقيق األبيض

باألطفاؿ ترتبط بظاىرة أكثر  تجارأو في تجارة بيع األعضاء، ىذا وظاىرة اإل العمل في السخرة
خطورة وىي الرؽ الجنسي وتمارسيا عصابات تعمل في تجارة الرقيق األبيض، وأكدت الدراسة التي 

أف تيريب البشر وخاصة األطفاؿ  (كالوس جونتر)األستاذ الدولية  العمل منظمة في الخبير قاـ بيا
األطفاؿ وتيريبيـ في الدوؿ لـ يعرؼ إال  ا الشرقية وأف تشغيلأوروبيشكل صناعة ضخمة في  أصبح
أف عصابات الجريمة  إلىوتوصل  ،عقب انييار أنظمة الحكـ الشيوعية في الدوؿ 4989عاـ 

 السيماو  ر،نيف بسرعة واكتشفت أف تيريب البشالمنظمة تمكنت مف العثور عمى ثغرات في القوا
لمقبوؿ بعمل يضيق أماميـ خيارات الحياة، ويضطر الكثيروف مف الناس األطفاؿ يعد نشاطًا مربحًا، 

في ظروؼ مف التعسف  بيـ تجاريتـ اإلو  ،وعامميف في الجنس باإلكراه ،أطفاؿ :ويعمل المالييف مف
ية وكرامتيـ لالنتياؾ ويعمل المالييف مف العامميف المنزلييف ساستتعرض حقوقيـ األ إذواالستغالؿ، 

وفي العالـ  ناعات الخطرة في ظروؼ قاسية وميينة،والمياجريف والعامميف في الجنس وفي الص
( مميوف فتى 444%( مف مجموع األطفاؿ، منيـ )44) نحو( مميوف طفل عامل، أي 498نحو)
أف  وقاؿ الخبير جونتر، (49)خطرة أعماؿيشتغموف في  ( مميوف فتاة، ونصف ىؤالء تقريبًا،98و)

عصابات الجريمة المنظمة كثفت مف عمميات تيريب البشر خالؿ السنوات الماضية بما في ذلؾ 
األطفاؿ وىو ما يحقق ليا أرباحًا تفوؽ أرباح تجارة المخدرات، ويأتي معظـ األطفاؿ الميربيف مف 

 .( 47)وفيا وألبانيا ورومانيا وبمغاريامولد
عف اختفاء عشرة آالؼ طفل مف الالجئيف بعد وصوليـ  4449ي نشر عاـ أوروبوكشف تقرير     
ت منظمة العفو الدولية  عد  ستغالؿ واالنتياكات، في حيف اال إلىا وتعرض عدد كبير منيـ أوروب إلى

"فرنسا أرض ي مع قضية الالجئيف مييف ومعيب، واعتبر رئيس جمعية وروبتعاطي دوؿ االتحاد األ
في تصريحات لػ"سكاي نيوز عربية" أف ىذا الرقـ يسمط الضوء عمى المأساة  (ري بيار ىن)، اليجرة"

أعتقد أن ال " :ا، بالرغـ مف تحفظو عمى دقتو، وقاؿأوروب إلىالكبرى التي يعيشيا الالجئوف األطفاؿ 
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049 

 ألف قاصر 011 إلى 31ية تقدر العدد ما بين وروبالمحددة فالسمطات األ  عدادأحد يعرف األ
ددة كميا ذات طابع ، واتخذ استغالؿ األطفاؿ  اشكااًل متع(48)"ي سنوياوروبيدخمون االتحاد األ 

 : (49)استغاللي، وىي
 .تجار% مف حاالت اإل79أ. االستغالؿ الجنسي: الذي يمثل 

 %.48ب. السخرة في العمل: تقدره منظمة األمـ المتحدة بنسبة 
 %.4ج. تجارة األعضاء البشرية بنسبة 

ية والمدة ما بيف وروببالبشر بحسب المنطقة األ تجاراإل أعماؿ( طبيعة 2رقـ )شكل ويوضح ال    
الرجاؿ المستغميف في تجارة البشر في القارة  أعداد( 9رقـ )شكل يوضح الكما  ،(4444-4440)
 .(4444-4447ية ما بيف )وروباأل

 (2الشكل رقـ )
 (04)طبيعة أعماؿ اإلتجار بالبشر يبيف
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047 

 (9الشكل رقـ )
 (04)أعداد الرجاؿ المستغميف في تجارة البشر في القارة األوروبية

في الترويج ليذه التجارة، إذا سممنا  اً كبير  اً دور  (تشبكة المعمومات الدولية )األنترن استعماؿ أدى     
يا في استغالؿ البشر استعمالفيي كذلؾ أداة أحسنت الدوائر اإلجرامية  ،سوؽ لمختمف المنتجات ياأن

