
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (00) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

 رعيةــــر الشــــرة غيــرة الهجــــظاه
 دراسة نقدية في المفاهيم واألسباب

 دوبي بونــــوة جمـــــــال.أ

 المركز الجامعي لتامنغست

 :مةمقد

ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظاهرة عاملية متثل تهديد حقيقي ألمن 

وسالمة الفرد واجملتم  الوطين والدولي على العموم والفرد والعامل العربي 

 . واإلسالمي ودول العامل الثالث على اخلصوص

 : اهلجرة لغة-أ

اهلاء واجليم والراء : اسم من هجر يهجر هجرا وهجرانا، ابن فارس

، يدل أحدها على قطيعة وقط  واألخر على شد شيء وربطه، أصالن

اهلاء واجليم والراء أصالن، يدل كل منهما على القطيعة : قال ابن فارس

أما األول اهلجر ضد الوصل، . والقط ، واألخر على شد شيء وربطه

وضبط . ترك األوىل للثانية: وكذلك اهلجران، وهاجر القوم من دار إىل دار

.صطلح هجر مبعنى قام باخلروج من أرض إىل أرضابن منظور م

 :اهلجرة اصطالحا-ب

اهلجرة ظاهرة جغرافية تعرب عن دينامكية سكانية، على شكل 

تنقل سكان من مكان ألخر وذلك بتغري مكان االستقرار االعتيادي للفرد 

 .وهي جزء من احلركة العامة للسكان

اعة من مكان إىل مكان هي انتقال أفراد أو مج: اهلجرة غري الشرعية

 .أخر بطرق سرية خمالفة لقانون اهلجرة كما هو متعارف عليه دوليا

 . التطور التارخيي لظاهرة اهلجرة غري الشرعية -ج

تعترب ظاهرة اهلجرة غري الشرعية من أقدم الظواهر االجتماعية، 

كان يقوم اإلنسان باهلجرة والرتحال من أرض إىل أرض حبثا عن حياة 

يف اإلسالم، يف قول اهلل سبحانه وتعاىل " اهلجرة"كما جاء مصطلح  أفعضل،

ومن يهاجر يف سبيل اهلل جيد يف األرض مراغما كثريا "يف القرآن الكريم 

وسعة ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهلل ورسوله ثم يدركه املوت فقد 



(04) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 من سورة النساء، 21آية " وق  أجره على اهلل وكان اهلل غفورا رحيما

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستعضعفني يف األرض قالوا أمل "وقال اهلل تعاىل 

 .من سورة النساء 27آية " تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها

كما وردت كلمة اهلجرة يف السرية النبوية الشريفة، فعن عمر ابن 

: " اخلطاب رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

ا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل إمن

ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو 

 . رواه البخاري ومسلم" امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

 . أسباب اختيار املوضوع -د

هذا النوع من  من األسباب املوضوعية اليت دفعتين أن أختار

 : الدراسات التحليلية والنقدية تتمثل فيما يلي

معرفة وإبراز أهم املفاهيم املتعلقة حبيثيات ظاهرة اهلجرة غري  

 . الشرعية

توضيح العالقة املوجودة بني املبادئ واملفاهيم العاملية االجتماعية  

واالقتصادية والسياسية واألمنية والنفسية وموضوع اهلجرة غري 

 .عية على املستوى الوطين والدوليالشر

انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بصورة رهيبة يف السنوات القليلة  

املاضية وتفاقمها وخطورتها على األمن الوطين للدول واألمن 

 .اإلنساني للمجتم  الدولي

اعتبار اهلجرة غري الشرعية موضوعا هاما ومتميزا يف العالقات  

الكتسابها اخلطورة البالغة يف حوض البحر الدولية وحقوق اإلنسان 

األبيض املتوسط نظرا للخسائر البشرية اجلسيمة املنجرة عن هذه 

 . الظاهرة العاملية

أصبحت ظاهرة اهلجرة غريالشرعية تأخذ حيزا كبريا من اهتمامات  

 . وسائل اإلعالم الوطنية والدولية

 هلجرة غريمعرفة األسباب اخلفية واحلقيقية اليت جعلت ظاهرة ا 

 .الشرعية يف تزايد مقلق على الصعيدين األمين واالجتماعي
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 : أهداف الّدراسة -هـ

