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 واملنهج واألهداف املوضوع: األول احملور

 تكرارها �حكم ظاهرة ضحتأ مشكلة من �القصیرة لیست فترة منذ مصر تعانى
 القضاء سبیل فى تبذل التى المكثفة منیةألا الجهود من �الرغم ،واستمرارها

 تشكل جرامیةإ فعالأ من بها یرتبط وما ،الشرعیة غیر الهجرة ظاهرة وهى ،علیها
 ،الصحف �ه تطالعنا ما ظل فى خاصة ،المهاجر�ن تهر�ب جر�مة مجموعها فى

 العمر مقتبل فى الشباب من لمجموعات صور من ،دور�ة تكون  تكاد �صورة
 تلك وأ ،فیها تهر�بهم یتم التى البدائیة المراكب حدىإ غرقا �حیاتهم ودتأ

 تلك لىإ ضافة�اإل ذلك �ل .ور�یةاأل الشواطئ من الوطن تعاد التى شالءاأل
 �كون  التى المزر�ة للحالة الجرائد وصفحات الدراسات بها تعج التى القصص

 تغییر ى�ستدع الذى مراأل وهو ،الممیتة الطرق  بتلك تهر�بهم یتم من علیها
 الحكومة تبذلها التى الجهود �عض من الرغم على ،للمواجهة الرسمى المنظور

 �صورة المهاجر�ن حوالأ لتحسین ور�یةاأل طرافاأل �عض مع اتفاقات عقد فى
 .ذلك لىإ وما ،توطینهم عادةإ  وأ شرعیة غیر

 على للشباب الشرعیة غیر الهجرة مشكلة لمواجهة الدولیة المنظومة تعتمد
 لتحقیق تتضافرو  المناسبة، والتدابیر التدخل مجاالت توضح وطنیة عمل خطط
 استراتیجیة ضوء فى الحكومیة، وغیر الحكومیة الجهود المنظومة تلك أهداف
 و�نفاذ المسار، وتصحیح األداء لتقو�م عاما إطارا وتضع النشاطات بین تنسق

 .القانون 
 المجتمع فى للشباب الشرعیة غیر الهجرة لمكافحة التصدى وتتولى 

 تم التى الشرعیة غیر الهجرة ومنع لمكافحة التنسیقیة الوطنیة اللجنة المصرى 
 تبدأ المكافحة أن و�اعتبار ،٢٠١٤ مارس فى الوزراء رئیس من �قرار هاؤ إنشا

 حول العلمیة البحوث و�جراء المعلومات جمع على تعتمد الوقا�ة وأن �الوقا�ة،
 التى والتقالید واألعراف وتوز�عاتها �أنماطها المختلفة واأل�عاد االتجار وضعیات
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 االجتماعیة للبحوث القومى المر�ز مع �التعاون  اللجنة قرار �ان. تفرزها
 فى للشباب الشرعیة غیر الهجرة ظاهرة حول متكاملة دراسة إلعداد والجنائیة
 بها تمر التى والتحد�ات الراهنة المستجدات ظل فى خاصة ،المصرى  المجتمع
 التنموى  النهج بین الدمج من تنطلق متكاملة صورة رسم فى �سهم �ما ؛المنطقة
 .الجر�مة لتلك �ضحا�ا األطفال بروز مع خاصة الحقوقى والنهج

 اجتماعیا، مدخال تعتمد للظاهرة تحلیلیة وصفیة دراسة خالل من ذلك و�تم 
 ذلك یتعدى و�نما والتحلیل الرصد عند التوقف إلى فقط لیس �سعى قانونیا نفسیا،

 اجتماعیة سیاسة لصیاغة أساسا �صلح ،للمواجهة متكامل إطار تقد�م إلى
 شاملة مواجهة فى والسیاسیة واألمنیة االجتماعیة األ�عاد فیها تتكامل ،مناسبة
 :التالیة لألهداف تحقیقا للظاهرة

 .الجغرافیة وتوز�عاتها للشباب الشرعیة غیر الهجرة مشكلة حجم على التعرف -۱
 الواقع �فرزها التى للشباب الشرعیة غیر الهجرة أشكال على التعرف -۲

 .المصرى 
 .مشكالتأى  إفراز فى الفاعلة العوامل على التعرف -۳
 .ومجتمعیا وتنظیمیا تشر�عیا للمواجهة المناسبة االستراتیجیات تحدید -٤
 الشرعیة غیر الهجرة مشكالت برصد الحالیة دراستنا اهتمت ذلك وعلى 

 الكیفى المیدانى العمل على أ�ضا اعتمدت وقد المصرى  المجتمع فى للشباب
 ٢٠١٥ أغسطس شهر وحتى مایو شهر من الفترة خالل هؤ إجرا تم الذى والكمى

 �ل طبیعة �اختالف تختلف التى البیانات لجمع األسالیب من العدید �استخدام
 منها: متعددة أدوات استخدام تم حیث الدراسة، محل مشكالتال من مشكلة

 حیث النفسیة، االختبارات �عض الحالة، دراسة المتعمقة، المقابلة االستبیان،
 و�عض المحتملین الضحا�ا لبعض عمد�ة عینات على األدوات تلك طبقت

 .والجنائیة العامة اإلحصائیة البیانات عن فضال الفاعلة األطراف
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 ال جر�مة عن تبحث وهى ینایر شهر فى بدأت قد الدراسة ألن ونظرا 

 غیر الهجرة جر�مة تعر�ف على اعتمدت فقد ،المصر�ة التشر�عات فى لها وجود
 �الموضوع، المعنى المتحدة األمم بروتو�ول من ٣/١ رقم �المادة الوارد الشرعیة

 مضمون  نفس على معالجتها �عد المیدانیة البیانات تحلیل فى اعتمدت كما
 األمم التفاقیة والمكمل والجو والبحر البر طر�ق عن المهاجر�ن تهر�ب بروتو�ول

 التحضیر�ة األعمال و�ذلك ،الوطنیة عبر المنظمة الجر�مة لمكافحة المتحدة
 تناولت التى والعر�یة األجنبیة الدراسات �عض على تاعتمد �ما للبروتو�ول

 .لموضوعا

 :الدراسة عينة: الثانى احملور

 :الدراسة عينة اختيار

اعتمدنا فى دراستنا الحالیة على سحب المحافظات األكثر تصدیرًا للهجرة غیر 
 على الحصول من تمكننا لعدم – العلمیة الشرعیة بناء على عددًا من المحددات

 :وهى –ة المعنی الجهات من رسمیة بیانات أى
 .الشرعیة غیر الهجرة ظاهرة تناولت التى األكاد�میة األ�حاث -أ

 .للهجرة الدولیة المنظمة تقار�ر -ب
 لعام واالستهالك واإلنفاق الدخل �حث بیانات أحدث فى الفقر مؤشرات -ج

٢٠١٢/٢٠١٣. 
 .البحث هیئة أعدته والذى الهجرة إلى المیل مؤشر -د
 تلك المحددات تم سحب المحافظات األكثر تصدیرًا للمهاجر�ن ضوء فى 

 :هىو  شرعیة غیر هجرة
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 :البحرى الوجه -أ

 .الشرقیة محافظة -۱
 .الدقهلیة محافظة -۲
 .القلیو�یة محافظة -۳
 .المنوفیة محافظة -٤
 .الغر�یة محافظة -٥
 .البحیرة محافظة -٦
 .الشیخ �فر محافظة -۷

 :القبلى الوجه -ب
 .الفیوم محافظة -۸
 .أسیوط محافظة -۹

 .األقصر محافظة -۱۰
 ١٨ قد بلغتو  الشرعیة غیر للهجرة المصدرة القرى  من عینة سحب تم وقد 

 الدین �ر�م و�ساط ونبروه الشرقیة �محافظة سهیل ومیت جابر میت وهى قر�ة
 �المنوفیة، زنارة وقر�ة �القلیو�یة الجمال و�فر الدقهلیة �محافظة الكرماء ومیت
 �البحیرة والعیون  زمران و�وم �الغر�یة صیر أبو و�نا ودیلشان الباب �ال و�فر
 تطون  وقر�ة الشیخ �فر �محافظة الخضراء والجز�رة والبرلس مغیزل برج وقر�ة

 .�األقصر والضبعیة �أسیوط وأبنوب �الفیوم
 أن إلیها اإلشارة سبق التى والمحكات والتقار�ر األ�حاث أكدت حیث 

 هى الشباب بین الشرعیة غیر الهجرة ظاهرة فیها تنتشر التى المناطق
 .إلیها اإلشارة السابق والقرى  المحافظات

مفردة من المهاجر�ن هجرة غیر  ١٠٠٠وفى ضوء ما سبق قد تم سحب  
 شرعیة من المحافظات والقرى سالفة الذ�ر.
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 : صعوبات العمل امليدانىاحملور الثالث

التى تبعد عن المراكز �اإلضافة إلى أن صعو�ة الوصول لبعض القرى  -
لیس ممهدًا و�التالى صعو�ة سیر عر�ات البحث مما  لهذه القرى  طر�قال

 اضطر فر�ق البحث إلى المشى للوصول إلى القر�ة.
�االستعانة �قوم صعو�ة الوصول إلى الحاالت مما جعل فر�ق العمل المیدانى  -

 �اإلخبار�ین فى �ل القرى.
الحرارة حیث سجلت فترة التطبیق المیدانى أعلى معدالت لها  ارتفاع درجات -

 .٢٠١٥شهور الصیف فى 
توجس عینة الدراسة وخوفها الشدید من فر�ق العمل المیدانى واعتبارهم هذا  -

مما جعل عینة الدراسة تحجب عن الحدیث مما شغل �ال  ًا أمنیاً الفر�ق فر�ق
نة فى العینة و�ث الطمأنیأفراد فر�ق العمل المیدانى للعمل على احتواء 

�حث عن الهجرة غیر الشرعیة للوقوف على مخاطرها  وأننا �صدد ،نفوسهم
 وتاله یوم آخر. ،مما أدى إلى تعطیل التطبیق لیوم

صعو�ة الوصول للعینة المستهدفة وذلك (للعمل أو البحث عن عمل خارج  -
نتظار إلى أوقات متأخرة مما استدعى اال )؛المحافظة أحیانا أو للعمل �الیومیة

 مساء من أجل التطبیق. حتى السا�عة
 رفض التطبیق خوفًا من المالحقة األمنیة. -
إشاعة �عض تجار السفر (السماسرة) أن فر�ق العمل ما هو إال فخ أمنى  -

 أو ذ�ر أى أسماء خاصة بهم. ،والتشدید �عدم التعاون 
رصد وطرح حلول للمشكلة عدم وجود وعى �أهمیة البحث العلمى ودوره فى  -

 ."وأنا هستفید إ�ه"ن �ثیرا و حیث ردد المبحوث
 توقع �ثیر من المبحوثین حل مشاكلهم وتقد�م تعو�ض لهم. -
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 نتائج الدراسة: احملور الرابع

 :
ً
 تطور حجم الظاهرةأوال

الهجرة من أبرز التحد�ات التى تواجه �افة األ�حاث والدراسات التى تهتم �قطاع 
 ضافة إلى محدود�ةعدم توفر بیانات و�حصائیات دقیقة عنها، �اإلالدولیة، 
 تفصیلیة الدول بتجمیع بیانات من العدید تقوم الحیث  ،الخاصة بها البیانات

 ىتعان هجرتهم. �ما وتوقیتات وأوطانهم تواجدهم وأماكن المهاجر�ن هو�ة حول
 بین وحدةالم والتعر�فات المفاهیمفى  النقص من الدولیة الهجرة إحصائیات

 ،منظم منهجي �شكل البضائع حر�ة قیاس حالیاً  الممكن من أنه والنتیجة الدول.
دول المصدرة أو الفى  سواء  الهجرة ونوع متا�عة حجم الممكن غیر من أنه إال

المستقبلة أو العابرة. و�عود ذلك إلى عدة عوامل، منها صعو�ة حصر ظاهرة لها 
ضافة إلى تعدد أنماط الهجرة وتداخلها، �اإلعالقة �عدة دول فى نفس الوقت، 

 الهجرة. �ماالخاصة �كما تعود �عض الصعو�ات إلى ضعف تبادل المعلومات 
 بیانات وتداول نشر من األحیان �ثیر منفى  تحد وأمنیة إدار�ة قیوداً  هناك أن

 .الهجرة بتفاصیلها
ا إذا �انت هذا فى حالة ما إذا �انت الهجرة الدولیة تتم �صورة شرعیة، أم

تتسم التى لظاهرة فالصعو�ات تزداد. و�رجع ذلك لطبیعة االهجرة غیر شرعیة، 
�ضاف إلى ذلك أن . وضع المهاجر غیر الشرعى إلى تنوع �اإلضافة �السر�ة.

