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 الشزعيين غير املهاحزين عىد أوروبا في إلاوساوي للحضامن الاححماعية الحصورات

 الشزيف محمد حامعة الاححماعية واملشكالت الشباب مخبر  -وإلاوساهية الاححماعية مالعلو كلية ،عقاقىية مها. د
 الجزار مساعدية،

  

 :امللخص

يت غحر الهجغة ْاَغة بحن القائمت الٗالقت جدليل و قغح بهضف الىعقت َظٍ حاءث     ألوعوبا الاحخماٖيت الخهىعاث و الكٖغ

يت غحر للهجغة اإلادلل و فاإلاالخٔ. ؤلاوؿاوي الخًامً مىٓىعر مً  مل بخًافغ يقغ ااجؼائغرر اإلاجخم٘ ٖلى جضاٖياتها و الكٖغ
 خياة ٖلى ألازغ بالغ لها مان هفؿيت ٖىامل جهىيً في ااخًاعيت و الخاعيسيت ختى و الاحخماٖيت و الاقخهاصيت الٗىامل مً

 إلى ػص..... الاحخماٖيت اإلاكنالث و آلافاث م٘ الكغائيت القضعة واهسفاى الفقغ و البُالت مً مل فامتزحذ. قغاعاجه و الفغص
غرر ٖيكها وأهماٍ أوعوبا بدًاعة الاهبهاع طالو  بأعقى اإلاماعؽ ؤلاوؿاوي الخًامً و اإلاهاهت ااخقىرر و ااخغياث و  خنمها َو

 للهجغة اإلابرع ختى و اإلاىحه و اإلادغك بمثابت ماهذ و ألاوعوبيت الضوىر خىىر  احخماٖيت جهىعاث و أخهام فدكهلذ. مٗاهيه

يت غحر . الكٖغ

 إُٖاء ٖلى حؿاٖضَم ألافغاص مً الٗضيض بحن مكترلت أفهاع و مكاٖغ و ججاعب و لخاعيش اوٗهاؽ الاحخماٖيت فالخهىعاث   

. اإلاىاؾبت الؿلىلياث وبىاء اإلاالئم بالخىحيه الخهىعر إلاىيٕى باليؿبت بالخمىق٘ حؿمذ إط, مماعؾاتهم و لخهغفاتهم مٗنى

خماص جم    أؾئلت ٖضة ٖلى ؤلاحابت مداولحن, الضعاؾت بمىيٕى اإلاخٗلقت ألاصبياث مًمىنر جدليل و الىنفي اإلاىهج ٖلى الٖا
يت غحر الهجغة: مىيٕى خىىر   و بىاءَا ليفيت و  ألاوعوبي ؤلاوؿاوي للخًامً الاحخماٖيت الخهىعاث, ااجؼائغ في الكٖغ

ا . وجأزحَر

 

 :مقدمة

اث جالقي في َام صوعر لها للمسلىقاث، َبيٗيت احخماٖيت ْاَغة الهجغة    جاعيسيت ومماعؾت مىهيت صوعة رٌف. البكغيت اإلاجمٖى
 آفت إلى ٖاصر َبيعي همِ مً جدىىر اإلافهىم َظا أن غحر. اإلاضهيت ووكأة ؤلاوؿاهيت ااخًاعاث جهىيً في ألازغ أبٗض لها مان

ت أمام مُغوخا خقيقيا جدضيا فأنبدذ, وألامً الاؾخقغاع تهضص  نىفذ خيث  ٖنها، الىاحمت للمساَغ هٓغا الضوليت اإلاجمٖى

 .وألاؾلخت باإلاسضعاث اإلاخاحغة بٗض الثالثت اإلاغجبت في

يت غحر الهجغةف            الم وؾائل جنكفه ما أن إال ؾغيت بهىعة ججغير ماهذ وإن ٖاإلايت، ْاَغة قٖغ  وأزغي، فترة بحن ؤلٖا

 مؿاخت ٖلى جمخض إط, الدكافه أو لكفه مً بها للقائمحن الٗازغ ااخٔ أو الهضف، حكاء ما أو منها، يٓهغ ما ٖلى يضى

 .اليىم ٖالم صوىر غالبيت

ر وطلو الهجغة َظٍ حجم جدضيض بمهان الهٗىبت فمً          
ًا
 أنىاف ٖلى يخىّػٕ الؿغرر اإلاهاحغ مىنر َبيٗتها، إلى هٓغا

يحن، غحر اإلاهاحغيً ٖضص خىىر الخقضيغاث جًاعب يفّؿغ ما َظا ولٗل مخٗضصة ر الضوليت الٗمل فمىٓمت الكٖغ
ًا
 حجم جقّضع مثال
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يت غحر الهجغة  َظٍ حجم يبلغ اإلاخدضة، لؤلمم ألازحرة الخقضيغاث وخؿب الٗالم، في اإلاهاحغيً ٖضص مً ٪15و 10 بحن الكٖغ

 بدىالي ألاوعوبي ؤلاجداص صوىر إلى القاهىهيت غحر الهجغة حجم قّضعث الضوليت الهجغة مىٓمت أن لما شخو، مليىنر 178 الهجغة
(.  25م, 2009, مليمىبز مايهل)  شخو مليىنر 1.5

 :إلاشكالية  –1

يت غحر الهجغة جىامذ ااجؼائغ في            َاحؿا وأنبدذ ااجؼائغيت الٗاميت باللغت" ااخغاقت" بٓاَغة ٖنها يٗغف ما أو الكٖغ
 في إما الٓاَغة َظٍ جىٗنـ خيث ااجؼائغر، اإلاجخم٘ مً مسخلفت و واؾٗت قغائذ وؾِ الهجغة َمىح مً وجسىفا واوكغاال

 أن مً زحر ااخىث يأملني"    : مثل الٗمىميت واإلاؤؾؿاث الٗماعاث حضعان ٖلى هقغأَا أو وؿمٗها التي اإلاقىالث مً الٗضيض
 فًاءاث في َظا مً ألثر بل الفً فًاءاث و اإلاالٖب مضعحاث في به يهخف الخدضر إلاكغوٕ لٗىىان أو, "الضوص يأملني

 جدضيا إلى احخماٖيت ْاَغة مً ليخدىىر واإلاباَاة، ( النغامت)  بالىيف ولهيقا احخماٖيا ومقبىال الاحخماٖيت الكبهاث

 . (19 م, 2009, بىقايلت) الضيييت وختى وألازالقيت الاحخماٖيت والًىابِ القاهىهيت لؤلهٓمت

يت غحر للهجغة اإلادلل و اإلاالخٔ إن            الاقخهاصيت الٗىامل مً مل بخًافغ يقّغر ااجؼائغرر اإلاجخم٘ ٖلى جضاٖياتها و الكٖغ

 فامتزحذ. قغاعاجه و الفغص خياة ٖلى الٗميق ألازغ لها مان هفؿيت ٖىامل جهىيً في ااخًاعيت و الخاعيسيت ختى و الاحخماٖيت و
 الخاعيسيت الغواؾب طالو إلى يف الاحخماٖيت اإلاكنالث و آلافاث م٘ الكغائيت القضعة واهسفاى الفقغ و البُالت مً مل

غرر ٖيكها وأهماٍ أوعوبا بدًاعة الاهبهاع و الاؾخٗماع لؿياؾت  الخًامً و ااخقىرر و القىاهحن إلاسخلف جُبيقها و  خنمها َو