بعدما تطرقنا يف السابق إىل أسباب الدراسة، سوف نربز أهم األهداف 

 : األساسية هلذا املوضوع واليت تتمثل فيما يلي

إجياد احللول وتقديم االقرتاحات للحد من ظاهرة اهلجرة غري  -أ

ية ألنه منطقيا من خالل معرفة املفاهيم الدقيقة املتعلقة الشرع

بظاهرة اهلجرة غري الشرعية والتوغل يف ذلك بالشرح والتحليل 

والنقد يف األسباب املوضوعية املؤدية إىل االنتشار الرهيب هلذه 

الظاهرة العاملية، يسهل على الباحثني تقديم أهم احللول 

 . واالقرتاحات

ىل أهم األسباب ميكن حتديد املسؤولية الوطنية من خالل التطرق إ -ب

 . والدولية لظاهرة اهلجرة غري الشرعية 

يعترب التطرق إىل هذا النوع من الدراسات القانونية من أبرز  -ج

األهداف الرئيسية من خالل دف  احلكومات واألحزاب السياسية 

ه وكافة منظمات اجملتم  املدني واإلنساني بتوعية الشباب خبطورة هذ

الظاهرة م  تقديم املساعدات املادية واملعنوية هلؤالء األفراد 

 .واجلماعات من أجل االندماج يف أوطانهم األصلية

بعدما تطرقنا إىل أهم األسباب املوضوعية الختيار هذا النوع من 

املواضي  واالنتقال إىل توضيح األهداف العامة هلذه الدراسة، ننتقل إىل 

ني واحملوري لظاهرة اهلجرة غري الشرعية، والذي تقديم اإلشكال القانو

ما هي املفاهيم العاملية املعاصرة اليت هلا عالقة مبوضوع : يتمثل يف ما يلي

اهلجرة غري الشرعية؟ وما هي األسباب املؤدية إىل االنتشار الرهيب 

 . للهجرة غري الشرعية؟

هج التحليلي ولإلجابة عن هذه اإلشكالية كان لزاما علينا أن نتب  املن

النقدي، ملاذا؟ هذا من أجل حتليل املفاهيم والتوغل إىل نقد العالقات 

املرتبطة بينها وبني اهلجرة غري الشرعية مدعمني وجهة نظرنا مبواقف 

أهل االختصاص وم  تقديم اإلحصائيات احلديثة املتعلقة بهذه 

 . الظاهرة



(00) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

تأيت أن أقدم ولتجسيد املنهج التحليلي النقدي يف هذه الدراسة ار

شرحا موجز ألهم اخلطوات املتبعة يف تقسيم العرض أو املوضوع كما 

 : يلي

 :قمنا بتقسيم املوضوع إىل حمورين أساسيني

دراسة املفاهيم العاملية املعاصرة وعالقتها "حتت عنوان  احملور األول

 ".اهلجرة غري الشرعية مبوضوع

 ".     جرة غري الشرعيةأسباب اهل"فكان حتت عنوان  احملور الثانيأما 

أما عن تفصيل احملور األول، تطرقنا إىل عالقة اهلجرة غري الشرعية 

مبفهوم حقوق اإلنسان، وعالقة اهلجرة غري الشرعية مبفهوم األمن الوطين 

واإلنساني، وعالقة اهلجرة غري الشرعية بالتنمية البشرية واحلكم 

 . الراشد

شرعية بوسائل اإلعالم اهلجرة غري الوختمنا هذا احملور، بإبراز عالقة 

، ويف األخري قمنا بتوضيح عالقة اهلجرة (الوطنية والدولية)صال تواال

 . غري الشرعية باألزمة املالية العاملية الراهنة

أما عن تفصيل احملور الثاني، املتعضمن أسباب اهلجرة غري الشرعية، 

 : فقمنا بتقسيمه إىل نقاط رئيسية تتمثل فيما يلي

 ألسباب االجتماعية واالقتصاديةا . 

