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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر خطورة الهجرة غير الشرعية على جودة الحياة لخمس دول أوروبية (فرنسا ،إيطاليا إسبانيا
بريطانيا وأملانيا) ،من خالل إمكانية التنبؤ بجودة الحياة مستقبال .وقد جمعت البيانات من (البنك العاملي للمعلومات والبيانات حول
مؤشرات جودة الحياة :مؤشر السالمة و األمن ،مؤشر الرعاية الصحية ،نسبة الدخل الفردي ،نسبة االستهالك) لسنة  ،2013باإلضافة إلى
استطالع الرأي العام لسنة  2002لتلك الدول حول خطورة الهجرة الغير شرعية في ثالث أبعاد رئيسية .وقد استخدم برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  )SPSS 19وباستخدام أسلوبي :ارتباط سيبرمان لحساب العالقة بين خطر الهجرة غير الشرعية و مؤشرات
جودة الحياة ملختلف األسر في العالم ،باإلضافة إلى تحليل االنحدار املتعدد املتدرج ( )stepwiseللتنبؤ بجودة الحياة من خالل استطالع
الرأي العام حول املهاجرين .وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سلبية قوية بين خطر املهاجرين على النظام العام ومؤشر السالمة
واألمن ،و وجود عالقة إيجابية قوية بين خطر املهاجرين على النظام العام ومؤشر االستهالك ،باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ بغياب السالمة
واألمن لتلك الدول من خالل خطورة املهاجرين الغير الشرعيين على النظام العام.
كلمات مفتاحية :خطر الهجرة غير الشرعية ،مؤشرات جودة الحياة.
Abstract:
The study aimed to investigate the impact of the risky illegal immigration on a quality of life among five European
countries (France, Italy, Spain, UK, and Germany) through the prediction ability of quality of life in the future. Data had
been collected from Data Bank about quality of life indexes (safety index, healthcare index, income index and
consummation index) for 2013, and public opinion about illegal immigration risk for 2002. The SPSS software was used
for determine Spearman’s correlation and Multiple Regression analysis. The result had shown the negative relationship
between the risky immigration and safety index, and positive relationship between immigration risk and consummation
index, in addition there is the impact of risky illegal immigration on a safety of the system.
Key words: risky illegal immigration, quality of life index.
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مقدمة:

