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جامعة نايف العربية للعلوم االمنية

اهتامم الباحثــن يف العلوم االجتامعية واإلنســانية بظاهرة اهلجرة غري
يأتـي الرشعية؛ نظر ًا ألهنا منــذ بداية القرن العرشين وهي آخذة يف االزدياد؛
نتيجة للعديد من العوامل الذاتية واملوضوعية ،ولعل ما تبحثه الدراسة
الراهنة هو ما تنطوي علية تلك اهلجرات غري القانونية من األرضار النفســية واالجتامعية
الناجتة عنها .وكذلك ما يرتتب عليها من التزامات قانونية وسياسية إزاء الدول املجاورة هلا.
واستشعار ًا من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بأمهية قضية اهلجرة غري املرشوعة
واألرضار النفسية واالجتامعية هلا أصدرت هذا اإلصدار العلمي رقم ( )602وعنوانه:
علميا
األرضار النفسية واالجتامعية للهجرة غري املرشوعة ،حيث يشكل الكتاب مرجع ًا ًّ
للمراكز البحثية والدارسني يف التخصصات العلمية املختلفة ،وخاصة العلوم االجتامعية
والنفسية واألمنية واإلسرتاتيجية ،وقد جاء الكتاب يف ( )247صفحة من القطع املتوسط،
وينقسم إىل سبعة فصول ،إضافة إىل مقدمة الدراسة وخامتتها وقائمة املراجع.

وعليــه توجه الباحــث يف الفصل األول إىل عرض أبعاد الدراســة؛ حيث تناول
مقدمتها ومشــكلتها وأمهيتها وأهدافها ومفاهيمهــا ومصطلحاهتا وإطارها املنهجي،
واســتهدف الكتاب التعرف عىل العوامل املؤدية إىل اهلجرات غري املرشوعة من منظور
التفاعل بني الرشوط املوضوعية والرشوط الذاتية واألرضار النفسية واالجتامعية الناجتة
عنهــا .اعتامد ًا عىل مفهوم للهجرة غري الرشعيــة بأهنا قدوم الفرد عىل اهلجرة إىل خارج
املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل أمحد عبد العزيز األصفر اللحام Hodamohamed973@yahoo.com
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حدود دولته األصلية دون حصوله عىل املوافقات الرسمية من اجلهات املعنية بمغادرته،
ســواء أكانت هذه املوافقات مرتبطة باملؤسسات الرسمية يف بلده األم ،أم يف البلد الذي
يستهدفه من حيث النتيجة ،أم يف البلدان التي جيد نفسه مضطر ًا لعبورها حتى يصل إىل
الدولة املستهدفة.
وتناول الباحث جمموعة من الدراســات السابقة التي تناولت املوضوع فيام يتعلق
باجلانب االجتامعي والنفيس ورصد املشكلة وانتهى الباحث من عرض تلك الدراسات
واجتامعيا ،وبعضها اآلخر اعتمد عىل التوثيق لرصد
نفسيا
ًّ
إىل أن منها ما اكتســب بعد ًا ًّ
مظاهر املشــكلة يف الوقت الراهن ،كام أن هناك دراســات اكتسبت الطابع األمني عىل
املستويني اإلقليمي والدويل لرصد آليات التحدي لتلك الظاهرة.

وحدد الباحــث كيفية تتبع موضوعاهتا بمنهجية االســتدالل العلمي من خالل
منطقيا وقد اعتمدت منهجية الدراسة
االعتامد عىل جمموعة من املقاالت النظرية املسلم هبا
ًّ
عىل طرق حتليلية متعددة متثلت يف مرجعيات التحليل عن طريق الدراســات والتقارير
العلمية ذات الصلة باملوضوع الدراسة والتطور التارخيي لقضايا اهلجرة.

