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املقدمـــة
تطورت اجلريمة مع تطور املجتمعات عىل مر األزمنة والعصور متأثرة   
يف تطوره�ا بمجموع�ة م�ن املتغريات االجتامعي�ة واالقتصادية والسياس�ية، 
وم�ع كل حقب�ة زمنية ت�رز ع�ىل الس�احة املجتمعي�ة، املحلي�ة، واإلقليمية، 
والدولي�ة، أش�كال وأن�امط إجرامية ترتبط بتل�ك احلقبة الزمني�ة، وباملجتمع 
الذي جتده تلك اجلرائم بيئة مناس�بة لكي تنترش وتتغلغل يف بنائه االجتامعي، 
واالقتصادي، والس�يايس، لكي تكون معول هدم ودم�ار هلذا املجتمع. وقد 
يتع�دى إىل جمتمع�ات أخ�رى تكون قريب�ة من ه�ذا املجتمع جغرافي�ًا، ومع 
ب�روز ظاهرة العومل�ة برزت معها جمموعة من الظواهر اإلجرامية املس�تجدة، 
واملستحدثة، التي يرتبط عدد كبري منها بعصابات اجلريمة املنظمة، وأسهمت 
العوملة يف تس�هيل وتوف�ري خيارات متنوعة أمام تل�ك العصابات اإلجرامية، 
األمر الذي جعل نشاطها يتميز بالطابع الدويل العابر للدول والقارات، ومع 
هذه اخليارات برزت عىل الس�احة الدولية جريم�ة متجددة هتدد املجتمعات 
اإلنس�انية، وتع�وق م�ن نموها وتف�ي إىل نتائج س�لبية عىل كاف�ة األصعدة 
االجتامعية، واالقتصادية، والصحية، والسياس�ية، ه�ذه اجلريمة هي جريمة 
هتريب البرش واملتاجرة هبم، والتي وصفتها هيئة األمم املتحدة بأهنا وصمة عار 
يف جبني املجتمع الدويل، هذه الظاهرة الالإنسانية املؤرقة عىل املستوى العاملي 
يبلغ ضحاياها حس�ب تقدي�رات وزارة اخلارجية األمريكي�ة 600.000  � 
800.000 رجل وامرأة وطفل سنويًا عىل املستوى العاملي )وزارة اخلارجية 
األمريكي�ة، 2004م(، وتقدره مؤسس�ات غري رس�مية بأنه يتجاوز عرشات 
املاليني من الضحايا عىل املس�توى العاملي سنويًا ) www.hrw.org/ar (، إال 
أنه ال توجد إحصائيات دقيقة حول احلجم احلقيقي هلذه الظاهرة اإلجرامية، 
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والع�دد الفعيل للضحايا، وذلك لوجود جمموعة م�ن التحديات التي تواجه 
احلكومات واألف�راد العاملني يف جمال مكافحة هذه اجلريمة، ويف جمال محاية 
الضحاي�ا يف احلص�ول ع�ىل املعلومات، ومن ث�م يف نرش ه�ذه اإلحصائيات 
واملعلومات، هذه الظاهرة اإلجرامية املعقدة واملتشعبة أو ما تعرف بالعبودية 
املع�ارصة متثل هتديدًا متعدد األبع�اد لكل املجتمعات واألمم. فباإلضافة إىل 
املعاناة اإلنس�انية التي يس�ببها انتهاك حقوق اإلنسان من جراء هذه اجلريمة، 
فإن عالقتها باجلريمة املنظمة والتهديدات األمنية  � اخلطرية  � واملتنوعة التي 
هتدد البلدان ذات العالق�ة هبذه اجلريمة )بلدان املصدر، والعبور، واملقصد( 
أن كل بلد من هذه البلدان يعاين العديد من املخاطر، عالوًة عىل تلك املخاطر 
الالإنس�انية الت�ي يتعرض هلا ضحاي�ا هذا النوع من اجلرائ�م، أن ظاهرة هبذا 
احلج�م وهبذه اخلطورة وهب�ذا التعقيد والتداخل، جيب أن تأخذ قس�طها من 
اهتامم العلامء والباحثني والقائمني عىل السياسة واالقتصاد واإلدارة، وقبلهم 
اهت�امم العامل�ني يف األجه�زة األمنية املختص�ة، كام جي�ب أن تتضافر اجلهود 
املحلي�ة واإلقليمي�ة والدولية ملحاربتها بكل األس�اليب والتقني�ات املتاحة، 
وذل�ك من أجل حتقيق محاية ورعاية صحية ونفس�ية واجتامعية لضحايا هذه 
اجلريم�ة البش�عة، وإعادة دجمه�م يف جمتمعهم األصيل لك�ي يصبحوا عنارص 

فاعلة تسهم يف تنمية أوطاهنم.

وع�ىل رغم أمهية دراس�ة ه�ذه الظاهرة إال أهنا مل حت�ظ بنصيب وافر من 
الدراس�ات العلمية اجلادة، فالدراس�ات يف هذا اجلانب ما تزال عىل املستوى 
العاملي حمدودة وعىل املس�توى العريب مازالت ش�به مفقودة، وذلك عىل رغم 
عاملي�ة هذه الظاهرة فمصادر األم�م املتحدة تؤكد أن هذه الظاهرة اإلجرامية 
ال ختل�و منه�ا أي م�ن دول العامل، وهذا في�ام يتعلق بالظاه�رة اإلجرامية، أما 
الضحاي�ا، فضحاي�ا اجلريم�ة عان�وا عىل مر العص�ور من التهمي�ش العلمي 
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والقان�وين واجلنائي، عىل رغم أمهيتهم يف املعادلة اإلجرامية، حتى ظهر علم 
ضحاي�ا اجلريمة )Victimology(، منبثقًا من علم اإلجرام خالل س�تينيات 
الق�رن امليالدي العرشين. ولقد أس�هم رواد ومنظرو ه�ذا العلم احلديث يف 
ط�رح العدي�د من النظري�ات والتص�ورات النظرية حول اجلريم�ة وضحايا 
اجلريم�ة، والت�ي كان هلا األث�ر البارز يف االهت�امم بالضحاي�ا وجعلهم حمورًا 
للعدي�د من البح�وث العلمية التي انعكس�ت إجيابا يف ظه�ور وعي جمتمعي 
بحق�وق الضحايا، وبروز املؤسس�ات غري الرس�مية الداعمة حلقوق ضحايا 
اجلريم�ة، واإلس�هام يف رس�م اخلط�ط والسياس�ات الرامية إىل دف�ع األفراد 

لتجنب الوقوع كضحايا للجريمة.

أما يف جمتمعاتنا العربية فإن الدراسات املتعلقة بضحايا اجلريمة فال تزال 
تتمي�ز باملحدودي�ة، كام نالحظ أن هناك نقصًا يعرتي الدراس�ات االجتامعية 
العربي�ة حول جرائم هتريب الب�رش وحول ضحايا هذه اجلريمة، والدراس�ة 
احلالي�ة حتاول أن تس�هم يف تقديم بعض الرؤى الواقعي�ة للضحايا، وحتاول 
تصحي�ح بع�ض املفاهيم املغلوط�ة حوهلم وح�ول اجلريمة الواقع�ة عليهم، 
وتقدي�م بعض املقرتحات ح�ول الرامج العالجية والوقائي�ة هلذه الظاهرة، 
ك�ام تأمل ب�أن تقدم للساس�ة وصناع القرار بع�ض املقرتح�ات املفيدة حيال 
احلد من تفيش هذه الظاهرة ومعاجلتها، وتقديم املساعدة العالجية والوقائية 
للضحاي�ا، كام تطمح أن تك�ون إضافة علمية قيمة للرصيد العلمي يف علمي 

اجلريمة وضحايا اجلريمة.
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الفصل األول

مشكلة الدراسة وأبعادها
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1 . مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مشكلة الدراسة
تتحدد مش�كلة هذه الدراس�ة يف بروز ظاهرة إجرامية خطرية تش�هدها 
اململكة العربية الس�عودية كام تشهدها دول العامل األخرى، وتتمثل يف وجود 
أعداد كبرية من األطفال املهربني إليها من بعض الدول اإلس�المية والعربية 
واإلفريقية املجاورة، هؤالء األطفال هم ضحايا لنمط إجرامي حديث، هذا 
النم�ط يعرف باملتاجرة بالبرش أو بعبودية الق�رن احلادي والعرشين، ويرتبط 
ع�ادة هذا النم�ط اإلجرامي باجلريم�ة املنظمة، هذه اجلريم�ة تعد ثالث أكر 
جت�ارة إجرامي�ة يف العامل بعد جت�ارة املخدرات واألس�لحة )عي�د، 2005م، 
15(، وتش�ري تقارير اليونيس�يف أن ضحاياها يصلون إىل 1.2 مليون طفل 

.)www.unicef.org( يف العامل

إن ه�ؤالء األطف�ال املتواجدي�ن ع�ىل أرض اململكة العربية الس�عودية 
أخ�ذوا يف ال�روز عىل الس�احة االجتامعية مع هناي�ة األلفية الثاني�ة للميالد، 
وكان�وا آن�ذاك عبارة عن حاالت فردية غري الفتة لالنتباه  � أطفال يامرس�ون 
التسول  �، ومع مرور الوقت بدأت هذه احلاالت الفردية يف التطور والتنامي 
خصوص�ًا يف منطقة مكة املكرمة، وبدأ ي�زداد حجم هؤالء األطفال وبرزت 
جمموع�ات منهم من ذوي اإلعاقات والعاهات املس�تديمة، حتى أضحى ال 
خيل�و حي من أحياء املدن الرئيس�ة منهم، هذه الظاهرة التي أصبحت تش�وه 
الوجه احلضاري للمملكة العربية السعودية، ما هي إال عبارة عن جمموعات 
م�ن األطف�ال معظمهم م�ن املهربني إىل اململك�ة العربية الس�عودية، والذين 
تس�تغلهم عصابات إجرامية للقيام بعمليات التسول املنظم، وهذا ما تؤكده 
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بع�ض التقاري�ر الدولي�ة، حي�ث أكد التقري�ر الص�ادر ع�ن وزارة اخلارجية 
األمريكي�ة أن أفغانس�تان اس�تلمت م�ن اململك�ة مائت�ي طف�ل يف مطلع عام 
2004م، كام أن سلطات اهلجرة النيجريية قد استلمت جمموعة من األطفال 
املتاج�ر هبم من اململكة العربية الس�عودية )وزارة اخلارجية األمريكية، تقرير 
االجت�ار بالب�رش، 2004م(، ك�ام أكدت اليونيس�يف أنه خالل ع�ام 2004م 
اس�تلمت احلكوم�ة اليمني�ة من اململك�ة العربية الس�عودية 9820 طفاًل من 
الذي�ن يامرس�ون التس�ول  )http://yemendev.com(، ه�ؤالء األطفال 
هم ضحايا جلريمة الإنس�انية تنتهك خالهلا كرام�ة الطفل وكل حقوقه التي 
ضمنه�ا له الدين اإلس�المي احلنيف، وأكدت عليها بع�د ذلك كل القوانني 
الدولي�ة والعاملي�ة، ه�ؤالء األطف�ال يتعرض�ون يومي�ًا لالس�تغالل من قبل 
املتاجري�ن هبم للعمل القرسي يف التس�ول حتت درجات عالي�ة من احلرارة، 
كام أهنم عرضة للتعلم وممارس�ة بعض اجلرائم كالنشل والرسقة، عالوة عىل 
أنواع االنتهاكات والعنف األخرى )اجلنس�ية، والبدنية، والنفسية(، كل هذه 
االنتهاكات التي يتعرض هلا هؤالء الضحايا تنعكس س�لبًا عليهم يف العديد 

من اجلوانب النفسية واالجتامعية واالقتصادية، حارضًا ومستقباًل.

هذه الظاهرة اإلجرامية املعقدة والغامضة هلا جمموعة من االنعكاس�ات  
� الس�لبية  � األمني�ة واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية ع�ىل املجتم�ع 

السعودي.