سوؽ إباحية تجارية تدر بالييف المميارات عمى أصحابيا،  إلىعمى رأسيـ األطفاؿ والنساء، فتحولت 
بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة مربحة  تجاريات األمـ المتحدة تضع اإلإحصائفميس غريبًا أف 

بالبشر بيف أكبر مصادر الربح غير المشروع في  تجارفي العالـ بعد األسمحة والمخدرات، ويأتي اإل
( بمدًا 448( جنسية في )449، وقع ضحيتو أشخاص مف )4444و 4447فبيف عامي  ،العالـ

 .(04)منيـ نساء %( 94- 22كانت النسبة )
مافيا الدعارة لتيريب النساء مف دوؿ  ظيورا بأوروببالنساء تنتشر في  تجاربدأت ظاىرة اإل    
ا الشرقية بعد انييار النظاـ الشيوعي في ىذه البالد وتطبيق إجراءات تحررية لمتجارة أوروب

والمعامالت المختمفة مع تخفيف الرقابة عمى الحدود الدولية، وأشار أحد التقارير الصادرة عف 
ًا مف ا الشرقية ىربأوروبف العديد مف الفتيات يتركف أ إلىالمنظمة الدولية لميجرة ومقرىا في جينيف، 

، عاـ 44و 42الفقر والبطالة والبحث عف الثراء في الغرب، واف اعمار ىؤالء الفتيات يتراوح بيف 
ا لمعمل في بعض الميف الحرة، مثل المضيفات في المالىي والفنادؽ، والراقصات، أوروب إلىيذىبف 

دعارة بواسطة بعض ممارسة ال إلى األمروالكوافيرات، والخادمات، والتجميل وغيرىا، ثـ ينتيي بيف 
العصابات او سماسرة الرقيق األبيض، ويوضح التقرير اف العصابات التي تدير ىذه التجارة، تتمتع 
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والوحشية والتيديد بالقتل  رىابتتسـ بالعنف واإل بدرجة عالية مف التنظيـ والسرية، وتستخدـ وسائل
ونظرًا ألف ىذه التجارة لـ تعد قاصرة عمى الحدود ، (04)رسة الرذيمةوحرؽ المنازؿ لمف تمتنع عف مما

عدة دوؿ في آف واحد، ومف ثـ تتجو ىذه  إلىالجغرافية لمدولة الواحدة، اتسع نطاقيا ليصل 
المحقق مف التجارة غير المشروعة في حسابات سرية في البنوؾ االجنبية لدخل ايداع ا إلىالعصابات 

وؿ العالـ، وتقّدر بعض المصادر حجـ تجارة النساء حسب وفروعيا التي تنتشر في مناطق متعددة ح
 .(00)مميار دوالر عمى مستوى العالـ 452بنحو  4990تقديرات عاـ 

مياجر يستخدم  "في الحاالت التالية:يجري بالبشر  تجاراإل أفوترى المنظمة الدولية لميجرة،      
ء داخل الحدود الوطنية أو سواالبيع أو التوظيف أو النقل، ومن ثم بصورة شرعية بالخطف، 

أو بشكل أو آخر، بواسطة الخداع أو الكراه عن طريق وسطاء  اً اقتصادي واستغاللثم  ،خارجيا
 .(02)"يةساسلحقوق النسان األ اً انتياكذلك يعد و ،)تجار( يجنون فائدة

 موالغسيل األ .5
الناتجة  مواؿالعممية التي يحاوؿ مف خالليا مرتكبو الجرائـ المختمفة إخفاء حقيقة مصادر األ ىي    

 أعماؿناتجة عف  مواؿغير المشروعة بحيث يصعب التعرؼ عمى ما إذا كانت ىذه األ عماؿعف األ
أشكاؿ أخرى مف  إلى عماؿىو تحويل السيولة الناتجة عف ىذه األ يااليدؼ منو  أـ ال، مشروعة

األصوؿ بما يساعد عمى تاميف تدفق ىذه العائدات المالية غير المشروعة بحيث يمكف فيما بعد 
" أي :عمى أنيا مواؿوتعرؼ عممية غسل األ ،(09)مشروعة وقانونية أعماؿيا أو استثمارىا في استعمال

