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:ملخص
نسانية ا للدراسات اإلبرة موضوعا خصجيمثل موضوع اله

العلوم ال جالمختلفة التي تستدعي اهتمام الباحث في م
نية منسانية والسيما علم السياسية عموما والدراسات األاإل

خصوصا، لما يرافقهما من انعكاسات ومشكالت مختلفة تترك 
آثارها في المهاجرين وفي مجتمعاتهم األصلية والمجتمعات 

  التي هاجروا إليها.
تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من بين أكثر التهديدات    

ة في القرن الحالي، وأكثر المشاكل التي تعرقل الجديدة والمتجدد
تحقيق األمن المجتمعي في الكثير من الدول. لهذا اكتسبت 
ظاهرة الهجرة السكانية اهتماما واضحا في الدراسات 
االجتماعية والسياسية على حد سواء ألنها أثرت وستستمر في 

 من دعلى اعداد كبيرة من البشر، وقد افرد لها العدي رثيأالت
الدراسات التي تناولتها من خالل دراسة شؤون المهاجرين 
االجتماعية واالقتصادية والنفسية واألمنية وما ينتج ذلك من 
ظهور العديد من المشكالت التي تعرض لها المهاجرون أو 
مدى تكيفهم للحياة االجتماعية الجديدة، وما المشكالت التي 

م داخل أو خارج تتعرض لها أعداد كبيرة من البشر في العال
موطنهم األصلي إال دالئل واضحة على أهمية هذا الموضوع 

  في الدراسات السوسيولوجية.
يهدف هذا المقال الى تقديم تصور حول ظاهرة الهجرة غير    

قطاع األمن المجتمعي  إطارالشرعية ضمن دراسة تحليلية في 
بالبحث في األسباب والنتائج اجتماعيا وربط ذلك بمشكلة 

 دماج المسلمين في أوروبا.ان
 المجتمعي، األمن الشرعية، غير : الهجرةالمفتاحية الكلمات
  أوروبا. في المسلمين اندماج

Abstract: 
   Is the subject of immigration fertile 
ground for various humanitarian studies 
that require the attention of a researcher in 
the field of human sciences, particularly 
political science in general and Security 
Studies, especially. When accompanied by 
reflections from the various problems that 
leave an impact in their communities and in 
the immigrant and indigenous communities 
who migrated. 

    The phenomenon of illegal immigration 
are among the most new threats and 
renewable in the current century, And more 
problems that hinder the achievement of 
societal security in many countries. This 
phenomenon has gained population 
migration and clear interest in social and 
political studies both because it has affected 
and will continue to affect large numbers of 
people, Straighten it has many of the studies 
that addressed through the study of the 
social, economic and psychological 
security of migrant affairs and the 
consequent emergence of many of the 
problems suffered by immigrants or the 
extent of their adaptation to the new social 
life, And the problems faced by the large 
numbers of people in the world inside or 
outside their country of origin, but clear 
signs of the importance of this subject in 
sociological studies. 
    This article aims to provide a vision of 
the phenomenon of illegal immigration 
within the analytical study as part of a 
community security sector research in the 
causes and consequences socially and 
connect it to the problem of integration of 
Muslims in Europe. 
Key words: illegal immigration, societal 

security, integration of Muslims in Europe.
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  مقدمة:
 انعكست االجتماعية الناحية والمتجددة. فمن منها لجديدة وتهديداتها الحالي للقرن مالزمة سمة الشرعية غير الهجرة تعتبر   

 الشرعية غير الهجرة موضوع وبهذا أصبح. إليها المهاجرأو  منها المهاجر سواء المجتمعات على الشرعية غير الهجرة
  .خصوصا المجتمعي األمن وموضوع عامة األمن بمواضيع المهتمينأولئك  عند خاصة كبيرأكاديمي  اهتمام ذا موضوع

أسبابها  في البحث وجب تاالمجتمع على أثرت األمنية المفاهيم من منظومة ضمن معرفي نسق الشرعية غير الهجرة   
 االقتصاد،، السياسةببعضها ( حقول عدة تربط ألنها والوطنيةاألبحاث  الظاهرة هذه لها. لتتصدر حلول عن والبحث ونتائجها

.المجتمع على وينعكس باالقتصاد ويتأثر يؤثر ثم ومن الجغرافي الجانب يمس ألخر مكان من المهاجرين فانتقال الجغرافيا)،
 هذا لغياب لما كبيرة أهميةذو  المجتمع األمن منظور من سوسيولوجية مقاربة وفق الشرعية غير الهجرة دراسة ولعل   

  .ثمن وبأي كانت طريقة بأيأراضيهم  يهاجرون يجعلهم مما األفراد حياة على بيةلس انعكاسات مناألخير 
 المجتمعات، على وانعكاساتها الشرعية غير للهجرة والمفاهيمي األكاديمي الجانب على الضوء تسليط الى المقالة وتهدف   

 بدورهم وتأثيرهم تواجههم التي والصعوبات اندماجهم وحالةأوروبا  في المسلمين نموذج من لظاهرة تقريبا بمحاولة وذلك
.األوروبي المجتمع على

   :اإلشكالية
 إشكاالت عدة وتطرح شرعية غير بطرق مكان إلى مكان من والجماعات األفراد انتقال عن الشرعية غير الهجرة تعبر
 الظاهرة من للحد المجتمعي األمن عليها يتوفر أن يمكن التي لشروط ضمن اإلشكالية تعالج وبهذا متغيرات لعدة تبعا
الهجرة غير  ظاهرة تزايد إلى يؤدي أن المجتمعي األمن لغياب يمكن : كيفالتالي المركزي السؤال تحديد يتم وعليه

  :التالية الفرعية األسئلة من مجموعة في نبحث أن نحاول اإلشكالية هذه ولمعالجة الشرعية؟
  المجتمعي؟ واألمن الشرعية غير للهجرة تعريف إعطاء

  اجتماعيا؟ الشرعية غير الهجرة ظاهرة تفسر التي النظرية المقاربات أي
  االجتماعي؟ الناحية من الشرعية غير للهجرة الدافعة األسباب تمثل فيما
  أوروبا؟ في المسلمين اندماج على الشرعية غير الهجرة أثرت كيف

  المحور األول: ضبط اتيمولوجي للهجرة، الهجرة غير الشرعية، األمن المجتمعي
العربية من الفعل هجر، ويعني الهجر ضد الوصل، هجره يهجره هجرا : تعرف الهجرة في اللغة مفهوم الهجرة .1

والهجرة السكانية هي  1وهجرانا ويقال: هجرت الشيء هجرا أي تركته واغفلته. والهجرة تعني الخروج من أرض الى أرض
 انتقال أو ترحال الناس من بلدهم أو موطنهم الى بلد اخر أو منطقة اخرى.

