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العدٌد من داخل نتخابات االقوة فً  تاكتسب ةالمتطرفوالقومٌة  ٌةل الٌمٌنافعاأل ودأصبح ملحوظا فً اآلونة األخٌرة أن رد

 صعودالبطالة وانعدام األمن االجتماعً فً أوروبا إلى  ،األزمة االقتصادٌةك البنٌوٌة،وقد أدت المشاكل . الدول األوروبٌة

االنتخابات خالل ، حزب الحرٌة خالل االنتخابات المحلٌة الفرنسٌة حزب الجبهة الوطنٌةمثل المتطرف أحزاب الٌمٌن 

 خالل Geert Wilders  الحرٌةاالنتخابات المجرٌة وحزب  خالل   Jobbik Party، حزب جوبٌك النمسافً الرئاسٌة 

ة أمننقٌامها ب، من خالل ، إلى حد كبٌرالنجاحمن تحقٌق هذا الٌمٌن المتطرف  ت أحزابلقد تمكن. االنتخابات الهولندٌة

ي من المجتمعألالمهاجرٌن بوصفهم تهدٌدا ل تقدٌمو [مسألة الهجرة طابع التهدٌد األمنً على ءإضفاقٌامها ب] مسألة الهجرة

 العالقة بٌن الهجرةإلى جعل  هذه األحزاب صعود أدى، ومن هنا. األزمة االقتصادٌة خاصة مع تفاقم، خل دولهماد

 .مرة أخرى إلى السطح األمننة تطفوو

 مسألةل يعملٌة تحوإلى  وهو ٌشٌر، التً تستخدم عند التعامل مع المسائل األمنٌة هو واحد من المفاهٌم مفهوم األمننة

مشكلة كاجتماعٌة وسٌاسٌة  مسألة تقدٌم يه األمننة، بعبارة أخرى. للوجودتهدٌد وجعلها تبدو كمشكلة أمنٌة  إلى عادٌة

 منه ونجعلا تهدٌدعلٌها  الذي نطلق المفهوم. مسؤولٌة سٌاسٌة ةأي ونتحمليال  وظفٌنسلطة م تحت وبالتالً جعلها ٌةأمن

من عملٌة بناء  التهدٌد جزءٌء ف. فً العالم الخارجً وجد بشكل موضوعً ومستقليوال  نفسه بنفسه نتجي مسألة أمنٌة ال

اا دورًر ، وٌؤدي الهوٌة لعملٌة بناء  االتهدٌدات نتاجًر تصبح ، بهذا المعنى. بٌننا وبٌن اآلخرالتعارض فً إنتاج  حاسمًر

 .]...[ [اجتماعً]

وأول وٌفر، لكً تصبح مسألة ما مسألة أمنٌة، فهً تتطلب فاعال سٌاسٌا ٌقوم  وفقا لرائدي مدرسة كوبنهاغن، باري بوزان

، وفً نفس الوقت تتطلب [الدولة/لوجود المجتمع]تهدٌد بأمننتها من خالل استعمال خطاب محدد ٌقدم تلك المسألة على أنها 

 (تهدٌدا للوجود) تهدٌدا وجودٌا[ بالفعل]من خالل تصور تلك المسألة باعتبارها [ ٌستجٌب لفعل الخطاب]جمهورا متلقٌا 

existential threat .بهم الخاصة مهوٌته هم من ٌشكلون منهفإ، هم الذٌن ٌحددون طبٌعة التهدٌداتد افرطالما أن األو .

إذا اعتبرنا أن األمننة ، من ناحٌة أخرى.  intersubjectiveٌمكن القول بأن األمننة هً عملٌة بٌنذاتانٌة، بهذا المعنى

تشكل تهدٌدا  اأي تسٌٌس تلك المسألة وتقدٌمها على أنه، ضمن اهتمامات السٌاسة العامةعادٌة  مسألةإدراج أوال  تتضمن

 .عملٌة التسٌٌسمتطرفة لبمثابة نسخة كذلك  تعتبر عملٌة األمننة وجودٌا، فإنه ٌمكن القول بأن

كل ٌمكن القول بأن بهذا المعنى، . متبادل بٌن األمننة، الثقافة والهوٌة[ اجتماعً]وفقا للنظرٌة البنائٌة، هناك عالقة بناء 

األمننة ستخدم تالدول ف. ثقافًو نتاجٌء اجتماعً ها، ولكنفهً لٌست طبٌعٌة، صة بهاخا وتهدٌداتٍت  مخاوفَف  ا،خلق شكوكًر تثقافة 