أدى إلى تعدد   ىاالصطالح المستوى   على البیانات والخالف أسالیب جمع تنوع
 وخصائص الظاهرة. إذا ما توفرت عن حجماإلحصاءات وتناقضها 

 تثنینا تلك الصعو�ات عن محاولة التعرف على تیارات ال�جب أومع ذلك 
 طرأت التي ، والتطوراتیة على وجه الخصوصعامة وغیر الشرع الدولیة الهجرة

 الدراسة الحالیة وهى على النحو التالى: سعى فى تحقیقهت. وهو ما یها مؤخراعل
 وغیر الشرعیة. الشرعیة�صورتها الهجرة الدولیة  دراسةصعو�ة  -
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 .غیر الشرعیةالشرعیة و طرق تقدیر حجم الهجرة الدولیة  -
المستوى و ، المستوى العر�ى، و المستوى الدولىعلى  التطور فى الهجرة الدولیة -

 .المصرى 
 دولیا ومصر�ا. غیر الشرعیةالدولیة التطور فى الهجرة  -

 وقد انتهى الفصل إلى ما یلى:

 التطور فى الهجرة الدولیة 

 المستوى  العالمى

ً شخصا ٣٥بدأ القرن الواحد والعشرون ونسبة المهاجر�ن الدولیین واحد إلى  -١
 فى العالم.

جمالى للمهاجر�ن الدولیین �أكثر من الضعف خالل الفترة من ازداد العدد اإل -٢
فى التزاید خالل الفترة من عام العدد واستمر ، ٢٠٠٠وحتى عام  ١٩٦٠عام 

ملیون مهاجر فى عام  ٢١٤إلى  ازداد العدد، ثم ٢٠١٠وحتى عام  ٢٠٠٠
٢٠١٠. 

عام ً ملیونا ٢٣٠جمالى للمهاجر�ن إلى أن �صل العدد اإلمن المقدر  -٣
٢٠٥٠. 

 المستوى العر�ى
 مع جهة، من العر�یة البلدان إلىالدولیین  المهاجر�ن أعداد تطور مقارنة عند -٤

 ازد�اد ، یتبین٢٠١٣و ٢٠٠٠ السنوات خالل العر�یة البلدان من المهاجر�ن
 المهاجر�ن أعداد من أعلى �مقدار للوطن العر�ي الدولیین المهاجر�ن أعداد

 .العرب للخارج
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 المستوى المصرى 
-١٩٩٠رة ـالل الفتـر خـى مصــة فـیـرة الدولـجــدل الهــى معـافـغ صـبل -٥

-إلى ( ٢٠١٠-٢٠٠٥رة ـوصل هذا المعدل خالل الفت٪)، ثم ٠٬٢-(١٩٩٥
٪). ٠٬٥-وصل المعدل إلى ( ٢٠١٣-٢٠١٠٪)، وفى الفترة من ٠٬١

وحتى   ١٩٩٠و�عنى ذلك أن أعداد النازحین من مصر خالل الفترة من 
اتسع �شكل  قد �انت دائما أكبر من أعداد الوافدین. ولكن هذا الفرق  ٢٠١٣

 لصالح أعداد النازحین. ٢٠١٣ - ٢٠١٠ملحوظ فى الفترة من 

 غیر الشرعیة التطور فى الهجرة الدولیة
تبعا  لهجرة غیر الشرعیةلالتى تقدمها الجهات المختلفة  تضارب التقدیراتت

 ٢٠٠٥الختالف الجهة واختالف المصطلح. فعلى سبیل المثال،  فى عام 
إجمالى ٪ من ١٥٪ إلى ٦نسبة المهاجر�ن "غیر النظامیین" ما بین تراوحت 

ورو�ى، وذلك بناء على ٪ من سكان االتحاد األ١حصیلة المهاجر�ن، �ما �عادل 
نسبة "الهجرة السر�ة"  تراوحتورو�یة. بینما �حث ُأجرى بتمو�ل من المفوضیة األ

منظمة وذلك بناء على العالم فى من عدد المهاجر�ن  ٪١٥لى ٪ إ١٠ما بین 
�ن فى وضعیة "غیر قانونیة" ما بین عدد المهاجر تراوح  فى حینالعمل الدولیة. 

جمالى إ٪ من ٢٠٪ إلى ١٥ملیون مهاجر وهم �مثلون ما بین  ٤٠-٣٠
 البیاناتفوهكذا  .منظمة الهجرة الدولیة  وذلك بناء على المهاجر�ن فى العالم

ن أفعلى أى تقدیر �ستطیع  ،ها أمام مشكلةمستخدم تضعالمتاحة عن الظاهرة 
 �عتمد.

هم تقدیرات أ �جاز إومع ذلك وفى ضوء المتاح من بیانات نستطیع 
 الداخلیةوزارة ، و �طالیااإل الداخلیةوزارة الهجرة غیر الشرعیة استنادا إلى بیانات 

لعام  المفوضیة، و�یانات ٢٠١٣وحتى  ١٩٩٨الفترة من لتغطیة  ةسبانیاإل
، والتى جاءت ٢٠١٣ - ٢٠٠٨للفترة ، و�یانات و�الة فرونتكس ٢٠١٥و ٢٠١٤
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. وجدیر �الذ�ر أن هذه البیانات "فلورنسافى  سیاسة الهجرة �زر مفى تقر�ر "
و�كون مقصدها أورو�ا،  التى تتم عن طر�ق البحرخاصة �الهجرة غیر الشرعیة 

و�تم تسجیلها. و�التالى فهى تقدیرات متواضعة عن الهجرة غیر الشرعیة حیث ال 
بنجاح  همتهر�بهم لخولد لم یتم تسجیل الذینأعداد المهاجر�ن  تأخذ فى الحسبان

 .فقدوا أو توفوا عداد الذینأ  أو االتحاد األورو�يفى 
من عام    ابتداء التسجیل للهجرة غیر الشرعیة التى تتم عن طر�ق البحر أبد -

بلغ متوسط عدد المهاجر�ن غیر  ٢٠١٣ومنذ هذا الوقت وحتى  ١٩٩٨
 إلى ما �قرب من قفز العدد، ٢٠١٤عام  ىفو . مهاجر  لفأ ٤٤  الشرعیین

اقترب العدد من و  ،٢٠١٥عام  من ونصف شهور ةثالثأول  ىفو  اً لفأ ٢٢٠
 تم تسجیلهم فعلیا.وهو ما  عن طر�ق البحر هاجروا  اً لفأ  ٤٠

 ١٨٤٠٣ حیث توفىعداد حاالت الوفاة. أ  تزایدت ٢٠١٥-١٩٩٨ الفترةفى  -
 نصفهم تم تسجیلو  .األورو�یة السواحل أثناء محاولتهم الوصول إلى اشخص
عام فى كبر ز�ادة للوفیات أ، و�انت ٢٠١٥ - ٢٠١١ الفترة ىف ٪٤٤٬٩

خذ فى . مع األر�عة أشهر فقط)أفى  ١٧١٩( ٢٠١٥عام و  )٣٢٧٩(٢٠١٤
یهم ولم یتم یتم التعرف علالذین لم عداد الموتى والمفقودین أ االعتبار 
 .تسجیلهم

وفاة  المهاجر�ن غیر الشرعیین الذین �ستخدمون  الطرق البحر�ة  احتمالتزاید  -
-١٩٩٨ ىبین عام  ٪٧٬٦ من األخیرة السنوات ىف إلى االتحاد األورو�ى

لتصل إلى ذروتها فى ، ٢٠١٤-٢٠٠٥ بین عامى ٪٢٠٬٥إلى  ٢٠٠٤
�رجع تفسیر . و ٪٤٥حیث وصلت إلى  ٢٠١٥شهر األولى من عام أر�عة األ

لحد من ظاهرة التى انتهجتها أورو�ا لاإلجراءات األمنیة المتشددة ذلك إلى أن 
تغییر طرق الهجرة غیر الشرعیة ولیس  ىإل ى لم تؤد سو  الهجرة غیر الشرعیة،

مضیق جبل طارق، یتبع المهاجرون اآلن  ىوقفها. فبعد تشدید المراقبة عل
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المغرب، تحول المهاجرون إلى االنطالق من سواحل جنوب آخر حیث طر�قا 
اإلسبانیة ومن ثم إلى إسبانیا، وهو ما یز�د  ى ومن مور�تانیا إلى جزر الكنار 

 الطرق البحر�ةف .البحرفى من طول المسافة التي �قطعها المهاجرون 
 أوترانتو Otranto مضیق أو )میل سبعة( جبل طارق  عبر مضیق القد�مة

أو  ٣٠٠( صقلیة إلىمن لیبیا  الجدیدة الطرق  خطرا من أقل كانت )میال ٨٠(
 .میل) ١٥٠٠ ى(حوال إلى إ�طالیا تر�یا أو مصر حتى من أو )میال أكثر

البحر، یز�د احتمال غرقهم،  ى�قطعها المهاجرون ف ومع ز�ادة المسافات التى
 ىوهو ما یؤد خصوصًا أنهم �سافرون غالبًا على مراكب صغیرة وضعیفة

إتاحة الفرصة لخلق عصا�ات محترفة تسهل نقل المهاجر�ن بتكلفة  ىفعلیا إل
نتائج عكس  ى، تحقق اإلجراءات المتشددة لالتحاد األورو�ى. و�التالىأعل

 النتائج المرجوة تماما.