وجاءت الدراســة يف جمموعة من التســاؤالت التي متثلت يف حجم الظاهرة عىل
املستوى الدويل ،وكذلك دور العوامل الذاتية واملوضوعية يف إنتاج الظاهرة ،واألرضار
الناجتة عن شبكات اجلريمة املنظمة عامة ،وشبكات هتريب البرش خاصة .ومتثلت أهداف
الدراسة يف األهداف العلمية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وما يراد الوصول إليه من
اقرتاحات يمكن أن تشكل مبادئ أساسية للتعامل مع تلك الظاهرة.
أما الفصل الثاين فقد محل عنوان «مدخل نظري يف التفســرات العلمية والنظرية
للهجرات غري املرشوعة» وقد طرح يف هذا الفصل جمموعة من النظريات النفسية؛ حيث
استعرض نظرية احلاجات ،وكذلك استعرض نظرية التحليل النفيس وربطها باهلجرة غري
املرشوعة واستعرض فيها شخصية اإلنسان يف ضوء تفسري فرويد الذي وضع األساس
األول لتلك النظرية .وكذلك يف ضوء النظريات األساســية لعلم االجتامع ،وخاصة ما
يتعلق بعلم اجتامع اهلجرة ،واستعرض فيها التغيري االجتامعي للهجرة من منظور ماكس
فري والتفسري املادي التارخيي ونظرية النظام العاملي اجلديد.
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وملا كان التاريخ عام ً
ال ًّ
مهم يف تفسري الظاهرة فقد جاء الفصل الثالث حتت عنوان
«ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة وتطورها التارخيي وأشكاهلا ووسائلها» استعرض الباحث
خاللــه العوامل التي تؤدي لزيادة اهلجرة منها تزايــد التطور االقتصادي واالجتامعي
يف بعض الدول مثل الــدول األوروبية والواليات املتحــدة األمريكية .وكذلك تأثري
االضطرابات واحلروب والفقر والبطالة التي أدت إىل زيادهتا لدى الشباب ،ما زاد رغبة
الشــباب يف اهلجرة .وعن حجم الظاهرة تناول الباحث تقارير منظمة العمل الدولية،
وكذلك اســتعرض الدول التي متثل مركز استقطاب رئيس للمهاجرين غري الرشعيني
يف العامل ،واستعرض يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية كمركز أسايس لالستقطاب،
وخاصة لدول جنوب رشق آســيا .الــدول العربية ومنطقة اخلليــج العريب ،وأوضح
االختــاف بني مظاهر اهلجرة غري املرشوعة يف املجتمع العريب يف أشــكاهلا وأحجامها
عن الدول األوروبية.
وبالنســبة للفصل الرابع فقد محل عنوان «العوامل الذاتية واملوضوعية واألرضار
النفســية واالجتامعية للهجرة غري املرشوعة»؛ اســتعرض الباحث فيه عمليات الدفع
االجتامعي للشباب التي تشــكل عام ً
ال مؤثر ًا يف اهلجرة ،وتفاعلها مع العوامل الذاتية
للفاعلني ،ومعاناة املهاجرين؛ نتيجة التنقل والرتحال وما يقرتن هبام من حتديات صعبة،
وكذلك حتليل حوادث الغرق مثل حادث ترشين أول أكتوبر 2013م وحادث سبتمرب
عام 2014م واســتعرض الباحث األبعاد الذاتية واملوضوعية يف حتليل الســر الذاتية
للضحايا .واألرضار النفسية واالجتامعية لتجمعات اهلجرات غري املرشوعة.

وقد ارتبطت شبكات اجلريمة باهلجرات غري املرشوعة؛ ولذلك خصص الباحث
الفصل اخلامس ملناقشــة «شــبكات اجلريمة املنظمة واألرضار النفســية واالجتامعية
للهجــرات غري املرشوعة» حيث بدأ الباحث هذا الفصــل بتعريف االجتار بالبرش وما
ٍ
معان مادية
ينطوي عليه من أبعاد اجتامعية ونفســية كثرية ،باإلضافة اىل ما يتضمنه من
تدل عىل استثامر أوضاع فئات اجتامعية تعاين صعوبات حياتية لتشكيل شبكات هتريب
البرش ،وأوضح كيف تقوم شــبكات اجلريمة املنظمة باســتغالل املهاجرين ،ويف هناية
الفصل دلل الباحث عىل ذلك من الواقع بعرض بعض حاالت من تداخل اهلجرة غري
املرشوعة مع جريمة االجتار بالبرش.
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ونظر ًا ألمهية اجلهود الدولية واإلقليمية يف مكافحة اهلجرة غري الرشعية ،فقد اهتم
الفصل السادس «بتقييم اجلهود الدولية واإلقليمية يف مكافحة اهلجرة غري املرشوعة» إذ
تناول الباحث عرض اجلهود املبذولة عىل مجيع املستويات ،ثم قام بتقييم اجلهود الدولية
من خالل عدة معايري ،ووصل يف النهاية إىل أن تفســر اهلجرة غري املرشوعة والقضايا
املرتبطة من املنظور االقتصادي اســتبعد بقوة العوامل الذاتية املتمثلة يف مستوى املعرفة
لدى العاملني ،وخرج بمالحظات أساسية عن العالقة بني االستقرار والتنقل كأساس
حموري يف حياة اإلنسان .كام تناول اإلجراءات القانونية التي تتخذها الدول ،سواء عىل
املســتوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل واالتفاقات الدولية التي تتعرض بشكل خاص
للهجرة غري الرشعية ،وحتاول احلد من انتشــارها ،وانتهى إىل أن طرق املعاجلة مازالت
حمدودة للغاية وغري فعالة ودلل عىل ذلك بمجموعة من االعتبارات.
ويف النهايــة محل الفصل الســابع واألخري عنوان« :نتائج الدراســة واقرتاحاهتا
وتوصياهتا العامة»؛ اســتعرض خالله الباحث نتائج الدراســة يف ضوء األطر النظرية
والتحليلية األساسية وانتهى الباحث إىل أن ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة قوامها مشكلة
ذاتية ،وهي مشكلة االغرتاب النفيس واالجتامعي والسيايس .وبالنهاية خلص الباحث
إىل عدد من املقرتحات ،والتوصيات حول تعزيز الدور العريب االجتامعي والســيايس
واالقتصــادي والثقايف والديني ملواجهة حتديات األمــن العريب من أرضار اهلجرة غري
حاليا ومستقب ً
ال.
املرشوعة ًّ
وإمجا ً
ال تعد هذه الدراســة من الدراســات التي تشــكل إضافة علمية مهمة يف
التخصصات املختلفة وبخاصة العلوم األمنية واالجتامعية من حيث املوضوع واملنهجية
التي اســتخدمها الباحث ،وطرحه للرؤى املختلفة التي تناولت الظاهرة بموضوعية،
وهي دراسة تتسم باجلدية والعمق يف التحليل والتقييم ملساعدة صناع القرار يف مكافحة
الظاهرة حمل الدراسة.
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