يت غحر للهجغة اإلابرع ختى و اإلاىحه و اإلادغك بمثابت ماهذ احخماٖيت جهىعاث و أخهام فدكهلذ, ؤلاوؿاوي .  الكٖغ

 هدلخه في الغالب باقخضاء مىل٘ صائما اإلاغلىب إن: " قاى خحن الكهحرة مقضمخه في ناصقا زلضونر ابً الاحخمإ ٖالم يهىنر قض و

 ؾيار في الغغبت و ٖيكه َغيقت و ألازغ بضهيا فاالهبهاع(. 68م, 2007, هجاح" )ٖىائضٍ و أخىاله وؾائغ وملبؿه أمله و
 يطخىنر الكباب ججٗل ملها, اإلاؿخقبل ألاوعوبي البلض َىيت جقمو جأمل و اإلاجؼاة الهىيت و الظاث ًٖ البدث و الاغتراب

يت غحر الهجغة هي فما.  بها يغامغون و بأعواخهم  الٗىامل و الٗبىعر مىافظ هي ما و ااجؼائغ؟ في جُىعث ليف و ؟ الكٖغ

يت غحر الهجغة مٗالم هي ما أزغير بهفت أو..... لها؟ اإلاؿببت  و ألوعوبا الاحخماٖيت الخهىعاث هي ما و ااجؼائغ؟ في الكٖغ
يحن؟ غحر اإلاهاحغيً ٖىض الاحخماعي الخًامً  الكٖغ

 :الدراسة أهمية  –2

 و آفت الؿغيت الهجغة فٓاَغة. مدليا و ٖاإلايا اهدكاٍع و زُىعجه,  لُبيٗخه هٓغا احخماٖيت أَميت اإلاىيٕى يندس ي           
م ازخالف ٖلى ااجؼائغرر اإلاجخم٘ مً واؾٗت فئت تهضص ػالذ ال و َضصث احخماٖيت مكهلت  الخٗليميت مؿخىياتهم و أٖماَع

يت غحر للهجغة ااخفيت ألاؾباب ٖلى الٗلميت بالضعاؾت الىقىف الًغوعرر مً فهان, والاحخماٖيت  جدليل زالى مً الكٖغ
 عخالث في بدياتهم يغامغون الظيً أولئو ٖىض أوعوبا في ؤلاوؿاوي للخًامً الاحخماٖيت الخهىعاث بحن و بينها القائمت الٗالقت

. ااجؼائغرر اإلاجخم٘ إنالح في اإلاؿاَمت  بظالو مداولحن. اإلاىث

 ٖلم,  الاحخماعي الىفـ ٖلم, الىفـ ٖلم ميضان في الٗلمي البدث إزغاء في جخمثل ٖلميت أَميت أيًا للمىيٕى     

.  ؤلاوؿاهيت و الاحخماٖيت الٗلىم مسخلف و الخاعيش و  الاحخمإ
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 بعجلت النهىى قأنها مً بكغيت زغوة و  لفاءاث مً البالص جسؿٍغ إلاا هٓغا اقخهاصيت أَميت اإلاىيٕى يندس ي لما           

 . الاقخهاص

 .ااجؼائغرر اإلاجخم٘ في الؿائضة الخهىعاث ٖلى هٓغة إلقاء أو الؿخاع لكف في فخنمً الٗمليت ألاَميت أّما           

 فهم في  الؿلُاث منها حؿخفيض جىنياث و جدليالث,  هخائج مً ؾخقّضمه فيما للضعاؾت الٗمليت ألاَميت جخألض لما           

ا مً للخّضر هاحٗت اؾتراججياث لىي٘ الٓاَغة . أزاَع

 :الدراسة أهداف  –3

 اإلاهاحغيً ٖىض فيها ؤلاوؿاوي للخًامً جدضيضا و ألوعوبا الاحخماٖيت الخهىعاث مٗغفت يخمثل مدىعر َضف للضعاؾت          

يحن غحر : في جخمثل أزغير أؾاؾيت أَضاف  لها لما, الكٖغ

 غحر الهجغة مىيٕى لضعاؾت اإلاجاى بفخذ طلو و الاحخماٖيت و ؤلاوؿاهيت الٗلىم ميضان في الٗلميت اإلاٗغفت إزغاء -1

يت . فيها البدث مجاى جىؾي٘ و بالٓاَغة لالَخمام للباخثحن خافؼ إُٖاء و الكٖغ

يت غحر الهجغة بمفهىم الخٗغيف -2  و الاحخماعي-الىفس ي الٗامل بحن يغبُان اللظان و الاحخماٖيت الخهىعاث, الكٖغ
 .الخاعيخي الٗامل

 مجغص يبقى ال ختى, اليىميت خياجىا ٖلى اوٗهاؾاجه و أزٍغ لخبيان اإلاٗغفي لمه جدليل و الىفس ي البٗض  اؾخغالى  -3
 . فقِ جغوي خهاياث و حؿغص نفداث

 .أماصيميت و ٖمليت اقتراخاث و جىنياث يىءَا ٖلى يبنى جدليليت هخائج بخقضيم اإلاجخم٘ إنالح في اإلاؿاَمت -4

: آلاجيت اإلاهُلخاث جدضيض البدث َظا في ؾيخم  :املصطلحات ثحديد-4

 َى لما الهجغة لقاهىنر مسالفت ؾغيت بُغيقت أزغ إلى مهان مً حماٖاث أو أفغاص اهخقاى هي :الشزعية غير الهجزة 1  –4
يت غحر بالهجغة يقهض ااجؼائغ في, (20.م, 2012, اإلاسضامي. ) صوليا ٖليت مخٗاعف  مغاصعة: ااخغقت أو الؿغيت الهجغة أو الكٖغ

 ًٖ ؾىاء, مؼوعة بىزائق أو عؾميت ؾفغ وزائق بضونر إّما أزغير لضوىر أعاض ي إلى الدؿلل و ااجؼائغرر التراب مغاصعة مداولت أو
 .ااجى أو البدغ أو البر َغيق

ت ًٖ ٖباعة :الاححماعية الحصورات 4-2 . مٗحن مىيٕى خىىر اإلاٗخقضاث و اإلاىاقف و آلاعاء و اإلاٗلىماث مً مىٓمت مجمٖى
 مً مٗاقه و الفغص جاعيش مً جدكهل إط احخماٖيا مقؿمت و مبييت جهىنر خيث ااجماٖت و الفغص بحن الاحخماعي الغابِ حكهل
يت و زاهيت حهت مً الفغص إليه ييخمي الظر ألايضيىلىجي و الاحخماعي اليؿق أو الىٓام و حهت  الفغص يقيمها التي الغوابِ هٖى

 بتهيئتهم ؾلىلياتهم و الىاؽ جهغفاث جبريغ و الىاق٘ فهم ٖلى الخهىعاث َظٍ حٗمل. أزغير حهت مً الاحخماعي الىٓام صازل

 (Abric ; 2003. P ; 8) .ما مىيٕى خىىر مدضصة بُغيقت لالؾخجابت

ا. الؿب٘ الٗالم قاعاث إخضي أوعوبا  : أوروبا 4-3  مً يدضَا. صولت 49  مً جخهىنر لبحرة حؼيغة قبه أو قاعة قبه حٗض وحغغافيًا
لس ي اإلاديِ الكغرر مً أما قؼويً وبدغ القىقاػ وحباى ألاوعاى حباى الغغب مً و الكمالي اإلاخجمض اإلاديِ الكماى  و ,ألَا