 المستوى المصرى 
و�دأ التدو�ن الرسمى لها فى فى مصر اتضحت خطورة الهجرة غیر الشرعیة 

. وذلك عندما أخذت اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة فى رصد ٢٠٠١عام 
الشباب المرحل جراء الهجرة غیر الشرعیة. وفى هذا العام تم القبض على  

إلى  ٢٠٠٧الشباب تدر�جیا لیصل فى عام من شا�ا، ثم ازداد هذا العدد  ٦٤٩
�طالیا، �دول التى تم ترحیلهم منها هى لیبیا، و . وجدیر �الذ�ر أن ال٥١٠٢

 . ومالطا، والیونان
 وهى والیونان ومالطا ، ظلت إ�طالیا٢٠١٣عام وحتى  ٢٠٠٧ومن عام 

حیث ظلت مصر وجهات الهجرة غیر الشرعیة المفضلة للمهاجر�ن المصر�ین، 
 ىف البحر ىف أعلى عشرة جنسیات للمهاجر�ن المهر�ینالسا�ع بین الترتیب تحتل 
على الدول أ بین  ١١�ما تحتل الترتیب ، ٢٠١٥ - ٢٠١٢خالل الفترة  إ�طالیا

، والترتیب العاشر �النسبة لمالطا وذلك المرسلة للمهاجر�ن غیر الشرعیین للیونان
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  .٢٠١٤عام فى 

فقدوا أو توفوا نتیجة هجرتهم غیر  الذین ضحا�ا حصاءات الإأما عن 
ال توجد إحصائیة دقیقة �عدد ف ،الشرعیة على مستوى جمهور�ة مصر العر�یة

وذلك لعدة  ،لیست دقیقة إن وجدت فهى هؤالء الضحا�ا، وحتى اإلحصائیات 
 ،إن هؤالء الضحا�ا حینما �قررون السفر �طر�قة غیر شرعیةأهمها: أسباب 

یثبت شخصیتهم اعتقادًا منهم أن ذلك سوف ییسر لهم  ماال �حملون فغالبا ما 
الكثیر من جثث �ما أن  .عملیة الدخول غیر الشرعي للدولة المهاجر�ن إلیها

عدم إبالغ �ضاف إلى ذلك  .عرض البحار و�ین الجبالفى  ىختفتالضحا�ا 
هجرة غیر شرعیة الطر�قهم إلى فى أسر الضحا�ا �األشخاص الذین فقدوا وهم 

واعتقادًا منهم وأمًال  ،�عودوا إلى موطنهم األصلي خوفًا من المساءلة القانونیةولم 
أن من  ضافة إلى خوفهم�اإل ،یوم من األ�امفى أن أبناءهم سوف یرجعون فى 
یجعلهم یؤذون أبناءهم إذا �انوا على قید الحیاة سعصا�ات التسفیر بالغ عن اإل

 .لمهر�یندفعوها ل ىاسترداد أموالهم التفى  ورغبةً 

: الوصف اإليكولوجىثاني
ً
 ا

 تعمل ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة على إهدار قوى غیر �سیرة من طاقتنا البشر�ة
أهمیة  لذلك تنبع .المتوسط األبیض البحر میاه فى المهاجر�ن غرق  مع

سن  دون  تتم نظامیة غیر هجرة فهناك ،التنمیة مصدر �البشر بتعلقه الموضوع
من إلى عدة دول  مصر من )٣٥( ) إلى١٨ (من أكبرخرى �سن أعاًما و  )١٨(

 اإل�كولوجیة خالل الدراسة من نار�ز قد و  .إ�طالیا من أشهرها ،األور�یةالدول 
على أشهر القرى �محافظات الجمهور�ة من الوجهین البحرى  أجر�ناها التى
 ةالهجر  و�ین بینها ونر�ط االجتماعى للمهاجر�ن الواقع تناقضات على ،ىوالقبل

 :)٣(من حیث
 االجتماعیة الحیاة �ینو  مصر فى االقتصاد�ة االجتماعیة الحیاة بین تناقض -١
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 .دول المهجر فى االقتصاد�ة
 .بین دولة المقصد ودولة المهجر المتباینة االجتماعیة القیم منظومة -٢

 البحرى  محافظات الوجه
حیث  هى دلتا تكونت فى  شمال مصر (الوجه البحرى) دلتا النیل

فرع دمیاط فى الشرق و�نتهى  :البحر المتوسطلى فرعین �صبان فى إ النیل یتفرع
وفرع رشید فى الغرب و�نتهى عند مدینة رشید. وتتدرج خصو�ة  ،�مدینة دمیاط

التر�ة من الجنوب إلى الشمال فنجد الشمال تقل فیه خصو�ة التر�ة �سبب 
 ٧على  ، وقد وقع االختیارمحافظاتعدة الملوحة الزائدة وتتشكل الدلتا من 

یة دة)، الشرقـة واحـ(قر� ةـى: القلیو�یـهو رة ـات العشـن المحافظـن بیـظات ممحاف
قر�ة)، الدقهلیة  ٢قر�ة)، البحیرة ( ٢، الغر�یة (قرى) ٣قر�ة)، �فر الشیخ ( ٢(
 قر�ة)، المنوفیة (قر�ة واحدة). ٣(

سمات محافظات الوجه  أن من أهم �كولوجىاإلالتحلیل تضح من او 
  :هى على النحو التالى الدافعة لظهور هذا النوع من الظواهر ى حر الب

(الوجه البحرى)  وتتسم قرى الدراسة من الدلتا ؛النشاط االقتصادىمن حیث  -١
التى تشتهر �الصید  األمر من القرى  �خلو ولكن ال زراعى�أن غالبیتها 

�األساس  ، والفارق بین النوعین أن األولى هى مصدرةوتصنیع السفن
، بینما �عمل النوع الثانى على الهجرة غیر للمهاجر�ن غیر الشرعیین

الشرعیة عن طر�ق مهن مرتبطة �ه فهناك سماسرة الهجرة والوسطاء وهناك 
 التصنیع. والمراكب وممول ومصنع

تتمثل فى ضیق المساحة فى عالقتها بتعداد السكان،  المساحة والمرافق: -٢
اللهم إال الكهر�اء  ،الحة للشرب، وصرف صحىق من میاه صقلة المراف

 التى توفرت �كافة قرى الدراسة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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من حیث الجانب الصحى �غالبیة القرى ال تتوافر سوى وحدة  :الصحة -٣
صحیة صغیرة وال �عتمد سكان القرى فى الغالب علیها للحصول على 

والتعاونیة ، و�نما یلجئون إلى العیادات الخاصة حتیاجاتهم الطبیة والعالجیةا
للحصول على تلك االحتیاجات، حتى و�ن توافرت المستشفیات فى �عضها 

دو�ة والمعدات والتجهیزات، مكانیات البشر�ة، أو األفعادة ما ینقصها أما اإل
 أو ینقصها �الهما.

ترابیة فى الغالب من �ونها شبكة الطرق بتلك القرى  تعانى :شبكة الطرق  -٤
من الدخول والخروج من تلك القرى أزمة فعلیة �جعل مما  ة،شد� ةتدهور وم

الیومى لممارسة أعمالهم  لالنتقالخاصة مع وجود طلبة وموظفین فى حاجة 
 الروتینیة.

ة، أما عن وجود أماكن مخصصة للترفیه والتوعیة الثقافی الترفیه والثقافة: -٥
، وهو فى �ثیر من القرى مخصص لغیر فیتوفر �كافة القرى مر�ز شباب

مر فیما یتصل �الثقافة أصبح الهدف الذى أنشئ من أجله، و�ن �ان األ
مكانیة �مرتبطًا �السمة العامة للعصر المعلوماتى والسموات المفتوحة، و 

الحصول على �ثیر من المواد المسموعة والمقرؤة عبر الهواتف المحمولة 
رسة الر�اضة واألجهزة الذ�یة فما عاد مرهونًا �مراكز وقصور الثقافة، أما مما

رتفاع اوالترفیه والرحالت فهو األمر الذى تفتقده تلك القرى، خاصة مع 
 نسب البطالة بها.

�افة قرى الدراسة یوجد بها مدارس حتى المرحلة االبتدائیة ونصفها  التعلیم: -٦
ساسى ولكن ندر أن تجد فى القرى التعلیم تمام مرحلة التعلیم األإحتى 

 د الثانوى العام إلى جانب التعلیم الفنى واألزهرى.الثانوى و�ن وجد فال تج

أغلب أبناء تلك القرى یهاجرون إلى إ�طالیا �بلد مقصد إال  إن بلد المقصد: -٧
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قد ظهر إلى جانبها �عض الدول أهمها تر�یا والیونان وقبرص، أما  هأن
فرنسا  منها نجدفى مجال الهجرة غیر الشرعیة فخرى الشهیرة الدول األ

من قرى الدلتا إلى إسرائیل،  تبتعد عن السفردا و�نجلترا، �ما لم و�یرلن
 .فر�قیاإوجنوب 

أغلب المسارات �محافظات الدلتا تعتمد على الطر�ق  مسارات الهجرة: -٨
 ١٠البحرى والمراكب إلى موانئ دول المهجر، وتستغرق من أسبوع إلى 

 .أ�ام

ت المختارة رغم تكرار تعرض الشباب �المحافظا األمنى للهجرة: البعد -٩
ستمرار حبس �عضهم لمدة تصل إلى ا، بل ورغم للقبض علیهم وترحیلهم

عشر سنوات �سجون لیبیا، ال �متنع الشباب عن تكرار المحاولة، ولم �متنع 
 شقاء إلى ذات المسار.رسال األخوة األإاألهل عن 

 محافظات الوجه القبلى
و�طلق علیه هذا االسم ألنه منطقة تقع فى   �الوجه القبلى و�سمى صعید مصر

تمتد هذه المنطقة  .مصرفى  النیل الجزء العلوى من أراضى نهر
 .مصر، وتمثل الجزء األسفل من خر�طة جنوً�ا أسوان شماًال حتى الجیزة من

 :هى سمات محافظات الوجه القبلى التحلیل أن أهمو�تضح من 
لى) �أنها قبالصعید (الوجه ال فىوتتسم قرى الدراسة  النشاط االقتصادى: -١

 و�ن �ان هناك محدود�ة �المساحات المنزرعة یةزراع یةقرى فى غالبیتها ر�ف
 ةنشطة المرتبطة �الزراعة �تر�یة الثرو مما �جعل هناك �عض األ ،بها

خرى بتلك المحافظات هى السیاحة وأنواع نشطة األالحیوانیة، ولكن أبرز األ
 .المرتبطة �السیاحة وأنشطتهامن التجارة 

، انب الوحدات الصحیةغالبیة القرى المستشفیات إلى ج تتوفر فى :الصحة -٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ولكن السكان ال �عتمدون علیها أ�ضا فى تلبیة احتیاجاتهم الطبیة والعالجیة 
إذ یلجأون إلى العیادات الخاصة والتعاونیة لنقص فى اإلمكانیات البشر�ة 

 سكان القرى علیها للحصول اعتمادرغم قلة  واألدو�ة والمعدات والتجهیزات
هم إلى العیادات الخاصة والتعاونیة وئ، ولجالطبیة والعالجیة احتیاجاتهمعلى 

دو�ة مكانیات البشر�ة، واألللحصول على تلك االحتیاجات، وذلك لنقص اإل
 والمعدات والتجهیزات.

بتلك القرى جیدة فى الغالب نظرًا لألنشطة السیاحیة التى  :شبكة الطرق  -٣
 تصل حتى قرى الصعید.