ونظ�رًا مل�ا تتميز به هذه الظاهرة من الغموض والرسية س�واء كان ذلك 
ع�ىل مس�توى التنظيم اإلجرامي أو عىل مس�توى الضحاي�ا  � األطفال  � فإن 
هذه الدراس�ة تس�عى لتقيص هذه الظاهرة وتقديم حتليل وتش�خيص علمي 
هلا بكل أبعادها، وتنطلق هذه الدراس�ة من التس�اؤل الذي يمكن لنا صياغة 

مشكلة الدراسة من خالله وهو التايل:
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م�ا العوامل الرئيس�ة التي جعل�ت األطفال املهرب�ني إىل اململكة العربية 
السعودية يقعون ضحايا هلذه اجلريمة ؟ وما انعكاسات هذه اجلريمة عليهم؟

1 . 2 تساؤالت الدراسة
م�ن خ�الل التس�اؤل الرئي�س ف�إن الدراس�ة تس�عى إىل اإلجاب�ة ع�ىل 

التساؤالت الفرعية التالية:
1 � م�ا أب�رز العوامل التي جعل�ت األطفال املهرب�ني إىل اململكة العربية 

السعودية  يقعون ضحايا جلريمة التهريب؟
2 � ما االنعكاسات التي حتدث لألطفال املهربني للمملكة العربية السعودية؟
3 � م�ا ه�ي الطرق واآللي�ات التي يتم م�ن خالهلا هتري�ب األطفال إىل 

اململكة العربية السعودية؟ 
4 � هل هناك مؤرشات دالة عىل أن هناك تنظياًم إجرامًيا يقف خلف هذه 

اجلريمة ؟ 
5 � ما أبرز األعامل التي يوجه األطفال للقيام هبا بعد هتريبهم ؟

1 . 3 أهداف الدراسة
ل�كل دراس�ة علمية ه�دف أو جمموعة أهداف يرم�ي إىل الوصول إليها 
معد الدراس�ة. والدراس�ة التي نحن بصددها تس�عى إىل فهم وتقيص ظاهرة 
إجرامي�ة مل ت�درس بعد وجيهلها الكثري من أف�راد املجتمع، ولقد قام الباحث 

هبذه الدراسة حماواًل حتقيق جمموعة من األهداف تتمثل يف التايل:
1 � التع�رف ع�ىل أب�رز العوامل التي جعل�ت األطف�ال املهربني يقعون 

ضحايا هلذه اجلريمة.
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2 � التعرف عىل أبرز االنعكاسات التي حتدث لألطفال املهربني للمملكة 
العربية السعودية.

3 � التع�رف ع�ىل الطرق واآلليات التي يتم م�ن خالهلا هتريب األطفال 
إىل اململكة العربية السعودية.

4 � التعرف عىل وجود مؤرشات دالة عىل ما إذا كان هناك تنظيم إجرامي 
يقف خلف هذه اجلريمة من عدمه. 

5 � التع�رف عىل أبرز األعامل واملهن الت�ي يوجه األطفال للقيام هبا بعد 
هتريبهم.

1 . 4 أمهية الدراسة
تكتس�ب هذه الدراسة أمهية خاصة يف جوانبها العلمية والتطبيقية وترز 

األمهية العلمية من خالل النقاط التالية: 
1 � تعد هذه الدراس�ة من الدراس�ات احلديثة التي هتتم بمعاجلة ظاهرة 
األطف�ال ضحاي�ا التهريب الب�رشي واملتاج�ر هبم، عىل املس�تويني 

املحيل والعريب.
2 � حتاول هذه الدراسة أن حتدد مفاهيم دقيقة وواضحة لبعض املفاهيم 
املرتبط�ة بالظاه�رة املدروس�ة )التهري�ب  � واملتاجرة  � واس�تغالل 

األطفال  � وعاملة األطفال( وفقًا لثقافة املجتمع العريب.
3 � تعد حماولة علمية لس�ر أغوار ظاه�رة إجرامية غامضة ومؤرقة عىل 
كافة املستويات، هبدف حماولة استجالء حقيقة هذه الظاهرة وكشف 

بعض الغموض الذي يعرتهيا.
4 � تس�هم ه�ذه الدراس�ة يف إرس�اء اللبن�ات األساس�ية يف مي�دان علم 
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ضحاي�ا اجلريمة يف الوطن العريب، وتغطي مس�احة مفقودة يف علم 
ضحايا اجلريمة .

5 � تعد حماولة علمية لرفد حقل علم ضحايا اجلريمة بجريمة مس�تجدة 
يف أسلوهبا ويف طرق تنفيذها.

ويف جانبها التطبيقي ترز األمهية التطبيقية من خالل النقاط التالية:
1 � تقدم الدراسة احلالية للساسة وصناع القرار معلومات مهمة ومفيدة 

حول ظاهرة هتريب األطفال واالجتار هبم.
2 � يمك�ن أن تفي�د هذه الدراس�ة العاملني يف املؤسس�ات ذات العالقة 
الش�ؤون  ووزارة  الداخلي�ة،  وزارة   � الظاه�رة   ه�ذه  بمكافح�ة 
االجتامعي�ة  � يف تقدي�م معلومات حول األطف�ال ضحايا التهريب 
الب�رشي من حي�ث خصائصه�م االجتامعي�ة والثقافي�ة والصحية، 
وحج�م اس�تغالهلم، واملواق�ع اجلغرافي�ة النتش�ارهم، واخلط�ورة 
االجتامعية احلاصلة منهم يف الوقت احلايل واملتوقعة مس�تقباًل، هذه 
املعلومات من شأهنا أن تسهم يف رسم خطط للتصدي هلذه الظاهرة 

والتقليل من حجمها. 
3 � إمكاني�ة أن تس�هم هذه الدراس�ة يف بعض جوانبه�ا يف تقديم بعض 
الرامج العالجية والوقائية لضحايا التهريب البرشي من األطفال.
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1 . 5 حدود الدراسة
وقد حددهتا الدراسة فيام ييل:

احلـدود املوضوعيـة: تقت�ر هذه الدراس�ة عىل دراس�ة: موض�وع األطفال 
ضحايا  التهريب و عوامل وانعكاسات التهريب عليهم  . 

احلدود البرشية: حددهتا الدراس�ة باألطفال ضحايا جريمة التهريب البرشي 
كعينة رئيسة للدراسة، وجمموعة من اإلخباريني واملهتمني بالظاهرة 

كعينة اسرتشادية.
تاري�خ  م�ن  املمت�دة  الزمني�ة  بالف�رتة  الدراس�ة  الزمنيـة: حددهت�ا  احلـدود 

1429/6/1ه� إىل 1430/2/30ه.
احلدود املكانية: اقترت الدراس�ة احلالية ع�ىل دار اإليواء يف حمافظة جدة  � 
غرب اململكة العربية الس�عودية، وقد حدد هذا املجال املكاين نظرًا 
لكون�ه املكان الوحيد الذي يمكن احلصول منه عىل العينة املناس�بة 
هل�ذه الدراس�ة )انظ�ر الفص�ل الثال�ث  � التخطيط لدخ�ول جمتمع 

الدراسة (.

1 . 6 مفاهيم ومصطلحات الدراسة
يف ه�ذا الفص�ل من الدراس�ة نقدم التعريف�ات للمفاهي�م األكثر بروًزا 
واملتعلقة بموضوع الدراس�ة بنوعيه�ا العامة واإلجرائية هبدف إعطاء صورة 

واضحة لتلك املفاهيم.
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1 . 6 . 1ضحايا اجلريمة

يع�رف املؤمت�ر الس�ابع لألم�م املتح�دة ملن�ع اجلريم�ة الضحاي�ا بأهنم: 
جمموع�ة من األفراد أو  اجلامعات التي أصاهب�ا رضر )بدين، وعقيل، ونفيس، 
واقتص�ادي، واجتامع�ي( نتيجة جريم�ة أو  نتيجة منعها من ممارس�ة حقوقها 

األساسية )أبو النر، 2003م، 21(.

كام يعرف الضحية »بأنه كل ش�خص يعاين من رضر معنوي أو جسمي 
أو مادي نتيجة إلحدى اجلرائم« )البرشى ، 2005، 70(.

وتعرف هذه الدراس�ة ضحاي�ا اجلريمة إجرائًيا »بأهن�م كل فرد تعرض 
لس�لوك إجرام�ي أو نم�ط إجرام�ي مع�ني م�ن ط�رف ش�خص أو جمموعة 
أش�خاص نتج عنه إحلاق رضر بدين أو نفيس أو اجتامعي أو اقتصادي به، أو 
نتج عنه حرمان له من احلقوق التي تكفلها له الترشيعات الساموية والقوانني 

الوضعية كإنسان له حقوق يف جمتمعه أو خارج جمتمعه«.

1 .6 . 2علم ضحايا اجلريمة

يعرف�ه قولوت�ا Golota»بأنه العل�م الذي يدرس الضحية وش�خصيتها 
ومميزاهت�ا البيولوجي�ة والنفس�ية واالجتامعي�ة والثقافي�ة واألخالقية، وهيتم 
بعالق�ة الضحية باجلاين والدور الذي قامت به الضحية وقت حدوث الفعل 

اإلجرامي« )طالب، 2007م، 2(.

ويع�رف علم ضحاي�ا اجلريمة »بأنه العلم الذي هيتم بالدراس�ة العلمية 
للضحايا والتش�خيص الس�ليم ملواقفهم وظروفه�م، والتعرف عىل العوامل 
الت�ي حولته�م إىل ضحايا، وطرق الع�الج املتنوعة ملس�اعدهتم، وهيدف إىل 
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تقدي�م االس�رتاتيجيات الوقائي�ة حلامي�ة الن�اس وخاصة املعرض�ني ملخاطر 
.)Mawby & Wlklatc، 1994، 1( »الوقوع كضحايا

1. 6 . 3 التهريب البرشي

تعرف�ه األمم املتحدة: »بأنه تدبري الدخول غري املرشوع لش�خص ما إىل 
دول�ة طرف ليس ذلك الش�خص من رعاياها أو م�ن املقيمني الدائمني فيها، 
وذل�ك م�ن أجل احلصول بصورة مبارشة أو غري مب�ارشة عىل منفعة مالية أو 

منفعة مادية أخرى« )األمم املتحدة، 2006م، 6(. 

وتعرفه الدراسة إجرائيًا: بأنه جلب ونقل األشخاص من دولة إىل دولة 
أخ�رى بطريقة غ�ري قانونية هبدف حتقيق الربح امل�ادي، ويأخذ هتريب البرش 
عدة أش�كال تبدأ من التهريب الذي يأخذ الش�كل التقليدي كام هو احلال يف 
هتريب البرش عر الطرق الرية والبحرية، س�واء كان ذلك باستخدام وسائل 
النق�ل البدائية أو املتطورة، وانتهاًء بذلك الش�كل ال�ذي يعتمد عىل التزوير، 
كام هو احلال يف تزوير جوازات الس�فر والتأشريات والذي غالبًا ما يستخدم 

وسائل النقل اجلوية.