 م2ً ( % 7.1 لم مليىنر 10.180  مؿاخت ٖلى جمخض. ااجىىب نم القىقاػ ومىُقت ألاؾىص والبدغ اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ

 ). ألاعى ؾهان مً ( % 11 وؿمت مليىنر 700 ًٖ ؾهانها ٖضص يؼيض(.  ألاعى مؿاخت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 أر أوعوبا غغب مً جدالفذ التي الثقافيت و الاقخهاصيت و الؿياؾيت القىير جلو بأوعوبا الضعاؾت َظٍ في هقهضٍ وما            

 ٖضالت و ٖاليت بدغيت و مغجف٘ مٗيص ي بمؿخىير جخمخ٘ التي و(  أوعوبا وؾِ و قغرر  صوىر صونر فقِ)  ألوعوبي الاجداص صوىر

 ألاقلياث وخقىرر ؤلاوؿان خقىرر اخترم و القاهىنر صولت و الضيمقغاَيت جًمً مؿخقلت مؤؾؿاث مً  لها إلاا.لبحرة احخماٖيت
. ؤلاوؿاوي الخًامً و

 التزام و ألافغاص بحن حٗاونر َى  و. أصائه مً يقهغ ما ألازغ ًٖ يؤصر أن فغص مل التزام َى اللغت في: إلاوساوي الحضامن 4-4
 وخضة يمً ااخًاعرر" ألازغ" و"  هدً"  بمقخًاٍ فيضمج الٗام البكغرر بمفهىمه أو ؤلاوؿاوي الخًامً أما. الغحر هدى قىير

 و الؿالم يؿىصٍ مىار ْل في مخماؾو صولي مجخم٘ بىاء إلى يهضف إط. الضيً و الثقافت و ااجيـ فىاعرر صازلها جيخفي قاملت
( 108.  م, 2003, الهغماس ي.)الخٗاونر و الدؿامذ

: البحث مىهجية  –5

 إلى الجزوى صونر منخبي بدث ًٖ ٖباعة فهى. أَضافه و أؾئلخه, البدث مكهلت و يخالءم ألهه الىنفي اإلاىهج اؾخسضم           

يت غحر الهجغة: بمىيٕى اإلاغجبُت ألاصبياث مدخىير جدليل ٖلى اٖخمض. اإلايضان  بخًامنها أوعوبا, الاحخماٖيت الخهىعاث, الكٖغ

 . الفغوؿيت و الٗغبيت بحن اللغت في  امتزحذ مغاح٘ هي و ؤلاوؿاوي

ت ٖلى البدث اعجنؼ : إلى ألازحرة َظٍ قؿمذ و الضعاؾت إلاىيٕى اإلاخىاولت اإلاقاالث و النخب مً مجمٖى

. هفس ي اججاٍ طاث مغاح٘ -

 . احخماعي هفس ي اججاٍ طاث مغاح٘ -

 . قاهىوي و جاعيخي اججاٍ طاث مغاح٘ -

خماص جم لما . أٖالٍ إليها اإلاكاع البدث أؾئلت ٖلى ؤلاحابت مً للخمنً اإلاٗغفي النم َظا إلاسخلف اإلاًمىنر جدليل ٖلى الٖا

 :ثحليلها و البحث هحائج  –6

 الجزائز؟ في الشزعية غير الهجزة معالم هي ما:  ول  البحث سؤال

 :الجزائز في الشزعية غير الهجزة ثطور   -أ

 صونر بها ألانضقاء و ألاقاعب بٌٗ وحىص و واللغت الاؾخٗماع بدنم فغوؿا باججاٍ بااجؼائغ الؿغيت الهجغة ماهذ بضايت          

 ٖمق في جًغب خًاعتها أن و زانت الؿهاهيت للخغماث مهما و أؾاؾيا مدىا الػالذ و ماهذ فأوعوبا .مدضص جاعيش في الخضقيق

 مغ ٖلى أفًل بدياة الغاغبحن مً الٗضيض أهٓاع مدِ حٗلها مما الٗالم يخىؾِ الظر ااجغغافي إلاىقٗها هٓغا و, الخاعيش

 .الؿىحن

 قماى مىُقت مً الهجغة شجٗذ قض و. بلض أر إلى الضزىىر بؿهىلت الؿابقت الخاعيسيت ااخقباث في الهجغة جمحزث          

 مً لبحرة مىحاث الفغوس ي الاؾخٗماع فترة ٖغفذ فقض" اإلاغغب  -جىوـ -ااجؼائغ" الثالر الٗغبي اإلاغغب صوىر زانت إفغيقيا
 لدصجي٘ البر إاخاح َىاك أنبذ أيً. ألاولى الٗاإلايت ااخغب فترة في اإلاىحاث َظٍ البر ماهذ و  ااجؼائغ مً زانت الهجغة

. زاهيا صمغجه ما أٖماع في زم أوال ااخغب في اؾخغاللهم و اإلاهاحغيً
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, الخلقائيت الهجغة حصجي٘ و القيىص عف٘ ٖلى هو الظر و 1914 ؾىت قاهىنر مثل القىاهحن بٌٗ ؾً طالو ؾاٖض ما و          

اع َظا في و" . اإلاؿخٗمغاث ٖماى مهلخت"  فأؾؿذ "  الثالر الٗغبي اإلاغغب صوىر أن الخاعيسيت الضعاؾاث بٌٗ جظلغ إَل
 لما. ااجؼائغيحن مً مٗٓمهم مان. ٖامل ألف 150 و حىضر ألف 175 خىالي الفغوؿيت للضولت أمىذ" اإلاغغب -جىوـ -ااجؼائغ

 الظر و ألانٗضة حمي٘ ٖلى أوعوبا بها مىيذ التي النبحرة للخؿائغ هٓغا الثاهيت الٗالمي ااخغب فترة في اإلاهاحغيً ٖضص اعجف٘

( 100 م, 2011, خمؼة قضة.)الىالصاث ٖضص اهسفاى م٘ جًاٖف

 الاقخهاصيت باألويإ عبِ الظر. الهجغة مً لبحرة مىحاث الؿبٗيىاث أوائل إلى الؿخيىاث بضايت فترة قهضث لما          
. ألاوعبيت للضوىر الاقخهاصر الاهخٗاف م٘ ألاحىبيت الٗمالت إلى ااخاحت جؼايض و ااجؼائغ منها و ٖىما اإلاغاعبيت الضوىر في الؿيئت

 قغاعاث ألاوعوبيت اإلاهجغ صوىر أنضعث خيث 1973 ؾىت الىفِ أؾٗاع اعجفإ أػمت م٘ جماما ازخلف الىي٘ َظا أن إال          
 طلو مً. هاحٗت خلىىر ًٖ لها البدث ييبغي مكهلت أنها ٖلى الهجغة إلى يىٓغ أنبذ و. حضيضة مهاحغة ٖمالت اؾخقباى بٗضم

( 50 م, 1999, يحي.) ألاؾغرر الخجم٘ و الالحئحن ختى الىافضيً مل أمام ااخضوص غلق هدى اججاٍ ْهغ