أما عن وجود أماكن مخصصة للترفیه والتوعیة الثقافیة،  الترفیه والثقافة: -٤
فیتوفر �كافة القرى مر�ز شباب، وهو فى �ثیر من القرى مخصص لغیر 

مر فیما یتصل �الثقافة أصبح و�ن �ان األالهدف الذى أنشئ من أجله، 
نیة مكا�مرتبطًا �السمة العامة للعصر المعلوماتى والسموات المفتوحة، و 

الحصول على �ثیر من المواد المسموعة والمقرؤة عبر الهواتف المحمولة 
واألجهزة الذ�یة فما عاد مرهونًا �مراكز وقصور الثقافة، أما ممارسة الر�اضة 

 ارتفاعاألمر الذى تفتقده تلك القرى، خاصة مع  والترفیه والرحالت فهو
 نسب البطالة بها.

جد بها مدارس حتى المرحلة االبتدائیة ونصفها و ت�افة قرى الدراسة  التعلیم: -٥
لتعلیم یها مدارس لساسى ولكن ندر أن تجد فتمام مرحلة التعلیم األاحتى 

 الثانوى و�ن وجد فال تجد الثانوى العام إلى جانب التعلیم الفنى واألزهرى.
أن أغلب أبناء تلك القرى یهاجرون إلى إ�طالیا �بلد مقصد، إال  بلد المقصد: -٦

نظرًا للطبیعة السیاحیة لكثیر من محافظات الصعید تظهر روسیا  هأن
ضمن خر�طة هجرة شباب الصعید، إلى جانب الدول  وألمانیا، أو�رانیا

 الشهیرة المعتادة والمتمثلة فى فرنسا وتر�یا والیونان.
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أغلب المسارات �محافظات الصعید (الوجه القبلى) تعتمد مسارات الهجرة:  -٧
 على الطرق البر�ة إلى لیبیا  

 ثالث
ً
 :للمهاجرين غري الشرعيني من الشباب الدميوجرافية اخلصائص: ا

الذین لهذه الدراسة أن أبرز مالمح الشباب  ىیتضح من خالل العمل اإلمبر�ق
 : هى خاضوا تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة

 .من الذ�ور�ل المهاجر�ن  -١
 - ٣٠الغالبیة العظمى من الشباب المهاجر ینتمون إلى الفئة العمر�ة من  -٢

٣٥. 
 یتضح من الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة، تأخر سن الزواج لشباب العینة. -٣
 .ارتفاع معدل التسرب من التعلیم بین شباب العینة -٤
الشباب الحاصل على شهادات علمیة الهجرة غیر الشرعیة امتدت لتشمل  -٥

�فضل الهجرة غیر الشرعیة �كل مخاطرها على وضع البطالة فى  ذىوال
 وطنه.

باب المتسرب والمتوقف عن الدراسة، أن الش إلىالمستوى التعلیمى �شیر  -٦
 أكثر الفئات المرشحة لخوض تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة.

معرفة و الكمبیوتر  استخدام أبرزها، شباب العینة �مهارات مختلفة ثلثیتمتع  -٧
 اللغات.

 .الشباب الذى شملته العینة فى أسر �بیرة العدد اثلث�عیش  -٨
�النسبة للظروف المعیشیة للمهاجر�ن قبل الهجرة فالمرافق األساسیة من  -٩

كهر�اء، ومیاه شرب، صرف صحى �انت متوافرة بنسب مختلفة أقلها 
للسلع المعمرة المختلفة، فى المقابل ن امتالكهم بی�ما ت الصرف الصحى.

�ما وجدوا  .عقارات أو أراضى زراعیة، أو انخفض امتالكهم  لوسائل النقل
 .یةالصح الخدماتأو  فى الحصول على الخدمات التعلیمیةصعو�ة 
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فنستطیع تقسیمهم إلى فئتین، الفئة  فیما یتعلق �الحالة العملیة  للمهاجر�ن -١٠
مهن  تنتمى معظمها لالقتصاد فى من �ان �عمل قبل الهجرة م وهىولى: األ

طا�ع الدوام واالستقرار، وال �مكن  اغلبها لیس لهأ وهى مهن غیر الرسمى، 
دخل الشهرى من هذا متوسط الف االعتماد علیها لتحسین مستوى المعیشة.

ئة فالعاطلین وهم إما فئة الشباب الثانیة: و ، �كفى احتیاجاتهمالعمل لم �كن 
 أو فئة الذین ال �جدون ما البحث عن عمل توقفوا عنالمحبطین الذین 

 .فى أسواق العمل الداخلیةمن أعمال یرضیهم 

 رابع
ً
 : أسباب اهلجرة غري الشرعية للشباب:ا

 هناك العدید من األسباب التى تدفع الشباب إلى الهجرة غیر الشرعیة منها:
نسبة �بیرة من  تالهجرة حیث أشار األسباب االقتصاد�ة: هى أهم أسباب  -١

 ،ن مستواهم المعیشىیتحستعمل على عینة الدراسة أن الهجرة إلى الخارج 
 عدم �فا�ة الدخل.�وقد أفاد البعض اآلخر 

األسباب األسر�ة: فقد ترجع إلى أن الظروف األسر�ة المتدنیة هى التى  -٢
األساسیة والحاجة لهجرة وعدم القدرة على تلبیة احتیاجاتهم على اأجبرتهم 

 إلى المال �غرض الزواج.
تناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل فى دول وارتفاعها فى دول أخرى  -٣

 وز�ادة البطالة التى تز�د من نسب الفقر.
 منافذ الهجرة المنظمة المشروعة. قلة -٤
: انتشار ثقافة الهجرة غیر الشرعیة فى القرى محل منها و�ةیالبنالظروف  -٥

أهل  فعحیث تؤثر �شكل أو �آخر على قرار اتخاذ قرار السفر وتد الدراسة
 ى الهجرة غیر الشرعیة.إلالقر�ة 

ارتفاع تكالیف الهجرة غیر الشرعیة وعدم إتاحة الفرص التى تشجع الشباب  -٦
 ولذا یلجأ إلى الهجرة غیر الشرعیة. ،للهجرة الشرعیة
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ودفع أبنائهم للسفر للتغلب تشجیع السیاق األسرى على الهجرة غیر الشرعیة  -٧
تحسین و  حیث أكدت غالبیة العینة أن من أسباب السفر على المعاش

 المعیشة وتكو�ن النفس.
من الصعب فصل األسباب �عضها عن �عض وهناك عوامل مساعدة على  -٨

یلعب اإلعالم دورا �ارزا من حیث  ، حیثانتشار الهجرة غیر الشرعیة
منى تصو�ر سحر البالد الغنیة وتحقیق األحالم �اإلضافة إلى االستقرار األ

نفطیة والقاعدة المالیة والسواق لالذى تنعم �ه الدول التى تتمتع �الثروات ا
الحرة وتحول �عض البلدان إلى تجمع للشر�ات الكبرى االقتصاد�ة والدعا�ة 

 المرفهة. السیاحیة للحیاة

 خامس
ً
 : ديناميات قرار املخاطرة باهلجرة وظروف اختاذه:ا

یتأكد من النتائج أن هناك عوامل مؤثرة فى اتخاذ قرار الهجرة غیر الشرعیة، 
وتتمثل فى أن العوامل الفرد�ة واألسر�ة والثقافیة والمالیة تلعب الدور األكبر فى 

حیث اطلع المقبلون على الهجرة على تجارب اآلخر�ن  مساندة قرار الهجرة،
�سلبیاتها، إ�جابیاتها، فیقللون من قیمة الجوانب السلبیة لصالح اتخاذ قرار 
الهجرة. فما یراه الفرد من مظاهر الثراء والتغییر الكبیر فى أسالیب الحیاة التى 

ا وماتوا، �عیشها من سبقه للهجرة ونجح فیها، تجعله ینسى أن هناك من فشلو 
فمشكلته األساسیة هى الوصول للبر اآلخر من المتوسط، وإلحدى الدول التى 
تحقق أهدافه المتمثلة فى الحصول على المال، وعند العودة على االحترام 

 وتشیر النتائج إلى:واالكبار، 
 لدیهم شبكات من المهاجر�نأن أكثر من نصف المهاجر�ن المصر�ین  -١

قاء) فى البلد المضیف قبل مغادرتهم مصر. حیث (عائلة، أقارب أو أصد
تقدم تلك العالقات الروا�ط الضرور�ة والمعلومات عن الدول التى �فضلون 

 الذهاب إلیها.
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والهجرة والعودة �األموال فى محیط  لثقافة السفرتعرض الراغب فى الهجرة  -٢
معیشته �لما نشأت بنا�ة جدیدة فى الر�ف المصرى تحمل خصائص 

ار األورو�ى، أو بدت مظاهر: الثراء، والتنافس على الزوجات، وارتفاع المعم
، وهو نوع من �ة، مما �جعله �سعى لمحاولة السفراألجور والمهور فى القر 

المحاكاة والتقلید للنماذج التى نجحت فى الهجرة غیر الشرعیة من أجل 
ه تحقیق مستوى معیشى أفضل، والرغبة فى السفر ملحة، حتى لو واجهت

 صعو�ات فى توفیر المبالغ المالیة أو صعو�ات فى إجراءات السفر.
، من الشباب األعمار المبكرةبدأ سفر الراغبین فى الهجرة غیر الشرعیة فى  -٣

الفئة ، وتقل فى سنة ٢٥-٢٠ع عمر الشباب األوسط منوترتفع تلك م
سفر تسیر  محاوالت ال سنة، و ٣٥حتى  األعمار األكبرالثالثة من الشباب 

  ٣٥-٣١األخیرة على نفس النهج مع ز�ادة أكبر فى األعمار األكبر من 
 .٪٥,٥سنة لتصل النسبة إلى 

هى من  آلیة السمساروأ�انت النتائج من خالل الدراسة الراهنة على أن  -٤
أولى وأهم اآللیات التى یلجأ إلیها المهاجرون الراغبون فى الهجرة �طر�قة 

 غیر الشرعیة على مستوى العینة �كل فى الوجهین البحرى والقبلى.
، �شفت النتائج عن اختیار الراغبین فى الهجرة �طرقة اختیار بلد المهجر -٥

البلد التى �عرفون أنها : توقف على مجموعة من العوامل منهاغیر شرعیة ت
وجود نماذج ناجحة سبقت إلیها ورجعوا وقر�ها من مصر، و السفر إلیها، 

 �المال، وألن بها أقار�هم، ومعارفهم.
أكدت غالبیة العینة أن هناك مصادر لمعرفة المعلومات  : ة المعلوماتعرفم -٦

منها عن طر�ق المعرفة الشخصیة، من خالل االنترنت، والمعرفة �من سافر 
فى أن عن تلك الدول من األصحاب والمعارف. وتمثلت المعلومات بلهم ق

 .، وحسن معاملة المهاجر�نبها فرص عمل �ثیرة، وأموال متوفرة �شكل جید



21 
 

تر�زت وسائل السفر فى استخدام المراكب العاد�ة  :وتوقیته وسائل السفر، -٧
اللجوء ثم ، المراكب التجار�ة اتفضیًال، یلیهفى البحر هى الوسیلة األكثر 

 (تز�یف) أوراق السفر.لضرب 
�سافرون فى الصیف أساسًا حیث هدوء المهاجرون  ن�ا توقیت السفر: -٨

 البحر وانشغال األمن، وتوفر فرص العمل فى دول المهجر.
ت مع الصحبة التى على أسلوب السفر فى جماعا �غلب أسلوب السفر: -٩

أخرى  محافظاتمن  وأأو من نفس المحافظة غالبًا ما تكون من نفس البلد 
تخاذ وتدفعه الالطمأنینة لد�ه التى تشعر المهاجر �قدر من . وهى مجاورة

ط را�ط بین األسر فى القر�ة والمجموعة المسافرة �شكل یقرار السفر وجود خ
 ما.