ة للهجرة وضع تعاريف دقيقة لمصطلح الهجرة حتى يمكن المقارنة بين الهجرة للداخل والهجرة وقد حاولت الهيئة الدولي
للخارج.
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ويعتقد ابن خلدون بان هناك اسباب للهجرة منها السبب الديني مثل هجرة المسلمين مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
انما هو باختالف دخلهم من المعاش فإن اجتماعهم اعلم ان اختالف االجيال في احوالهم ويضيف اسباب اخرى بقوله " 

  2انما هو للتعاون على تحصيله واالبتداء بما هو ضروري منه ونشيط قبل الحاجي والكمالي"
الذي يدفع الناس للتجمع في اماكن محددة  وهنا يضيف ابن خلدون سبب اخر للهجرة اال وهو العامل االقتصادي 

  لكسب العيش أو االكتفاء بمستلزمات بسيطة للحياة.
وديفيد هير على أن الهجرة بوجه عام تتجه من المناطق  جنسون ويعتقد الكثير من الباحثين والعلماء من أمثال جيلفر

بفرص عمل الممنوحة لهم، فضال عن الجماعات  الضعيفة اقتصاديا الى المناطق أو الدول الغنية. إذ يتمتع المهاجرون
  3التي تهاجر بدوافع دينية أو سياسية.

ومن بين تعاريف الهجرة أنها شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى المكان األصلي أو مكان المغادرة الى  
  4ويتبع ذلك تغير في مكان االقامة اخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود

رة تغيير مكان االقامة االعتيادي الى مكان اخر جديد فهي تعني التغير في المحيط الى جانب التغير في وحدة جاله
السكن. وهي بهذا المعنى ظاهرة يمارسها االفراد والجماعات اال انه مع تزايدها وما تتركه من أثار سلبية لكال منطقتي 

ئج اجابهها الحكومات والمجتمعات لما يترتب عليها من آثار أو نتتصبح هذه الحركة والظاهرة مشكلة ت األصل والوصول
  5اقتصادية واجتماعية وديموغرافية

وتعرف في قاموس الجغرافيا بأنها" انتقال االنسان من مكان يدعى المكان األصلي أو مكان المغادرة الى آخر يدعى 
المكان المقصود أو مكان الوصول بشرط أن يتجاوز االنتقال حدودا ادارية أو سياسية. والهجرة هي التغير الدائم أو الشبه 

ة المقطوعة مؤثرة بذلك على عدد السكان شأنها شأن حركة السكان الطبيعية. الدائم لمكان االقامة بغض النظر عن المساف
والمهاجر هو الشخص الذي يغير مقر سكناه المعتاد لفترة زمنية معقولة عابرا حدود ادارية داخل الدولة الواحدة أو حدودا 

  6ألخرىسياسية من دولة 
الهجرة غير الشرعية في معناها العام هي التسلل عبر الحدود البرية، أو البحرية  مفهوم الهجرة غير الشرعية: .2

، وما الهجرة في أساسها قانونية وتتحول فيما بعد الى غير شرعية، ووتكون واالقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشروعة. 
  يعرف باإلقامة غير الشرعية.

رية، وتعني االجتياز غير القانوني للحدود دخوال أو خروجا من تتضمن الهجرة غير الشرعية في مضمونها الهجرة الس
  التراب الوطني للدولة.

ظاهرة الهجرة السرية ه باتت ظاهرة عالمية، إذ تصنف في المرتبة الثالثة تبعا لخطورتها االجرامية بعد المتاجرة 
التكنولوجي في ميدان االتصال ووسائل النقل بالمخدرات واألسلحة، وقد تفاقمت الظاهرة بعد الحرب الباردة بسبب التطور 

النزوح القسري. هذه الظاهرة الجديدة دفعت الناس الى البحث عن حياة  –النزاعات العرقية  -المراقبة الهشة للحدود –
أفضل في بلدان أجنبية، وحفزت أنواعا مختلفة من الهجرة، فظهرت تنظيمات وعصابات اجرامية مختصة تعرف بشبكات 

  السرية. الهجرة
إن شبكة الهجرة السرية هي جمعية مهيكلة لعصابة األشرار، عادة ما تكون مندرجة وأحيانا مقطوعة فيما بينها، تقوم 

 وأحيانابتنظيم وتسهيل استدراج وتوجيه مهاجرا أو عدة مهاجرين سريين من بلد الى آخر، غالبا ما تكون مقابل مبالغ مالية، 
  7مقابل قيم أخرى
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 هو كما الهجرة لقانون مخالفة سرية بطرق آلخر مكان من جماعة أواألفراد  انتقال هي الشرعية يرغ الهجرة   
  8دوليا عليه متعارف
 المتحدة كالواليات المتقدمة الدول في موجودة عالمية ظاهرة الشرعية غير أو القانونية غير أو السرية الهجرة تعد

 العربي، المغرب أو العربي المشرق ودول العربي، الخليج كدول بآسيا النامية الدول في أواألوروبي  واالتحاداألمريكية 
 أو رجعة دون للسياحة الذهابأو  مزورة بتأشيرات رسمية، وثائق بدون المتوسط للبحر الشمالية الضفة نحو االتجاه وهي

  .اآلخر العالم الكتشافأو  شخصية، طموحات لتحقيق
 فمفهوم النظامية، غير والهجرة القانونية غير والهجرة السرية الهجرة بين الشرعية غير الهجرة تتعدد الداللية ناحية ومن
 مكان من جماعةأو  فرد تعني" انتقال والتي الظاهرة عنها تترتب الحاالت هذه لكل شامل إطار هو الشرعية غير الهجرة
  ."دوليا عليه متعارف هو كما الهجرة لقانون مخالفة سرية بطرق آلخر

 الحقة،أو  مسبقة دخول اذوناتأو  تأشيرات دونأخرى  بالد الى المهاجرين دخول تعني الشرعية غير الهجرة إذن
  9العمل فرص بها تتوفر التي الصناعية وخاصة الشرعية غير الهجرة مشكلة من العالمل دو ة غالبي وتعاني

 الموضوعة والشروط بااللتزامات يلتزمون ال اللذين المهاجرين الشرعيين: " وهم غير بالمهاجرين خاص تعريف وهناك
10األجانبوٕاقامة  بدخول والخاصة بها المتواجدين الدولة قبل من

 غير الهجرة وصعوبة السفر الصعوبة نظر قانونية غير بطرق تتم التي تلك أنها على الهجرة تعريف يمكن عموما
  11مستحيلة شبه الشرعية الهجرة أصبحت السفرإجراءات  تعددت حيث الشرعية

 بطريقة العضو الدولة إقليم ثالث: يدخلون دول جنسيات على تشمل متنوعة ظاهرة بأنها األوروبية المفوضية وتعتبرها
 أو مزورة بوثائق عادة ذلك ويتم المطارات في العبور مناطق ذلك في بماالجو  أو البحر أو برلا طريق عن شرعية غير