1 . 6 . 4 األطفال ضحايا التهريب البرشي

تعرف�ه هذه الدراس�ة إجرائيًا » هم كل طف�ل أو طفلة تعرض للمخاطر 
)الفيزيقية  � أو اجلسدية � أوالبيئية  � أو االجتامعية  � أو النفسية  � أو الصحية( 
أو العنف أو اجلريمة أو احلرمان خالل عمليات هتريبهم عر احلدود الدولية 
أو اإلقليمية بمختلف الوس�ائل والطرق )الرية، والبحرية، واجلوية( أو بعد 
وصوهل�م إىل بل�دان املقصد، وبغ�ض النظر عن كون األطف�ال هم من قاموا 
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هب�ذه العملي�ة بمفرده�م أو أن هناك أش�خاصًا ه�م الذين قام�وا بتهريبهم، 
وبغ�ض النظ�ر عن كون هؤالء األطف�ال كانوا برفقة أرسه�م أو كانوا برفقة 
أش�خاص ليس�وا من أرسهم، وبغ�ض النظر عن كون عملي�ة التهريب متت 

بموافقة الطفل أو أرسته أو أهنا كانت قرسًيا.
أواًل: األطفال

لي�س هن�اك اتف�اق عام ب�ني املتخصص�ني عىل حتدي�د مرحل�ة الطفولة 
وتقس�يامهتا؛ ك�ام أن هناك فوارق ب�ني املجتمعات يف حتدي�د مرحلة الطفولة، 
إال أن معظ�م بل�دان العامل املصادق�ة عىل اتفاقية حقوق الطف�ل الصادرة عن 
األمم املتحدة تأخذ بالتعريف الصادر عنها والذي ينص عىل أن الطفل: »كل 
إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة، ما مل حتدد القوانني الوطنية سنا أصغر للرشد« 
)األم�م املتحدة، 1989م، ص2(. ونعرف الطفل إجرائيًا يف هذه الدراس�ة: 
بأنه كل إنس�ان يبلغ من العمر س�ت س�نوات ومل يتجاوز اخلامسة عرشة من 

العمر.)وهذا املفهوم تم وضعه وفقًا للعينة التي تستهدفها هذه الدراسة(.
ثانيًا: هتريب األطفال

مل جتد الدراس�ة تعريفًا واضحًا هلذا املفهوم، وباعتبار األطفال من البرش 
فإن مفهوم هتريب البرش يتوافق مع مفهوم هتريب األطفال. وتعرف الدراسة 
هذا املفهوم إجرائيًا: هتريب األطفال يعني تسهيل خروج األطفال من بلداهنم 
)دول املصدر( ودخوهلم إىل بلدان أخري قد تكون للعبور أو للمقصد بطرق 
غ�ري قانوني�ة من أج�ل احلصول عىل عائد م�ادي أو معنوي، وق�د يكون من 
يق�وم بتهريبه�م )عصابات منظمة للتهريب  � أو مهربون بش�كل فردي  � أو 
أرس األطفال  � أو أحد األصدقاء للطفل، غري أنه ويف حاالت قليلة قد يكون 
الطف�ل ه�و من يق�وم بتهريب نفس�ه من بلد املص�در إىل بلد املقص�د أو لبلد 
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العبور(.)وس�وف نع�رض هلذا املفه�وم بالتفصيل يف الفص�ل الثاين من هذه 
الدراسة(. 

ثالثًا: األطفال املهربون للمملكة العربية السعودية
وتعرفهم الدراس�ة إجرائي�ًا »بأهنم كل طفل أو طفل�ة يثبت أهنم دخلوا 
إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية بطريقة غري قانونية س�واء كان ذلك بواس�طة 
مهربني أو كانوا بمفردهم، أو كانوا برفقة أحد أفراد أرسهتم، وس�واء قدموا 
إىل اململكة بواسطة الر أو البحر أو اجلو بدون وثائق رسمية أو الذين دخلوا 

البالد من خالل وثائق رسمية مزورة«.
رابعاً: االجتار باألطفال

تعرف�ه منظمة العم�ل الدولية: بأنه » انتقال األطف�ال من مكان إىل آخر 
عر اس�تخدام القوة أو اإلكراه أو اخل�داع، وإجبارهم عىل العمل يف ظروف 
مثل االس�تغالل االقتص�ادي واجلن�يس« )http://www.ilo.org(. وتعرفه 

اليونيسيف بأنه أسوأ أشكال عمل األطفال ) اليونيسيف، 2006، 51(. 

ويش�ري خليل إىل أن أكثر األطفال املستخدمني يف جماالت مثل التسول، 
والتجني�د يف النزاع�ات املس�لحة، والرق، وس�باق اهلجن، واخلدم�ة املنزلية 
القرسي�ة، والعامل�ة القرسية يف املصان�ع واملزارع واملناج�م، والدعارة يمكن 
اعتبارهم ضحايا لالجتار باألشخاص وفق التعريف املقبول دولًيا، واملضمن 
يف بروتوك�ول منع وقم�ع و معوق بة االجتار باألش�خاص، خاصة األطفال 
والنس�اء )بروتوك�ول االجتار( والذي ينطوي عىل خاصتني أساس�يتني: )1( 
فعل »حتريك« األطفال من مكان إقامتهم املعهود. )2( »ألجل اس�تغالهلم« 
)خليل، 2007، ص ص: 8-9(، )وس�وف نعرض هل�ذا املفهوم بالتفصيل 

يف الفصل الثاين من هذه الدراسة(. 
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وتعرف الدراس�ة احلالية مفهوم االجتار باألطفال إجرائيًا: بأنه سلس�لة 
م�ن األحداث والطرائق التي تش�مل احلصول عىل األطفال )بيعًا أو تأجريًا( 
ونقله�م من بلد إىل آخر، واس�تغالهلم يف جمموعة من األعامل، مثل التس�ول 
واألعامل الشاقة الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وقد يتعرضون بعد ذلك 
لبيعهم جلهات معنية باجلنس أو ترويج املخدرات، وقد تنطوي هذه العملية 
عىل اس�تخدام القوة واإلكراه أو اخلداع واحليلة، وقد تش�رتك األرسة يف هذه 
اجلريم�ة بش�كل مبارش أو غري مبارش، كام أنه قد يك�ون الطفل أو الطفلة هي 

من تشارك بسوء فهمها وضعفها يف هذه اجلريمة.
خامسًا: األطفال ضحايا االجتار

وتعرفه الدراسة إجرائًيا بأنه كل طفل أو طفلة تم نقله من موطنه األصيل 
إىل موطن آخر هبدف اس�تغالله اقتصادًيا أو جنس�ًيا، وق�د يكون هذا الطفل 
مس�تغاًل من قبل أحد أفراد أرسته أو أن يكون الطفل مباعًا أو مؤجرًاللتاجر 

أو املستغل.

1 . 6 . 5 االجتار بالبرش

ُيع�رف برتوك�ول األم�م املتح�دة اخلاص بمن�ع وحظ�ر و معوق بة   
األش�خاص الذين يتاجرون بالبرش وخاصة النس�اء واألطفال، وفقًا للفقرة 
)أ( م�ن امل�ادة )3( وهي الروتوك�والت املعروفة ب� »برتوك�والت بالريمو«  

Palermo  protocols االجتار بالبرش بأنه:

)جتنيد ونقل وإيواء أو استقبال األشخاص من خالل وسائل التهديد أو 
اس�تخدام القوة أو غريها من أساليب اإلكراه واالختطاف والتزوير واخلداع 
وس�وء استخدام الس�لطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استالم دفعات مالية 
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أو خدمات للحصول عىل موافقة الشخص عىل أن يسيطر عليه شخص آخر 
من أجل استغالله. يتضمن االستغالل يف حده األدنى، استغالل األشخاص 
للعمل يف البغاء أو أي أشكال أخرى من االستغالل اجلنيس، أو اإلكراه عىل 
العمل أو اخلدمات؛ أو العبودية، أو ممارسات مشاهبة للعبودية؛ أو األشغال 

الشاقة اإلجبارية، أو إزالة األعضاء(.

وقد يتطرق قانون محاية ضحايا االجتار بالبرش إىل »األش�كال احلادة من 
االجتار بالبرش« والتي تم تعريفها بأهنا:

1 � االجتار بالبرش لغايات جنسية حيث يتم اإلجبار عىل اجلنس التجاري 
بالق�وة واخلداع واإلكراه أو يف حالة كان الش�خص الذي اجر عىل 

القيام بمثل هذه األفعال مل يبلغ سن الثامنة عرشة.
2 � جتنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفري شخص للعمل أو لتقديم خدمات 
من خالل القوة واخلداع أو اإلكراه من أجل أن يقوم بأش�غال شاقة 

غري طوعية وللسخرة ولضامن الَدين أو للعبودية.

إن ه�ذه التعريفات ال تتطلب أن يتم نقل الش�خص ال�ذي تتم املتاجرة 
ب�ه م�ن مكان إىل آخر. إهنا تنطبق بش�كل ع�ام عىل التجنيد واإلي�واء والنقل 
أو توفري أش�خاص م�ن أجل القي�ام باأله�داف املذكورة. )األم�م املتحدة، 

2004م، 265(.

ويشري خليل إىل أن التعريف املقبول دوليًا ل� »االجتار بالبرش« هو التايل: 
يقصد بتعبري »االجتار باألش�خاص« جتنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو 
اس�تقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعامهلا أو غري ذلك من أشكال القرس 
واالختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو اس�تغالل الس�لطة أو اس�تغالل حالة 
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اس�تضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة ش�خص له 
سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل )خليل، 2007م، 9(.

 وتع�رف الدراس�ة االجتار بالب�رش إجرائيًا: بأن�ه منظومة من الوس�ائل 
واإلجراءات والطرق التي يقوم هبا أفراد أو مجاعات إجرامية هبدف السيطرة 
عىل أفراد أو مجاعات واس�تغالهلم وجتريدهم من حرياهتم الش�خصية هبدف 
حتقيق مصالح مادية أو معنوية هلذه اجلامعة اإلجرامية، وبغض النظر إذا كان 

تم ذلك داخل أوطاهنم أو تم نقلهم إىل بلدان أو دول أخرى.

1 . 6 . 6 اجلريمة املنظمة

هن�اك جمموعة من التعاريف ملفهوم اجلريمة املنظمة والتي س�وف يورد 
منها الباحث التعريف التايل: 

يعرفها املؤمتر اخلامس ملكافحة اجلريمة: بأهنا تتضمن نشاطًا إجراميًا معقدًا 
وعىل نطاق واسع، تنفذه جمموعات من األشخاص عىل درجة عالية من التنظيم 
وهت�دف إىل حتقي�ق ثراء للمش�اركني فيها عىل حس�اب املجتمع وأف�راده، وهي 
غالبًا ما تتم عن طريق اإلمهال التام للقانون، وتتضمن جرائم هتدد األش�خاص 

وتكون مرتبطة أحيانا بالفساد السيايس )الصيفي وآخرون، 1999م، 25(.

وتع�رف اجلريمة املنظم�ة وفقًا التفاقية األمم املتح�دة ملكافحة اجلريمة 
املنظم�ة ع�ر الوطني�ة بأهن�ا »مجاع�ة ذات هي�كل تنظيم�ي مؤلفة م�ن ثالثة 
أش�خاص أو أكثر، موجودة وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة 
أو أكث�ر من اجلرائم اخلطرية، من أجل احلصول بش�كل مبارش أو غري مبارش 
ع�ىل منفع�ة مالي�ة أو منفعة مادي�ة أخرى« )األم�م املتح�دة، 2006م، 30( 

والدراسة احلالية تأخذ بتعريف األمم املتحدة وتتبناه.
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1 . 6 . 7 التهريب الداخيل

وتعرف�ه الدراس�ة إجرائي�ا :بأنه تل�ك العمليات التي يق�وم هبا مهربون 
حملي�ون وتش�مل نقل األش�خاص خمالفي األنظم�ة بني مدن وق�رى اململكة 
العربية السعودية، كام تشمل يف بعض األوقات هتريب املخدرات واألسلحة، 
وينقس�م هؤالء املهربون إىل قس�مني من حيث التنظيم، قسم منظم، واآلخر 

عشوائي.

1 . 6 . 8 استغالل األطفال اقتصاديًا

وتعرف�ه الدراس�ة احلالي�ة بأنه: كل عمل من ش�أنه أن حي�ول الطفل من 
إنس�ان له حق�وق وواجبات إىل إنس�ان عليه كل احلق�وق وكل والواجبات. 
ويمك�ن أن يع�رف بأن�ه كل الط�رق واآلليات الت�ي من ش�أهنا أن جتعل من 
الطف�ل س�لعة اقتصادية ينتفع منه�ا اآلخرون بغض النظ�ر عنهم وعن صلة 

قرابتهم بالطفل من عدمه.