 األسباب السياسية واألمنية . 

 األسباب النفسية . 

أهم األفكار  ويف آخر الدراسة تطرقنا إىل اخلامتة، قمنا بإبراز

 . األساسية ملوضوع اهلجرة غري الشرعية

بعدما انهينا تقديم املقدمة، أود أن ننتقل إىل عرض املوضوع 

  :بالشرح والتحليل كما يلي

عالقة اهلجرة غري الشرعية باملفاهيم العاملية : احملور األول

 .املعاصرة

رغم االمتداد التارخيي للهجرة غري الشرعية إال أن هلا عالقة باملفاهيم 

الدولية احلديثة املذكورة سابقا، وعلى هذا األساس سوف نقسم هذا 
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عية الفرع إىل قسمني؛ القسم األول خنصصه لعالقة اهلجرة غري الشر

مبفاهيم حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني، أما القسم الثاني فنخصصه 

لعالقة اهلجرة غري الشرعية مبفاهيم التنمية البشرية واحلكم الراشد 

 . ووسائل اإلعالم واالتصال واألزمة املالية العاملية الراهنة

 : القسم األول

ة غري أوهلما عالقة اهلجر: ندرس هذا القسم يف نقطتني أساسيتني

الشرعية مبفهوم حقوق اإلنسان، وثانيهما عالقة اهلجرة غري الشرعية 

 .مبفهوم األمن اإلنساني

 : عالقة اهلجرة غري الشرعية مبفهوم حقوق اإلنسان - أ

أصبح ملفهوم حقوق اإلنسان ارتباطا وطيدًا يف كل اجملاالت 

ملدني االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، مما أدى باجملتم  ا

واجملتم  الدولي وجل احلكومات إىل االهتمام البالغ مبوضوع احلماية 

الوطنية والدولية احلكومية وغري احلكومية حلقوق اإلنسان مثل احلق يف 

احلياة واحلرية والصحة والتعليم والعمل وغريها من احلقوق األساسية 

 . إلنسانيةاليت يتمت  بها اإلنسان باعتباره احملور األساسي للتنمية ا

تعترب احلماية الدولية حلقوق املهاجرين غري الشرعيني قاعدة 

مكملة ملفهوم حقوق اإلنسان، ألن املهاجر غري الشرعي هو إنسان 

ومحاية حقوق اإلنسان تقوم على هذه الذات اإلنسانية، حيث قدرت 

 02%و  %01منظمة العمل الدولية حجم اهلجرة غري الشرعية ما بني 

هاجرين يف العامل البالغ حسب اإلحصائيات األخرية لألمم من عدد امل

 .مليون شخص 001املتحدة حوالي 

وقد قدرت منظمة اهلجرة الدولية حجم اهلجرة غري القانونية يف 

مليون شخص، وتقدر منظمة األمم املتحدة  0،2االحتاد األوروبي حوالي 

ل العشر سنوات عدد املهاجرين غري الشرعيني إىل دول العامل املتقدم خال

 .مليون شخص 022األخرية حوالي 

 -يف اعتقادنا-إال أن موضوع محاية حقوق املهاجرين غري الشرعيني 

ال يزال بعيد املنال وحتقيق األهداف، ألن الدول أصبحت تنتهك حقوق 



(05) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

املهاجر غري الشرعي وتنظر إليه وتعامله على أنه جمرم والدليل على ذلك 

لتعسفي والتعذيب وممارسة أساليب منافية عمليات القبض والسجن ا

حلقوق اإلنسان أثناء عمليات االستجوابات وفرض عليهم ترسانة من 

 . القوانني واإلجراءات الردعية للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