 وبتأشيرة قانونية بصورة يدخلون الذين األشخاص من عدد وهناك وتجار، مهربين من المنظمة الجريمة شبكات بمساعدة
 طالبي من مجموعة هناك وأخيرا السلطات، موافقة على الحصول دون فيبقون الزيارة غرض يغيرون أو يبقون لكنهم صالحة
  12البالد في يبقون لكنهم طلبهم على موافقة على يحصلون الذين السياسي اللجوء

 بالتسلل فيها باإلقامة له مرخص غير أو الدولة جنسية يحمل ال شخص قيام هي الشرعية غير الهجرة يعرف من ومنه
 تأشيرات أو بوثائق الشرعية هاذمناف عبر الدولة الى الدخول أو الجوية أو البحرية أو البرية حدودها عبر الدولة هذهى ال

  13فردية تكون ما نادرا أو جماعية الشرعية غير الهجرة تكون ما . وغالباةمزور 
 ضعب تقيد ان فال ،إطالقها على ليست لكن عدة، منافع من يحققه لما المهمة االنسان حقوق من التنقل حق يعد
 ألنه ضوابط غير من يتصف حق صاحب يترك فال واإلنسانية واألمنية الشرعية الناحية من الحقوق تلك تنظم التي القيود،

 على قيود توضع قد لذا مشروع، غير وجه على حقه االنسان يستغل ان يجب ال كما الناس، من غيره بحقوق يضر قد
 تعترض الشخص يجدها التي العوائق وأمام 14سواء حد على العام والصالح مصلحته اجل من للتنقل حقه االنسان استعمال
 فتصبح عنده الوسيلة تبرر فالغاية الشرعية، غير الطرق الى يلجا فانه شرعية الدولية الهجرة بغرض التنقل نحو طريقه
  شرعية. غير هجرة بذلك

 علم نظر وجهة من والثاني القانوني بالجانب ضيتعر  األول تعريفين وفق الشرعية غير الهجرة تعريف يتم وبهذا
.الشرعية غير الهجرة سوسيولوجيا عن يتحدث المقال باعتبار االجتماع
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 سلطات موافقة دون الحدود اجتياز بها يقصد الدولية الحدود عرفتها ظاهرة الشرعية غير الهجرة القانوني: التعريف
 المستقبل البلد وقوانين بلده للقوانين وفقا إال بلد أي الى الدخول حق يملك ال فاألجنبي المستقبلة، الدولة وكذا األصل الدولة
 شرعي غير انتقاله يصبح ذلك غياب وفي شرعية انتقاله عملية لتكون للهجرة الالزمة القانونيةاإلجراءات  جميع بقيام وذلك

 بعيدا ذلك ويكون جوا، وأ بحرا وأ برا ذلك كان سواء غيرها وأ الوثائق بتزوير سواء ذلك، في المستعملة الوسائل كانتا أي
  15الجمركية األمنية المراقبة عن

 الى يلجأ الهجرة في الراغب فإن ،أراضيها الى بالدخول موافقتها على بالحصول كان ألي تسمح ال الدول أنا وبم
الهجرة.  تأشيرة على الحصول في التشديد الطريقة هذه الى اللجوء في والسبب االنتقال في رغبة لتحقيق الشرعية غير الطرق

  .والمعنوي المادي الشرعي، الركن : هيأركان ثالث الشرعية غير للهجرة إن سبق مما واستنتاجا
 للحدود عابرة منظمة وجريمة الوطنيةاألنظمة و  قوانين خرق من تتضمنه لما وطنية جريمة الشرعية غير الهجرة وعموما

  للهجرة. المستقبلةاألخرى  الدول الى أثرها امتداد بل واحدة، دولة على اقتصارها لعدم
 األفراد امن فيها يتداخل والتي للحدود عابرة التهديدات ضمن تندرج الشرعية غير الهجرة إن االجتماع: علم تعريف

 االقتصادي،أشكاله  بكل االستبعاد خاصة مجتمعاتهم في المهاجرين يعيشها التياألوضاع  نتيجة وذلك والمجتمع والدولة
  .الثقافي السياسي، االجتماعي،
 غير الهجرة للعمل العالمية للمنظمة 143رقم  االتفاقية من الثانية المادة : تعرفللعمل العالمية المنظمة تعريف

 تتنافى شروط في عمله أوإقامته  خالل أو وصوله عند أوه سفر  خاللجر المها يكون حيثاألخيرة  هذه الشرعية: " بأنها
شرعية:  غير حالة في المهاجر يكون حاالت ثالث هناك إذن الوطني، والتشريع تتنافى أوواإلقليمية  الدولية واالتفاقيات
 المهاجر  الدولة نظر وجهة من المشروعة غير الهجرة إن المستقبلة الدولة في نشاط ممارسة الواسع، بمعناها اإلقامة العبور،
 لكن مشروع منفذ من أو لذلك، المخصصة المنافذ من سواء شرعية غير بطريقة دولتهإقليم  من المواطن هي: خروج منها

  .متخفيا خروجه أو مزورة وثيقة استخدام مثل شرعية غير بطريقة
 بأي ويةجال وأ البحرية وأ البريةأراضيها  حدود الى المهاجر هي: وصولإليها  المهاجر الدولة نظر وجهة من بينما

 المشروع الوصول ذلك ويشمل الدولة، تلك موافقة بغير ذلك كان طالما غرضه كان مهما مشروع، غير وأ مشروع طريق
 مفهوم يختلف وهكذا16سلفا المحددةاإلقامة  مدة انتهاء بعد المغادرة رفض ثم بموافقتها، مؤقتة لمدة بها وٕاقامته الدولة ألرض
 جوانب احد وتلكإليها  المهاجر الدولة نظر وجهة عن الفرد، منها المهاجر الدولة رظن وجهة من الشرعية غير الهجرة

المشكلة.
 مفهوم االمن المجتمعي: .2
أكثر المواضيع المثيرة للنقاش  أحدلمحة عن تطور مفهوم األمن: يعتبر موضوع األمن في العالقات الدولية   .أ

نسان منذ القدم، الشيء الذي أدى إلى اعتبار اختالف وجهات النظر حول مفهومه من جهة ومستوياته باعتباره مالزمة إل
لتي تحكم سلوك الفرد والجماعات وحتى الوحدات السياسية، من جهة ثانية. ويمكن اعتبار االمن من بين اهم محددات ا

 الدائم الى البحث عن األمن هو الذي أدى الى تكوين تجمعات بشرية أو مجتمعات. –الفرد –إذا أن سعي اإلنسان 
اإلنساني) واألمن القومي (امن الدولة)  (األمن استعمال مصطلح األمن نجد كثيرا الحديث عن امن االفراد إطاروفي 

واالمن المجتمعي (أمن المجتمعات)



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية

AJHSS‐N°0‐2017	

67 

على الرغم من االستخدامات المتعددة والمتنوعة لمفرد االمن والتي تبدو كشيء وأساس ضروري لراحة وطمأنينة 
األمن مفهوم مثير للجدل  االنسان بالمعنى الواسع، إال أن معظم المهتمين بحقل األمن والدراسات األمنية يتفقون على أن

إذ يصعب تحديد مفهوم واحد وشامل لألمن سواء للفرد أو للدولة أو العالم. والمتتبع لتطور مفهوم األمن يجد أنه مر بعدة 
مراحل بدأ بالمفهوم التقليدي ومن ثم ومرحلة مفهوم األمن في العصر النووي (مرحلة الحرب الباردة) ومن ثم األمن االنساني 

قل مفهوم األمن من أمن الوسائل إلى أمن االهداف.أي انت
: تعتبر نهاية الحرب الباردة مرحلة مهمة حيث شهد العالم تحوالت عميقة أفرزت تهديدات تعريف األمن المجتمعي ب.