1 . 6 . 9 دار اإليواء

مركز تم إنش�اؤه يف حمافظة جدة بتوجيهات من صاحب الس�مو امللكي 
األم�ري عبداملجيد ب�ن عبدالعزيز � رمحه اهلل � أمري منطق�ة مكة املكرمة هبدف 
إي�واء األطف�ال الذين يتم القبض عليه�م والذين يقومون بالتس�ول أو البيع 
عند إش�ارات املرور، وقد بدأ العمل فيه مع بداية موس�م حج عام 1424ه، 
وت�رشف عىل دار اإليواء ث�الث جهات: مجعية الر بج�دة، وإدارة جوازات 

جدة ورشطة جدة.
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الفصل الثاين

اخللفية النظرية للدراسة
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2 . اخللفية النظرية للدراسة

2 . 1 اإلطار النظري

2 . 1 . 1 ضحايا اجلريمة

تركز الدراسة احلالية عىل فئة من الفئات االجتامعية التي غالبًا ما تكون 
عرضة للوقوع كضحاي�ا للجريمة، هذه الفئة هي فئة األطفال، ونظرًا لكون 
طبيعة هذه الدراسة تركز عىل األطفال ضحايا التهريب واالجتار فإن مدخلنا 
النظ�ري بالرضورة س�وف ينطل�ق من منظ�ور مدخل علم ضحاي�ا اجلريمة 
وه�و ما يركز عليه هذا املبحث من خالل التعريف بعلم ضحايا اجلريمة من 
حيث نش�أته وتط�وره  � وحتديد املداخل النظرية املفرسة لوقوع األش�خاص 
كضحايا للجريمة � ثم نعرض ملوقع األطفال بني ضحايا اجلريمة املستحدثة 

واملعوقات التي تواجه دراستهم .
أواًل:علم ضحايا اجلريمة )النشأة والتطور(

يعد عل�م ضحايا اجلريمة  Victmologyمن العل�وم احلديثة وقد انبثق 
يف األس�اس من علم اإلج�رام وهناك من يقول عن عل�م االجتامع )طالب، 
2007م، 2( وهو علم ال يتعدى اكتامل نموه الثالثني سنة األخرية من القرن 
العرشي�ن امليالدي )Zedner, 1997, 578(. وترجع املطالبة إىل اس�تحداث 
علم هيتم بدراس�ة ضحايا اجلريمة إىل الباح�ث األمريكي )الطبيب النفيس( 
 Zedner,( فردري�ك ورث�ام يف مقالة ل�ه بعنوان نحو عل�م لضحايا اجلريم�ة

)1997, 578
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وقبله كان الباحث هانس فان هينج Von Hentig  قد كتب مقالة بعنوان 
اجلاين وضحيته )The Criminal and His Victim 1948(، وبعدها ألف 
كتابا بنفس العنوان سنة 1958م، وهو املؤلف الذي يعتره الكثريون املرجع 

.)Williams, 1998, 99( األساس يف ظهور علم ضحايا اجلريمة

ك�ام أن الباح�ث الفرنيس ماندلس�ون Mendelson  كان ق�د نرش مقالة 
بعنوان علم ضحايا اجلريمة )La Victimologie, 1947( يف املجلة الدولية 
لعل�م اإلج�رام واألدلة اجلنائية، وق�د طالب فيها هو اآلخ�ر برضورة ظهور 
 Postel، Jacques، 1993،( علم جديد حتت مس�مى علم ضحاي�ا اجلريم�ة

.)599

وجوه�ر كتاب�ات كل م�ن مندلس�ون وف�ون هنتج أهنا كان�ت هتدف يف 
األص�ل إىل معرف�ة دور الضحية يف حصول الفع�ل اإلجرامي، ألن االعتقاد 
الس�ابق كان يأخذ دور الضحية عىل أنه دور س�لبي، أي أن الضحية ال دخل 
هلا يف حصول الفعل اإلجرامي، ووفق هذا املنظور كان ينظر إىل الضحية عىل 
أهنا ش�خصية س�يئة اخلطط تواجدت يف مكان خطأ ويف وقت خطأ )طالب، 
2007م، 8(، وكل م�ن مندلس�ون وهنتج يعتقد أن هناك حتضريات س�ابقة 
للفع�ل اإلجرام�ي ترجع يف األس�اس للضحية نفس�ها، وه�ذه التحضريات 
تك�ون أساس�ية يف ح�دوث الفع�ل اإلجرامي وه�ذا يعني أن هناك إس�هاما 
بطريق�ة ما من جانب الضحية نفس�ها يف حدوث الفع�ل اإلجرامي )طالب، 
2007م، 8( وبلغة أخرى فإن الضحية نفسها تقوم بتحضري املواقف املناسبة 

للفعل اإلجرامي أو عىل األقل هلا عالقة يف حتضريها.

 )Wolfgang، 1958( ومن هذه الفكرة أيضا انطلق الباحث وولفجانج
حيث اس�تخدم مصطلح استفزاز الضحية واس�تفزاز الضحية للجاين، يعني 
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أن أنامط حياة الضحية أو سلوكها أو طريقة لباسها أو ترفاهتا أثناء املوقف 
ه�ي التي كانت وراء حدوث الفعل اإلجرامي )Tierney, 1998, 33(. مع 
العل�م أن وولفجان�ج اعتمد يف أبحاثه فقط ع�ىل تقارير الرشطة حيث درس 
نح�و 558 قضي�ة اغتصاب وقت�ل وعنف جن�يس من ملفات رشط�ة مدينة 

فيالدلفيا )طالب، 2007، 12(.

وم�ن ذات املنظ�ور دخ�ل الباح�ث عبدالفت�اح )Fattah، 1989( ع�ىل 
موض�وع ضحايا اجلريمة، وذل�ك بتقديمه ملا يعرف اآلن بفكرة لوم الضحية 
ع�ىل اعتب�ار أن بع�ض الضحايا ضمني�ا يعرضون أنفس�هم للوق�وع ضحايا 
للجريم�ة بقبوهل�م الضمني، أو حت�ى تعاوهنم أو اس�تفزازهم للجاين، ومن 
ث�م الوق�وع ضحية للجريمة، ه�ذه األفكار اس�تعارها عبدالفت�اح من فكرة 

التفاع�ل الديناميكي لفون هنت�ج 1948م )Zedner, 1997, 578(، وعليه 

ذه�ب عبدالفتاح إىل تقس�يم الضحاي�ا إىل فئات عدة مث�ل: الضحية الريء 
والضحي�ة املش�ارك أي املتفاعل مع اجل�اين تفاعاًل اجيابًيا والضحية املس�تفز 
والضحي�ة املس�تهرت وغريه�ا، إن األم�ر الذي يرك�ز عليه عبدالفت�اح هو أن 
الضحية ش�خصية تثري االهتامم وهلا عالقة ما باجلرم ولو مل تكن هذه العالقة 

ملا حدثت اجلريمة.

واحلقيق�ة أن عبدالفت�اح كام س�بق وأن أرشن�ا كان متأثًرا بش�دة يف هذا 
املجال بأفكار كل من مندلس�ون وهنتج وولفانج، هذا رغم أن تلك األفكار 
ول�و قبلت جداًل ال تصلح إال يف ح�االت وأنامط إجرامية بعينها مثل جرائم 
االعتداء اجلنيس واالغتصاب وجرائم العنف البدين )طالب، 2007م، 8(.

وبنفس االجتاه سار الباحث أمري )Amir, 1971( يف أبحاثه عن جرائم 
االغتصاب اجلنيس حيث توصل إىل أن مخس ضحايا االغتصاب من النس�اء 
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 Tierney,( املبحوثات كان هلن دور إجيايب يف حدوث الفعل اإلجرامي عليه
33 ,1998( يف الف�رتة م�ا بني 1948  � 1952م والت�ي اعتمد فيها فقط عىل 
األبح�اث املكتبي�ة وملفات الرشطة، مثل هذه األف�كار مل يتأثر هبا أمري فقط، 
وإن�ام تأثر هبا الكثريون خالل عقد الس�بعينيات من الق�رن امليالدي املايض، 
وحتى شمل التأثر البعض من أجهزة نظام العدالة اجلنائية � حسب ما تذكره 
كاتري�ن وليامس حيث تش�ري إىل ما رصح ب�ه أحد قضاة املحاك�م الريطانية 
بقول�ه: »عندما تق�ول املرأة ال، فإهن�ا ال تعني ذلك دائ�ام، والغريب يف األمر 
أن ه�ذا الكالم كان موجها إىل املحلفني الذك�ور احلارضين يف املحكمة التي 

. )Williams, 1997, 99-100(يرتأسها ويليامس

وس�ار باحثون آخرون عىل هنج أم�ري وعبدالفتاح إال أهنم حتولوا جزئيا 
نحو البحث يف نمطية الضحي��ة أو نح��و تطوير أنامط الضحاي�ا، حس���ب 
 )L.  Zedner, 1997, 578( ما تش�ي��ر إىل ذلك الباحث��ة لوس���يا زدن���ر
وم�ن ه�ؤالء نذكر ع�ىل س�بيل املث�ال هايدالن�ج  )Hidelang1978(وجار 
وفالو)Garofalo.1979(  وجوتفريدسو)Gottefredson، 1984( والذين 
ش�كلوا بداي�ة تغري التوجه لعل�م ضحايا اجلريمة حيث رك�زوا عىل مواضيع 
مل تك�ن مطروقة يف الس�ابق، مثل: خمتلف اآلث�ار، وخملفات الفعل اإلجرامي 
ع�ىل الضحي�ة وكيفي�ة التعامل معه�ا )أي اآلث�ار واملخلف�ات(، والذي قدم 
حتت مس�مى م�ا أطلق عليه طال�ب »التضحاني�ة victimization« )طالب، 

2007م، 9(.

وأم�ا املوج�ة اجلديدة يف دراس�ات عل�م الضحاي�ا فلم ت�أت إال بنهاية 
الثامنينيات من القرن العرشين امليالدي عندما ظهر املؤلف الذي أرشف عليه 
س�باركس )Sparks، 1997( وح�اول أن يقدم نامذج جدي�دة أكثر صالحية 
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ملعاجل�ة موضوع ضحايا اجلريمة، وع�دم االكتفاء بالنامذج أو األنامط املقدمة 
س�ابًقا، وتش�ري الباحثة اإلنجليزية وليامس  Williams إىل أن ظهور الكثري 
م�ن املنظامت يف الواليات املتحدة األمريكية والعامل الصناعي املهتمة بالدفاع 
ع�ن حقوق ضحاي�ا اجلريمة يف هناية الثامنينيات، كان له األثر الكبري يف حتول 
وجه�ة الدراس�ات املتعلق�ة بضحاي�ا اجلريم�ة، بحي�ث أصبحت هتت�م أكثر 
بموض�وع رعاية الضحي�ة وتعويض الضحي�ة وتأهيل الضحاي�ا ومحايتهم، 
وإع�ادة االعتبار هلم ليس فقط الضحاي�ا الذين وقع عليهم الفعل اإلجرامي 

.)Williams, 19997, 100( املبارش بل أيضًا أقارب وأولياء الضحايا

 Piccaa,( وأم�ا أس�تاذ علم اإلج�رام الفرنيس املع�روف: جورج بي�كا
2002( فيش�ري إىل أن�ه من مهام عل�م ضحايا اجلريمة )اجلديد(، املس�امهة يف 

إع�داد تدابري من ش�أهنا الوقاية م�ن املخاطر التي تتعرض هل�ا الفئات األكثر 
تعرض�ا خلط�ر اجلريمة واالنح�راف مثل األطفال والنس�اء والعن�ف العائيل 
وكذلك تطوير نظم )أنس�اق( من شأهنا تقديم املس�اعدات لضحايا اجلريمة 

)طالب، 2007م، 11(.