 :عالقة اهلجرة غري الشرعية مبفهوم األمن اإلنساني - ب

ساني من خالل جاء أول إعالن لألمم املتحدة عن مفهوم األمن اإلن

م الذي قدم مفهوما جديدا لألمن 0222تقرير التنمية البشرية لعام 

وهو مفهوم األمن اإلنساني حبيث يتحول حتقيق أمن األفراد إىل أهم 

 . األولويات يف العالقات الدولية

وقد طرح تقرير األمم املتحدة جمموعة من املربرات تشكل اهلدف 

هوم األمن الوطين وقد متثلت هذه األساسي من طرح مفهوم مغاير ملف

 : املربرات فيما يلي

 هو شأن عاملي، فهو مهم لألفراد يف كل  إن حتقيق األمن اإلنساني

مكان يف الدول الغنية والفقرية على السواء وذلك يف ظل ما يواجهه 

 . األفراد يف العامل من حتديات مشرتكة منها ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

 شابك بني مفهوم األمن اإلنساني واهلجرة غري وجود تداخل وت

الشرعية حبيث يتوقف األمن اإلنساني على معاجلة ظاهرة اهلجرة غري 

 . الشرعية واحلد منها

  إن مفهوم األمن اإلنساني حموره الفرد، فهو يعترب اإلطار والدعامة

هلجرة غري األساسية ألمن الفرد وحريته، فكلما انتشرت ظاهرة ا

املهاجرين غري الشرعيني اختل مفهوم األمن  زايدت معاناةالشرعية وت

 . اإلنساني ومصداقيته يف العالقات الدولية

 :القسم الثاني

ندرس يف هذا القسم مفهوم التنمية البشرية واحلكم الراشد 

ووسائل اإلعالم واالتصال وتأثري األزمات املالية العاملية وعالقاتها بظاهرة 

 .اهلجرة غري الشرعية
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القة اهلجرة غري الشرعية مبفهومي التنمية البشرية ع - أ

 : واحلكم الراشد

حسب الظروف العاملية الراهنة بعدما " التنمية"تطور مصطلح 

" النمو االقتصادي"كان مفهوم التنمية ببعده التقليدي يقصد منه 

التنمية "ثم حتول إىل " التنمية البشرية"أصبح يقابله يف بعده احلديث 

 . بأبعادها الشاملة" التنمية اإلنسانية"ثم حتول إىل " املستدامة

ويقوم مفهوم التنمية البشرية على إزالة العقبات أمام احلياة 

البشرية والرتكيز على حتقيق النمو م  العدل واملساواة وتوفري 

 . االحتياجات األساسية لألفراد مبا يوفر هلم مستوى معيشيا مالئما

قة بني مفهوم التنمية البشرية وهذا إمنا يدل على وجود عال

وموضوع اهلجرة غري الشرعية اليت أصبحت عائقا أو من أكرب املعوقات 

 .للمفهوم الواس  للتنمية اإلنسانية مثل اجلوع واملرض والفقر

وتشري اإلحصائيات أنه يوجد يف الدول العربية أعلى معدالت 

سنة،  52دون سن  تقريبا من سكانها هم % 11البطالة يف العامل، كما أن 

جمللس الوحدة االقتصادية التاب  جلامعة الدول العربية  وحسب تقرير 

 % 02م قدرت نسبة البطالة يف الدول العربية ما بني 5112صدر عام 

وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلني  ،%10وتتزايد سنويا مبعدل  % 51و

ا يؤدي حتما إىل مليون عاطل، مم 52م إىل 5101يف البالد العربية عام 

 .هجرة غري شرعية كبرية جدا

كلما اهتمت الدول بسياسة التنمية البشرية يف أقاليمها وعلى كافة 

املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية لألفراد 

واجلماعات كلما قلت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية من طرف األفراد 