الهجرة ظاهرة اجتماعية طبيعية للمخلوقات ،اإلنسان والحيوان لها دور هام في تالقي املجموعات البشرية ،وفطرة للحيوانات البرية
والبحرية وللطيور في دورة كونية قدرها هللا سبحانه وتعالى للتجديد والتكاثر بين الحيوانات وللتعارف بين الناس والتوسعة في الرزق ،أو
هروبا لالنسان من ويالت الحروب والكوارث الطبيعية بحثا عن األمن أو طلبا للعلم و املعرفة ،فمهما تعددت األسباب وتنوعت يبقى التنقل
واحدا ،وأعظم هجرة في التاريخ هي هجرة سيد الخلق محمد صلى هللا عليه وسلم من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة .غير أن هذا املفهوم
تحول من ظاهرة طبيعية عادية إلى ظاهرة تهدد االستقرار واألمن وأصبحت تحديا حقيقيا مطروحا أمام املجموعة الدولية نظرا للمخاطر
الناجمة عنها ،تماثل في تحديها تحدي اإلرهابي الذي يقدم على تفجير نفسه وال يدرك مدى األضرار التي يلحقها باآلخرين .و ظاهرة الهجرة
السرية باتت عاملية ،حيث صنفت في املرتبة الثالثة بعد املتاجرة باملخدرات واألسلحة ،وحسب دراسة ملركز دراسات الالجئين سنة  2006أن
املهاجرين الذين يعبرون البحر األبيض املتوسط هم ضحايا االتجار بالبشر؛ تبين الدراسة بأن الهجرة السرية للدول األوروبية تسهم في
تأجيج مشاعر الكراهية لألجانب .وفي الجزائر تنامت الهجرة غير الشرعية وأصبحت هاجسا وانشغاال وتخوفا من طموح الهجرة وسط
شرائح واسعة من الشباب ،بل تعدت إلى مجموعات جديدة من الشيوخ والفتيات بل وحتى القصر وشباب من أوساط اجتماعية ميسورة،
وتعدى األمر إلى أن وصل إلى جامعيين و إطارات ،و اإلحصائيات تبين الكم الهائل من محاوالت الهجرة على القوارب عبر البحر التي كثيرا ما
تتكلل بالنجاح ،وكثيرا منها ما تحبطه مصالح األمن .في حين أن هناك شبكات قائمة بذلك تعمل على ضمان ريب البشر وتنظيم الرحالت،
حيث تحولت الهجرة إلى مشروع استثماري يقتض ي إيجاد مصادر للتمويل من أجل تحقيقها ،وفي بعض األحيان يتجسد على حساب إزهاق
األرواح بسرقة مصوغاتهم أو حيواناتهم أو أي ش يء ذي ثمن ،وهذا املشروع يجعل من يفكر فيه يتنقل من وضعية املواطن إلى املهاجر غير
الشرعي إلى وضعية املرشح لالنتحار أو املنتحر في خدمة طلبات بعض التنظيمات اإلجرامية التي غالبا ما تستثمر في الحاالت االجتماعية
لتجعل منها منطلقات ملشروع اإلجرامية ،وفي كل الحاالت فالهجرة السرية هي تطرف فكري ورفض للواقع االجتماعي وتعصب ذاتي
وانسحاب من املجموعة وهروب من املواجهة .وفي تقرير ملنظمة الهجرة العاملية يشير أن  192مليون من سكان العالم يعيشون خارج
أوطانهم؛ وتقرير األمين العام عن الهجرات الدولية والتنمية سنة  2006يذكر أنه ما بين  19و  28مليون مهاجر سري من العدد املذكور أنفا،
و العالم الديمغرافي الفرنس ي" ألفريد صوني "لخص إشكالية الهجرة بقوله :إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر
حيث توجد الثروات(.دهيمي.)2010 ،
 .1تحديد إشكالية الدراسة:
امليزة األساسية للهجرة غير الشرعية هي تعقد وتشعب العناصر املكونة لها ،مما أدى إلى تعدد القراءات فهي ظاهرة اجتماعية تحولت إلى
مسألة أمنية ألنها أصبحت تشكل تهديد أمني الستقرار الدول من جهة وتهديد أمني لألفراد و املجتمعات ،فلجوء املهاجر غير الشرعي إلى
املغامرة بطريقة سرية للوصول إلى الضفة األخرى يجعله بطريقة غير مباشرة يتورط في جرائم مختلفة كاملتاجرة باملخدرات والتزوير و غيرها
من الجرائم التي يضطر املهاجر السري ملمارستها وهذا فقط من أجل البقاء في تلك الدول األوروبية وعدم إرجاعهم للدولة األصل و هو ما
جعل هذا النوع من الهجرة يزعج الحكومات األوروبية ويسبب اإلحراج للحكومات املغاربية ،وفي سياق املعالجة العلمية لهذه الظاهرة
وارتباطها باألمن سيتم طرح اإلشكالية التالية:
هل يمكن الجزم بأن الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل خطرا و تهديدا على جودة الحياة للدول األوروبية؟
 .2فرضيات الدراسة:
 .1يوجد ارتباط بين خطر الهجرة غير الشرعية و جودة الحياة لبعض الدول األوروبية.
 .2يوجد تأثير لخطر الهجرة غير الشرعية على جودة الحياة لبعض الدول األوروبية.
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 .3أهداف الدراسة:
 .1التعرف على العالقة بين خطر الهجرة غير الشرعية وجودة الحياة لبعض الدول األروبية.
 .2التنبؤ بجودة الحياة من خالل خطر الهجرة غير الشرعية لبعض الدول األروبية.
 .4التحديد اإلجرائية ملفاهيم للبحث:

الهجرة غير الشرعية :وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عاملية موجودة في الدول املتقدمة
كالواليات املتحدة واإلتحاد األوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول املشرق واملغرب العربي ،وهي االتجاه نحو الضفة
الشمالية للبحر املتوسط بدون وثائق رسمية عبر قوارب املوت ،بتأشيرات مزورة والذهاب للسياحة دون رجعة أو لتحقيق طموحات
شخصية أو الكتشاف العالم اآلخر املنمق بالدعاية اإلعالمية .وهي الدرجة املتحصل عليها من قياس الرأي العام حول النظام العام للدول
األوروبية (Diamanti ,2003) .2002
جودة الحياة :حسب منظمة الصحة العاملية فهي ترى أن جودة الحياة مفهوم واسع يتأثر بشكل معقد بكل من الصحة الجسمية للفرد،
حالته النفسية ،عالقاته االجتماعية ،مستوى تحكمه في ذاته ،باإلضافة إلى عالقته مع العوامل الفعالة في بيئته .وهي الدرجة املتحصل عليها
من املقياس العامي ملؤشرات جودة الحياة لسنة (OMS, 2002) .2013
 .5إجراءات الدراسة امليدانية:
 .1.5منهج الدراسة :املنهج املناسب لطبيعة الدراسة الحـالية هو" :املنهج الوصفي االرتباطي" ألنه يوضح العالقة بين الظـواهر املختلفة،
والعالقة في الظاهرة نفسها ،أيضا يقدم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة الحالية بغرض الوصول إلى نتائج واضحة.
 .2.5عينة الدراسة و كيفية اختيارها:
أجريت الدراسة االستطالعية التتبعية على خمس دول أوروبية (فرنسا ،إيطاليا إسبانيا بريطانيا وأملانيا) وهذا لتقييم وتقدير خطر
الهجرة غير الشرعية على جودة الحياة لتلك الدول.
 .3.5أدوات جمع البيانات:
جمعت البيانات من (البنك العاملي للمعلومات والبيانات حول مؤشرات جودة الحياة :مؤشر السالمة و األمن ،مؤشر الرعاية الصحية،
نسبة الدخل الفردي ،نسبة االستهالك) لسنة  ،2013باإلضافة إلى استطالع الرأي العام لسنة  2002لتلك الدول حول خطورة الهجرة غير
شرعية في ثالث أبعاد رئيسية وهي :خطر الهجرة على الثقافة والهوية ،خطر الهجرة على العمل وخطورة الهجرة غير الشرعية على النظام
العام)enquête fondation nord- est, janvier- février 2002, 7000 personnes interrogées( .
 .4.5األساليب اإلحصائية املستخدمة:
باالعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  )SPSSتم استخدام أسلوب ارتباط سبيرمان لحساب العالقة بين خطر
الهجرة غير الشرعية و مؤشرات جودة الحياة ملختلف األسر في العالم  ،باإلضافة إلى تحليل االنحدار املتعدد املتدرج ) (stepwiseللتنبؤ
بجودة الحياة من خالل استطالع الرأي العام حول املهاجرين.
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 .6عرض النتائج :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة
عرض نتائج الفرضية األولى:

حيث وجدت عالقة ارتباطية بين خطر الهجرة غير الشرعية و كل من مؤشر السالمة واألمن ،ومؤشر االستهالك .والجدول رقم ( )1يلخص
نتائج الفرضية األولى.
جدول رقم  :01االرتباط بين جودة الحياة وخطورة الهجرة الغيرشرعية
خطر الهجرة غير الشرعية الداللة اإلحصائية
على النظام

املتغيرات
مؤشر السالمة واألمن

**-1,000

,000

مؤشر االستهالك

*,900

,037

عرض نتائج الفرضية الثانية:
يمثل الجدول ( )02نتائج تحليل االنحدار املتدرج ،حيث وجدت قيمة االرتباط الخطي تساوي  0.99و هي ذات ارتباط قوي ،مما يعني إمكانية
التنبؤ بجودة الحياة لتلك الدول من خالل إجابات املواطنين على خطورة الهجرة غير الشرعية.
جدول رقم  :02يمثل االرتباط الخطي من تحليل االنحداراملتدرج
قيمة R

قيمة 2 R

,992

,984

الخطأ املعياري قيمة التباين F
1,63385

187,366

الداللة االحصائية
,001

جدول ( )03يمثل تحليل التباين ملعادلة االنحدار ،حيث قيمة التباين وجدت تساوي  187.36وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى
 0.001مما يفسر إمكانية تحليل االنحدار والتنبؤ بجودة الحياة.
جدول رقم  :03يمثل تحليل التباين ملعادلة االنحدار
Anova
النموذج

مجموع املربعات

درجة الحرية

االنحدار

500.167

1

الباقي

8.008

3

املجموع

508.176

4

متوسط املربعات التباين
500.167

2.669
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الجدول رقم ( )04يمثل األبعاد املستخرجة في تحليل االنحدار الخطي املتدرج ،حيث وجد إمكانية التنبؤ بخطورة الهجرة على النظام على
مؤشر السالمة واألمن لجودة الحياة.
جدول رقم  :04يمثل األبعاد املستخرجة في تحليل االنحدارالخطي املتدرج
A

الخطأ املعياري

الثابت

174.630

8.382

خطر الهجرة

-3.142

.230

Bêta

-.992

قيمة "ت"

الداللة اإلحصائية

20.833

000

-13.688

.001

غير الشرعية على النظام
مؤشر السالمة و األمن :املتغير التابعA .
الشكل رقم  :01يمثل لوحة االنتشارالتي تبين وجود تأثيرخطرالهجرة غير الشرعية على مؤشرالسالمة واألمن للدول األوروبية
املذكورة.