من خالل العرض الس�ابق فإنه يتضح لنا بجالء التحوالت التي مر هبا 
عل�م ضحاي�ا اجلريم�ة  � منذ ظهوره وحت�ى أوائل القرن احلايل � يف تفس�ريه 

لظاهرة ضحايا اجلريمة. 

ثانيًا: املداخل النظرية املفرسة لوقوع األطفال كضحايا للجريمة
قدم الرتاث النظري لعلم ضحايا اجلريمة العديد من املداخل التفسريية 
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الت�ي حت�اول أن تف�رس وق�وع بع�ض األف�راد كضحاي�ا للجريم�ة، وبرزت 
تصنيفات متنوعة للضحايا منها ما يرتبط بدرجة مسامهة الضحية يف حدوث 
الفعل اإلجرامي، ومنها ما يرتبط بالعوامل واخلصائص البيولوجية النفس�ية 

واالجتامعية واالقتصادية والديموجرافية والثقافية للضحايا.

 وتوص�ل الباحث�ون يف ه�ذا العل�م إىل وج�ود جمموع�ة م�ن العوام�ل 
)البيولوجية  � والنفس�ية  � واالجتامعي�ة  � واالقتصادية  � والثقافية ... إلخ( 
تس�هم بدرج�ة أو بأخرى يف وق�وع بعض األفراد ضحاي�ا للجريمة )الفقي، 

2003م، 13(.

ومن خالل ذلك نستطيع القول إن املداخل النظرية لعلم ضحايا اجلريمة 
ترك�ز عىل تصنيفني رئيس�ني، األول: يركز عىل ال�دور الذي تقوم به الضحية 
أثن�اء ح�دوث الفع�ل اإلجرامي والث�اين: يركز ع�ىل اخلصائص الش�خصية 
املتعلقة بالضحية، والتي يذهب العبيدي إىل أنه يمكن تقسيم ضحايا اجلريمة 
بحس�ب خصائصهم إىل جمموعت�ني، األوىل: ترتبط باخلصائ�ص االجتامعية 
والنفسية واالقتصادية والديموجرافية للضحايا بشكل عام، والثانية: ترتبط 
بخصائ�ص ضحايا كل جريمة عىل حدة بوجه خ�اص )العبيدي، 1995م، 

.)26

والدراس�ة احلالي�ة ترك�ز ع�ىل فئ�ة اجتامعي�ة خاص�ة م�ن الضحايا هم 
األطف�ال، وه�ذه الفئ�ة عندم�ا ننظر ملس�امهتها كضحي�ة يف ح�دوث الفعل 
اإلجرامي، فإن معظم الدراسات تؤكد أن هذه الفئة ليس هلا دور يف حدوث 
الفع�ل اإلجرام�ي جتاهه�ا، وقدم�وا بناًء عىل ذل�ك جمموعة م�ن التصنيفات 
 ،Mendelson هلذه الفئ�ة أبرزها: الضحية الريء، والتي قدمها مندلس�ون
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والضحية الضعيفة بيولوجًيا، والتي قدمها شامز ).Shames، S(، والضحية 
مس�لوب اإلرادة، والضحية التي ليس هلا دور يف حدوث الفعل اإلجرامي، 
والضحي�ة املت�اح، وهناك اتفاق بني الكثري من املهتم�ني بضحايا اجلريمة بأن 
األطف�ال لي�س هل�م دور يف حدوث الفع�ل اإلجرامي عليه�م  � أو وقوعهم 
كضحاي�ا للجريمة  � )العبيدي، 1995م، 29-45(، )الرسحان، 2004م، 

.)328-316

وبذلك يتضح أن األطفال ليس هلم دور يف معظم احلاالت، يف حدوث 
الفع�ل اإلجرام�ي ضده�م، وه�ذا ال ينف�ي احتاملي�ة أن يك�ون هن�اك دور 
لألطف�ال يف حدوث الفعل اإلجرامي عليهم، وبالذات األطفال الذين تزيد 
أعامره�م عن الثالثة عرشة، والذين ه�م يف بداية دخوهلم ملرحلة املراهقة وما 
يرتبط بتلك املرحلة من تغريات س�يكولوجية وبيولوجية واجتامعية تنعكس 
ع�ىل األطفال، وجتع�ل بعضهم يفكرون يف خوض جت�ارب اجتامعية وثقافية 
جديدة، قد جتعل منهم ضحايا مش�اركني بشكل أو بآخر يف حدوث اجلريمة 
جتاهه�م، و إذا ما تم ربط ذلك بموضوع هذه الدراس�ة، فإن الش�واهد عليه 
تتمث�ل في�ام يقوم به بع�ض األطفال من بل�دان املغرب العريب، ب�ام يمكن أن 
يس�مى هبجرة القارصين أو هج�رة األطفال غري املصحوب�ني من بلداهنم يف 
اجت�اه أوروب�ا، وكيف خي�وض األطف�ال تلك الرح�الت املحفوف�ة باخلطر، 
وكي�ف يقع�ون ضحايا للعنف واالس�تغالل يف بلدان املهج�ر وخالل رحلة 
التهريب. ويؤكد شهبون أن دائرة العنف قد اتسعت جتاه األطفال املهاجرين 
رسًيا، وهو عنف مفرط ومطرد يتخذ أنامطا متعددة من عقاب بدين وتعذيب 
وحرمان من احلاجات األساس�ية، وتقييد للحرية واعتداء جنيس واستغالل 
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اقتصادي، وهذا العنف املتعدد يش�مل الذكور واإلناث )شهبون، 2002م، 
.)1

وكذل�ك تل�ك الرحالت التي يق�وم هبا بعض األطفال م�ن اجلمهورية 
العربي�ة اليمني�ة يف اجتاه اململكة العربية الس�عودية، وكذل�ك تلك الرحالت 
الت�ي يق�وم هبا بعض األطف�ال من رشق إفريقي�ا يف اجتاه اجلمهوري�ة اليمنية 

واململكة العربية السعودية.

وهذا يؤكد لنا أن هؤالء األطفال هلم مسامهة بشكل أو بآخر يف وقوعهم 
كضحاي�ا للجريمة. ومن خالل العرض الس�ابق فإن الدراس�ة س�وف تقدم 

تصنيفًا للضحايا من األطفال بحسب التصنيف التايل:
1 ـ بحسـب مسـامهتهم يف وقوع الفعل اإلجرامي عليهم: ويشتمل هذا 

التصنيف عىل التايل:

الضحية املتهور

ويعني التهور تلك السلوكيات التي يرتكبها بعض األفراد ويكون هلا دور 
كبري يف وقوعهم كضحايا للجريمة، ويس�مي العبيدي هذا الس�لوك بأنه سلوك 
ارع�ن يقدم عليه الفرد وقد ينجم عن�ه أن يتعرض للوقوع ضحية للجريمة من 
جراء ذلك الس�لوك )العبيدي، 1995م، 36( ومفهوم التهور  � هتور الضحية  
� ين�درج ضمن جمموعة م�ن الصور املتنوع�ة واملتعددة لكنه ينط�وي بالدرجة 
األوىل ع�ىل ذلك الس�لوك الذي يصدر عن فرد ال حيس�ب أو يق�در نتائج ذلك 
الس�لوك � سلوك طائش � ينتج عنه وقوعه كضحية للجريمة بحسب ما يؤكده 

Fattaah،  )العبيدي، 1995م، 36(.
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ولكي نربط بني موضوع الدراس�ة ومفه�وم التهور من طرف الضحية، 
نش�ري لرحل�ة التهري�ب الت�ي يقدم عليه�ا األطف�ال الذين تتج�اوز أعامرهم 
الثالث�ة عرشة يف بلدان املغ�رب العريب جتاه أوروبا، ونالح�ظ أن هذا املفهوم 
ينطبق متامًا حول هذا الس�لوك، فتهور هؤالء األطفال وطيش�هم واندفاعهم 
ليخوض�وا غامر جتربة مل حيس�بوا عواقبه�ا، جعلتهم يقع�ون كضحايا ألنامط 
متنوعة من العنف واجلريمة، وينسحب هذا األمر عىل بعض األطفال الذين 
خيوضون نفس التجربة من اجلمهورية اليمنية إىل اململكة العربية السعودية.

الضحية املسهل

 ونعني بالتس�هيل هنا أن يقوم الفرد بأي إجراء يس�هل للمجرم اإليقاع 
به، ويأخذ هذا النوع من الضحايا عدة أش�كال منها أن يدخل الفرد يف حميط 
اجتامعي أو ثقايف أو بيئي ال يعرفه مس�بقا وال يعرف ما يمكن أن حييط به من 
خماط�ر من ج�راء دخوله يف هذا املحيط، ه�ذه العملية تس�هل اإليقاع بالفرد 

ضحية جلرائم متنوعة ومتعددة.

وبالنظر يف وضعية األطفال الذين يقدمون عىل خوض رحالت التهريب 
م�ن خالل ما يس�ميه بع�ض الباحثني هج�رة القارصين )بنعم�و، 2001م، 
187( فاألطفال يدخلون خالل تلك املغامرة يف حميط اجتامعي وثقايف وبيئي 
ال يعرفونه مسبقًا يبدأ من اتصاهلم بالعصابة اإلجرامية  � عصابة مهريب البرش  
� ودخوهل�م معه�م يف عالق�ات اجتامعية ال يدركون خماطره�ا، فمنذ ركوب 
األطفال يف مراكب املهربني تبدأ أول خطوات التسهيل التي يقدمها األطفال 
للعصاب�ة اإلجرامي�ة  � مه�ريب البرش  � فهم س�هلوا بذلك الس�لوك للعصابة 
اإلجرامية الس�يطرة عليهم، وبالتايل إمكانية أن يرتكبوا ضدهم معظم أنواع 
اجلرائ�م ب�دًءا بالتحرش�ات اجلنس�ية وانتهاء باملتاج�رة هبم أو قتله�م، ثم أن 
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األطف�ال باجتاههم لبلد غريب عنهم ثقافي�ًا واجتامعيًا وعرقيًا ودخوهلم هلذا 
البل�د بطرق غري قانوني�ة وحماولتهم الولوج هلذا البلد جيعل منهم أش�خاصًا 
س�هلني لك�ي يقع�وا كضحايا ملجموع�ة متنوعة م�ن اجلرائم، فه�م خمالفون 
للقوان�ني وه�ذا جيعل منه�م أن يكونوا عرضة للقمع والس�جن والعقوبة ثم 
اإلقصاء، وهم مهاجرون وبالتايل فهم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة 
م�ن غريهم كام يؤكد ذل�ك فون هنت�ج )Von Hintiq( )العبيدي، 1995، 
37( فق�د يتاج�ر هبم وقد يس�تغلون وقد يامرس ضدهم أش�كال متنوعة من 
اجلرائم والعنف وهم يف جمتمع خمتلف عن جمتمعهم األصيل ثقافيًا واجتامعيًا 
واقتصادي�ًا وعرقي�ًا، إذا فاألطف�ال هب�ذا الس�لوك قام�وا بتس�هيل وقوعه�م 

كضحايا ملجموعة من االنتهاكات والعنف واجلرائم ضدهم.