 ألاوعوبي الاجداص صوىر مً صولت ألر الخأقحرة اخامل حؿمذ التي 1995 ؾىت(  قىغً) اجفاقيت جُبيق  في ججلى ما َظا و          
 َبقذ و الخضفق مً اإلاهاحغة الىفىص مى٘ قهض الغقابت ففغيذ. الضوىر بقيت أعاض ي في باإلاغوع الاجفاقيت ٖلى اإلاىقٗت

 الضوىر فباجذ الؿىفياحي الاجداص وجفنو ألاوعوبي الاجداص جىؾ٘ بٗض  خضة اػصاصث أنها غحر . اإلاىنضة ألابىاب ؾياؾيت
 ااجؼائغيحن، ٖلى واللغت الضيً الٗغر، ااجيـ، بدنم الكغقيت أوعوبا مً القاصمحن ألاشخام حصج٘ فغوؿا ومنها ألاوعوبيت
  الخأقحراث ٖضص مً بالخقليو وقامذ

 ؾٗغ جغاح٘ سجل خيث (1980 ؾىت مً ابخضاء ) للجؼائغ مترصر اقخهاصر وي٘ م٘ الهاعمت الؿياؾت َظٍ جؼامىذ و          

 مٓاَغاث إلى إيافت الىَىيت الٗملت قيمت وجقليو صوالع ملياع 33 يقاعب ما إلى اإلاضيىهيت حجم واعجفإ البتروى
اب ؾببها صعاميت أخضار مً جالَا وما الؿياؾيت،1988 مى ؤلاَع  وزغب ألاؾغ، وقدذ البريئت ألاعواح آالف خهض الظر ألٖا

ني لالقخهاص الخدخيت البنى (  3 م, 2010, الضَيمي)  .الؿىصاء بالٗكغيت يٗغف ما في الَى

يت غحر الهجغة حصجي٘ في ججلى ؾلبي ازغ الٓغوف َظٍ زلفذ     عغم, "الهيجان" مغخلت الٓاَغة َظٍ صزلذ خيث. الكٖغ

 اإلاغشخحن مً مل بدبـ يقط ي الظر و ااجضيض القاهىنر فبخُبيق, بها اإلاخاحغ و الكغعي غحر اإلاهاحغ ججغم التي القىاهحن

 جخم الؿغيت للهجغة ااجضيض الىحه باث و, أزغير وحهاث أمام الباب فخذ الغخالث َظٍ يضيغ مً ٖلى أٖلى بٗقىباث و للهجغة
 في الترليت الؿفاعة مقغ أمام الخُل٘ ينفي و. اإلادؿللحن خبـ  يديذ قاهىنر غيب و لليىهان الٗبىعر يؿهل خيث, جغليا ٖبر

. اإلاهاحغ للكباب لبحر حؼء يىميا يهلها أنبدذ التي الخأقحرة َلباث حجم إلى للىٓغ ااجؼائغ

 : الوطني التراب عبر العبور  مىافذ   -ب

 ب جقضع وبمؿاخت صوىر  07 بحن والىاقٗت ملم، 1200 والبدغيت ملم، 7.011 ٖلى اإلامخضة البريت بدضوصَا ااجؼائغ          
(: 172-124م, 2014. آزغون و فىلت.) أوعوبا إلى الىنىىر في الغاغبحن اإلاهاحغيً مً لآلالف ٖبىعر بلض فهي.  2ملم2.283.000
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:  البرية الحدود عبر الشزعية غير الهجزة  -

يحن غحر اإلاهاحغيً ألهٓاع مدُت منها حٗل للجؼائغ ااجغغافي اإلاىق٘ و البريت خضوصها َىىر إن           , اإلاجاوعة الضوىر مً الكٖغ
ايا مً الٓاَغة فخىدهغ الغغبيت و الكغقيت الكماليت اخضوصها فاليؿبت  و ااجىىبيت اإلاىاَق أما, اإلاغاعبت و الخىوؿيحن الٖغ

ا التي  الهىاعر  أنهنتها التي اإلاجاوعة البلضان مً القاصمحن مً لبحر ٖضص فيدؿلل  اصعاع و  الحزرر, جمجراؾذ والياث جخهضَع
. اإلاٗيكيت ْغوفهم جدؿحن و أوعوبا إلى اإلاغوع في َمٗا, وؤلاوؿاهيت الُبيٗيت

 ملم، 1300 الىيجغ م٘ ااجؼائغيت ااخضوص أن خيث , لكؿاٖتها طلو و اؾخٗماال، الُغرر ألثر مً البريت ااخضوص حٗخبر و          

ى ، ملم، 520 ومىعيخاهيا ملم 143 الغغبيت الصخغاء ملم،955 جىوـ ملم، 1523 اإلاغغب ملم، 1250 ليبيا ملم، 1280 مالي  ٖامل َو
يحن غحر اإلاهاحغيً ويصج٘ مغاقبخه يهٗب باعػر   .الٗبىعر ٖلى الكٖغ

 الالخدار بهضف وآؾيىيت افغيقيت حيؿيت 34 مً ألثر جضفق َى 1990 ؾىت مً بضايت الٓاَغة َظٍ جفاقم في ػاص وما          
.   ألامني اإلاؿخىير جضَىعر ؾىىاث في ليبيا َغيق ًٖ ايُاليا خضة وبأقل اإلاغغبيت باإلاملنت مغوعا اؾباهيا َغيق ًٖ بأوعوبا

 ااجىىب أقص ى مً مؿبىقت غحر بأٖضاص الهجغاث جىالي خفؼ اإلاهاحغيً لهل حماٖيت بدؿىيت اؾباهيا قيام ولٗل          

  .بىغالصيل بالؿخان، الهىض، :مً لهل قبل مً ااجؼائغ حكهضَم لم مهاحغيً َغف مً وزانت للجؼائغ الغغبي وااجىىب

:  البحزية الحدود عبر الشزعية غير الهجزة -

يحن غحر اإلاهاحغيً فئن ملم 1200 ب واإلاقضع ااجؼائغرر البدغرر ااخضوصر الكغيِ إلى بالىٓغ            البدغ ٖبر الكٖغ
 و لمحراث)  مخُىعة مغاقبت أحهؼة فيه جىٗضم ما  غالبا الظر اإلايىائي الىؾِ في الخمىيه إلاداولت الىؾائل بٌٗ يؿخٗملىنر

 َغيق ًٖ الغمىب أو والاهخقاى ؤلابداع في إلاؿاٖضتهم البداعة اؾخٗماى إلى اللجىء أو ألامً أفغاص فيه ويقل....( الاهظاع وؾائل
يت الغحر والهجغة بضازلها، والازخفاء الغاؾيت البىازغ إلى بااخباى الدؿلق  إلى للىنىىر اإلافًلت الُغيقت هي البدغ ٖبر الكٖغ

ظا الغغبيت الضوىر  .الؿفغ ومضة اإلاؿافت لقهغ َو

 جم. ٖغيا متر 5 إلى 2 و أمخاع 5 إلى 4 مً َىلها قىاعب فيه اؾخٗمل حضيض بدغرر مؿلو ألازحرة الفترة في ْهغ فقض          

يت غحر الهجغة خىىر للخدغرر ااجهىيت الفغرر قبل مً ااجؼائغرر للغغب الؿاخليت اإلاضن مكاعف ٖلى عنضَا  يالخٔ و, الكٖغ
 إلى 40 بحن قىجه بمدغك مجهؼ قاعب قغاء في يكترمىنر, شخو 12 إلى 10 يًم هٕى مل, أفىاحا يهىهىنر الؿغيحن اإلاهاحغيً أن