دولي الى  أمنية جديدة وخطيرة، كاإلرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية وهكذا انتقل الصراع من
راع داخلي على اثر هذه التغيرات برز مفهوم األمن المجتمعي في اطار الدراسات األمنية والذي يعني تحديد شكل ص

الذي تتهدد فيه مكونات المجتمع بشكل الذي يدفعه الى صدام داخلي وذلك يعرف األمن المجتمعي بأنه قدرة مجتمع 
 يرة والتهديدات المحتملة أو الحقيقية حسب أولي واييفر.ما الثبات على سيماته األساسية في مواجهة الظروف المتغ

إزاء سلطة اقليمية أو المجموعات التي تشاركها نفس االقليم فإن ذلك يؤدي الى ما  باألمنفعندما تحس مجموعة ما 
يسميه باري بوزان بالمأزق األمني المجتمعي، إذا تصاعدت حدة المأزق األمني المجتمعي فإن نتائجه قد تكون خطيرة 

  .الطرف األخر من الوجودوتمتد من التنافس االستنفاد موارد معينة (كمخصصات الحكومة) الى السعي إلزالة 
يعد غياب األمن المجتمعي بفعل عدة عوامل أهمها العولمة وكذا استبداد األنظمة الحاكمة،.. بحيث اصبحت 

خصوصياتها في سياق من الظروف المتغيرة  المجتمعات العربية خصوصا عاجزة عن االستمرار مع المحافظة على
تم في ظروف مقبولة وبالتالي ازدادت ظاهرة الهجرة بما فيها الهجرة غير والتهديدات القامة، وبهذا أصبح تطورها ال ي

الشرعية.

  المحور الثاني: قراءة سوسيولوجية في االتجاهات النظرية المفسرة للهجرة غير الشرعية
االجتماعي لظاهرة الهجرة غير الشرعي فإنه يتم التركيز على النظريات  نظرا لتركيز المقال على الجانب السوسيولوجي    

  التي تفسر هذه الظاهرة من الجانب االجتماعي ويتم التطرق لها كاآلتي:
صنف الهجرة غير الشرعية حسب طبيعتها القانونية بأنها جريمة يعاقب عليها القانون. ويخول المشرع المؤسسات ت   

لواسعة لمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المشروعة. وينتظر االتجاه االجتماعي الى الهجرة المتخصصة الصالحيات ا
غير الشرعية على أنها إفراز اجتماعي ناجم عن مظاهر السلوك والتفاعالت والعمليات االجتماعية المتنوعة التي تحدث 

  ويكتسي هذا المفهوم بعدين اساسيين: 17داخل المجتمع
والنظم  يربط التغيرات بمعدل نسبة الهجرة غير الشرعية في البناء االجتماعي بما في ذلك التحوالت: البعد األول -

االجتماعية. وفي هذا الصدد يناقش الباحث االجتماعي ارتباط معدالت الهجرة غير الشرعية ببعض المتغيرات االجتماعية 
اعي، االستبعاد االجتماعي، العوامل االقتصادية، السياسية، الصراع الثقافي، نظام التدرج االجتم االجتماعي،مثل: الحراك 

 كثافة السكان، عمليات توزيع الثروة، الدخل، العمل، غيرها،...
فراد داخل البناء االجتماعي. والحقيقة األ : يربط بين الهجرة غير الشرعية والتفاعل الذي يحدث بينالبعد الثاني -

النظريات االجتماعية األساسية في علم االجتماع وهي النظرية  إطارأن تفسير سلوك الهجرة غير الشرعية ال يخرج عن 
الوظيفية والماركسية واخيرا التفاعلية الرمزية.
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االتجاه الوظيفي: .1
  ج الوظيفي تقوم على أساس أنها:وبالبحث في دراسة الهجرة غير الشرعية من منطلق المنه

االتجاه االجتماعي: سلوك يخالف القواعد واألنماط السلوكية المتعارف عليها في المجتمع، فضال على أنه يعتبر  -
تعدي صارخ على قواعد الضبط االجتماعي، فيقضي الى تمزيق العالقات األمنية االجتماعية.

 تشريد االفراد المجتمع، المعايير والقيم التي يرعاها المجتمع.اخفاق في النظم االجتماعية المختلفة من حيث  -
المنهج  أنصارفشل األفراد المجتمع في استيعاب معاييره القائمة على التضامن والساند االجتماعيين، لذلك يؤكد  -

ح.الوظيفي على الضرورة توقيع العقاب على مثل هذا النوع من السلوك مع ضرورة اتباع طرق العالج واالصال
االتجاه الماركسي: .2

فإن الهجرة غير الشرعية تحدث نتيجة التوزيع غير العادل لثروة في المجتمع  وحسب االتجاه الماركسي أو الصراعي
مما يحدث الصراع ا الدائم بين من يملكون هذه الثروة والذين ال يملكون ذلك. ويشهد العصر الحالي نظاما عالميا يقوده 

ألثرياء الجدد فاختلت توازنات الثراء الفاحش، ويالحظ أن الديمقراطية أفرغت من مضمونها في عصر العولمة بحكم ا
التنمية، وارتفعت معدالت البطالة في ادول كلها (الغنية والفقيرة على حد سواء)، وظهر الفقر، واشتدت حدة المعاناة، 

  فبدا الصراع واضحا بين الطبقات، مما دفع البعض الى البحث عن منافذ الهجرة غير الشرعية. يطاق،ال  وأصبح الوضع
 علي الرمزي:االتجاه التفا .3

ويعد عالم االجتماع األمريكي " إدوارد ليموت " أبرز من يمثل االتجاه التفاعلي الرمزي أو التأثير االجتماعي المتبادل، 
إن اف في السلوك بصفة عامة هو نتيجة صراع ثقافي ظهر في نظم المجتمع، وعليه يمكن القول ر حيث يرى أن االنح