مباشرة عف اشرة أو غير الناتجة بصورة مب مواؿفعل يرتكب مف شأنو إيجاد تبرير كاذب لمصدر األ
يـ في عممية توظيف أو إخفاء أو تحويل مثل ىذه العائدات غير نشاط غير مشروع، أو يس

تمر عممية الغسل عبر مراحل معقدة بيدؼ و  "،مواؿالمشروعة ، إلضفاء الصبغة الشرعية عمى األ
تحوؿ أو باألحرى تيرب عبر الوسائل االلكترونية ألي نقطة مف  ذإمصدرىا،  إلىمنع الوصوؿ 

 .(07)العالـ إلدخاليا في أنشطة استثمارية كموارد مشروعة
قسميف: ضيق  إلى مواؿانقسمت التشريعات واآلراء الفقيية القانونية في تعريف تبييض األ     

غير المشروعة الناتجة عف تجارة المخدرات،  مواؿيقتصر التعريف الضيق لمتبييض عمى األ ،وواسع
التوصية الصادرة عف مجمس و ، 4988ومف ىذه التشريعات واآلراء الفقيية: اتفاقية فيينا عاـ 

غير  مواؿ، فيشمل جميع األمواؿ. أما التعريف الواسع لتبييض األ4994ية عاـ وروبالمجموعة األ
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، وليس فػقط تمؾ الناتجة عف تجارة محرمة دولياً ال عماؿالناتجة عف جميع الجرائـ واأل المشروعة
 .(08)المخدرات

انخفاض  إلىمنشاط غير المشروع لعصابات الجريمة المنظمة لالمخاطر االقتصادية  تؤدي    
الدخل القومي وانخفاض معدؿ االدخار المحمي وارتفاع معدؿ التضخـ وانحدار قيمة العممة الوطنية 

خارج الدولة وخسارة أىـ عناصر اإلنتاج وىو راس الماؿ  إلى مواؿوتشويو المنافسة بسبب تيريب األ
يضخ كميات و ا إخفاء مصدرىا وشرعيتي إلى مواؿمما يعطل اإلنتاج والخدمات، يؤدي غسيل األ

 .(09)مالية بصورة عشوائية وغير مدروسةفي الدورة النقدية وال مواؿضخمة مف األ
 التي ترتبط بالجريمة المنظمةحدثة مف الجرائـ المست مواؿجريمة غسيل األ يتضح مما سبق إف    
وتيريب األسمحة والمخدرات والقمار والسرقة  رىابسيما جرائـ اإلالو ، يـ المياجروف في ازدىارىايسو 

 ، جميع مف رغـ عمى الوالخطف والفساد السياسي وغيرىا مف الجرائـ التي يزيد حجميا يوما بعد يـو
وباتخاذىا  ةعناصر تمؾ الجريمة عمى أكثر مف دول تتوزعإذ لمتصدي ليا،  يةالجيود المحمية والدول

ا عمى االقتصاد الدولي، لذلؾ زادت قناعو المجتمع الدولي عمى زاد خطرىا وتبعاتي وقد الطابع الدولي
 ضرورة مجابيو ىذه الجريمة والقضاء عمييا.

 تيريب األسمحة .0
تستغل المنظمات اإلجرامية بؤر التوتر الحاصمة عبر مختمف دوؿ العالـ لممتاجرة باألسمحة،     

بقيمو مميار  وذخائر ةأف اسمح 4982عاـ تحدة األمريكية بحيث أقرت دائرة الدفاع بالواليات الم
 4444يات عاـ إحصائ، ويبمغ عدد األسمحة المتداولة في العالـ حسب اً دوالر تضيع أو تسرؽ سنوي

مميوف قطعة بإفريقيا لوحدىا، أي  444مميوف قطعة منيا  244الصادرة عف مؤتمر األمـ المتحدة 
التي يشيدىا  09نزاع مف بيف  09تعمل في فرد، والسالح الخفيف مس 44سالح واحد مستعمل لكل 

 .(24)مالييف جريح 2مالييف شخص و 0قتل ، والذي تسبب في م4994العالـ منذ عاـ 
وبداية  4449عاـشيدت سوؽ تيريب األسمحة بجنوب المتوسط نشاطًا غير مسبوقًا في نياية     
دوؿ شماؿ  إلىباألسمحة وتيريبيا  تجارالساحل ثاني أكبر سوؽ عالمي لإل أصبح إذ، 4447 عاـ

يـ في انتعاش ىذه السوؽ وسيل ترويج األسمحة الميربة تكاثر المواجيات سأالمتوسط، ومما 
المسمحة والمعارؾ في بعض دوؿ المنطقة )كمالي والصوماؿ وموريتانيا..( خالؿ السنوات العشر 