:سادس
ً
 التجهيز للهجرة وبداية التشبيك: ا

من خالل اتخاذ القرار �أتى من خالل التشبیك عبر  للهجرة زإن التجهی -١
االتصال الشخصى، والروا�ط القرابیة والعالقات المعرفیة، وهى �عینها تصل 

 إلى نوع من الشبكات تر�ط بین بالد المنشأ، و�الد المقصد.
وتشمل تلك اآللیات التعرف على السماسرة، وو�الء السفر،  آلیات الهجرة، -٢

و�الء والمحامیین، والمصرفیین ومكاتب التشغیل والمترجمین الفور�ین، 
مكاتب التشغیل والوسطاء والمترجمین و السفر والمحامین والمصرفیین، 

یدعمون استمرار  �ل هؤالء ،فضال عن المهر�ین ،و�الء اإلسكانو الفور�ین، 
 .الهجرة من أجل مصلحتهم الخاصة

و�الء السفر : �شفت نتائج الدراسة الراهنة إلى أن غالبیة  طبیعة الشبكات -٣
مكاتب التشغیل والوسطاء والمترجمین الفور�ین، و والمحامین والمصرفیین، 

، والمتجر�ن هم من سبق لهم الهجرة و�الء اإلسكان فضال عن المهر�ینو 
غیر شرعیة و�میلون إلى توسیع نطاق هذه التجارة واستثمارها من �طر�قة 
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 أحل الثراء حتى لو �ان �استغالل الراغبین السفر.
 :لتجهیز للسفر وتوفیر متطلباته فىتبین لنا من خالل الدراسة آلیات ا -٤
خلق روا�ط اجتماعیة سا�قة على السفر للتزود �المعلومات ور�طها  •

هة یرى الراغب فى الهجرة مصلحته فیها، وهو ما �إمكانیات السفر نحو وج
 �عرف �شبكة العالقات االجتماعیة.

ألف جنیها تقر�بًا)، وعلى  ٢٩تمحور المبالغ المطلو�ة للسفر حول متوسط ( •
الرغم من االتفاق العام ــ على عدم توفر تلك المبالغ المطلو�ة معهم ــ إال 

 القر�ة �بدائل أساسیة.أنهم یلجئون لألسر أو لالقتراض من أهل 
) هو األعلى ٥-١) وقلیلة العدد(١٠-٦دعم أفراد األسر متوسطة العدد ( •

للمقبلین على الهجرة بنسب أكبر من تلك األسر �ثیرة العدد، لیس فقط فى 
تجمیع األموال ولكن فى ضمان سدادها �عد وصول الفرد إلى دولة المهجر، 

غ للسمسار أو الوسیط، سواء بدفع كما أنها هى التى تقوم بدفع تلك المبال
 دفع المبلغ �له لهم.ل السفر والباقى عند الوصول، أو جزء قب

أن األوراق المطلو�ة للسفر؛ استخراج جواز سفر(�اسبورت)، و�طاقة  •
شخصیة ببیانات جدیدة، واستخراج شهادات فى المؤهالت الدراسیة، و�یان 

 برصید الفرد فى البنك. 
لو�ة من الراغبین فى الهجرة غیر الشرعیة مطالخدمات ال�خص  ما

 ،خدمة المر�ب، وتسهیل أعمل غیر مشروعة، والعمل �السخرةفتمثلت فى: 
وهى  خسائر،والكاسب ر�طها �حساب الم�وتدخل هذه التغیرات فى حساب الفرد و 

 التى یبنى علیها قراره �الهجرة.

 سابع
ً
 السفر ومشاقه :ا

المصرى  یلجأ لها الشباب التىالحلول الفرد�ة أهم الهجرة غیر الشرعیة أحد تمثل 
أن فى الهجرة خالصًا، �سبب ما القوه من  همبائس ظنًا منال همواقع للتغلب على
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أوجه المشقة أوال: ، لذا تعرض هذا الفصل لتناول ضیق ببالدهم وندرة القوت
ن غیر النظامیین برضا أثناء رحلة خروجهم من و والخطر الذى �قبلها المهاجر 

أوجه الخطر  ثانیًا:مصر �ثمن لحر�تهم المأمولة إن �تب لهم النجاح ، و 
ثالثًا: مظاهر المشقة عند بدا�ات ، فى دول المهجر اإلقامةوالمشقة عند 

مع  .بدولة المهجر االتجار �المهاجر�ن: مظاهر ، را�عاً االستقرار بدولة المهجر
جتماعى للمهاجر�ن، مراعاة أن ذلك تم عبر متغیرات المستوى االقتصادى اال

 ، وحالتهم االجتماعیة.رهماعمأ وهو�تهم الد�موجرافیة، و 
 تعترضتضح من تحلیل بیانات الجزء األول أن هناك أوجه مشقة ا-١

ن غیر الشرعیین فى رحلتهم أولها أن غالبیتهم �سیرون عبر و المهاجر 
ال �عرفون لها  ةالمجهول بال هدى ینیر لهم الطر�ق �یف وأین ومتى هى أسئل

إجا�ة، ثانیها أن غالبیتهم �ساقون و�وضعون فى أماكن تجمع فى ظروف 
دمیة ماكن غیر مالئمة للمعیشة اآلأن هذه األ ،أشبه �االحتجاز الجبرى، ثالثها

فى الغالب من حیث جودة التهو�ة وتوفر مرافق ناهیك عن توافر الطعام 
ال ینجح فى الوصول سوى ما �عد تحمل �ل هذه المشقة  ،والشراب، وأخیراً 

 یز�د قلیال على نصف من بدأ الرحلة.
المهاجر غیر  استقبالمن یوجدون بدولة المهجر فى �أن  أ�انت النتائج-٢

لذو�هم بدول المهجر  ةً أبناء وجه قبلى األكثر مساندغالبیتهم من الشرعى 
خاصة محافظة أسیوط، وأن تلك المساندة تقدم �شكل أكثر لألكبر سنًا، وأن 
أصحاب المستوى االقتصادى المرتفع �مكنهم أن �شتروا الدعم والمساندة ماد�ًا 
عن طر�ق المتعهد أو السمسار حیث �ستطیعون الدفع له وتأمین مأوى أكثر 

الشرعیة. إال أن المخاطرة تكمن فى أن الذین لم أمنًا وفقًا لقواعد الهجرة غیر 
والمطاردة المستمرة حتى الذین  نتظارهم تعرضوا للعمل سخرةً ا� اً �جدوا أحد

�ما أن  لم �سلموا من ذلك. ،مكانیاتهم الماد�ة المتعهد أو السمسارإشتروا �ا



24 
 

الشباب المهاجر �شكل عام �كون أكثر عرضة للمشقة ومخاطر السفر عندما 
سكن وغیرها وأن األقلیة متیسر له المعیشة من ملبس ومأكل و  متلك أمواالً � ال

نتمون أكثر لمحافظات الوجه البحرى وال یوجد یموال الذین ال �متلكون األ
المهاجر لألموال أثناء  متالكاتأثیر لفروق السن أو الحالة االجتماعیة على 

 سفره.
أوجه  �مثل أحدإبرام عقود عمل بدولة المهجر قبل السفر أن  كشفت البیانات-٣

عندما حاولنا االستفسار ألنه ن غیر الشرعیین و المهاجر  واجهایالتى مشقة ال
معهم بتوفیر فرص  ارتبطوامنهم عن ماهیة هذا العمل، ومدى صدق من 

العمل، ومدى التزامهم بتوفیره، ومواصفات هذا العمل، وما إذا �ان �شو�ه ثمة 
 ؛واحد فى مكان واحد أم عدة أعمال ومتاجرة �البشر، وهل هو عمل ستغاللا

 .�فرص عمل لم �جدوها ارتبطواوجدنا أن ما �قرب من ثلث الشباب الذین 
الذین أقدموا على  اً من األلف شا�من بین الواصلین بنجاح  ننا نجدحقیقیة أ

عمل قبل هناك مائة وعشرون شاب �انوا مرتبطین �فرص تجر�ة الهجرة 
لم �صدق معهم تلك االتفاقات،  ،نیأى فى حدود األر�ع ،ثلثهم فقطو  ،سفرهم

العقود المبرمة فقد واجهوا نوعًا آخر من المشقة فى تنفیذ نجحوا  أما الذین
 للعمل فقط ولكنه وجدواحد �مكان ال  ارتباطه �سببثلثهم  معاناةتمثل فى 

 نصفهم وجد نفسه �عمل عمالً متعددة فى مكان واحد، وما �قرب من  أعماالً 
ولكن �أماكن متفرقة �عمال التراحیل، وندر أن �جد أحدهم نفسه �مارس  اً واحد
�مكان واحد. �ما أن طبیعة العمل جمیعها أعمال شاقة یرفض  اً واحد عمالً 

 ن ممارستها.و أهل البلد األصلی
تلخص فى جمع أكبر قدر الشباب المهاجر �شكل عام هدف أن كما 

األكثر عرضة منهم وأن  المال عن طر�ق الحصول على فرصة عمل، ممكن من
لمخاطر الهجرة هم من �سعون لذلك الهدف �إلحاح أكثر من غیرهم، ألنهم 
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ات نتمون  لمحافظی عرضة لصور من االتجار واالستغالل وهؤالء فى الغالب
قبل  ومن ثم ال �جدون من �ستقبلهم و�عد لهمالهجرة غیر الشرعیة � حدیثة العهد

و�التالى ال �فضلهم أصحاب األعمال المشروعة ، أو أنهم أكبر سنًا الوصول
لمواقف  ةعرضهم و  ،ر �عرضهم لقدر من الیأسبفیستمرون فى البحث �شكل أك

منخفض جتماعى اقتصادى ا، أو أنهم من مستوى مدى زمنى أكبرعلى سیئة 
علیهم فى  هم أسر تلحء، أو أن ورافیلحون �شكل أكبر على قبول أى عمل

إرسال ما یلزمهم من تكالیف المعیشة وسداد قیمة مدیونیة السفر بهذه الطر�قة 
 .ومخاطرة فیقبلون سر�عًا �المتاح من عمل مهما �لفهم من عناءٍ 

�استغالل المهاجر�ن عن طر�ق عرض �شكل عام نستنتج من البعد الخاص -٤
القصرى فى أداء أعمال االستغالل  لتى تتمثل فىا أعمال غیر مشروعة علیهم

فى السلع المحظورة �المخدرات  تجار�عاقب علیها القانون (كالدعارة، واال
تضح أن هذا النوع من األعمال �عرض على ماال اوالسالح، وغیرها) والتى 

�قل عن ر�ع الشباب المهاجر�ن، وأن أكثر من نصف تلك الحاالت �عرض 
األمر الذى ینبئ  .األصلى علیهم تلك األعمال �معرفة أشخاص من بلدهم