بذلك صحيح إذا ما مل تولي  واجلماعات املنتمون إليها، والعكس

احلكومات بالقدر البالغ ملفهوم التنمية البشرية فحتما سوف ختتل القوى 

واملؤسسات الفاعلة يف الدولة مما يؤثر سلبا على أفرادها وبالتالي انفتاح 

 (. السرية والعلنية)باب اهلجرة الشرعية وغري الشرعية 



(07) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

خدامه يف السنوات ، لقد شاع استأما عن مفهوم احلكم الراشد

األخرية الذي يعاجل مسألة احلكم والعالقة بني عامة الناس واإلدارة 

والسلطة احلاكمة فيما يدخل يف ذلك مسألة الشرعية واملشاركة 

 . والتمثيل واملساءلة، كما يؤكد ذلك تقرير التنمية اإلنسانية العربية

: ألساسية منهابد أن يعتمد على عدد من احملاور ا إن احلكم الراشد ال

صيانة احلريات وضمان خيارات األفراد وتوسي  املشاركة الشعبية 

والشفافية التامة يف ظل فصل السلطات والتوازن بينهما وسيادة 

 . القانون والقعضاء النزيه واملستقل

ومن خالل كل ما سبق؛ ميكننا حسب وجهة نظرنا القول إن عملية 

مة أو التنمية اإلنسانية واحلكم التنمية البشرية أو التنمية املستدا

الراشد ال ميكن حتقيقها بالصورة الفعالة إذا مل تعاجل ظاهرة اهلجرة غري 

قطاع الدولة ومنظمات : الشرعية وذلك ال يتم إال بتعاون ثالث قطاعات

 (.رجال األعمال)اجملتم  املدني والقطاع اخلاص 

ت املختلفة ولكي يتحقق مقدار من التعاون العضروري بني القطاعا

ويف إطار تعاون دولي ال بد من احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

واالهتمام مبعاجلة األسباب والدواف  والعوامل املؤدية النتشار ظاهرة 

اهلجرة غري الشرعية، وتكريس البنية القانونية والتحلي مببادئ اإلدارة 

ة للفساد يف إطار واحلكم الراشد وهذا يتطلب تداوال للسلطة ومكافح

جمتم  مدني حر وعالقات دولية تتسم بقدر من االحرتام لقواعد القانون 

 . الدولي

ويف األخري ميكننا القول إن مكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ال 

تتم إال عن طريق االهتمام بالفرد كمحور أساسي للتنمية البشرية 

تحقق إال يف ظل احلكم الراشد واإلنسانية وهذه األخرية أيعضا ال ميكن هلا ال

إذا ما توافرت إرادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات وقعضاء 

مستقل ومؤسسات فعالة يف الدولة حلماية أفرادها وفتح هلم أفاق احلياة 

 .الكرمية يف أوطانهم األصلية
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 :عالقة اهلجرة غري الشرعية بوسائل اإلعالم واالتصال - أ