 يبدغون زم, اإلادغوؾت غحر اإلاىاوئ اخض مً قاعب بؿغقت يقىمىنر أو, صج 500,000 إلى 100,000 بحن يتراوح بثمً خهاها 60
.  باؾباهيا" أإلاحريا" باججاٍ

يت غحر القىاعب َظٍ إن            هي و, ؾاٖاث 8 و 7 بحن يضوم الظر الٗبىعر لًمان البجزيً نهاعيج مخنها ٖلى جدمل الكٖغ

 اإلاؿاع جدضيض مً جمننهم بىنلت الؿغيىنر اإلاهاحغون يؿخٗمل و,  (G.P.S ) الهىاٖيت ألاقماع ٖبر الؿحر بىٓام مجهؼة
" حيباؽ" حؼعر ٖلى الٗبىعر اإلاهاحغيً َؤالء يفًل ما ٖاصة و, اإلادغوؾت غحر الهيض مىاوئ و الاؾخجمام قىاَئ مً اهُالقا

".  أإلاحريا ميىاء مً ملم 130 أر ميل 72 مؿافت ٖلى جق٘ خيث الاؾتراجيجي و ااجغغافي إلاىقٗها هٓغا ااجؼائغرر لئلقليم الخابٗت

 ألابيٌ البدغ مىُقت يٗبرون الظيً اإلاهاحغيً أن, 2006 ؾىت الالحئحن صعاؾاث مغلؼ أحغاَا التي الضعاؾت خؿب و          

 و, الفقحرة الضوىر في الثاهيت الٗاإلايت ااخغب بٗض البكغرر التهغيب خغلت وكُذ قض و, بالبكغ الاججاع ضخيا َم اإلاخىؾِ
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 و للٗمل فغم ًٖ يبدثىنر الظيً ألاشخام ٖضص في مظَال جؼايضا قهض الظر ألازحريً الٗقضيً زالى اليكاٍ َظا جُىعر

 البكغرر بالتهغيب جقىم و. بااخُغ مدفىفت اإلاداوالث ماهذ ما غالبا و. مأمىهت غحر هقل بىؾائل اإلاخىؾِ البدغ ٖبىعر خاولىا
فاى و اليؿاء ختى الىاؽ إلغىاء الخجغبت و ااخبرة طورر مً أشخانا جٓم مىٓمت صوليت ٖهاباث  ضخايا يقٗىنر الظيً ألَا

. ااخياة مضي اإلاٗاملت إؾاءة و لالؾخغالى

ت فغرر إن            ألاشخام لنثرة طلو و اإلاهاحغيً مً الفئت َظٍ م٘ الخٗامل في لبحرة نٗىباث جىاحه البدغيت ااخضوص قَغ

. الُغيقت بهظٍ الهغوب يداولىنر الظيً

 :الجوية الحدود عبر الشزعية غير الهجزة -

 الىزائق، جؼويغ َى الىخيض ااخل أن خيث مىٗضمت جنً لم إن حضا قليلت باإلاُاعاث ااجىيت ااخضوص ٖبر الؿغيت الهجغة          
 الُائغة ازخُاف خاصزتي بٗض الؾيما و اإلاىاَىحن ؾالمت ٖلى خفاْا اإلاُاعاث مؿخىير ٖلى وااخغاؾت اإلاغاقبت حكضيض جم وقض

 ااجى َغيق ًٖ الهجغة ٖمليت فان.  ألامغينيت اإلاخدضة الىالياث في ؾبخمبر مً ٖكغ ااخاصر ٖملياث و 1994  ؾىت الفغوؿيت

 .ااخضيثت الخنىىلىحيت بالىؾائل اإلاؼوعة الىزائق لكف يخم خيث مؿخديلت جنً لم إن حضا نٗبت حٗض

 الىؾائل حمي٘ جىفحر في صائما جفنغ الضوىر حٗل مما, بالغت بضعحت خؿاؾت و إؾتراجيجيت ٖبىعر مىاَق فاإلاُاعاث          

 ااخغلت ٖلى يُغأ خاصر ألر جفاصيا.... للمٗاصن الهاقفت آلاالث و الؿهاهحر: أحهؼة في اإلاخمثلت و اخمايتها الخقىيت و اإلااصيت
يت غحر الهجغة ْاَغة جىٗضم أو جقل لظلو. للمُاع الٗاصيت  يهٗب ااخغاؾت قضيضة مغلقت مىُقت اإلاُاع لهىنر. فيها الكٖغ

 م٘ بالخىاَؤ الدؿلل أو مؼوعة وزائق باؾخٗماى ألاحاهب و اإلاىاَىحن زغوج و صزىىر في الٓاَغة َظٍ جىدهغ خيث, ازتراقها

.  باإلاُاعاث اإلاخىاحضة اإلاؤؾؿاث إلى الخابٗحن و الٗاملحن ألاشخام

 :الجزائز في الشزعية غير للهجزة الدافعة العوامل -ج

يت غحر الهجغة ْاَغة لخدليل            جؤصر التي الضواف٘ أَم ًٖ النكف و البدث مً البض ااخهىماث جؤعر باجذ التي الكٖغ
 ْغوف ٖضة إلى هغحٗها أن يمنً التي و أفًل خياة ًٖ البدث ؾبيل في, ااخُحر اإلاؿلو َظا ؾلو إلى ااجماٖاث أو بالفغص

. اإلاؿخٗهيت آلافت َظٍ لخىلض بينها ما في جخماػج

 غحر الهجغة ْاَغة و. احخماٖيت و اقخهاصيت, ؾياؾيت, ألابٗاص مخٗضصة أػمت حٗيل ااجؼائغ أن ازىان يسخلف ال          
يت  الٓاَغة َظٍ فهم فان بالخالي و. مساعحها اخض أنها القىىر يمنً بل ألاػمت َظٍ مٓاَغ مً مٓهغ ؾىير هي ما الكٖغ

. الاؾخٗماع ؾىىاث إلى جمخض التي و الٗميقت أؾبابها و حظوعَا ٖلى الًىء بدؿليِ خخما يمغ اإلاٗقضة

 خاصة أمىيت بأػمت نىخبذ التي و ؾياؾيا ااجؼائغ ٖغفتها التي ااجظعيت الخدىالث في بازخهاع جخمثل و: السياسية العوامل-

اب بمىاحهت ججلذ  بها مغث التي الؿياؾيت و ألامىيت ألاػمت فان اإلاىُلق َظا مً و  .الؿىصاء بالٗكغيت يٗغف ما أو ؤلاَع

 اؾخٗاصة إلى الغاميت النبحرة ااجهىص عغم, الؿاٖت خض إلى  مسلفاتها و خيثياتها وٗيل والػلىا الدؿٗيىاث زالى ااجؼائغ
 للمجخم٘ الىفؿيت ختى و الاحخماٖيت, الاقخهاصيت ااجىاهب مسخلف ٖلى بًاللها ألقذ  قض. ألامً اؾدخاب و الاؾخقغاع

يت غحر الهجغة مٗضى مً يؼيض الاؾخقغاع و باألمً الكٗىعر ٖضم أن خيث. ااجؼائغرر  الصخفي و الهاجب ألضٍ َظا و الكٖغ
 َما ألامني الخضَىعر و, الاقخهاصر الخضَىعر: َما, الهجغة إلى ؤلاوؿان يضفٗان ؾببان َىاك: "  قىله في َاصف ؾٗيض ااجؼائغرر