بوجود شبكات منظمة تعمل على تهجیر �عض الشباب �غرض استغالل 
 �ما أن إشراكهم فى نوع من الجر�مة المنظمة عبر الوطنیة.�أوضاعهم 

المساندة التى �حث عنها البعض عند وصولهم لدول المهجر هى التى رتبت 
طلب المساندة  حیث منْ  هذا الشكل من االستغالل ومن ثم اتفقت النتائج من

ألكبر سنًا، وأن أصحاب اهم  �ستغل �شكل أكثر فنجد من �ستغلون ماد�اً  ومنْ 
 ،الدعم والمساندة ماد�اً  واشتروا من الذین سبقالمستوى االقتصادى المرتفع 
لقاء هذا الدعم  عن طر�ق المتعهد أو السمسارتستقطع منهم هذه األموال 

 .شارة إلیهالسابق اإل
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: ثامن
ً
 ق:والتحقبني الفشل  الطموحاتا

سعى هذا المحور إلى التعرف على وجهات نظر الشباب الممثل لعینة الدراسة  
من تقییم هذه  بدا�ةً  ؛حول تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة، فى جوانبها المختلفة

الرحلة بوجه عام، ومدى تأثیرها على الشباب المهاجر من وجهة نظره، 
واالتجاهات العامة والمواقف السائدة فى مجتمع الدراسة تجاه العائدین من الهجرة 
غیر الشرعیة، وطبیعة العالقة بین المهاجر والمهرب، ومدى شعور الشاب 

الهجرة، واتجاهه نحو إعادة التجر�ة، المهاجر �الندم أو عدم الندم على تجر�ة 
وهل المهاجر غیر الشرعي جاني أم ضحیة، ومدى وعیه �القوانین التى تمنع 
الهجرة غیر الشرعیة، ومصادر معرفته بها، وما النصائح التى �قدمها أفراد عینة 

 الدراسة لمن یر�د الهجرة بنفس الطر�قة من خالل خبراتهم السا�قة.
 ا یلى: وقد �شفت النتائج م

النسبة الغالبة من عینة الدراسة �عتقدون أن تجر�ة الهجرة �انت تجر�ة مفیدة  -١
عینة  ثلث، فى مقابل ما یز�د على نصف عینة الدراسةو�لغت هذه النسبة 

لم �ستطیعوا تقییم تجر�تهم  قلیلةالدراسة یرون أنها تجر�ة فاشلة، وهناك نسبة 
 كونها تجر�ة مفیدة أم فاشلة.

، ما یز�د على ر�ع عینة الدراسةتأثیر الهجرة على عینة الدراسة فقد أفاد  وعن -٢
من أفراد العینة أنه قد نسبة قلیلة ، و�رى �أن الدیون حاصرتهم �عد العودة

، "عملت فلوس" ما یقترب من نصف العینة، و�قول "تفكك أسرى "ه حدث ل
 ."شاف الدنیا"�أنه  ما یقترب من ربع عینة الدراسةو�رى 

وعن أسلوب تعامل أفراد المجتمع الذي ینتمي إلیه الشاب �عد عودته من  -٣
تجر�ة الهجرة، فقد �شفت النتائج أن النسبة الغالبة من عینة الدراسة ترى أن 

ما یقترب من ثالثة أرباع ، و�لغت هذه النسبة اً تعامل الناس معهم �ان عاد�
هم نن الناس �انوا �شجعو �أما �قترب من ر�ع عینة الدراسة  ت، وأفادالعینة
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من أجل إكمال المشوار مرة ثانیة، فى مقابل نسبة قلیلة ترى أن نظرة الناس 
 ".فیها شماتة"كان 

وعن اتصال الشاب �المهرب �عد العودة وطبیعة هذا المهرب، وتصرف  -٤
المهرب، فقد أفادت النسبة الغالبة من عینة الدراسة أنهم لم یتصلوا �المهرب 

ما یز�د عن ر�ع ، مقابل ما �قترب من ثالثة أر�اع العینةالنسبة و�لغت هذه 
أفادوا �أنهم اتصلوا �المهرب �عد تجر�ة الهجرة، �ما أفاد نسبة  عینة الدراسة

حین أفاد  ى، فاً �أن المهرب �ان سمسار  ما یز�د على ثالثة أر�اع العینة
  عینة الدراسةما یز�د عن ثمن �أن المهرب مكتب سفر، وأفاد  نسبة قلیلة

ما �قترب من ر�ع نسبة قلیلة بلغت  المهرب واحد من البلد، �ما أفاد �أن
نسبة أكبر  أن �أن المهرب رجع الفلوس لما عرف، وفى حین عینة الدراسة

أفادت �أنه لم �فعل  ما یز�د على ثلث عینة الدراسةمن هذه العینة بلغت 
بتدبیر رحلة  مأن المهرب وعده� اأفادو  ما یز�د على ثلث العینةشیئا، ونسبة 

فى  م�أنهم الموه على فشله نسبة قلیلةأخرى، وأفادت نسبة ضئیلة بلغت 
 السفر.

وعن مدى شعور الشباب المهاجر �الندم على تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة،  -٥
أنهم ال من أفراد عینة الدراسة  ما �قترب من ثلث عینة الدراسة ى فیر 

منها �أنهم  ثلثى عینة الدراسةم، فى حین أجاب �شعرون �الندم على تجر�ته
�شعرون �الندم، وتر�زت أسباب الشعور �عدم الندم بین أفراد العینة (أنهم 

(أنهم عرفوا الناس بتتعامل إزاى و(أنهم شافوا بالد جمیلة)، وكونوا نفسهم)، 
تبهدلوا افى الدول التانیة)، فى حین تر�زت أسباب الشعور �الندم على أنهم (

أعمال غیر قانونیة)، وأنهم (ندموا فى وعرفوا قیمة بلدهم) وأنهم (اشتغلوا 
 على الفلوس اللي ضیعوها)، وأن (سنین العمر راحت).

تجاهات الشباب نحو إعادة تجر�ة الهجرة، فقد �شفت النتائج أن نسبة اوعن  -٦
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ما ال یرغبون فى إعادة التجر�ة، فى حین أن نسبة  ما یقترب من ثلثى العینة
یرغبون فى إعادة التجر�ة، وتر�زت أسباب  یز�د عن ثلث عینة الدراسة

وجد طرق أخرى متاحة، وأن( العیشة تنحو إعادة التجر�ة فى أنه ال  هاالتجا
شكل أفضل)، فى حین تر�زت أسباب اتجاه الشباب نحو عدم إعادة  ى�أ هبر 

لحالة الصحیة اأن ن ال �سمح �المغامرة، أو فى أن السن اآل، تجر�ة الهجرة
 ال تسمح، أو ألنه (استقر خالص)، أو أنه أصبحت معه إقامة شرعیة.

عینة الدراسة �أن من �سافر �طر�قة غیر سلیمة وهو  یرى ما �قترب من ر�ع -٧
�عتبره ضحیة،  تز�د عن ثلث عینة الدراسة، ونسبة اً �علم ذلك �عتبر مخالف

 معًا.   وضحیةً  اً یرونه مخالف تز�د عن ثلث عینة الدراسةفى حین أن نسبة 
ها عینة الدراسة إلى أنه (ما فیش تضحیة فقد أرجع هعتبار ا أسباب  وعن

ضحیة الفقر، والبطالة، والجهل، وألنه �عرض أنھ فرص عمل أخرى غیر �ده)، و
 حیاته للخطر.

فقد أرجعت عینة الدراسة ذلك إلى أنه (ماشى  اً مخالف هعتبار ا وعن أسباب 
 �طر�قة غیر سلیمة)، و�ونه (ما لوش ثمن أو سعر عند وفاته).

وعن مدى معرفة الشباب المهاجر الممثل لعینة الدراسة بوجود قوانین تمنع  -٨
٪ من عینة الدراسة أنهم �عرفون ۷۹٬۸، فقد أفاد ىالسفر �طر�ق غیر رسم

٪ أنه ۲۰٬۲)، فى حین أفاد السفر �طر�ق غیر رسمىوانین تمنع (إن فیه ق
 لیس لدیهم العلم بوجود قوانین تمنع السفر �طر�ق غیر رسمى.

وفیما یتعلق بنصائح عینة الدراسة لمن یر�د الهجرة بنفس الطر�قة فقد  -٩

ه �السفر، فى حین ن٪ من عینة الدراسة ینصحو ٣١أظهرت الدراسة أن نسبة 

ما یز�د على للطر�قة الرسمیة، و�نصحه  ىسع٪ �الصبر وال٣٠٬٧ینصحه 

�التخطیط الجید  ما �قترب من ر�ع العینة�أن �جرب، و�نصحه  عینة الدراسة
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٪ میحاولش �سافر �الطر�قة دى، فى ١٧٬٢لتالفى الخطر، فى حین ینصحه 

 فرصة تتوفر له. ى٪ �شتغل فى البلد فى أ١٠٬٢حین ینصحه 

ال تزال الصورة الذهنیة نه أمة و�مكن القول فى ضوء النتائج المتقد
الغالبة لدى معظم الشباب المهاجر هجرة غیر شرعیة وفقا لوجهة نظر عینة 

دم وجود طرق أخرى متاحة أو الدراسة فكرة أنه ال مناص من الهجرة �سبب ع
أن الحیاة فى دول المهجر أفضل ولهذا فإنه �الرغم من المآسى التى و  ،بدیلة

فى أغلب األحیان بوجود قوانین تحظر  ماألولى وعلمهیتعرضون لها فى رحلتهم 
الهجرة غیر الشرعیة فإن نسبة �بیرة من بین هؤالء الشباب لدیهم الرغبة فى 
تكرار التجر�ة لتحقیق الطموحات التى یرمون إلیها وفى المقابل فإن معظم 
ا الشباب الذى قنع �عدم تكرار تجر�ة الهجرة قد أرجع ذلك إلى عدم القدرة صحی

 أو �سبب الوصول إلى الهدف الذى �ان �سعى إلیه من الهجرة.