عية أصبح من املواضي  اليت حتتل حيزا إن موضوع اهلجرة غري الشر

كبريا من اهتمامات وسائل اإلعالم واالتصال الوطنية والدولية، 

ثر يف الرأي العام الوطين والدولي ؤفأصبحت وسائل اإلعالم احلكومية ت

فتقوم بالتطرق إىل الشباب املهاجر على أنهم من اجملرمني وتقوم 

ات دون اإلشارة ولو جبزء يسري بتسليط العقوبات القاسية على هذه الفئ

إىل مسؤولية احلكومات يف انتشار كل هذه اآلفات واملآسي اليت تعاني منها 

 . اإلنسانية

 : عالقة اهلجرة غري الشرعية باألزمة املالية العاملية - ب

هناك ارتباط وثيق بني اهلجرة غري الشرعية واألزمات املالية 

ملالية سوف حتتم على األفراد الوطنية والعاملية ألن انفجار األزمة ا

واجلماعات اليت أدت بهم عاصفة األزمة املالية العاملية إىل البطالة اختيار 

آخر طريق وهو نهج اهلجرة سواء كانت شرعية أو غري شرعية لالنتقال 

 . إىل بلد آخر للبحث عن فرص العمل بأي مثن كان

وثيق هذه اجلزئية أما عن أسباب األزمة املالية العاملية فقد اخرتنا ت

منشور على -هيثم فارس: أعدهتقرير مبواقف أهل االختصاص بواسطة 

 تعود الراهنة األزمة املالية العامليةأسباب  حيث أكد أن-مواق  االنرتنت

اليت " أزمة القروض العالية املخاطر": ونشوب ما مسي بـ م0220إىل عام 

أدخلت القطاع املصريف والبنكي األمريكي يف دوامة اخلسائر 

 .واالضطرابات، وذهب ضحيتها مئات اآلالف من املواطنني األمريكيني

وقد اندلعت أزمة القروض العالية املخاطر بسبب إقدام العديد من 

العقار على منح قروض ملئات اآلالف من  املصارف املختصة يف قطاع

املواطنني ذوي الدخل احملدود، متجاهلة بذلك قاعدة احلذر وتقييم 

 .املخاطر

واعتمدت البنوك واملصارف هذا النهج يف ظرف اتسم بنمو غري 

مسبوق لقطاع العقار واخنفاض هام لنسب الفوائد املعمول بها، األمر 

http://www.masrawy.com/News/Economy/Reuters/2008/October/19/634350.aspx
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كيني إىل حد القناعة أن الفرصة جد من األمري ةالذي أدى بأعداد كبري

 .مواتية لشراء مسكن

وم  االرتفاع املفاجئ لنسب الفوائد يف األسواق املصرفية 

عدد كبري من األمريكيني أنفسهم عاجزين عن تسديد  د، وجاألمريكية

زداد عددهم م  مرور األشهر ليخلق جوا من الذعر واهلل  اقروضهم، و

 .ستثمرين يف قطاع العقاريف أسواق املال ويف أوساط امل

وقد تعضررت البنوك املختصة يف القروض العالية املخاطر أكثر من 

غريها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثريها على أوضاع املقرتضني ذوي 

 .الدخل املتواض 

ومبجرد ظهور االضطرابات األوىل، تسارعت البنوك إىل مصادرة 

على خلفية أزمة مفاجئة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها 

 .وحادة لقطاع العقار نتيجة تراج  األسعار بنسب كبرية

وملواجهة تداعيات مسلسل األزمة املالية منذ نشوب أزمة القروض 

العالية املخاطر، وجدت املصارف املركزية يف الواليات املتحدة وأوروبا 

 نسب وآسيا نفسها معضطرة للتحرك، ومل يبق هلا سوى اخليار بني تغيري

 .الفوائد أو ضخ أموال يف البنوك املتعضررة

وقد عمد االحتياطي الفدرالي األمريكي على نهج اخليار األول، 

 2052خفض النسبة اليت تراجعت من إىل حيث بادر يف العديد من املرات 

 .5110أبريل يف باملائة  5إىل  5111باملائة يف يونيو 

الذهاب  اختارتاء، بل ومل تكتف احلكومة األمريكية بهذا اإلجر

بعيدا يف سعيها إىل تفادي تفشي األزمة، حيث قررت تأميم ثالثة بنوك 

 .كبرية

 .أسباب اهلجرة غري الشرعية: احملور الثاني

إن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظاهرة متعددة اجلوانب واخللفيات 

واقف اآلراء وامل تاالجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية، لذا تعدد

حول أسباب اهلجرة غري الشرعية نظرا لتعدد الزوايا اليت ينظر منها إىل 

هذه الظاهرة، فعلماء القانون يركزون على حقوق اإلنسان وعلماء 
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النفس يركزون على احلالة النفسية للمهاجرين وعلماء االجتماع يبنون 