 .7تفسيرو مناقشة النتائج:
شهدت ظاهرة الهجرة السرية ارتفاعا محسوسا في السنوات األخيرة نتيجة تدهور الظروف االقتصادية ،االجتماعية و األمنية ،فتطور هذه
الظاهرة أصبح هاجسا يشغل معظم الدول نظرا لالنعكاسات السلبية على املجتمع والتي تتمثل في:
* على املستوى السياس ي و األمني :وهذا البعد ال يمكن فصله عن التصور العام ملصادر تهديد األمن في الغرب والرامي إلى جعل مصدر
األخطار األمنية آتية من الجنوب وخاصة من العالم اإلسالمي ،حيث بلغ األمر إلى حد تجريم الهجرة ،فمنذ بداية التسعينات أصبحت الهجرة
إلى أوروبا جريمة مثل جرائم تهريب املخدرات واإلرهاب الدولي ،واملهاجرون خاصة السريين منهم في الدول األوروبية كإيطاليا وإسبانيا
واليونان التي تعد مناطق حدودية بالنسبة للفضاء األوروبي .الحضور املستمر للمهاجرين يعتبر منبع تهديد ،فهو مرتبط دائما بعصابات
التهريب وأشكال مختلفة من الجريمة املنظمة (االغتصاب ،السرقات ،القتل ،االعتداءات وترويج املخدرات وتزوير الوثائق ،)...هذا ما يشكل
إحساسا بالالأمن ،كما تسهل للمنظمات اإلجرامية والعصابات املعادية بالتوغل إلى داخل البالد أو العكس (إفالت اإلرهابيين) ،وتنامي
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الصراعات القبلية والعقائدية والطائفية بين املهاجرين خاصة األفارقة منهم .فهؤالء املهاجرين غير الشرعيين غير مسجلين وال يحملون
هويات إثبات شخصية وقد يرتكبون جرائم ،وشريحة منهم مسلمون قد ينتمون إلى جماعات مسلحة تؤمن بالعمل املسلح ضد الدول
األوروبية في عقر دارها( .ناجي)2005 ،
و يمكن لظاهرة الهجرة السرية أن تؤدي إلى صراع دبلوماس ي بين الدول مثل ما وقع بين املغرب و إسبانيا التي تضغط على اململكة املغربية
من أجل تشديد الرقابة على حدودها وتتهمها بالضلوع في تسهيل مهمة املهاجرين غير شرعيين مما أدى إلى صدام سياس ي بين اململكتين نتج
عنه سحب السفير املغربي بإسبانيا .في حين أن اململكة املغربية استغلت ورقة الهجرة السرية للضغط على إسبانيا والدول األوروبية
ملساعداتهم اقتصاديا وعدم االعتراف بالصحراء الغربية( .دهيمي)2010 ،
فالهجرة خلقت انشغاال أمنيا آخر وهو" األمن الثقافي" أو " أمن الهوية" في الدول املستقبلة للمهاجرين ،هذا القلق ساهم في تسييس
النقاش حول سياسة الهجرة في البلدان األوروبية ،ما دفع بهذه األخيرة إلى تبني إستراتيجية إعالمية عمومية واسعة (بن عنتر)2005 ،
* على املستوى االجتماعي :اإلخالل بالتوازن الديمغرافي خاصة في واليات الجنوب مهددة بذلك مواطني املنطقة ،كما أن تعدد الجنسيات
(أكثر من  34جنسية في مناطق معينة كاسبانيا (جزيرة سردينيا) نتج عنه االنتشار الواسع ملمارسة الدعارة واملساس بقيم وأخالق املجتمع،
إضافة إلى ظواهر التشرد والتسول والبناءات القصديرية الفوضوية إنشاء" قيطوهات من الصفيح "خاصة باملهاجرين السريين .حيث أن
ميل املهاجرين املتدفق إذا ما سمح له باالستمرار يمكن أن يقلب التوازن السكاني  ،وبالتالي تزايد نسبة هؤالء املهاجرين في املجتمعات
األوروبية مما يهدد كيان السكان األصليين على املدى الطويل يؤكد التيار اليميني في أوروبا أن املهاجرين األفارقة  ،املغاربة خاصة واملسلمون
عموما ،يهددون وحدة الثقافة والهوية األوروبية خاصة بعد تأكد استحالة اندماجهم في الثقافة األوروبية  .فالحل هو إعادة املهاجرين إلى