الضحية املولع باالكتساب

ضم�ن أحد التصنيفات التي صنفها هنتج الضحية املولع باالكتس�اب، 
وهذا الصنف من الضحايا يوجد يف مجيع طبقات املجتمع فالفقري يريد توفري 
األساس�يات ومتوس�ط احلال يريد احلصول عىل الكامليات والغني يطمح يف 
مضاعف�ة ثروت�ه )العبي�دي، 1995م، 43( وإذا ربطنا بني ه�ذا الصنف من 
الضحايا واألطفال � الذين تزيد أعامرهم عىل 13سنة � والذين يقعون ضحايا 
جلريمة التهريب البرشي بل وحتى االجتار، فإن نموذج أطفال اهلجرة الرسية 
يف بلدان املغرب العريب هو النموذج األبرز عىل الساحة العربية  � نظرًا لوجود 
دراس�ات ومؤمت�رات حوهل�ا � )بنعم�و، 2001م،181(، فاألطف�ال الذين 
يقدمون عىل رح�الت التهريب تدفع هبم لذلك جمموعة من العوامل أبرزها 
رغبتهم يف حتقيق مس�توى اقتصادي واجتامعي أفضل من خالل هذه الرحلة 
)بنعم�و، 2001، 190-194(، وم�ن خالل هذه الرغب�ة والولع باحلصول 
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ع�ىل تلك املكاس�ب االقتصادية واالجتامعية من ه�ؤالء األطفال فإهنا جتعل 
منه�م ضحايا للمجرمني واملس�تغلني م�ن خالل طرائقه�م االحتيالية حيث 
يس�تغلون هذه الرغبة من طرف األطفال لك�ي يوقعوهم كضحايا ملجموعة 

من اجلرائم املتنوعة.

عرضنا للعوامل التي يكون للضحايا من األطفال دور يف حدوث الفعل 
اإلجرام�ي جتاهه�م، إال أنه من املهم أن نش�ري إىل وج�ود عوامل وخصائص 
ترتبط بالضحايا األطفال جتعل منهم أكثر جاذبية للجناة لكي يرتكبوا ضدهم 

اجلرائم، وهذه اخلصائص سوف تتضح من خالل الفقرة )2(التالية :
2 ـ بحسـب اخلصائص الشـخصية واالجتامعية واالقتصادية لألطفال: 

وتشمل التايل:

السن »العمر« وما ترتبط به خصائص مرحلة الطفولة

يلع�ب الس�ن دوًرا رئيًس�ا كأح�د العوام�ل املهم�ة الت�ي جتع�ل بع�ض 
األش�خاص أكثر عرضة ليكونوا ضحايا للجريم�ة من غريهم، ويظهر ذلك 

بجالء يف سن الطفولة.

فالطفل بحكم ما يعرتيه من صفات تتمثل يف تكوينه النفيس واجلسدي 
الضعي�ف، وقل�ة خرته وع�دم نضجه وس�هولة التأثري عليه، وع�دم إدراكه 
لطبيع�ة ما يق�ع عليه من اعتداءات، ب�ل وعدم قدرته عىل دفع م�ا يقع عليه، 
إذا ق�در ل�ه أن يدرك خطورته جتعل منه هذه الصفات هدًفا مثالًيا للعديد من 
االعت�داءات اإلجرامية م�ن قبل من لدهيم اس�تعداد إجرامي، وتغرهيم هذه 

.)Schafer, 1981, 37( الصفات باالعتداء عىل الطفل
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وتؤكد الباحثة الفرنس�ية ميش�يل باري�ل Micheline Baril أن من بني 
أكث�ر اخلصائص الت�ي تم حتليلها يف س�ر طبيعة الضحايا هو الس�ن، ويظهر 
الس�ن كأك�ر مؤرش ع�ن وق�وع الضحية. ك�ام الوقائ�ع تؤكد االجت�اه القائل 
بأن الضعف اجلس�دي يعتر معيارا أساس�يا للقابلية للوق�وع كضحية. أم��ا 
األطف��ال فإهن�م يقعون بس�هولة ضحايا لالعتداءات اجلس�دية م�ن األفراد 

.)Micheline Baril, 2002, 62( املحيطني هبم

كام أن الطفل عرضة لالستغالل وسوء املعاملة سيام يف الطبقات الفقرية، 
لق�د وضع هنت�ج تصنيف�ًا لضحايا اجلريمة بحس�ب اخلصائ�ص البيولوجية 
والنفس�ية واالجتامعية يتضم�ن هذا التصنيف: األطف�ال، حيث يؤكد هنتج 
أن صغ�ار الس�ن فئة واضح�ة من ضحاي�ا اجلريمة وذلك ألن صغار  الس�ن 
يتصفون بصفتني األوىل الضعف اجلس�مي والثانية قلة اخلرة، فصغار السن 
ضحية س�هلة فقط لعدم اكتامل النمو اجلس�مي بل لعدم اكتامل ش�خصيتهم 

.)Von Hintiq, 1967: 404-438( وقدرهتم عىل املقاومة

هن�اك ع�دة حقائق تس�هم يف جعل الطفل فريس�ة س�هلة االصطياد من 
قب�ل اجلن�اة واملرتبص�ني، وتتمث�ل ه�ذه احلقائ�ق يف ك�ون الطفل لي�س لديه 
اآللي�ة للدفاع عن نفس�ه ومقاوم�ة اجلناة بل وحتى الش�كوى والتواصل مع 
األشخاص األكر منه للتعبري عن احتياجاته لذا نجده يعتمد متامًا عىل الكبار 
لتلبية احتياجاته لذلك يكون الطفل س�هل املنال وجاهزًا كهدف لالستغالل 

.)Fattah، 2003، 197(

كل ما تم عرضه حول اخلصائص املميزة ملرحلة الطفولة يرتبط بمفهوم 
اإلتاحة ويقصد باإلتاحة كون الش�خص متاحا من حيث خصائصه وس�امته 
للوق�وع ضحي�ة للجريم�ة، فخصائص الضحية وس�امهتا املختلف�ة هي التي 
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توح�ي يف كث�ري من األحيان للمج�رم بوجود املررات املنطقي�ة  � من وجهة 
نظره الرتكاب اجلريمة، ويصنف المبورن lamborn اإلتاحة حسب طبيعة 
ضعف الضحية سواء أكان هذا الضعف بدنيا أم نفسيا أم جغرافيا، واألطفال 
يتمي�زون بالضعف البدين م�ن جانب وبقلة الوعي واإلدراك من جانب آخر 
ك�ام أهن�م أقل قدرة ع�ىل تقدير املواقف اخلط�رة ما جيعلهم أس�هل يف الوقوع 

.)lamborn، 1981، 116( ضحايا للجريمة

ك�ام أهن�ا ترتب�ط أيض�ا بمفه�وم  الضحي�ة مس�لوب اإلرادة )العبيدي، 
1995م، 40-41( وه�و ال�ذي يدخ�ل يف عالق�ات أو حمي�ط اجتامع�ي أو 
يق�دم عىل عمل من األعامل بغري إرادته قرسا هلذه العالقات دون وعي منهم 
باملخاط�ر التي حت�ف هبم من جراء دخول هذا  املحي�ط، وهذا يتضح جليًا يف 

معظم حاالت األطفال ضحايا التهريب البرشي واالجتار.

اجلـنس

تش�ري العدي�د م�ن الدراس�ات الت�ي أجري�ت ح�ول األطف�ال ضحايا 
اجلريمة والعنف إىل أن اجلنس يعتر حمددًا من حمددات وقوع الطفل كضحية 
للجريم�ة، فقد أك�دت منظمة الصح�ة العاملية أن األطفال الذك�ور هم أكثر 
عرض�ة للجريم�ة والعنف من اإلن�اث )منظم�ة الصحة العاملي�ة، 2002م، 
26(. يف حني أكدت دراسة كيرس Kaiser  أن األطفال يف املرحلة العمرية من 
7-9سنوات هم أكثر األطفال عرضة لالستغالل والعنف وبالذات الذكور 
)Kaiser, 1977, 294-306(، يف حني يؤكد عبدالفتاح  Fattah أن الذكور 
الذين أعامرهم تقل عن الثانية عرشة من العمر هم األكثر عرضة لالستغالل 
واجلريم�ة، يف حني تزداد فرصة تعرض الفتيات للعنف واجلريمة كلام زادت 
أعامره�ن عن الثانية ع�رشة )Fattah, 2003, 200(، ويتضح أن هذا املحدد 
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إذا ربط بجريمة هتريب األطفال واملتاجرة هبم، فإنه يرتبط بمحددات أخرى 
أبرزه�ا هو اهلدف من هتريب الطف�ل واالجتار به فالعصابات اإلجرامية التي 
هت�دف إىل اس�تغالل األطف�ال يف املصان�ع واملناجم � كعامل�ة رخيصة � تركز 
ع�ىل الذكور يف الفئة العمرية من 12س�نة فام ف�وق، يف حني تركز العصابات 
التي تستغل األطفال يف الدعارة عىل الفتيات يف الفئة العمرية من 12سنة فام 
ف�وق، يف حني مت�زج العصابات اإلجرامية التي تركز عىل اس�تغالل األطفال 
يف املواق�ع اإلباحي�ة عىل اجلنس�ني  � الذك�ور واإلناث  � م�ن خمتلف الفئات 

العمرية.

وهكذا فإن حمدد اجلنس لضحايا جريمتي هتريب األطفال واالجتار هبم 
يرتبط بشكل مبارش باهلدف من هذه اجلريمة.

احلالة االقتصادية

الطفل عرضة لالس�تغالل وسوء املعاملة سيام يف الطبقات الفقرية، لقد 
أظهرت العديد من الدراس�ات يف الكثري من دول العامل أن هناك ارتباطًا بني 
الفقر ووقوع األطفال كضحايا للعنف واإلجرام، وأن معدالت االنتهاكات 
ض�د األطفال تزداد يف املجتمعات ذات املس�توى العايل م�ن البطالة )منظمة 

الصحة العاملية، 2002م، 70(.

ك�ام أك�دت دراس�ة روالن�س وس�كنلون Roylance & Scanlon أن 
اجلن�اة ينتق�ون ضحاياهم م�ن األطفال الذي�ن ينتمون إىل الطبق�ات الفقرية 

.)Roylance & Scanlon، 1999، 10(

ويف ما يتعلق بجريمتي هتريب األطفال واالجتار هبم فإن هناك اتفاقًا شبه 
كيل ب�ني معظم الدراس�ات التي تناولت هاتني اجلريمتني ب�أن الفقر هو أحد 
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أب�رز األس�باب وأمهها يف بروز هات�ني اجلريمتني وانتش�ارمها، وأن اجتاهات 
هتري�ب األطفال واالجت�ار هبم تتجه من الدول الفقرية يف اجت�اه الدول الغنية 
)الزغالي�ل، 1999م، 55، العس�ريي، 2001م، 18، عي�د، 2005م، 20، 

.) iv ،األمم املتحدة، 2006م

احلالة الصحية

األطف�ال ذوو العاهات هم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة أكثر 
م�ن غريهم، ك�ام أك�دت دراس�ة Roylance & Scanlon أن اجلن�اة ينتقون 
.)Roylance & Scanlon,  1999,  10( ضحاياهم من األطفال املعوقني

وتشري منظمة الصحة العاملية إىل أن املعوقني يتعرضون خلطر متزايد من 
االنتهاكات البدنية واإلمهال )منظمة الصحة العاملية، 2002م، 69(.

واألطف�ال املعوقون حينام يتم هتريبه�م أو االجتار هبم فإن اهلدف الرئيس 
هلذا التهريب أو االجتار هو اس�تغالل ه�ؤالء األطفال وإدراجهم يف عصابات 

إجرامية للتسول املنظم )خليل، 2006م، 6(.