من  أراءهم على البعد االجتماعي واألخالقي وعلماء االقتصاد يرون ذلك

 . الزاوية االقتصادية وفرص العمل والبطالة واألزمات املالية

 :نذكر أهمها فيما يلي ومن األسباب احلقيقية للهجرة غري الشرعية 

األزمات املالية الوطنية والعاملية االقتصادية اليت تؤدي حتما إىل  

نزوح عدد كبري من األفراد واجلماعات لالنتقال من بلدانهم إىل بلدان 

 .أخرى تتيح هلم فرص العمل والصحة والسكن والتعليم

نشوب احلروب والصراعات األهلية والعنف يؤدي حتما إىل اهلروب  

 . من ويالت التعذيب والتشريد والقتل إىل أماكن السلم واألمان

األزمات السياسية واإليديولوجية للطبقات املختلفة يف الدولة  

لى حساب طبقة أخرى الواحدة مما يؤدي إىل تهميش طبقة ع

 . سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا

الظروف وحاالت الطوارئ واحلصار االقتصادي املفروض على  

 .الدولة

 األمراض واألوبئة والفقر املدق  من األسباب الرئيسية وراء اهلجرة 

انتشار البطالة وتدني القدرة الشرائية للفرد اليت تؤدي به إىل اهلجرة  

 .لبات العضرورية حلماية وحياة أسرتهلتحقيق املتط

احلالة النفسية لبعض الشباب الطاحمني إىل حب املعرفة وحب  

اإلطالع على احلعضارات واألمم املتمدنة مهما كانت الوسائل املؤدية 

 . إىل اهلجرة غري الشرعية

مثل الزالزل والرباكني والفيعضانات  -الطبيعية–األسباب اجلغرافية  

الطبيعية تؤدي بتفاقم وترية اهلجرة غري واجلفاف والكوارث 

 .الشرعية

ميل األفراد واجلماعات املستعضعفة واملتخلفة اجتماعيا واقتصاديا  

وثقافيا وعلميا إىل اإلقتداء باألمم املتحعضرة يف كل اجملاالت، وهذا ما 

، وهي "مقدمة ابن خلدون"أكده العالمة ابن خلدون يف كتابه 

ان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم العرب وديو"مقدمة كتاب 
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يف الفصل الثالث " والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب

يف أن املغلوب مول  أبدا باإلقتداء بالغالب يف "والعشرون حتت عنوان 

 .شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده

أبدا  ولذلك ترى املغلوب يتشبه:" ... وجاء يف هذا الفصل ما يلي

بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف اختاذها وأشكاهلا بل ويف سائر أحواله 

وانظر ذلك يف األبناء م  آبائهم كيف جتدهم متشبهني بهم دائما وما ذلك 

إال العتقادهم الكمال فيهم، وانظر إىل كل قطر من األقطار كيف يغلب 

الغالبون هلم حتى  على أهله زي احلامية وجند السلطان يف األكثر، ألنهم

أنه إذا كانت أمة جتاوز أخرى وهلا الغلب عليها فيسري إليهم من هذا 

 ".الشبه واإلقتداء حظ كبري

ومن خالل نظرة ابن خلدون لألفراد واجلماعات املغلوب على  

أمرها باإلقتداء بكل ما هو لدى الغالب يف شتى اجملاالت وكافة املستويات 

ادي أن انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ميكننا أن نستنتج يف اعتق

خاصة عند الشباب مل يكن للعمل أو التحعضر يف كل األحوال وإمنا ميكن 

أي األمم )أن يكون الشباب املغلوب على أمرهم يتشبهون بالغالب 

يف امللبس واملركب ويف كل نواحي احلياة اليومية مما يعضطر ( املتمدنة

ل  باالقتياد بالغالب أن يهجر إليه ولو الشباب املغلوب على أمره واملو

 (.اهلجرة غري الشرعية)بالطرق السرية 

 