  الث أبعاد:ر الشرعية تحدث تبعا لثغي الهجرة
يكمن في الضغوط النفسية الداخلية التي تؤثر مباشرة على الفرد فتدفع الى سلوك الهجرة غير البعد الفردي:  -

الشرعية.
يقوم نتيجة وجود تنظيمات اجتماعية أو عصابات ترى أن الهجرة غير الشرعية سلوك مشروع  البعد االجتماعي: -

يسد نقصا في األيدي العاملة لدى بعض الدول الصناعية في مجال الخدمات والبناء والزراعة وبصفة عامة المهن الهامشية. 
تنظيمات بغرض تنظيم عمليات الهجرة غير لذل غير الشرعية جريمة يعاقب القانون األشخاص الذين كونوا عصبات أو 

شخاص المهربين أو تهريبهم، األ أو ايواءأو تسهيل العبور الى الدول،  أو االشخاص المساعدين، سواء باإلرشاد الشرعية،
 18أو إعداد أماكن إلخفائهم وتفير وسائل النقل لهم، أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها

التفكير قاسية يستحيل معها  أفراد الى ضغوطات بيئيةألحداث المفاجئة التي تعرض يجة انت ينشأ البعد الظرفي: -
واإلحساس واختيار السلوك السليم. والهجرة غير الشرعية وفق هذا المنظور تحدث بالتدرج، تبدأ رحلة االغتراب.  الحكيم
االجتماعي)،  لعنف تثيرا متخصصة عصاباتأخرى  جهة ومن بالعقاب بمحاوالت وتنطلق المحلية، الثقافة في والقهر بالعزلة

وصمة االنحراف  وتنتهي بإضفاءتتخلل الرحلة تبادل مشاعر الحقد والكراهية والعدوانية بين األطراف المشاركة فيها، 
 على المهاجر غير الشرعي.  وفي هذه المرحلة جميع االحتماالت تكون واردة. واإلجرام
مرده وصمة االنحراف التي أضفاها المجتمع على المهاجر الالشرعي. وما إن ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية  -

يزيد األمر تعقيدا هو الزج بهذا " المنحرف " الى المؤسسات العقابية ووضعه في قاعات تلتهب بنيران التسلط والقهر 
واالجرام بكل أشكاله.
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 تبعا وذلك كاالتي مداس ثالث الى الشرعية غير الهجرة لظاهرة المفسرة النظريات تصنيف ايضا يمكن وعموما   
وهي:  الشرعية غير الهجرة تفسير الى عمدت مدارس ثالث هناك بحيث الباردة، الحرب نهاية بعد الجديدة لتهديدات
  التبعية. مدرسة باريس، مدرسة كوبنهاغن، مدرسة
:مدارس الحديثة لتفسير الهجرة غير الشرعية .4
  :كوبنهاغن مدرسة  .أ

 القيم، يتضمن: الهوية، الذي االجتماعي أو المجتمعيواألمن  األمننة منها جديدةأفكار  كوبنهاغن مدرسةأدخلت  لقد
 مفهوم ضمن بإدخالها ،والتهديدات المخاطر من الجماعة هوية بتأمين وذلك األمن مواضيع من صبحتأ الهجرة. فالهوية

 مخاطر عدة وانتشار إليها يهاجرون التي المجتمعات أمن على تهديدا يشكلون الشرعيين غير المهاجرين ان من. بحيثاأل
  19المخدرات المنظمة، الجريمة رهاب،اإل مثل بها

 واضطهاد تهميش من مجتمعاتهم يفي الهويات الظلم نتيجة هاجروا الشرعيين غير المهاجرين ان وبالمقابل جهة من هذا
 االنتباه لفتاألمن وأيضا  قطاعات كأحد المجتمعي األمن ادخلوا الذين باحثيها وعبر كوبنهاغن مدرسة واستبعاد،...وبهذا

ككل. للدولة القومياألمن  على المجتمعية التهديدات تأثيرأهمية  لمدى
 مدرسة باريس:  .ب
 تؤدي التي المختلفة المهن من العديد واعتمادية ترابط مدىإظهار  الى أدت للتهديدات والمتغيرة المتجددة الطبيعة إن
 الجمارك، ،اإلرهاب مكافحة شرطة الجنائية، الشرطة الحضارية، الشرطة تشمل المهن هذه األمنية المهام في فعال دور

إطار  في الباحثين كأحد " بيغو " د. يؤكد المعلومات،...كما تكنولوجيا التجسس، مكافحة االستخبارات، الهجرة، مراقبة
 والقلق، الخطر احتكار" الحقيقة " حول محاولتها الى األمنية لألجهزة المهنيين شبكات وتعزيز بروز يؤدي أنه باريس مدرسة
  الحماية. تقنيات ترصده ما أخر بوجهأو  األجهزة هذه تعتبره ما هو  الخطر او التهديد إذن

أو  سياسيا أمنا واقل مهددة الحياة تجعلأوروبا  الى الوافدة الشرعية غير الهجرة ظاهرةإن  JufHusnans يرى وكما
 المتطورة الحماية التقنيات استجابة لمدى ترجع فإنها المخاطر هذه لمواجهة أنه باريس مدرسة ترى وبهذا20وثقافيا اجتماعيا
 الثورة بفضل الوقت بنفس هي والتي العولمة نتيجة تكنولوجيا تطور وكذا والمعلوماتاإلعالم  وسائل تطور مع والمتزامنة
الشرعيين. غير للمهاجرين جاذبة آليات كانت والعولمة المعلوماتية

  مدرسة التبعية:ج. 
 تربطها متخلفة محيطة ودول متطورة أو مصنعة مركزية دول من مكون عالمي نظام الى أدى الرأسمالية تطور إن
 الدول لاستغال أشكال من شكل  هي الهجرة ان تعتبر النظرية للمركز. هذه المحيط تبعية إلى تؤدي متكافئة غير عالقة
 المحيط دول في األفراد بين الموجودة المعيشة ومستويات األجور في المساواة عدم تعميق نتيجة تكون للمحيط، المركز
  .والمركز

 أنصار ايضا يرى حيث الرأسمالي، لنظام تطورا عرفها التي لتطورات تبعا الشرعية غير الهجرة التبعية مدرسة وتفسر
 اقتصادياتها واختراق المحيط دول نحو الرأسمالي النظام توسيع الى تعود الشرعية غير الهجرة حركات كثافة ان المدرسة هذه
 أن بوزان باري فيرى الجتماعي بعدها أما القتصادي، فيبعدها الشرعية غير للهجرة بالنسبة هذا أكثر، تابعة تصبح التي