ردية والذخيرة الخفيفة كتدبير احترازي في امتالؾ األسمحة الف إلىاألخيرة، إذ عمد الكثير مف المدنييف 
ة مدظل ىواجس ومخاوؼ مف تطورات قد تقوض دعائـ السمـ الداخمي بجممة مف المناطق، وفي 
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التخمص مف تمؾ األسمحة بأثمنة قد ترتفع أو تتدنى حسب العرض  إلىاليدوء النسبي يسعى ىؤالء 
المافيات  إلىسمحة بطرؽ أسيل مف المجوء والطمب، وقد شكل ىؤالء مصدرا ميما لتزويد السوؽ باأل

 .(24)التقميدية المتخصصة في تيريب السالح
لمتصدي  الدوؿ األوربية يجرة، اذ سعتي مف الوروبالتخوؼ والقمق األ أسبابمما تقدـ يتضح لنا     

عمى األمف  أثار، لما ينجـ عف اليجرة غير الشرعية تحديدًا مف ااتيمسوغو ثارىا ليا والحد مف أ
 أظيرتية الدموية والتي رىابا موجة مف اليجمات اإلأوروبشيدت  إذي واستقرار دوؿ االتحاد، وروباأل

ية وظيور سالمالعربية والديانة اإل األصوؿية أف منفذييا مف المياجريف ذوي وروبتحريات الشرطة األ
ينفذوف اجندة خارجية تسعى لزعزعة ذئاب منفردة مف المتطرفيف المتأثريف بأفكار متشددة والذيف 

وكذلؾ  ،تداعيات اليجرة عمى األمف الداخمي والمجتمعي فضاًل عفية، وروباستقرار القارة األ
االقتصادي وذلؾ بسبب البطالة التي تواجو المياجريف في بمدانيـ الجديدة والتي تدفعيـ لالنخراط في 

بالمخدرات والتزوير  تجارالمضيف ليـ كاإل عصابات الجريمة المنظمة ونشرىـ لعادات تسئ لمبمد
 والدعارة وغيرىا مف النشاطات غير القانونية .

 الخاتمة 
نفت     ية وروبي، وتغيرت النظرة األوروبمف األية كأحد ميددات األوروبلدى الدوؿ األ اليجرة ص 

نسانيةً  اجتماعيةً  مسالةً ي معيا فقديمًا كاف ينظر الييا وروبوالتعامل األ ت الدوؿ أصبحواالف  ،وا 
تغيرات الجديدة التي طرأت عمى موذلؾ بسبب ال ،بحتو أمنية عمى أنيا حالةية تتعامل معيا وروباأل

الدولي والمنظمات  رىابإلاوظيور خطر  ،4444 سبتمبر/ أيموؿ 44 أحداثالمجتمع الدولي بعد 
والتحوؿ في  الوطنيةية وانتشار الفكر المتطرؼ وشبكات الجريمة المنظمة العابرة لمحدود رىاباإل
ية التي رىاباإل عماؿبعد األ السيماو  ،مف اإلنساني والمجتمعياأل إلىمف القومي مف مف األيوـ األفم

 إلىي ينظر وروبالمواطف األ أصبحفوبيا بحيث  سالـا وخطر الذئاب المنفردة وتزايد اإلأوروب ضربت
ية والتماسؾ وروبالميدد لميوية األ وانو ،المياجر ذو المالمح الشرقية والمسمـ كأنو قنبمة موقوتو

  .يوروبالقومي األ
وسياسية  ةمنيأية مف نواحي وروبتداعياتيا وآثارىا السمبية عمى المجتمعات والدوؿ األ ميجرةل    

ي، وروبيمت بشكل كبير في عدـ االستقرار األمني األأس، فمف الناحية االمنية واقتصادية واجتماعية
القياـ  إلىية المتطرفة التي تدعوا مناصرييا رىابالدولي والمنظمات اإل رىاببعد ظيور اإل السيماو 

 فعميتيديد  إلىية أدى رىابازدياد اليجمات اإلف وأا، أوروبية في إرىابوعمميات  أمنيةبخروقات 
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عدـ  إلى أدتبالتالي و  ،لمتصدي لظاىرة اليجرة ةمنيأ جراءاتاالو  وسائلمف ال مجموعة يوروباأل

 إلىية تسعى إرىابمنظمات  إلىوبيف مف ينتموف  مف بمده التفريق بيف الالجئ اليارب مف الموت
 .وزعزعة األمف واالستقرار وخمق الفوضى قتل وتخريب أعماؿالقياـ ب
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