 :خــــامتة

وبناء على كل ما سبق ميكننا أن نستنتج من خالل الدراسة 

والتحليل واملناقشة أن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظاهرة عاملية 

ة وأبرزها موجودة يف دول كثرية وهلا ارتباط مباشر مبفاهيم عاملية عديد

مفهوم حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني، لكن اهلجرة إىل أوربا أصبحت 

إحدى القعضايا اهلامة اليت حتظى باهتمام بالغ األهمية يف املنظومة 

األوروبية، وبالرغم من تعدد األسباب املؤدية إىل االنتشار الرهيب للهجرة 

ألمنية واالقتصادية غري الشرعية، إال أن الدواف  واألسباب االجتماعية وا
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تأتي يف مقدمة هذه األسباب ويتعضح ذلك من التباين الكبري يف املستوى 

االقتصادي بني الشعوب اليت تعاني من قلة فرص العمل واخنفاض 

 .األجور وتدني القدرة الشرائية

وهلذه األسباب، جيب على احلكومات واجملتم  الدولي حتمل املسؤولية 

اهلجرة غري الشرعية ومحاية املهاجرين غري الكاملة للحد من ظاهرة 

 .الشرعيني

لو كنت : "ويف األخري أود أن أختم هذا املوضوع مبقولتني شهريتني

" مواطنا من دول اجلنوب لغامرت أكثر من مرة حتى الوصول إىل أوربا

 . مقولة لرئيس وزراء إسبانيا األسبق

البشر  إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل"

 .مقولة العامل الدميغرايف الفرنسي ألفريد صويف." حيث توجد الثروات

 

 :املراجع

، //تاريخ  – العدد  –إبراهيم حممد عياش، احلوار املتمدن  .

اهلجرة، العنصرية، حقوق الالجئني واجلاليات املهاجرة : احملور
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راضي عمارة حممد الطيف، ظاهرة اهلجرة غري الشرعية إىل أوربا عرب بلدان  .

دراسة وصفية حتليلية لألسباب –دراسة حالة ليبيا كدولة عبور –املغرب العربي 

واآلثار، حبث ضمن متطلبات للحصول على درجة اإلجازة العالية 

./املاجيستري

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب  عبد الرمحن ابن خلدون، مقدمة كتاب .

والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار ابن اهليثم، 

.القاهرة 

/ كريم حسن، مفهوم احلكم الصاحل، جملة املستقبل العربي، السنة  .

.تاريخ نوفمرب/العدد

هوم، جملة دراسات إسرتاتيجية، دراسة يف املف :نور الدين دخان، األمن اإلنساني .

مركز البصرية للبحوث واالستثمارات واخلدمات التعلمية، العدد التاس  ديسمرب 
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 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 

، 50/10/5110: تاريخ– 5005العدد  –إبراهيم حممد عياش، احلوار املتمدن  (1)

 اهلجرة، العنصرية، حقوق الالجئني واجلاليات املهاجرة : احملور
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دراسة يف املفهوم، جملة دراسات إسرتاتيجية، :ن، األمن اإلنسانينور الدين دخا.د (2)

مركز البصرية للبحوث واالستثمارات واخلدمات التعلمية، العدد التاس  ديسمرب 

 .م5888

والتنمية املستدامة مركز دمشق للدراسات النظرية ( الراشد)احلكم الصاحل  (3)

 .56/81/5882 :واحلقوق املدنية

، 388العدد، 52هوم احلكم الصاحل، جملة املستقبل العربي، السنة كريم حسن، مف (4)

 .42، 68صم، ص 5886تاريخ نوفمربب

(5) (ww.masrawy.com/news/économy/reuters/2008) 

/ 57كريم حسن، مفهوم احلكم الصاحل، جملة املستقبل العربي، السنة  (6)

 .12، 21ص ص 5112تاريخ نوفمرب / 012العدد

ن ابن خلدون، مقدمة كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب عبد الرمح (7)

والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار ابن اهليثم، القاهرة 
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