 ويرجع الحضارية، الهويات بين والتصادم الهجرة مسألتي عبر المركز (الغرب) والمحيط (الجنوب) وذلك دول بين العالقة
 يوهان"  ذلك يرى كما بنيوي عنف من عنه ينتج وما21الفقيرة الدول على الغنية الدول هيمنة هذه البنيوية النظرية أصحاب
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األفراد  ليمنع بشك معين مجتمع المؤسسات أبنية تحدثه الذي المادي غير العنف الى المفهوم هذا يشير بحيث"  غالتون
 المركزية أو البنيوية المؤسسة بسبب ماإ وذلك للثروات، عادل غير توزيع األمم من النوع هذا ويعرف ذاتهم تحقيق من

 الظاهرة هذه تنامي بعد العموم المحيط. وعلى على المركز لهيمنة مرادف هو المفهوم وهذا22القومية الطبقية وأ العنصرية
  كانت. طرق باي مجتمعاتهم هجر الى باألفراد دفع وتزايدها

  المحور الثالث: أسباب الهجرة غير الشرعية ضمن القطاع المجتمعي
واإلعالنات  االتفاقيات من العديد في عليه منصوص المجتمعياألمن  انالشرعية:  غير للهجرة كسبب المجتمعي األمن .1

 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية للحقوق األول الدولي العهد في نجده ما وهذا به المرتبطة الحقوق تحمي التي الدولية
 مجموعة عليه نصت الذي والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد . فهناك2001في  الثقافي للتنوع العالميواإلعالن 

والمادة  قيود، أو إكراه أي دون والدين والوجدان الفكر حرية في الحق الى منه 18المادة  تطرقت مايلي: لقد على مواده
 او القومية للكراهية  الدعوة أو للحرب دعاية أي بالقانون يحضر تناولت 20والمادة  التعبير، حرية تناولت منه 19

المادة  وتركيبته،...وحمت المجتمع استقرار  تزعزع ألنها العنف أو التمييز أو العداوة على تحريضا تشكل الدينية العنصرية
 بدينهم والمجاهرة الخاصة بثقافتهم التمتع في الحق ولهم الدولة، تجاوزات من والدينية غويةوالل االثنية ألقليات منها 27

 عموما يمكن القول أن التهديدات التي يتسبب فيها الألمن المجتمعي تدفع للهجرة غير الشرعية.23لغتهم واستخدام
حالة تعيشها الجماعات الخارجية عن طاق يعبر االستبعاد عن االستبعاد االجتماعي عامل دافع للهجرة غي الشرعية:  .2

يقصد به انتهاك حق بعض االفراد المجتمع  المشاركة الرسمية: السياسية، االقتصادية داخل أي مجتمع فهو بهذا المعنى
 .حقهم في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية وفي كبحفي التمثيل السياسي المالئم وفي التمتع بمنافع المجتمع وثرواته 

كما يعبر االستبعاد عن حالة من حاالت غياب العدالة التي تنتج عن سياسات معلنة ومتسترة تميز بين أفراد المجتمع 
  24بناء على اختالفات عرقية أو دينية أو طائفية أو طبقية أو ثقافية أو الحالة الجهوية لألفراد

 المشاركة الكاملة في الموارد االجتماعية القيمية والماديةوينتج عن االستبعاد االجتماعي استبعاد مستمر وتدريجيا من 
التي تم إنتاجها وتوفيرها واستغاللها في المجتمع، من أجل استمرار الحياة وتنظيمها والمساهمة في تنمية المستقبل، 

معي الذي المجت األمنونستخلص من مفهوم االستبعاد االجتماعي أنه أحد الظروف أو جوهرها التي تساعد على خلق 
  25بدوره يدفع بمكونات المجتمع أفرادا كانوا أو جماعات الى الهجرة بأي الطرق حتى غير الشرعية منها

وفي الحديث عن االستبعاد االجتماعي والسياسي وحتى االقتصادي نجد ان كل الظروف أدت الى خيبة أمل وطنية التي 
العربي في ظل الحراك الذي عاش ظروف اجتماعية ميزتها ألمت بشرائح واسعة من المجتمع ونخص بالذكر المجتمع 

% من الشباب في العالم العربي 70مشاعر اليأس واالحباط واالغتراب والرغبة في الهجرة، فقد وجدت دراسة حديثة أن 
واالحساس بالظلم إضافة الى غياب العدالة والمساواة واتساع الفجوة بين االغنياء والفقراء  ايريد أن يتركوا المنطقة ويهاجرو 

المعاناة لدرجة أن أغلبية الناس في مجتمعات الحراك يصنفون بأشباه  االجتماعي أو انتهاك لكرامة الشعوب واستمرار
  مواطنين، فالفرد عندما يستبعد ويحرم من حقوقه فهنا تتراجع تأديته لواجباته حتى تنعدم مما يخلق أزمة المواطنة.

للفئات والجماعات غير المتماثلة تنامي أزمة المواطنة، بحيث تحولت المطالب االجتماعية عموما خلفت سياسات االستبعاد 
الى مطالب سياسية قد تجاوزت مطالب تحقيق العدالة والمساواة الى مطالب ذات صيغة استقاللية عن الدولة كما في 
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وبعد انتشار ظاهرة االستبعاد االجتماعي في الوطن العربي وتزايد  26حالة أكراد العراق، والمسيحية في سوريا والسودان
  القاسية.ضغطاته تنامت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة أالئك الهاربين من كل الظروف 

  المحور الرابع: عالقة الهجرة غي الشرعية باألمن المجتمعي: مسلمو اوروبا بين اشكالية االندماج والهوية.
 آثار تبيان ويمكن سواء حد على والمصدرة المستقبلة للدول المجتمعي لألمنا تهديد تعتبر الشرعية غير الهجرة ان
  :كاالتي االجتماعي واالندماج والهوية االجتماعي والتجانس المجتمعياألمن  على الشرعية غير الهجرة
 المستقبلة لبلدان فيان الشرعيي غير المهاجرين عدد تزايد نتيجة :المجتمع  تركيبة من تغير الشرعية غير الهجرة -
 غير للهجرة انعكاسر أول يعتب هذا المجتمعات. بحيث هذه المتواجدة داخل القوميات من مزيج وهو جديد، مجتمع ينشأ

  .المجتمع على الشرعية
 عدد يتأثر الجديدة الحياتيةإجراء أنماط  ضمن :المهاجرة  الجماعة وهوية الفرد هوية تهدد لشرعية غيرا الهجرة -
  .للمهاجرين الفرديةأو  الجماعية للهوية االجتماعي االستقرار يهدد مما االجتماعية بالسلوكيات هاجرينمال من كبير

 في االغتراب ظاهرة من الشرعيين غير المهاجرين معاناة والمواطنة: ان االنتماء على خطر الشرعية غير الهجرة  -
 النفسية العزلة نتيجة المجتمع استقرار زعزعة في يتسبب مما واالنتماء، بالوالء شعورهم عدم يسبب الجديد المجتمع