(. 108 م, 2011, خمؼة قضة". )الغػر ًٖ للبدث, الاؾخقغاع ًٖ للبدث, مفقىص خلم ًٖ للبدث ؤلاوؿان هجغة وعاء
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 الظر و البتروى ؾٗغ باهسفاى ااجؼائغ بها مغث التي النبحرة الاقخهاصيت ألاػماث جلو بها يقهض و: الاقحصادية العوامل -

ني القخهاص ٖماص يٗخبر  جو مل....... الغنى و الفقغ بحن الخبايً و الدؿيحر ؾىء و اإلادؿىبيت و البُالت جفص ي إلى إيافت. الَى
يت غحر الهجغة ػياصة في ؾاَمذ ألاؾباب  هديجت ألازحرة الؿىىاث في البالص ٖغفخه الظر الاقخهاصر الاهخٗاف عغم الكٖغ

. اإلادغوقاث ؾٗغ اعجفإ

 التي الؿىصاء فالٗكغيت          . اإلاجخم٘ ٖلى ؾلبيت أزاع ٖضة للجؼائغ الٗميقت الخدىالث زلفذ :الاححماعية العوامل -
اب حغاء ااجؼائغ ٖاقتها  ااجؼائغرر اإلاجخم٘ أنبذ و اإلاخىؾُت الُبقت  ايمدلذ خيث نٗبت احخماٖيت ْغوف زلقذ ؤلاَع
 له يخٗغى الظر مالٗىف احخماٖيت أفاث ااجؼائغرر اإلاجخم٘ في بغػر لما الفقحرة الُبقت و الثريت الُبقت َبقخحن مً يخهىنر

 و ألاخضار حىىح  الؿنً مكهل, ااخاهقت البُالت بؿبب القاؾيت الٓغوف و اإلاديِ و الٗائلت َغف مً ااجؼائغرر الكاب
 منهم زانت الكاب يٗيكه الظر التهميل و الىفس ي ؤلاخباٍ بؿبب الٗضواوي الؿلىك فخفص ى و اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان

. مىه يؿترػقىنر ٖمال يجضوا لم ٖاليت قهاصاث ٖلى خهىلهم عغم الظيً ااجامٗاث زغجي

يت غحر الهجغة ْاَغة جيخمي في صوعا الخاعيخي الٗامل يلٗب: الحاريخية العوامل - ا و الكٖغ  ااجغغافي اإلاجاى ٖبر اهدكاَع
 واق٘ ٖلى و الخهافؤ ٖضم ٖلى مبييت جاعيسيت ٖالقت ااجىىب ببلضان الكماى صوىر جغبِ التي الٗالقت أن طلو. الىاؾ٘

يحن غحر اإلاهاحغيً لهؤالء اإلاهضعة الضوىر اغلب أن باٖخباع . الكماى صوىر بمؿؤوليت قٗىعا زلف اؾخٗماعرر  الظيً الكٖغ
أة جدذ ماهىا  الىي٘ ًٖ اإلاؿؤوليت مً لبحر حاهبا يخدملىنر بأنهم لضيهم الكٗىعر ولض مما, اإلاؿخقبلت الضوىر اؾخٗماع َو

 .زغواتهم اؾخجزاف هديجت يٗيكىهه الظر اإلاأؾاورر

 اهتهاج إلى ألامغ به ونل  بل بظلو ينخفي لم و, البالص مىاعص مل باؾخجزاف الفغوس ي الاؾخٗماع باقغ خيث, ااجؼائغ خاى َظا و
 الٗغبيت بممحزاتها ااجؼائغيت الهىيت مالمذ َمـ و الاحخماٖيت الٗالقاث حكنيل إٖاصة إلى ٖمضث اؾخٗماعيت ؾياؾاث

 الثقافت ٖلى اإلاضي َىيلت و ٖميقت هفؿيت اوٗهاؾاث ألاولى الاحخماٖيت للبييت الخفنينيت اإلاماعؾاث َظٍ فكهلذ, ؤلاؾالميت

. ااجؼائغيت

 الٓلم و بالتهميل يكٗغ حهت فمً ااجؼائغ اإلاىاًَ ٖىض ٖميقت هفؿيت أزاع زلفذ ؾابقا طلغث التي الٗىامل مل -

يت بُغرر ؾىاء لخدقيقه يؿعى الظر ااخلم و ااخالم أوعوبا في يغير أزغير حهت مً و بالصٍ في يت غحر أو قٖغ . قٖغ
 و ااجؼائغ و  ٖامت بهفت ااجىىب و الكماى صوىر بحن الؿياؾيت و الاحخماٖيت و الاقخهاصيت الهىة ػاصث فهلما
يت غحر الهجغة وؿب ػاصث زانت بهفت أوعوبا  ٖض في َمٗا اإلاهان حغحر في ااجؼائغرر اإلاىاًَ َمىح وػاص الكٖغ

 . أفًل

 الشزعيين؟ غير املهاحزين عن إلاوساوي ثضامنها و ألوروبا الاححماعية الحصورات هي ما: الثاوي البحث سؤال

 الاؾخٗماعيت للؿياؾت الخاعيسيت الغواؾب حٗؼيؼ ٖلى احخماٖيت, ؾياؾيت, اقخهاصيت ْغوف ٖضة ؾاٖضث           

 أوعوبا بدًاعة الاهبهاع في يخمثل و ااجؼائغرر شخهيت في َب٘ و جغسخ قىرر خًاعرر ٖامل فهىهذ. الفغوؿيت
غرر ٖيكها وأهماٍ  أخياها فيها ومبالغا أخياها واقٗيت هماطج ااجؼائغرر للمىاًَ  يقضمان وفغوؿا فأوعوبا .خنمها َو
 و الؿياؾيت الىٓم وصيمقغاَيت ؤلاوؿاوي الخًامً و الاحخماٖيت والٗضالت الفغص واخترام الخقضم ًٖ أزغي،
انهم في الُٗلت لقًاء الٗائضيً اإلاهاحغيً في جىٗنـ  الىجاح و الغنى مٓاَغ لئلبغاػ َؤالء يؿعى خيث أَو
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الم وؾائل ٖبر أو الاحخماعي الميت الهىعة خيث اإلاغئيت منها وزانت ؤلٖا  الغغب بمغغياث اإلاكاَض حؿخقُب ؤلٖا

 ٖلى الباب فخدذ خحن ااخضيثت الخنىىلىحياث و الاهترهذ ؾاَمذ لما. ما يىما لخدقيقها يؿٗىنر لأخالم

 حظاب قُب أوعوبا نىعة مً يجٗل الظر ألامغ, الغغبي الخُىعر و الخمضن ٖلى ألثر الخٗغف و لنكف مهغاٖيه
 مٗبرة لفٓت ااجؼائغ قباب يؿخٗمل الؿيار َظا في .لبًٗها أو الٗىامل لخلو بلضانهم في الفاقضيً للمهاحغيً قىرر

يت غحر الهجغة مغامغة إلى الضافٗت ألاؾباب مً بٌٗ فيها يجملىنر  باللفٓت الهلت طاث" ااخقغة" وهي الكٖغ

 ااجؼائغ مغث فقض .الاحخماٖيت الٗضالت وغياب التهميل ااجؼائغرر الكٗبي باإلاىٓىعر  أر ،"الاخخقاع " الفهيدت
 و الثقافي و الخٗليمي اإلاؿخىير في جقهقغ ٖغفذ و. زقافيت و احخماٖيت, اقخهاصيت, (الؿىصاء الٗكغيت)  أمىيت بأػماث