 .المجتمعداخل العبودٌة الطوعٌة [ شكل من أشكال] خلقمن أجل إضفاء الشرعٌة على سٌاساتها و كأداة سٌاسٌة

ٌتضمن ، بنٌوٌة فوق وطنٌةمٌزة ظهر يُي  ، الذيأن مشروع االتحاد األوروبًٌبدو ، من منظور األمننةإذا نظرنا إلى أوروبا 

فً الوقت توسٌع وتعمٌق شرع فً تنفٌذ سٌاسات ي ذال ،ن االتحاد األوروبًأبٌمكن القول . ٌامنأ امشروع فً حد ذاته

تعمٌق ال، فً حٌن أن سٌاسات ومع ذلك. فً محٌطهنشر قٌم الدٌمقراطٌة الغربٌة لخلق منطقة آمنة ٌتم فٌها  ٌسعى، نفسه

الدول  داخلعلى المشاعر الوطنٌة وبنٌة مجتمع الرفاه  اأٌضا تأكٌدًر تمثل ، فهً فوق وطنٌة بناءٍت  حركٌةتمثل هذه توسٌع الو

التجزئة [ مزٌد من]خالل من  تظهراالتحاد األوروبً ٌنتجها  ٌبدو أن المخاوف التً، ذلكفً غضون [. األوروبٌة] القومٌة

 .القٌم الجماعٌةتالشً و
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نظرا أمنٌة ذات أولوٌة كبرى، الهجرة قضٌة  مسألةأصبحت ، وقد فً أوروبابعدة حاالت مختلفة األمن  ترتبط قضاٌا الٌوم،

الذٌن ٌعٌشون  المهاجرٌنإلى  تنظرٌتضح أن أوروبا . فً الدول األوروبٌة المهاجرٌنوزٌادة عدد الوطنٌة الختفاء الحدود 

ربط تمٌل إلى  عدائٌا خطابالدول األوروبٌة التً تستخدم ٌبدو أن . تهدٌدا لألمن المجتمعً مفً أراضٌها باعتباره

وقد . الهجرة فهً تنزع نحو أمننة مسألة، وبهذه الطرٌقة واإلرهابالمخدرات تجارة  ،الجرٌمةبمشاكل البطالة، المهاجرٌن 

الخطاب  كما أظهرت للعٌان االجتماعً المساس بالتناسق[ خطر]من الهجرة  أمننةجهود الدول الرامٌة إلى  عززت

تقٌٌد عواقب سٌاسات لقد أدت ، Andrew Geddes غٌدس أندرو اتكلمب[. ٌةوروبالمجتمعات األ] داخلالعنصري 

الطبٌعة اإلقصائٌة لبرامج ، آلٌات معالجة طلبات الحصول على التأشٌرة[ التعقد فً]، لرقابة على الحدوداالهجرة، ك

اندماج الحٌلولة دون اإلقصائً فً حد ذاته، أدت جمٌعا إلى إضافة إلى الخطاب ، وما إلى ذلك فائلوظالتخطٌط ل

إضفاء كما أدت إلى ، [لدى األوروبٌٌن] xenophobiaاألجانب  اهٌة تجاهكرتفاقم مشاعر ال كما أدت إلىالمهاجرٌن، 

 .للهجرة ةالشرعٌة على سٌاسات الٌمٌن المتطرف واالحزاب المناهض

الذي تتبناه هذه ، سوف نرى أن الخطاب المشترك الٌمٌن المتطرف فً أوروباأحزاب صعود وبالنظر إلى ، بناء على ذلك

سواء تعلق ]، والقٌم األوروبٌة المهاجرٌنبٌن زاالنسجام المواءمة تحقٌق  باستعصاء إمكانٌةدعاء األحزاب ٌقوم على اال

 ذ السٌاسات المناهضة للهجرةيتنفساهرة على الاألوروبٌة  فالدول[. السائدة] الثقافة السٌاسٌةبنمط  وأالحٌاة  أسلوب[ األمر بـ

لقٌم األوروبٌة ل، المشتركة االمهاجرٌن كعدو لهوٌتهتنزع نحو تصور ، ومسألة أمنٌةالهجرة باعتبارها  مسألةمع  تتعامل

أن ، ٌمكن القول أنه طالما وبالتالً. داخلَفها هذاتِت  تكون قد فاقمت من العجز الدٌمقراطً ،هذه الطرٌقةألمنها المجتمعً؛ وبو

 .، فإنها ستظل عقبة أمام القٌم األوروبٌة[أو كتهدٌد أمنً] أمنٌة كمسألة ، تقدٌمها وتصوٌرهاهاتم تعرٌفي الهجرة