  27واالنحرافاإلجرام  الىاألحيان  بعض في تقودهم التي واالجتماعية
 غير المهاجرين بين بالصراع العرقيف واالختال التقارب عالقة العرقية: إن والصراعات الشرعية غير الهجرة  -

  28المتبادل والعداء الثقة وعدم الفهم سوء ينتج بحيث ،ارتباطية عالقة هياألصليين  والمواطنين الشرعيين
 هو سوسيولوجية مقاربة وفقأي  االجتماعي الجانب من الشرعية غير الهجرة انعكاسات على يالحظ ماأهم  عموما

 المجتمعات امن على سلبا ذلك ينعكسوأيضا  ذاتهم حد في الشرعيين غير للمهاجرين والهوية االجتماعي االندماج مشكلة
.المستقبلة
 الشرعية غير الهجرة النعكاسات توضيحي كمثالأوروبا  مسلمو على والهوية االجتماعي االندماج يشكل كيف ولفهم

:كاالتيأوروبا  مسلمو بحالة ذلك نربط ثم ومن االجتماعي االندماج لمفهوم بداية نتعرض المجتمعياألمن  على
 تعريف االندماج .1
 29دخل في الشيء واستحكم فيه وٕادماج بمعنى، يدمج، دموجا فعل دمج: ورد في لسان العرب ألبن منظور لغة   .أ

أما االندماج مأخوذ من الفعل اندمج على وزن انفعل وهو يفيد الفاعل قيامه بالفعل نفسه أي أن عملية االندماج 
  لم تكن بدافع خارجي.

إال بوجود  أحدهماكما تنبني الداللة اللغوية لكلمة اندماج على مفهومين، وال يستقيم معناها إال بتوفرهما، أو ال يكتمل 
  االخر.

وهذان المفهومان هما: األول الدخول والثاني االستحكام أو التجانس مع الكل كما جاء في القواميس الغربية. ومعناه 
وكليا في بنية ما، إال إذا دخل في تلك البنية وتجانس مع باقي مكوناتها، واستحكم  أن الشيء ال يصبح مندمجا صحيحا

  30فيها عن طريق توثق الصلة مع كل البنية أو مع البنية كلها.
م عن لمصطلح االندماج الى اللغة الالتينية القديمة أي في إشارة الى العمل أو تأثير ناج االيتمولوجيويعود األصل 

الندماج.عملية الدمج وا
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لكي  ألخر: االندماج هو موقف اتجاه عمل خارجي وهو من جنس العمل األصلي مثال الغرب يدعو اصطالحاب. 
يندمج في حضارته ومجتمعه بحكم الغلبة فيها كما يدعوا لالنخراط في قوانينه االجتماعية.

تعاريف أخرى لالندماج: ج.
الى االنسان كوحدة نفسية جسمية ال تتجزأ. من وجهة نظر علم النفس االجتماعي: يعني النظر –
 : وعبر عنه بالتكامل العضوي وهو تناسق نشاطات عدة أعضاء لتأدية عمل معين.االندماج الفيزيولوجي -
وعبر عنه في علم النفس االجتماعي بالتجاذبات والتفاعالت والميول بين مختلف أعضاء  االندماج البسيكولوجي: -

  31لمجموعة في تكاملها وتناسقها كوحدة تنافسية جسمية ال تتجزأ.المجموعة بحيث تبدو هذه ا
التي تمكن شخصا أو مجموعة من األشخاص  األنثروبولوجيةأما من الناحية السوسيولوجية فيقصد باالندماج السيرورة 

تبني قيم نظامها االجتماعي وقواعده، يستلزم االندماج  وأوسع عبر من التقارب والتحول الى اعضاء في مجموعة أكبر
شرطين هما إرادة االنسان وسعيه الشخصي لالندماج والتكيف، أي التغيير الطوعي عن اندماجيته ثم القدرة االندماجية 

لمجتمع عبر اختالف االشخاص وتمايزهم.
تي تمكن االفراد من االنصهار في مجتمعاتهم : يتخذ مفهوم االندماج االجتماعي السيرورة الاالندماج االجتماعي -

ومن  32أفقيا بتمثل قيمها وعاداتها وأنماط عيشها وعموديا باكتساب هوية سياسية تعزز انتسابهم لمؤسسة الدولة.
 هنا نستنج أن هناك منهجية واضحة للتكامل بين المعنى السوسيولوجي وتصوراته السياسية.

ماجهم فقد اصبحت تشكل مجاال خصبا لألخذ والرد بين توجهين: التوجه األول: أما عن مسلمو أوروبا واشكالية اند
، أنفسهموهو من تبناه الدول الحاضنة للمسلمين عبر الكثير من القوانين والتشريعات. والتوجه الثاني: ويتبناه المسلمون 

  عب سلوكهم الذي تفرضه الثقافة الدينية التي ينتمون إليها.
عبر سؤال مطروح بقوةوهو: هل يحق للمسلمين التمتع بحقوق المواطنة السياسية رغم رفضهم التوجهان يتصادمان 

الصريح بعض الكتاب المعاصرين من ضرورة التفرقة داخل المجتمع الواحد بين المواطنة السياسية التي يخضع لها جميع 
  33افة الرسمية المميزة لمجتمع الدولة ككل.في المجتمع عن الثقافة العامة التي يشار إليها أحيانا باسم الثق االفراد
االوروبي  منذ عقد من الزمن كان كثير من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا يستغم مسلمو اوروبا واالندماج: .2

او مسلمي اوروبا. بينما غدا االن هذا الموضوع حديث الساعة عند اغلبية المسلمين الذين يعيشون في اوروبا. 
  وتغيرت المسميات من الحديث عن " المسلمون في اوروبا" الى الحديث عن " مسلمو أوروبا ".

اب متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض ويمكن وال شك أن لهذا التحول عند غالبية المسلمين أسباب متعددة، وهي أسب
  أن نذكر من هذه االسباب:

تعمق التفاعل الطبيعي للمسلمين مع المجتمع االوروبي في جوانب الحياة المختلفة، ودخولهم غمار الحياة  -
نشطة االقتصادية والممارسة في المؤسسات المدنية المختلفة كمدارس ومعاهد أبنائهم، والتجمعات الثقافية المختلفة، واال

والمالية، والوسائل االعالمية المختلفة وغيرها. مما دعا هذا التفاعل المسلمين إلعادة النظر في طروحاتهم وفهمهم للمفاهيم 
 والمواقف االسالمية التي اتو بها من بالد المنشأ، فكان ال بد منا وقفة وال بدا من اعادة النظر.

بدور الوسيط  –وربما ما زال  –ذي ولد ونشأ في المجتمعات االوروبية والذي قام الجيل الجديد " جيل الناشئين " ال -
حيث امتلك هذا الجل الجديد، وبشكل أفضل من الجيل السابق، أدوات الفهم  ".بين المجتمعات االوروبية " جيل الوافدين
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يحمل االباء من المواقف النمطية، والحوار الموضوعي لهذه المجتمعات بعيدا عن االرث التاريخي وغيره، وبعيدا عما 
 السلبية عموا، عن المجتمعات االوروبية وعن االنسان الغربي.