 البهمت م٘ و القاَغة الٓغوف َظٍ أمام و...... الكغائيت القضعة في اهسفاى و البُالت وؿبت في اعجفإ و... الهحي
يت) الهجغة في ااجؼائغرر يجض, ألازحرة لهظٍ اإلالخّى الخقضم أمام و اإلاؿخٗمغة لفغوؿا الىاضخت ( ؾغيت أو ماهذ قٖغ

.  النغيمت ااخياة خلم إلى مٗاف مابىؽ مً للهغوب مىفظا

 :الفزد سلوك على أثزها و أوروبا  ول  الاححماعية الحصورات جشكل كيفية -1

, الاحخماٖيت الخهىعاث ٖليها يُلق صيىامينيت جىٓيماث بىاؾُت مهىهاجه و بخأزحراجه ااخاعجي الٗالم ؤلاوؿان يضعك           
 وكاٍ هخاج الاحخماٖيت الخهىعاث أن Kaes ألض خيث. ااجماعي و الصخص ي جاعيسه و الفغص زبراث مً و ألازحرة َظٍ جخهىنر

 التي جلو مً لظا و خىاؾه مً الفغص يخلقاَا التي اإلاٗلىماث مً اهُالقا, الىفس ي ااجهاػ َغيق ًٖ للىاق٘ ٖقلي بىاء و

ت جبقي التي و)  الصخص ي جاعيسه أزىاء حمٗها  الٗالقاث مً ٖليها جدهل زبراث و مُٗياث إليها مًاف(  طالغجه في مدفْى
 و ٖليه الخأزحر و الهىنر بفهم لئلوؿان يؿمذ بضعحاث ميسجم و قامل مٗغفي إَاع في جضزل اإلاٗلىماث جلو مل.  آلازغيً م٘

 (Kaes, 1968, P.45)مىه الهغوب ختى أو مٗه الخأقلم

 ألاخضار بخفؿحر للفغص حؿمذ مغحٗيت ٖقليت أهٓمت: " الاحخماٖيت الخهىعاث بأن باعبىالن ملىص حىنر أقاع لما          

( (Banardi, 1999, P. 17"فٗل عصة أو وكاٍ أر في فىعا البث في حؿمذ مؿبقا مبييت أخهاما حكهل الخهىعاث فهظٍ, ااخاعحيت

 حؿاٖضَم ألافغاص مً الٗضيض بحن مكترلت أفهاع و مكاٖغ و ججاعب و لخاعيش اوٗهاؽ الاحخماٖيت الخهىعاث أن فيؿخيخج       
 الؿلىلياث وبىاء اإلاالئم بالخىحيه الخهىعر إلاىيٕى باليؿبت بالخمىق٘ حؿمذ إط, مماعؾاتهم و لخهغفاتهم مٗنى إُٖاء ٖلى

 أو احخماٖيت جهىعاث أنها ٖلى جترحم جفنحريت أهماٍ يىمي و يندؿب مٗه الخٗامل و للمديِ فهمه أزىاء فالفغص. اإلاىاؾبت

.                                                               ٖاإلاىا خقائق جفؿغ و أفٗالىا جدغك  حماٖيت طَىياث

يت غحر الهجغة ػياصة في ؾاَمذ احخماٖيت جهىعاث اليىم قبابىا ٖىض فخهىهذ            , الىاق٘ حغيحر و للهغوب مىؾيلت الكٖغ

 لخدقيق بلض و ااجماى,  ااخغيت,  اإلااى,  الٗمل بلض أنها ٖلى أوعوبا يخهىعن الكباب مً لبحر فٗضص. ألفٗالهم لمبرع ختى أو
يت غحر َغرر ٖلى اٖخمضوا لى ختى إليها الهجغة يقغعونر الخهىعاث َظٍ ٖلى بىاءا. ؤلاوؿاوي الخًامً و ألاخالم و ألاماوي  قٖغ

.  بااخياة اإلاساَغة ٖىاء حؿخدق( الفغوؿيت زانت) ألاوعوبيت ااخياة و ااخلم أن بظلو مبرعيً

 في ااخًاعيت الٗىامل و الخاعيسيت الغواؾب إصزاى في ألاؾاس ي اإلاهىنر و القاٖضيت الٗمليت الترؾيش نحروعة حٗخبر         
 الفغصيت الخجاعب و الىاق٘ م٘ مؼحها و ااجماعي الخاعيش جيكيِ ٖلى حٗمل إط, ما مىيٕى خىىر الاحخماٖيت الخهىعاث جهىيً

 فغوؿا بهمت ؾاٖضث فقض. ااخياة في ؤلاوؿان مىاقف و ؾلىلياث ٖليه يبنى هفس ي و احخماعي, جاعيخي زليِ لخهىنر اإلاٗاقت
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 م٘ لها اإلاكهىص الغقي و الخقضم و ألاوعوبيت بااخًاعة ؤلاعجاب م٘ ااجؼائغيت الهىيت ٖلى بمسلفاتها و الاؾخٗماعيت بؿياؾتها

 التي الاقخهاصيت ألاػماث م٘ ختى جخغحر لم, أوعوبا خىىر قىيت احخماٖيت جهىعاث جهىيً في, مترصيت مٗيكيت أويإ جالخم

ض أعى فيها يغير قبابىا مً الٗضيض ػاى ما طلو مً فبرغم. فيها البُالت وؿبت اعجفإ و ألاوعوبي الاجداص صوىر بها مغث  َظا اإلاٖى
 منهم فالٗضيض, ؾيئت اقخهاصيت أويإ أو البُالت بؿبب تهاحغ ال اليىم واؾٗت فئت أن هغنض أزغير حهت مً و حهت مً

 في الُم٘ و,الٓغوف مل ٖلى مهيمً يبقى الغغبي الٗيل همِ في الخغلغل عغبت لنً و ااجؼائغ في الٗيل بُيب يىٗم
 جهىيً في الخاعيخي البٗض لىا يخألض بظلو و للمهاحغيً و لالحئحن ألاوعبيت الضوىر جقضمه الظر الخًامني البٗض اؾخغالى

 ما و, ما إلاىيٕى الاحخماٖيت لخهىعاجىا اوٗهاؾاث ًٖ ٖباعة فؿلىلياجىا. فٗال و قىال الفغص خياة جدضص التي الخهىعاث

.  احخماٖيت و هفؿيت, جاعيسيت بهماث مً مؼيج إال الاحخماٖيت جهىعاجىا

. للٓاَغة أؾاس ي ٖامل يهىنر قض بل. الؿغيت الهجغة ٖلى البٌٗ يخهىعٍ مما أٖمق أزغ أوعوبا لهىعة أن وؿخيخج طلغ مما
يت غحر الهجغة َبيٗت و أؾباب أن,  طلٍغ يفىجىا ال لما  ألازغير الضوىر في هٓحرتها ًٖ الازخالف مل جسخلف ااجؼائغ في قٖغ

 الظر الاقخهاصر العجؼ و ألامني الاهفالث و للفقغ هديجت يٗخبرونها و البٌٗ ٖىض ألاؾباب جخٗضص فقض. منها الكقيقت ختى
 أػمت بل ؾياؾيت و اقخهاصيت مكنالث مً أٖمق فاألمغ ااجؼائغ في أما. ٖغبيا عبيٗا ٖغفذ التي زانت الضوىر بٌٗ حكهضٍ