 
ً
 : انتهاء احللم: رحلة العودة ومشاقهاتاسعا

 :اآلتیةبرزت �شكل عام النتائج 
 .ة حوالى نصف العینةبلغ المرحلین من العین -
تعددت الجهات التى قامت �القبض على المهاجر�ن جاء بولیس البلد اللى  -

 .الجهات تاله حرس الحدود واالنتر�ول را�حینها فى مقدمة
تباینت طرق المعاملة التى القاها المقبوض علیهم من المهاجر�ن غیر  -

 .بین طرق المعاملة األبرزالمعاملة الطیبة �انت  أن إالالشرعیین 
تباینت المدد التى قضاها المرحلون بین القبض علیهم وترحیلهم مابین عدد  -

 .من العام �حسب الحاالت ما �قترب من الساعات الى
تعددت طرق الترحیل بین الترحیل �الطائرة والمراكب او �الطر�ق البرى �حسب  -

 .الحاالت
التى تمت مع المرحلین عقب الوصول لمصر فقد تباینت  اإلجراءاتعن  أما -
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 .الفترات التى استغرقتها بین عدة ساعات وعدة شهور
التى اتخذت مع المرحلین تاله  اإلجراءاتجاء الحجز �المطار فى مقدمة  -

لتحو�ل للحجر ا أوالسبیل  و�خالءوالتحو�ل للنیا�ة  األهل و�بالغالتحقیق 
 .الصحى �حسب الحاالت

 اع
ً
 ظاهرة من وجهة نظر عينة الدراسة: مواجهة الشرا

ینطلق من تقییم  إنماتحدید مالمح الطر�ق لمواجهة فاعلة للظاهرة  أنالشك 
 أوالسیاسات واالستراتیجیات الواقعیة المتعلقة بها سواء على الصعید المحلى 

 .المعلنة والخفیة وأهدافهاالدولى ونوعیتها 
للسؤال  إجا�ةو�تطلب تحدید مالمح الطر�ق للمواجهة التعرف بدقة على 

ل : هل تشكل موجات الهجرة غیر الشرعیة مشكلة لدو هذا الصدد الملح فى
 لآلثارالتصدى  ةولیئمسدول المهجر؟ ومن ثم من الذى یتحمل  أمالموطن 

ترشیدها وحسن  أوالسلبیة لها؟ وهل من الممكن االستفادة من تلك الموجات 
 أمنىتوجیهها ؟ وما طبیعة الحلول والتصورات للمواجهة وهل تنطلق من مدخل 

 ؟مدخل تنموى  أم
�اختالف طبیعة التصورات علیها  اإلجا�ةكل هذه التساؤالت تختلف 

 للهجرة غیر الشرعیة وحسن التعاون والتنسیق فى التعامل معها. 
شك فیه أن حكومات البلدان التي ینطلق منها المهاجرون تتحمل مما الو 

 ىمسئولیة أساسیة عن مأساة المهاجر�ن، إذ إن إخفاق أنماط التنمیة الت
 ىیاة الكر�مة ألبنائها، هانتهجتها، وعجزها عن تحدیث المجتمع وتأمین الح

ثمن، ومجابهة مخاطر الموت  ىالهجرة �أ ىاألسباب الكامنة وراء اإلصرار عل
 إال أنها ال تتحمل لوحدها المسئولیة عن ذلك. .غرقا

 ىسیاسات أمنیة، �النظر إل ىبتبن ىأن قیام االتحاد األورو� أنوالشك 
دراسة فى مصالحه فقط، و�غالق الحدود ال �مثالن الحل. فهذا األخیر �كمن 
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الدول المصدرة لها، ووضع سیاسات تأخذ �عین فى أسباب الهجرة غیر الشرعیة 
التضحیة  ىتدفع �الشباب إل ىاالعتبار الظروف االقتصاد�ة واالجتماعیة الت

 یاة أفضل. سبیل إ�جاد فرصة عمل، وتحقیق حلمهم �حفى �أرواحهم، 
معالجة ملف الهجرة غیر الشرعیة ال �مكن أن تكون  وعلى ذلك فان

معالجة أمنیة تالحق المتسللین وتعتقلهم، بل �جب أن تنبع من حوار شامل، 
، ىومن مقار�ة تضامنیة و�نسانیة، تسمح �حر�ة تنقل األشخاص والتبادل اإلنسان

 .ىوالسلع ى دل التجار متوسطیة حبیسة التبا -حتي ال تظل الشراكة األورو
فى جب التفكیر �لذلك، وانطالقا مما سبق وفى سبیل مواجهة فاعلة 

تكون أكثر شمولیة، تعمل علي اجتثاث الظاهرة من جذورها، عن  ى مقار�ة أخر 
تنمیة المناطق المصدرة للهجرة السر�ة، وخلق فرص للعمل فى طر�ق المساهمة 

فإن تحقیق هذا الهدف یتطلب تنمیة ، ى بها، وهو أمر یتفق علیه. و�صیغة أخر 
هذا السیاق، �مكن أن نشیر فى مشار�ع و�نجازات ملموسة. و  ىمستد�مة قائمة عل

شكل مقار�ة شمولیة، تحتاج إلي إرادة وانخراط للدول  ىإلي إعالن برشلونة الذ
 المتوسطیة إلنجاحها. -األورو�یة 

 أقدملشباب الذى رؤ�ة االمقار�ة المطلو�ة یلزم التعرف على  إطاروفى 
على تجر�ة للهجرة غیر المشرعة حول سبل التعامل المناسب بدأ من التعرف 

 إزاء، وهل ثمة دور تقوم �ه الدولة �الفعل عن سفرهم بهذه الطر�قة المسئولعلى 
، واصل معهم للتعرف على احتیاجاتهمالتعامل مع هؤالء الشباب من خالل الت

تقوم �ه الدولة للحد  أن، وما الذى �جب ه لهمتوفر  أنالذى �جب على الدولة  وما
التى  علیها، وابرز الجهات اإلقداممن مخاطر الهجرة غیر المشروعة ومنع 

 :تلعب دورا فى تلك المواجهة؟ وذلك على النحو التالى
حاولت الدراسة فى هذا الفصل استكشاف معالم الطر�ق لمواجهة فاعلة 

 عن سفر المسئولتحدید  األمرلظاهرة الهجرة غیر المشروعة وقد استدعى 
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طات الرسمیة للدولة ل، ومدى وجود دور للسالشباب بهذه الطرق غیر المشروعة
 أنب الذى �ج ، وماكالت ضحا�ا الهجرات غیر المشروعةفى متا�عة وحل مش

 ،أخرى توفره الدولة لضحا�ا الهجرة غیر المشروعة حتى ال �كرروا التجر�ة مرة 
 اإلطار�جب ان �كون علیه  من خالل التعرف على ما أكثرثم نصل لتحدید 

وتحدید  اإلطارالجهات فاعلیة فى هذا  أكثرالفاعل للمواجهة من خالل تحدید 
ذلك فقد توصلنا للنتائج  ى، وعلمنها للحد من الظاهرة �شكل مباشرالمطلوب 

 :التالیة
عوامل طرد الشباب  �أكثرجاءت الدولة التى ال توفر لشبابها الحیاة وال الشغل  -

 أبرزت، وان الشباب بهذه الطرق غیر المشروعة عن سفر األول والمسئول
، و�ذلك لتحقیق طموحه �مسئولاالستجا�ات بنسب �سیطة الشخص نفسه 

 .للسفر بهذه الطرق  لألبناءفى دفعهم  األهل
 أجهزتها أوى من موظفى الدولة أغالبیة االستجا�ات عدم اتصال  أبرزت -

ن �انت نسب �، و شروعة و�التالى عدم دراسة حالتهم�ضحا�ا الهجرات غیر الم
ن هناك اتصال من �عض الجهات الرسمیة جاء على رأسها أ� أقرت�سیطة قد 
الصحة  أو�الخارجیة  أخرى  لجهات إشارات�عض  كن �انت هنا�الشرطة و 

 .األهلیةالجمعیات  أوون االجتماعیة ئالش أو
جاء توفیر الدولة لفرصة  أخرى ولكى ال �كرر هؤالء الشباب تجر�ة السفر لمرة  -

 أویتزوج  أنعمل على رأس مطالبهم وتوفیر دخل جید وقدرة الشاب على 
�ما �عنیه ذلك  إنساننه أ�شعر الشاب  أنیبنى بیت و�رزت استجا�ة مفادها 

من توفیر حیاة �ر�مة  �ما برز مطلب تسهیل الهجرة المشروعة بین مطالب 
 .الشباب من الدولة

متكامل لمواجهة الظاهرة �فاعلیة جاءت �ل جهات  إطارما یتعلق �صیاغة یوف -
ن �انت هناك �عض �و  اإلطارعن تطبیق وتفعیل  �مسئولةالدولة مجتمعة 
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 ون ئهى �الترتیب القوى العاملة والشرطة والشالتر�یز على �عض الجهات و 
 .االجتماعیة والخارجیة والمحلیات

وقائیة  �إستراتیجیةتقوم �ه  أنفیما یتعلق من تلك السلطات  أما
: توفیر فرص العمل وتسهیل الهجرات تىوعالجیة للظاهرة فقد تلخص فى اآل

 األمنالشرعیة والقضاء على الفساد والتوز�ع العادل لموارد الدولة وتحقیق 
الشباب �العمل فى الدول  إللحاقظم نووجود تدر�ب مهنى و  الموانىومراقبة 
 .األخرى 

 ى مواجهة اهلجرة غري الشرعيةف: اجلهات الىت جيب أن تلعب دورا إحدى عشر

نصف �أن المسئولیة مسئولیة عدة جهات القترب من تأقرت عینة الدراسة بنسبة 
مجتمعیة أبرزها الشرطة والمحلیات والشئون االجتماعیة والقوى العاملة 

 والخارجیة.
وجاءت االستجا�ات لتعكس ارتباط المشكلة �مشكالت اجتماعیة مزمنة   

بتوز�ع عادل للموارد داخل  یلزم حلها وهى الفساد وتحقیق العدالة االجتماعیة
 الدولة وتحقیق األمن.

وقدم البعض إطارا دولیا للحل من خالل تسهیل الهجرة غیر الشرعیة   
 وتدر�ب الشباب وفتح أسواق لعملهم �الدول األخرى.

 : ظاهرة اهلجرة غري الشرعية والتغريات الىت طرأت عليهاثانى عشر

من المر�ز القومى للبحوث االجتماعیة والجنائیة  لمواصلة جهوده فى  ىفى سع
دراسة الهجرة غیر الشرعیة، والتى بدأت �إجراء �حث "الشباب المصرى والهجرة 

قام �إجراء  �حث "الهجرة غیر الشرعیة للشباب" فى  ،٢٠٠٦غیر الشرعیة" عام 
ن أن نتخذ �حث ، فى نفس الموضوع، و�نفس المنهجیة. و�ذلك �مك٢٠١٥عام 
 فى رصد التغیر على المدى الزمنى �سنة أساس نستند إلى نتائجه ٢٠٠٦عام 

�جانب  ،غیر الشرعیةالهجرة ظاهرة ) فى ٢٠١٥إلى عام  ٢٠٠٦(من عام 
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، أو على ظاهرةهذه الالكشف عن مدى نجاح السیاسات أو فشلها فى مواجهة 
 قل فى الحد منها.األ

 هذا الفصل الذى �سعى لتحقیق هدفین: واستنادا إلى ذلك �انت أهمیة
 ٢٠٠٦بنتائج �حث عام  ٢٠١٥هو مقارنة نتائج �حث عام  ولالهدف األ  

 ، سعیا للوصول إلى إجا�ات للتساؤالت التالیة:٢٠١٠والذى تم نشر نتائجه عام 
خصائص المهاجر�ن غیر الشرعیین االجتماعیة واالقتصاد�ة هل تغیرت  -

 والد�موجرافیة؟
 تغیرت أسباب الهجرة غیر الشرعیة؟هل  -
 ؟ألول مرة هل زادت نسبة الشباب الذین �قدمون على الهجرة غیر الشرعیة -
وجهة  هل تغیرت تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة لدى الشباب، من حیث: -

تكالیف  أسباب اختیارهم لدولة المقصد؟ لى أین أصبحت؟�المهاجر�ن؟ و 
 خط سیر، والوسیلة المستخدمة للسفر؟ خطورة الرحلة من حیث وجود الرحلة؟

هل تغیرت طر�قة التعامل مع المهاجر�ن الشباب عند الوصول إلى دول  -
 المقصد؟

 هل زادت فرص حصولهم على الوظیفة التى سافروا من أجلها؟ -
 هل تغیر رأیهم فى تجر�ة الهجرة غیر الشرعیة؟ -
 األسوأ؟اتجاه هذه التغیرات السا�قة نحو األفضل أم وهل  -