في الغرب، والذي ربما زاد انفتاحه على " االقليات " الدينية والعرقية بعد ان تبن  الجو السياسي المنفتح نسبيا -
كنا، وبعد ان استعصت هذه االقليات على الذوبان للغرب ان " رحيل" هذه األقليات المهاجرة عن اوروبا لم يعد حال مم

بالطريقة التي تمناها الغربيين. هذا الجو السياسي المنفتح نسبيا، ولو كان اضطراريا، شجع المسلمون ونبههم الى االمكانات 
 والحقوق المتوفرة لهم إن هم اقتربوا بشكل أكبر من المجتمعات األوروبية المحيطة بها.

أوضاع الكثيرين من بالد العالم اعربي االسالمي، مما لم يشجع الكثير من المسلمين على العودة  المزيد من تدهور -
للبالد التي أتو منها للغرب. وال شك أن هناك شريحة من هؤالء المسلمين كان يحلم بأن يعود، ولو بعد حين لوطن المنشأ، 

والتعليمية وغيرها دفع كثير من هؤالء الى تغيير في  لقانونية.إال ان تدهور االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية وا
رغبتهم االصلية فأثاروا البقاء في الغرب مما اضطرهم إلعادة ترتيب اوراقهم وبالتالي لطبيعة عالقاتهم بهذه المجتمعات 

الغربية.
االوروبية، والتراكم الكمي من التنامي المستمر، وربما البطيء، لقدرات التجمعات االسالمية المنتشرة في المدن  -

م سابقا  ،رأسها التجانس خالل السنين وفي الجوانب المختلفة االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والثقافية والقانونية وعلى
 لغياب او ضعف هذه االمكانات والقدرات.

سنوات من اجل تحسين الشروط تضافر جهود المسلمين من االقليات الدينية والعرقية المختلفة، وخالل عدد من ال -
المعيشية لهذه االقليات ومنها المسلمة، ومن أجل المطالبة بحقوقهم كأقليات تكون شريحة هامة من شرائح المجتمعات 

 االوروبية.
االوروبية المختلفة شوطا واسعا في طريق  قطعت الدولتقدم الحثيث ألوروبا في طريق التقارب االوروبي حيث  -

وحدة بالتالي دفعت المؤسسات االوروبية للنظر في هوية كل من يعيش او ينتمي لهذه المجتمعات، سواء الوحدة. وهذه ال
اللغة او الديانة او الثقافة وغيرها، وانسحب هذا بشكل طبيعي على التجمعات المسلمة التي عاشت وتجنست في هذه البالد 

34خال عدة عقود من الزمن.

  بحث في قضية اندماج المسلمين في اوروبا.كل هذه الظروف واالسباب ادت بال
يمكن رد الكثير من المشكالت التي يعاني منها الكثير من المسلمين الذين يعيشون في  مسلمو أوروبا والهوية: .3

اوروبا الى الصعوبات التكيف أو االندماج في المجتمع االوروبي، والى قلقهم في كيفية التوفيق بين هويتهم االسالمية وبين 
االنتماء للمجتمع االوروبي. ومن مظاهر هذه المشكالت طبيعة عالقة المسلم بالمجتمع االوروبي، الخالف والنزاع بين 

 االجيال داخل االسرة الواحدة، بين االبوين الوافدين من جهة وبين االوالد الذين ولدوا ونموا في الغرب.
 2001 11بين االنتماء للمجتمع االوروبي خاصة بعد أحداث وقد اشتدت حدة الصراع بين االنتماء للهوية االسالمية 

وكذلك الواليات المتحدة األمريكية  -سألت المجتمعات االوروبية وبدرجات مختلفة، عندما سألت مسلمو اوروبا سبتمبر عندما
بك وغير قابل للجواب" ان يحددوا موقفهم من االنتماء للمجتمع االوروبي. ففي بريطانيا مثال سئل المسلمين السؤال المر  –

  وكذلك سئلوا مثل ذلك في البالد األوروبية االخرى. مسلمون ام بريطانيون؟ " أنتمهل 
. فاالنتماء والهوية أمر معقد واالنتماءويمكن الخروج من هذه الدائرة المعيبة أو من هذا الصراع بفهم طبيعة الهوية  

اآلن الحديث عن  أصبحلهوية وكأنها شيء مفرد وببعد واحد، وانما ومتعدد الجوانب والمستويات، ولم يعد الحديث عن ا
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هوية مركبة، حيث هناك جوانب متعددة وابعاد مختلفة للهوية واالنتماء. ولتبسيط االمر يمكن ان نذكر ثالث جوانب رئيسية 
  للهوية:
إخوانه في العقيدة في كل  الهوية الدينية: وهي عند المسلم األساس والمعتمد األول، حيث يتالقى من خاللها مع -

 بلد وفي كل أرض.
الهوية عرقية: حيث يعود االنسان في نشأته األولى ألرض معينة او بلد معين كان يكون مثال جزائريا او  -

تونسيا،...ويأتي مع هذه الهوية كل ما يميز هذا االنتماء العرقي من عادات وتقاليد محلية متمثلة في المأكل والمشرب 
لغة واللهجة وغيرها من الظواهر األخرى المميزة لبلد او ثقافة معينة. ومن هنا يأتي أيضا أحد جوانب قوة االسالم والملبس وال

ومن أنه حيثما انتشر في األرض فإنه احترم الثقافات المحلية وحافظ عليها بل احتفظ بها وتبناها في منظومته االسالمية. 
 سالمية المتنوعة والغنية.هنا فإننا نتحدث احيانا عن الثقافات اال

الهوية االجتماعية: وهي ما يميز الروابط التي تربط االنسان بالمجتمع الذي حيا فيه حيث يؤثر فيه ويتأثر به  -
وتتعلق هذه الهوية بما يميز مجتمعا عن آخر كالعرف والتاريخ والقانون وطبيعة البنية االجتماعية النظام التعليمي والخدمات 

35المختلفة.

  خاتمة:
تعددت أثار الهجرة على االمن المجتمعي سواء على المجتمع األصلي او المجتمع المهاجر إليه من كل النواحي سواء 
على ثقافته او هويته او على اندماج المهاجرين ضمن المجتمعات الجديدة. وعلى اثر ذلك جاءت اهتمامات الباحثين بهذا 

رتباط الجانب االجتماعي بعدة حقول اخرى كاالقتصاد والسياسة والجغرافيا، هذه الموضوع من الناحية االجتماعية نظرا ال
  الحقول بدورها تصب كلها في االمن القومي للدولة والحفاظ على حقها في البقاء وسيادتها.
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