.   الخاعيش حظوعر في ياعبت

 :إلاوساوي ثضامنها و ألوروبا الاححماعية الحصورات -2

يت غحر الهجغة بمىيٕى اإلاهخمت الضعاؾاث مً الٗضيض جىاولذ            اإلاهاحغ يدملها التي الخهىعاث أو اإلاخمثالث حؼئيت الكٖغ

 إلى ألوعوبا الاحخماٖيت الخهىعاث َظٍ قؿمذ قض و. للٓاَغة ألاؾاس ي و اإلاهم ااجاهب َظا في جخٗمق لم أنها إال أوعوبا خىىر
: هي أؾاؾيت أبٗاص زالر

 أوعوبا حٗخبر ااجىىب صوىر بحن و بينها النبحرة الهىة و الاقخهاصيت لقىتها هديجت: العمل و الثروة و املال بلد أوروبا -
ظا اإلانهي الىجاح و الثروة جدقيق و الٗمل و اإلااى بلض  خيث الُٗلت لقًاء الٗائضيً الهاحغيً ٖلى حليا يٓهغ ما َو

 الٗاعياورر مغاص أحغاَا صعاؾت ففي. مثلهم ااخظو ٖلى الٗضيض يصج٘ مما الترف و الغنى مٓاَغ إلبغاػ يؿٗىنر

يحن غحر اإلاهاحغيً خىىر  فهان الٗمل أما ٪78,33 بيؿبت مان الثروة و اإلااى  خىىر مان ألوعوبا جمثلهم أن جبحن الكٖغ

 . ٪ 63,33 بيؿبت

الم وؾائل جلٗب:  امللذات و الزفاهية و الحزية بلد أوروبا -  الغاقي ااخًاعرر و الثقافي ااجاهب جبيان في لبحر صوعر ؤلٖا

اياَا ااخهىماث َظٍ جىفٍغ الظر اإلادترم اإلاٗيص ي اإلاؿخىير في جىٗنـ لما. ألاوعوبيت للضوىر  الاهفخاح يٗخبر و.  لٖغ
 ٖلى ااجؼائغيحن اإلاىاَىحن اَإل في أؾاس ي ٖامل, ماالهترهذ للخىانل ااخضيثت الخنىىلىحياث إلاسخلف النبحر الٗلمي

ىىا بهام يىٗم التي ااخغيت و الغفاَيت و ااخياة أهماٍ مسخلف . ماهذ َغيقت بأر الهجغة ٖلى يصجٗهم مما أوعوبا َو
يحن غحر اإلاهاحغيً مً الٗضيض يغير الظلغ ؾابقت الضعاؾت هفـ ففي  ٪47,50  بيؿبت الغفاَيت جمثل أوعوبا أن الكٖغ

  .٪3,33ب اإلالظاث و الترفيه و  ٪19,17ب ااخغيت و

 في الفقحرة الضوىر إلاسخلف أوعوبا جقضمها التي اإلاؿاٖضاث حٗمل: إلاوساوي الحضامن و إلاوسان  قوو  بلد أوروبا -
 الالحئحن مثل ااخغب ويالث مً الفاعيً الالحئحن  إيىاء اإلابظولت اإلاجهىصاث مسخلف و ؤلاوؿاوي الخًامً إَاع
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 إلى الٗائالث مً  آلاالف جىافضث خيث. ؾىىاث 3 مً ألثر صامذ التي ااخغب جخيم مً َغبىا الظيً الؿىعيحن
ظا اللجىء و الضزىىر َالبت ألاإلااهيت ااخضوص  للٓغوف مغاٖاة القبىىر و الغفٌ في مخًاعبت بقغاعاث قىبل ما َو

الم وؾائل ؾاٖضث قض و. اإلاىُقت َظٍ في البكغ بها يمغ التي الهٗبت  َظٍ جطخيم ٖلى أهىاٖها بمسخلف ؤلٖا
 وؿبت ػياصة في اإلآاَغ َظٍ ؾاَمذ وفقض. ألاوعوبيت للضوىر الخًامني و ؤلاوؿاوي ااجاهب إْهاع و اإلاؿاٖضاث

يت غحر الهجغة في الغاغبحن  الضوىر َظٍ حؿعى التي ؤلاوؿاوي الخًامً أو اللجىء غُاء جدذ الضزىىر في َمٗا الكٖغ

 ٪41,33 وؿبت أن جبحن اليؿائيت الؿغيت الهجغة خىىر زالض الٗبيضر أحغاَا أزغير صعاؾت ففي. إْهاٍع و به للخدلي
 الهجغة في الغاغبحن ٖلى أن ٪37,33  وؿبت بييذ لما. ؤلاوؿاوي الخًامً و ؤلاوؿان خقىرر بالص أوعوبا أن حٗخبر

 .اللجىء خقهم مً أن و ااجاهب َظا اؾخغالى

: خالصة

يت غحر الهجغة جبقى             يخُلب ألاػمت َظٍ فضعاؾت. اإلاخسلفت و منها اإلاخقضمت الضوىر جأعرر التي  ااخُحرة الٓىاَغ مً الكٖغ

 . أزغ إلى بلض مً جسخلف التي َبيٗتها و زهائهها يؿغص حٗمق

يت غحر الهجغة مً لخجٗل الٓغوف مً مل جخالخم مثال ااجؼائغ ففي             للخّضر و. ااخياة همِ لخغيحر ألامثل اإلاكغوٕ الكٖغ
 ما ًٖ بضيلت مقاعباث جُغح الخسههاث مخٗضصة أماصيميت ٖلميت بضعاؾت إال يهىنر ال منها الخسفيف أو اإلاكهلت َظٍ مً

. ٖليها للقًاء اؾتراججياث حؿخيخج و ااخقيقيت  أٖباصَا مل جدلل,  الكماى بلضان في يغوج

 إزغاء في ؾاَمذ احخماٖيت و هفؿيت أبٗاص م٘ جفاٖالث و الٗىامل إلاسخلف أماصيمي جدليل ٖلى اإلاضازلت َظٍ ٖملذ           

 بؼياصة مٗها الخٗامل يمنً ال الؿغيت فالهجغة. اإلاضازلت مىيٕى و ؾدخماش ى جىنياجىا فان بظلو و. الضعاؾت مىيٕى

 بل. فقِ....الاحخماٖيت و الؿياؾيت, الاقخهاصيت الٓغوف بخدؿحن ختى أو صوليت اجفاقياث جىقي٘ أو ااخضوص ٖلى ااخغاؾت
 و الفٗلي بالفهم عبُه و الخٗليم قُإ لخدؿحن, اإلاىيٕى لب في جضزل أؾاؾيت مقىماث لٗضة فٗاى و حظعرر بخغيحر يهىنر

 بىاء في الكباب صوعر جفٗيل و الىٓام و الكٗب بحن الٗالقت جدؿحن ٖلى الٗمل هقترح لما. ؤلاوؿاوي الخًامً إلاٗنى الخُبيقي

يت غحر مالهجغة اإلاىايي٘ مً الٗضيض هدى اججاَاتهم و الكباب جهىعاث لخغيحر حؿعى ٖمل زُِ بلىعة و الضولت , الكٖغ
..... ؤلاوؿاوي الخًامً, أوعوبا
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