بنية األرسة

تؤكد العديد من الدراس�ات أن األطفال الذين ينتمون إىل أرس مفككة، 
أو تكث�ر فيها الراعات، وكذلك من الذين ينتمون إىل عائل واحد هم أكثر 
عرض�ة لالنته�اكات واجلريم�ة أكث�ر من غريهم م�ن األطف�ال، فقد ذكرت 
دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية حول العنف ضد األطفال أن األطفال 
الذي�ن ينتم�ون إىل أرس ذات عائ�ل واح�د � األمهات الوحي�دات � هم أكثر 
عرض�ة للعنف بثالث�ة أضعاف من األرس الت�ي تضم الوالدي�ن معًا )منظمة 

الصحة العاملية، 2002م، 69(. 
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وأكد جيل Gil  يف دراسة قام هبا عىل 1380 حالة من األطفال أن تطور 
الش�جار بني األبوين من جهة وبني األبوين واألطفال من جهة أخرى جيعل 
 Fattah,( م�ن األطفال أكثر عرض�ة للوقوع كضحايا لالس�تغالل واجلريمة

.)2003, 191

كام أكدGil  أن الغياب الفجائي لألم خالل فرتة رعاية الطفل قد يؤدي 
 .)Fattah, 2003, 191( إىل وقوع الطفل كضحية لالستغالل

إن التفكك األرسي يلعب دور مهاًم يف جعل بعض األطفال هيربون من 
منزل األرسة ومن ثم يقعون كضحايا للعنف واجلريمة من خالل اصطيادهم 
من قبل بعض املجرمني، فبعد أن فقدوا األمن األرسي وغادروا منزل األرسة 
أصبح األطفال يعيشون أزمة نفسية واجتامعية واقتصادية جتعل منهم ضحايا 

مهيئني للجناة واملجرمني لتهريبهم واستغالهلم بل وحتى االجتار هبم.

حجم األرسة

تعد العديد من الدراس�ات أنه كلام زاد عدد األطفال يف األرسة كلام زاد 
ذل�ك من تعرضهم للجريم�ة والعنف، حيث أكدت منظم�ة الصحة العاملية 
م�ن خالل معطيات بنتها عىل نتائج دراس�ات أجري�ت يف عدة دول أن تزايد 
عدد األطف�ال داخل األرسة الواحدة جيعلهم أكث�ر عرضه للعنف واجلريمة 

)منظمة الصحة العاملية، 2002م، 78(.

ويؤك�د عبدالفت�احFattah  أن هن�اك ارتباطًا كبريًا بني ع�دد األطفال داخل 
األرسة وبني انخفاض مستوى رعاية األطفال وإمهاهلم وإمكانية تعرضهم للعنف 
واجلريم�ة. فكل�ام زاد عدد األطف�ال داخل األرسة كل�ام زادت إمكاني�ة تعرضهم 
للعنف واجلريمة، واستدل عىل ذلك ببعض احلوادث الت�ي تعرض هلا األطفال يف 

 .)Fattah, 2003, 197-201( الواليات املتحدة األمريكية، وانجلرتا ونيوزلندا
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اهلجــرة

إن الظروف التي يعيشها املهاجرون بشكل عام جتعل منهم أكثر عرضة 
للوقوع كضحايا للجريمة، أم�ا األطفال املهاجرون فإن اإلمكانية تتضاعف 
والف�رص ت�زداد لكي يكونوا ضحايا للجريمة واالس�تغالل يف املهجر، وقد 
صن�ف ف�ون هنتج فئ�ة املهاجرين من ب�ني الفئات االجتامعي�ة األكثر عرضة 

.)Von Hintiq, 1967: 404-438(  للوقوع كضحايا للجريمة

حيث يتعرض املهاجرون للجريمة بمختلف أنواعها نتيجة للصعوبات 
الت�ي يمرون هبا من خ�الل تكيفهم مع ثقافة جديدة، ويؤكد هنتج أن اهلجرة 
ليس�ت انتق�ااًل إىل بلد جديد فحس�ب ب�ل هي نقص ح�اد مؤقت يف جدوى 
العالقات اإلنس�انية األساس�ية فباإلضافة إىل الصعوب�ات اللغوية والثقافية 
يف املجتم�ع اجلدي�د يع�اين املهاجر ع�ادة من الفق�ر واالضطرابات النفس�ية 
والرف�ض من قبل بعض اجلامع�ات يف الوطن اجلديد، وقد ينتج عن التنافس 
ب�ني املواطن�ني األصلي�ني واملهاجري�ن أن يواجه�وا أعاماًل عدواني�ة من قبل 
املواطنني األصليني، كذلك يتعرضون لالبتزاز والس�لب واالستغالل بشتى 

صوره نتيجة اجلهل وقلة اخلرة. 

3ـ  موقـع األطفال يف ضحايا اجلريمة املسـتحدثة واملعوقات التي تواجه 
دراستها

يذه�ب بعض املتخصصني يف علم اإلج�رام للتمييز بني ضحايا اجلرائم 
 Hudson & Galway,( التقليدية واملستحدثة من حيث خصائص الضحايا

120 ,1996(، واجلدول التايل يوضح لنا ذلك.
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اجلدول رقم )1( مقارنة بني ضحايا اجلرائم التقليدية واجلرائم 
املستحدثة

الضحايا يف اجلرائم املستحدثةالضحايا يف اجلرائم التقليدية

 الضحايا املبارشون يف الغالب من
الضحايا املبارشون بينهم األطفالالبالغني

 يف الغالب الضحية معروف من اجلاين
ومستهدف باسمه وشكله

 يف الغالب الضحايا غري معروفني لدى
اجلاين حتديدًا

 من املمكن دراسة العالقة بني اجلاين
والضحية

 من الصعب دراسة العالقة بني اجلاين
والضحية

 من املمكن تعويض الضحايا عىل
 حساب اجلناة لكوهنم معروفني يف

الغالب ويمكن القبض عليهم

 يصعب تعويض الضحايا عىل حساب
 اجلناة لكوهنم غري معروفني ويف

الغالب اليتم القبض عليهم
 األسباب والعوامل املؤدية للوقوع
 كضحايا قابلة للدراسة النظرية أو

التطبيقية

 األسباب والعوامل املؤدية للوقوع
 كضحايا غري قابلة للدراسة النظرية أو

التطبيقية

م�ن خ�الل اجلدول رقم )1( يتض�ح لنا أن هناك مفارق�ات بني ضحايا 
اجلرائ�م التقليدية وضحايا اجلرائم املس�تحدثة، حيث نج�د أن األطفال هم 
فئ�ة واضحة م�ن بني ضحايا اجلرائم املس�تحدثة، وجريمت�ا هتريب األطفال 
واالجت�ار هبم تعدان من ضمن اجلرائم املس�تحدثة، كام نجد أنه يف الكثري من 
ح�االت املتاجرة باألطفال أو هتريبه�م يكون الضحايا غري معروفني من قبل 
اجلناة فا ملهرب أو املتاجر ال توجد بينه وبني الطفل الضحية معرفه سابقة كام 
يف اجلرائم التقليدية، أن هناك صعوبة واضحة يف دراسة العالقة بني الضحايا 
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األطفال واجلناة فطبيعة اجلريمة التي تتس�م بالرسية وطبيعة املرحلة العمرية 
لألطفال وخوفهم الش�ديد من اإلدالء بمعلومات حول اجلناة جتعل دراس�ة 
وحتدي�د العالق�ة التي تربطه�م باجلناة أم�رًا يف غاية الصعوبة، ك�ام أن معظم 
اجلناة يف جريمتي هتريب األطفال واالجتار هبم ال يتم القبض عليهم يف معظم 
احل�االت ومن يقبض عليه فقط ه�و الضحية، وبالتايل فإن تعويض الضحايا 
م�ن قب�ل اجلن�اة يعد من األم�ور الصعب�ة، هناك صعوب�ة يف حتدي�د العوامل 
املؤدي�ة للوقوع كضحايا للجريم�ة، ولكننا نتعارض مع ما ذهب إليه كل من 
Hudson & Galway ح�ول ع�دم إمكانية دراس�ة العوام�ل املؤدية للوقوع 

كضحاي�ا للجريمة نظريًا وتطبيقيًا، حيث نبحث من خالل هذه الدراس�ة يف 
العوامل وندرس�ها نظريًا وتطبيقيًا عىل الرغم من الصعوبات والعقبات التي 

تواجه دراستها. 
4 ـ النظريات املفرسة لوقوع األطفال كضحايا للجريمة

تعرض الدراسة لبعض النظريات العلمية  التي من املمكن أن تسهم يف 
تفسري الظاهرة  املدروسة.

Activity theory  Routineنظرية النشاط الرتيب

وتنطل�ق هذه النظرية من أنه البد من تواف�ر ثالثة عنارص لوقوع الفعل 
اإلجرامي )توافر اإلرادة اإلجرامية، وجود ضحية مناسبة  � موقف مناسب، 
وفرصة مناسبة �، وعدم وجود حراسة مناسبة أو جيدة( وهذه النظرية مناسبة 

جدًا لتفسري وقوع بعض األفراد كضحايا لبعض األنامط اإلجرامية.

وق�د ظهرت هذه النظرية إىل حيز الوجود يف هناية التس�عينيات وذاعت 
واش�تهرت يف الثامنين�ات نتيج�ة لع�دم وجود نظرية مناس�بة تف�رس اجلريمة 
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واالنح�راف االجتامع�ي. وعدم قدرة النظريات عىل تفس�ري س�لوك املجني 
عليه، كام أن هذه النظرية استطاعت أن تربط بني البيئة واجلريمة.

و يعد هذا املدخل النظري امتدادًا ملدرس�ة »ش�يكاغو« التي ركزت عىل 
عوامل كالبيئة والتفاعل االجتامعي يف تفس�ريها للجريمة. فاجلريمة مرتبطة 
باألنش�طة اليومي�ة اإلنس�انية من خ�الل التفاعل االجتامع�ي. وكلام تغريت 

أنامط هذا التفاعل تغريت معدالت اجلرائم )الوريكات، 2004م، 228(.

ولقد س�امهت نظرية أموس هاويل  Amos Hawley  س�نة 1950م يف 
مدخل النشاط الرتيب من خالل:

� التحليل الشامل أو الكيل للمجموعات السكانية
� يقدم فكًرا منتظام لألنش�طة اإلنس�انية والتفاع�الت االجتامعية اليومية 
فق�دم أمثل�ة إمبرييقي�ة لتغ�ري األنش�طة اإلنس�انية.وقد قص�د ه�اويل 
بالنش�اط الرتيب أي نش�اط خي�ص الذه�اب إىل املدرس�ة أو اجلامعة 
والنوم والتس�وق. وإذا حدث أي اضطراب أو تغري لألنش�طة الرتيبة 
فسوف يتبع ذلك التفكك االجتامعي. )الوريكات، 2004م، 228(

 يتكون مدخل النشاط الرتيب من ثالثة أجزاء رئيسة وهي:

ـ املجرم ذو الرغبة اإلجرامية.

ـ اهلدف املناسب.

ـ غياب الرقابة القادرة.

 يش�مل املك�ون األول املج�رم ذا الرغب�ة، ويعني ذلك أي ش�خص قد 
يرتكب جريمة وألي سبب، واجلزء الثاين واملتمثل يف اهلدف املناسب والذي 

قد يكون شخصا أو شيئا ما.
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وأخ�ريا غي�اب الرقابة الق�ادرة ويقصد هبا غي�اب رقابة اجل�ريان وربام 
الرقابة اإللكرتونية واألقفال اآلمنة.

وق�د ف�رست ه�ذه النظرية اش�تغال املكون�ات الثالثة الس�ابقة كالتايل: 
األنش�طة الرتيبة جتمع بني اجلاين واملجني عليه يف الزمان واملكان وهذا يعني 
وجود املجرم الذي يملك الرغبة واملجني عليه، أي اهلدف املناس�ب وغياب 
الرقاب�ة، إذا ما اجتمع�ت هذه املكونات أو األجزاء الثالث�ة ازدادت احتاملية 
وقوع اجلريمة و إذا مل تتوافر تلك األجزاء معا تقل احتاملية حدوث اجلريمة.
ولق�د ح�اول بع�ض الباحثني التوس�ع يف ه�ذا املدخل اجلديد لتفس�ري 
العوامل املسهلة حلدوث اجلريمة ومنهم ميس ومائري Meith & Meier سنة 
1994م حيث ركزوا عىل أن التنشئة اخلاطئة وغياب رقابة الوالدين يسهامن 

يف االنحراف االجتامعي.
 هذه النظرية تس�تطيع تفسري س�لوك املجرم واملجني عليه )الضحية( يف 

الوقت نفسه.)الوريكات، 2004م، 228(.
وبش�كل ع�ام فإن ه�ذه النظري�ة تعتق�د أن اجلريمة حت�دث إذا توافرت 

الرشوط الثالث التالية:
� وجود هدف مناسب.