فهو التعرف على أسباب التغیرات التى حدثت فى  الهدف الثانىأما 
المختارة عن طر�ق تتبع أوضاع المحافظات ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وذلك 

بین  حالة التنمیةمن حیث   ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٦خالل الفترة من فى العینة 
صلة �مؤشر ذات ال�عض المؤشرات و ، ونسبة الفقر، والبطالة ،المحافظات

، �الفقراء االهتمام �جهود الرضا، ةمؤشر الرضا عن الحیامثل  التنمیة البشر�ة
الجهود حیث ینبئنا معرفة أوضاع هذه المحافظات على  ؛المعیشة �مستوى  الرضا
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والتى جعلت منها أعلى المحافظات  التى التنمو�ة التى بذلت خالل هذه الفترة 
  الشرعیة.تقذف �شبابها إلى الهجرة غیر 

فى الهجرة غیر  التى حدثتالتغیرات وقد خلص الفصل إلى أن أهم 
هى على  ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٦فى مصر خالل الفترة من الشرعیة للشباب 

 :النحو التالى
لم تشهد الخصائص الد�موجرافیة للشباب الذى أقدم على الهجرة غیر  -١

 یة، والحالة العملیة.لة االجتماعحیث النوع، والحاالشرعیة تحوالت �ثیرة من 
 .یاجامع افوق المتوسط أو تعلیم اتنامى هجرة المتعلمین تعلیم -٢
من بین عوامل الطرد المختلفة للهجرة غیر الشرعیة فإن العوامل االقتصاد�ة  -٣

فى دفع شباب العینة للهجرة غیر الشرعیة. وقد لحاحا �و هى األكثر تأثیرا 
 .٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٦الفترة  من  احتفظت هذه العوامل �أولو�تها طوال

 فى نسبة الشباب الذین �قدمون على الهجرة غیر الشرعیة ألول مرة ز�ادة  -٤
 .٢٠٠٦مقارنة �ما �انت علیه فى عام   ٢٠١٥عام 

، فما زالت ٢٠٠٦وجهة الهجرة غیر الشرعیة منذ عام لم �حدث أى تغیر فى  -٥
 تتجه نحو الدول غیر العر�یة.

ا�طالیا أهم الوجهات الرئیسیة للهجرة غیر الشرعیة، �ما احتفظت ما زالت  -٦
. ولكن وجهة ٢٠١٥، وعام ٢٠٠٦الیونان، وفرنسا، بنفس ترتیبهم فى عام 

روسیا  نضمام ا� اً أصبحت أكثر تنوع ٢٠١٥الهجرة غیر الشرعیة فى عام 
 .إلیها وانجلترا  وأو�رانیا

فراد من العائالت والمعارف، أود ج، وو سباب االقتصاد�ةاستمرار احتالل األ -٧
سباب التى ذ�رها المبحوثون فى اختیار ائمة األلق تجارب النجاح السا�قةو 

 .٢٠١٥وحتى عام  ٢٠٠٦قصد منذ عام دولة الم
دور سماسرة الهجرة  وهفى اختیار دولة المقصد أسباب جدیدة ظهور  -٨
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أو االنبهار �الصور الورد�ة التي تبث عبر الفضائیات عن دول  المقصد و 
ما سمعوه عن هذه الدول من الذین سبقوهم فى الهجرة دورا فى هذا 

 االختیار.
، نجد أن سماسرة ٢٠٠٦بتكالیفها عام  ٢٠١٥�مقارنة تكالیف الرحلة عام  -٩

المبلغ المطلوب الهجرة قد استحدثوا طر�قة جدیدة لمن ال یتمكنون من دفع 
شروعة أو غیر مشروعة على الهجرة وهو تقد�م خدمات م إلتمامكامًال 

 المر�ب.
 ٢٠٠٦نسبة الشباب المهاجر مع وجود خط سیر لرحلته من عام تناقص  -١٠

 .٢٠١٥إلى عام 
 تزاید اختیار الشباب المهاجر�ن غیر الشرعیین السفر عن طر�ق البحر  -١١

 .تكلفةقل األكثر خطورة ولكنه األ
الروا�ط االجتماعیة بین المهاجر�ن وغیر  الدور الذى تلعبه تعاظم  -١٢

المهاجر�ن فى استمرار�ة الظاهرة من خالل الدعم والمساندة النفسیة التى 
 .األصدقاءتجتذب مهاجر�ن جدد من العائلة أو 

انخفاض نسبة المهاجر�ن الذین �شعرون �الندم على تجر�ة الهجرة فى عام  -١٣
 .٢٠٠٦عام مقارنة � ٢٠١٥

على الرغم من الجهود التنمو�ة التى بذلت وانعكست فى مقدار االنخفاض  -١٤
ما  ،الذى تحقق فى معدالت الفقر فى محافظات الشرقیة والمنوفیة و البحیرة

 زالت هناك فجوات بین ما تحقق فى المحافظات.  

على إشباع أقل قدرة هؤالء الشباب أحوال إجماال لما سبق فقد أصبحت 
. �ما أن الجهود ٢٠٠٦حاجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم مما �انت علیه فى عام 

 ثمارها.ب ذولة لمواجهة هذه الظاهرة لم تؤتالمب
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 أهم التوصيات: امساحملور اخل
فى إطار دعم دور اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة 

عمل قومیة تعمل مع مختلف الجهات فى المجتمع المصرى فى وضع خطة 
، والمؤسسات وعلى مختلف المسارات فى الوقا�ة وحما�ة الضحا�ا و�نفاذ القانون 

 توجه نتائج الدراسة النظر إلى ما یلى:
ة فى فاعلالالعوامل  االبطالة ومحدود�ة الفرص �اعتبارهمواجهة الفقر و  -١

الطبقة الوسطى تراجع ظل مختلف مشكالت الهجرة غیر الشرعیة فى 
مما �فقد الفقراء �صفة خاصة األمل فى تحسین  ،وتوقف الحراك االجتماعى

، سوى وهو ما یؤثر سلبا على منظومة القیم التى تحمى السلوك ال ،أحوالهم
 �جعل الحصول على المال قیمة فى حد ذاته. وهو ما

ضحا�ا  دعم األسر والمجتمعات الفقیرة والمهمشة لدورهم الفاعل فى إفراز -٢
الهجرة غیر الشرعیة والمتاجرة بهم �االعتماد على نموذج للتنمیة (التحلیل 

 الر�اعى).
االهتمام �مواجهة الثقافة التى تدعم الهجرة غیر الشرعیة من خالل  -٣

 التعلیمیة واإلعالمیة و�ذلك المؤسسات المعنیة �الشباب. اتالمؤسس
ى إ�ضاح مشكالت الهجرة غیر قیام المؤسسة الدینیة بدور أكثر فاعلیة ف -٤

الشرعیة وفى الحد من التبر�رات الشكلیة إلشباع المشروعیة على صورها 
 المختلفة التى تشكل متاجرة �الشباب.

قیام المؤسسة اإلعالمیة بدورها فى الحد من مشكالت الهجرة غیر الشرعیة  -٥
 ومواجهة الثقافة الداعمة لبعض أنماطها.

 الة الجنائیة فى إنفاذ القانون وحما�ة الضحا�ا.دعم دور مؤسسات العد -٦
عملیة إ�جابیة �جب تشجیعها لتحقیق أهداف التنمیة فى  الشرعیة الهجرة -٧

 .هاتشجیع وتیسیر سبل
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التعامل مع ظاهرة الهجرة ینبغى أن یتم وفق فهم شمولى متكامل �شمل  -٨
 جمیع جوانبها.

 تحو�الت المهاجر�ن ومساعدات التنمیة. بینعدم الخلط  -٩
 .لهتدعیم صالت المهاجر�ن �الوطن األم وز�ادة االنتماء  -١٠
المواجهة السیاسیة واألمنیة لشبكات التهر�ب فى إطار الجهود الداخلیة  -١١

 واإلقلیمیة لمكافحة جرائم تهر�ب المهاجر�ن واالتجار �البشر.
دى لتنظیم عملیات تبادل المعلومات دعم التعاون على المستوى التعاق -١٢

 و�عادة التوطین وغیرها من اإلجراءات للسیطرة على الهجرة غیر الشرعیة.
ضرورة تفعیل االلتزامات القانونیة الدولیة التى توجب على الدول التعاون  -١٣

فى مجال مجابهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وذلك من خالل االتفاقیات 
اإلقلیمیة) لتفعیل هذه االلتزامات، ومن بینها تبادل و الدولیة (الثنائیة، 

 الدراسات والبیانات عن الهجرة غیر الشرعیة.
ضرورة عقد اتفاقیات عمل ثنائیة بین الدول المصدرة للعمالة وتلك التى  -١٤

تحتاج لعمالة موسمیة �ما �حقق أقصى استفادة من ظاهرة الهجرة لكل من 
 .طرفینال

یح التشر�عات العقابیة الوطنیة �ما �كفل تشدید العقو�ات ضرورة إعادة تنق -١٥
على أعضاء العصا�ات والتنظیمات التى تنظم الهجرات غیر الشرعیة، 

 وأ�ضا على األشخاص المهتمین �المساعدة فى عملیات تهر�ب البشر.
ضرورة عمل حمالت إعالمیة فاعلة للتعر�ف �األخطار المرتبطة �الهجرة  -١٦

إلى قنوات الهجرة  الشباب السلبیة المترتبة علیها و�رشاد اآلثارغیر الشرعیة و 
 الشرعیة.

 ز�ادة منافذ الهجرة المنظمة والمشروعة. -١٧
 إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها. -١٨
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جدیدة للهجرة والحد من الجر�مة  مهارات وقدرات الشباب لفتح أبوابتنمیة  -١٩
 العابرة.

لحدود دورا �بیرا فى مكافحة �افة أشكال الجر�مة تلعب اإلدارة الفعالة ل -٢٠
 العابرة للحدود.

إجراء المز�د من المسوح والدراسات حول احتیاجات ومتطلبات أسواق  -٢١
 ین فى الهجرة.تر�یز على توفیر فرص هجرة للراغبالعمل الخارجیة وال

إنشاء قاعدة بیانات متكاملة عن المصر�ین فى الخارج وأسواق الهجرة  -٢٢
 والقوانین المنظمة للهجرة فى دول المهجر. 
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 البحث فريق: السادس احملور
 

 اـــــــــامـع اـــمشرف دادىـــالبغ مــإبراهی نـنسر�. د.أ

 اــــذیـتنفی اــمشرف دارــــدو�ــ رـــصـــن ـةـــحـیــسم .د.أ

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع انـــشعب ىـطام�س ودـمحم. د.أ

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع ـانــــــــــــز�ـ ـدــــــــــمحم هــــــــاتــشح. د

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع حـــــــــــــالـــص دــــــمـــأح ـــرـــیـــعب. د

 واـــــــــــــــــــــــــــــضـــــع  ـاســـــــــــــــإلی ىــــــــــــحــتـف رامـــــإك. د

 اــــــیـفن راـــــسكرتی ـرى ـــــــــــــشـــالع رـــابــــص ـدهــــبــع.أ

 اـــإدار� راـسكرتی اهرــعبدالظ دىــــمج اءــأسم.أ
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