أوطانهم  ،هذا التيار يركز على العامل الثقافي لتغطية توجهه العنصري املعادي للمهاجرين واألجانب فضمن هذا التصور الجديد لألخطار
التي تهدد املنظومة الغربية والتي تحولت من الشرق نحو جنوب املتوسط  ،يأتي املهاجرون في الواجهة ألنهم نقطة التماس بين منظومتين
ثقافيتين مختلفتين.
* على املستوى االقتصادي :إن األعداد الهائلة من املهاجرين السريين املتواجدين في املناطق الحدودية واملدن الكبرى أحدثت اضطرابات في
التنمية االقتصادية ،حيث أصبحوا يشكلون يدا عاملة رخيصة تتطور وتنمي سوق العمل غير الشرعي مما يخلق وضعية اقتصادية صعبة
لليد العاملة املحلية وهذا ما ولد مظاهر العنصرية .من جهة أخرى طور املهاجرون طرق االحتيال والتزوير للوثائق واألوراق املالية وتوزيعها
في األسواق ،وانتشار السوق السوداء أثر سلبا على االقتصاد الوطني ،إضافة إلى صعوبة تطبيق البرامج االقتصادية بصفة فعالة في املناطق
التي يقيم بها املهاجرون غير الشرعيون.
فرغم أن املهاجرين غير الشرعيين يساهمون في الغالب في توفير أيد عاملة رخيصة ،إال أن ذلك في حد ذاته قد يشكل خلال في سوق العمل،
فهذه العمالة الوافدة إلى أوروبا قد تشكل منافسا لأليدي العاملة املحلية ،إضافة إلى مشاكل اقتصادية أخرى قد تظهر بسبب عدم القدرة
على تقدير أعداد العمالة الوافدة و تأثيرها(ناجي.)2005 ،
* على املستوى الصحي :نقل األوبئة واألمراض الفتاكة سريعة االنتشار واالنتقال كاإليدز ،املالريا ،األنفلونزا...الخ ،وتنقل املهاجرين غير
الشرعيين أصبح يشكل تهديدا فعليا للمناطق التي يقيمون فيها ،كما أن جموع املهاجرين غيرال مراقبين يشكلون خطر انتقال األمراض
والعدوى وغياب التلقيح وغالء األدوية والعالج وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
خاتمة:
تلخص مقولة رئيس وزراء إسبانيا " لو كنت مواطنا من دول الجنوب لغامرت أكثر من مرة حتى الوصول إلى أوروبا" هذه الدراسة التي
كشفت عن مسألة الهجرة غير الشرعية ،التي تثير عدة قضايا و مواضيع تستلزم الدراسة والتحليل العلمي واملوضوعي ،والتي تتعلق بشأن
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تكيف املهاجرين مع األوضاع الجديدة والتغير في أسلوب الحياة ،و القيم واملعايير ،والعالقات االجتماعية ،وكذلك لكون الهجرة غير
الشرعية تعتبر من بين التحديات األمنية املشتركة لدول العالم ،باإلضافة إلى اعتبار هذه القضية من بين أهم القضايا املشتركة بين اإلتحاد
األوروبي والدول املغاربية خاصة ،مما يجعل لهذا املوضوع أولوية في السياسة الخارجية لهذه الدول ومن هذه النقطة يمكن فتح مجال
البحث املرتبط بمحاولة معرفة العالقة اإلرتباطية بين الهجرة غير الشرعية وجودة الحياة لهذه الدول وكذا استشراف مستقبلي للبعد األمني
للهجرة غير القانونية في إطار العالقات الدولية عموما و األورو-مغاربية على وجه التحديد.
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استطالع الرأي حول املهاجرين :إلى أي مدى أنت موافق على البيانات التالية؟ (نسبة الذين وافقوا على هذه البيانات .)٪
إيطاليا

املهاجرون يشكلوا خطرا 27.8
على

فرنسا

إسبانيا

بريطانيا

أملانيا

املعدل

22.7

37.4

25.8

30.5

23.9

ثقافتنا هويتنا و
املهاجرون يشكلوا خطرا 35.8
على

41.3

46.0

31.0

27.2

29.2

العمل
املهاجرون يشكلوا خطرا 36.2
على

31.9

35.9

النظام العام و أمن
األشخاص
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34.2

40.2

39.7