�  وجود دوافع آثمة وعدوانية.
�  نق�ص احلامي�ة لألفراد، ذلك النقص الذي ي�ودي بالبعض ألن يكون 

ضحية للجريمة.
وقد تس�هم هذه النظرية يف تفس�ري بعض اجلوانب التي جتعل من بعض 
األف�راد يقع�ون ضحايا للجريمة، ويف هذه الدراس�ة س�وف نتأكد من مدى 

مقدرة هذه النظرية عىل تأويل الظاهرة املدروسة .



46

Theory Style Live نظرية أسلوب احلياة
 Hindelang وجارفل�و  وجوتفردس�ون  هندلن�ج  م�ن  كل  أس�هم 
Gottfredson & Garofalo  يف صياغة هذه النظرية سنة 1978م )طالب، 

2001م، 64(، وتنطلق هذه النظرية من املقولة التالية: إن أسلوب احلياة أو 
األن�امط احلياتية قد تقود أناس�ًا معينني أكثر من غريه�م لكي يكونوا ضحايا 
أو جمني�ًا عليهم، وأس�لوب احلياة هذا ال يش�مل األعامل فق�ط ولكن أوقات 

الرتويح أيًضا )الوريكات، 2004م، 231(.

وتذه�ب النظرية إىل التأكيد أن احتامالت وق�وع الفرد ضحية للجريمة 
تعود إىل ثالثة عوامل رئيسة هي: أسلوب احلياة الذي يتبعه الفرد، األشخاص 

الذين خيتلط بعضهم ببعض، األشخاص الذين يكون الفرد معرضًا هلم.

وقد تم الوصول إىل هذا التصور بعد قيام الباحثني بدراس�ة مس�تفيضة 
لضحايا اجلريمة من حيث نوع اجلريمة، والسن، واألصل العرقي واخلصائص 
الديموجرافي�ة األخ�رى، حيث ظهر للباحثني بأن ه�ذه املتغريات هلا دور يف 
ح�دوث األفعال اإلجرامية. ك�ام اتضح أيضا من نتائج الدراس�ات التي قام 
هب�ا الباحثون، أن األفراد يكون�ون معرضني للوقوع ضحاي�ا للجريمة، تبعًا 
ألسلوب احلياة الذي يسلكونه، واملكان الذي خيتارونه للعيش فيه، واألفراد 

الذين خيتلطون هبم أو يكونون عرضة هلم )طالب، 2001م، 65(.

 Garofalo،( ث�م عدلت ه�ذه النظري�ة م�ن ط�رف الباح�ث جارفال�و
1987( حي�ث أض�اف إليه�ا ثالثة متغريات أخ�رى، وه�ي: ردة الفعل جتاه 

الفع�ل اإلجرامي، جاذبية اهلدف  � مدى جاذبية الضحية املس�تهدف للفعل 
اإلجرامي �، واالختالفات الفردية.
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هذه املتغ�ريات التي أضافها جارفالو، أضافت بعد البناء االجتامعي إىل 
هذه النظرية، حيث ذهب للتأكيد عىل أن بعض األفراد قد يسلكون نمطًا معينًا 
يف احلياة دون رغبتهم، وأن بعض األفراد قد ال خيتارون أماكن بعينها للعيش 
فيها بمحض إرادهتم بل تفرض عليهم فرضًا  � نتيجة لعوامل متنوعة �، ومن 
ثم يفرض عليهم أس�لوب احلياة الس�ائد فيها من دون رغبة مس�بقة منهم يف 
اتباع هذا األس�لوب من احلياة. وأن األفراد نظرًا ال ختالفاهتم الفردية تكون 

هلم ردود أفعال خمتلفة جتاه األفعال اإلجرامية )طالب، 2001م، 66(.

وإذا ما أردنا االستفادة من هذه النظرية يف تفسري وقوع األطفال كضحايا 
جلريمتي التهريب واالجتار، فإن هذه الدراس�ة س�وف تتأكد من مدى مقدرة 
هذه النظرية عىل تفسري الظاهرة اإلجرامية املدروسة من خالل اجلزء امليداين 

هلذه الدراسة امليدانية .

 Models of Household Decisions نظرية القرار األرسي

أس�هم عل�م النف�س االجتامع�ي بتقديم نظري�ة مفيدة يف تفس�ري ظاهرة 
 Models( نظرية القرار األرسي )Becker، 1964( االجتار باألطفال فقد قدم
of Household Decisions(، وتع�د ه�ذه النظرية من أكثر النظريات التي 

اس�تخدمت لتفس�ري ظاهرة عامل�ة األطف�ال واالجتار باألطفال )العس�ريي، 
2005م، 37-35(.

وتش�ري ه�ذه النظري�ة إىل: » كون الطفل مس�لوب اإلرادة وال يس�تطيع 
تقرير مصريه بنفسه، وأن األبوين يقرران عنه بام يتوافق مع مصاحلهام وخيدم 
وحيقق رغباهتام دون أن يضعا يف احلسبان مدى تأثري ذلك القرار عىل مستقبل 
وإمكاني�ة اإلرضار بمصاحل�ه« وانطالقًا من هذا االجتاه ف�إن األرس تنظر إىل 
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األطف�ال عىل أهنم أعضاء مس�اعدون وفاعلون يف األرسة مم�ا يعطيهم أمهية 
أكر، ويدفع هذا االجتاه األرس إىل النظر لألطفال عىل أهنم مشاريع استثامرية 

ملستقبل األرس.

فالكث�ري م�ن األطفال يقعون ضحاي�ا للقرارات األرسي�ة، التي تقررها 
األرسة، نياب�ة عنهم، وتدفع هبم ليكونوا ضحايا س�هلة االصطياد للمهربني 
واملتاجري�ن بالب�رش، فق�د ثب�ت من خ�الل بعض الدراس�ات الت�ي تناولت 
موض�وع هتريب األطفال أن بع�ض األرس تقوم بدفع مبال�غ مالية للمهربني 
نظ�ري هتري�ب أطفاهل�م إىل دول أخ�رى )ش�هبون، 2002م، 8( )رشس�ثا، 
وآخرون، 2004م، 19( كام أشارت بعض الدراسات إىل أن اآلباء يقومون 
بتأجري أطفاهلم عىل أشخاص يقومون بتهريبهم ثم تشغيلهم خارج أوطاهنم 

)ريسبويل، 2006م، 27( )خليل، 2006م، 3(.

ومن خالل هذه النظرية فإن هذه الدراسة سوف تتأكد من مدى مالءمة 
التفسريات التي طرحتها هذه النظرية للظاهرة املدروسة .

  Differential Association Theory نظرية االختالط التفاضيل الدوين سذرالند

 ت�رى ه�ذه النظرية أن األف�راد يصبحون جمرمني من خ�الل اختالطهم 
مع أفراد حاملني للقيم اإلجرامية يف مناطق الثقافات الفرعية، حيث تش�جع 
بعض البيئات الس�لوك غري القانوين بينام ال تش�جعه بيئات أخرى. األنش�طة 
اإلجرامي�ة يتم تعلمه�ا بنفس الطريقة الت�ي يتعلم هبا تلك األنش�طة املطيعة 

للقانون وهى موجهة بصورة عامة نحو نفس االحتياجات والقيم.
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يمك�ن إجي�از املراحل التي ت�ؤدي إىل الس�لوك املنحرف حس�ب نظرية 
سذرالند يف التايل:

� يعد السلوك اإلجرامي سلوًكا مكتسًبا أو متعلاًم.
� يتعلم الس�لوك اإلجرامي من خالل االختالط بأش�خاص آخرين من 
خ�الل عملية اتصال ويتضمن االتصال باآلخرين املقولة أو املحادثة 

واإلشارات واحلركات.
� يتعل�م الس�لوك اإلجرام�ي داخ�ل اجلامع�ات األولي�ة ذات العالق�ة 
احلميم�ة، وه�ذا يقل�ل من اثر وس�ائل االتص�ال العامة مثل الس�ينام 

والصحافة والتلفزيون وغريها.

 عندما يتم تعلم السلوك اإلجرامي نجد أن علمية التعلم تتضمن شقني 
مها:

� تعلم فن ارتكاب اجلريمة الذي قد يكون بسيطا وقد يكون معقدا.
� تعل�م االجتاه�ات والدواف�ع وامليول وتعل�م ترير الت�رف العدواين 

والسلوك اجلانح.

 عملية التعلم للدوافع وامليول تعتمد عىل األشخاص املحيطني بالفرد، 
فإذا كانوا معادين لألنظمة كان التأثري سلبيا، وإذا كانوا غري معادين لألنظمة 

كان التأثري إجيابيا.

 ينحرف الش�خص حني ترتجح له كفة اآلراء التي حتبذ انتهاك القوانني 
عىل كفة اآلراء التي حتبذ االلتزام هبا.

 االخت�الط التفاض�يل خيتلف حس�ب التكرار واالس�تمرار واألس�بقية 
والعم�ق، وتعن�ي األس�بقية أن االتص�ال يف املراحل األوىل م�ن حياة الطفل 
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يك�ون تأثريه أقوى وأدوم من االتصال يف املراحل املتقدمة، حيث تبدو أمهية 
األس�بقية يف حياة الشخص عندما يقف موقف االختيار بني السلوك السوي 
والس�لوك املنحرف. أم�ا عمق العالقة فيقص�د به عمق العالق�ة التي حتتلها 

اجلامعة املؤيدة لإلجرام أو املخالفة له عند الشخص املتعلم هلذا السلوك.

 تتضم�ن عملية تعلم الس�لوك اإلجرامي عن طري�ق االتصال بالنامذج 
اإلجرامي�ة كل اآللي�ات التي يتضمنها أي نوع من أن�واع التعلم. وهذا يعني 
أن تعلم السلوك اإلجرامي ال يقف عند حد املحاكاة أو التقليد وإنام يتضمن 

تكوين االجتاهات والدوافع واألساليب وفن ارتكاب اجلريمة.

 الس�لوك اإلجرام�ي يع�ر ع�ن احلاج�ات أو القي�م ولك�ن الس�لوك 
اإلجرامي ال يمكن أن يفرس هبذه القيم أو احلاجات، الن القيم أو احلاجات 
تصلح لتفس�ري أصل السلوك ال صفته، وكل سلوك سوي أو غري سوي يعر 
ع�ن حاجة أو قيمة عامة )اليوس�ف، 2006م، 44-46(. ويرتبط الس�لوك 

املنحرف بمدى توافر الفرص املنحرفة لتحقيق االنحراف.

والدراسة احلالية حتاول التأكد من مدى قدرة هذه النظرية عىل تقديمها 
لبع�ض التفس�ريات النظري�ة للظاه�رة املدروس�ة من خ�الل هذه الدراس�ة 

امليدانية.

2 . 1 . 2 هتريب األطفال واالجتار هبم

يتن�اول املبحث احلايل ظاهرة هتريب األطف�ال واالجتار هبم كأهم أبعاد 
هذه الدراسة، حيث يتم من خالله وضع مقدمة تارخيية ملشكلة هتريب البرش 
واالجت�ار هبم، والربط ب�ني التهريب واالجتار عىل اعتب�ار أن االجتار هو أحد 
أغ�راض التهريب، كام يتناول هذا املبحث أن�امط التهريب واالجتار، وحجم 
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املش�كلة، وط�رق وآلي�ات إيقاع األطف�ال واس�تغالهلم من خ�الل عمليتي 
التهريب واالجتار، مع استعراض ألهم اجلهود الدولية ملكافحة هذه الظاهرة 
الت�ي ب�دأت جتد هلا رواج�ًا يف مناط�ق كثرية من الع�امل رغم حماربته�ا دوليًا، 

ووجود قوانني جترمها. 
تعريف هتريب األطفال واالجتار هبم

هتريب األطفال: 
التهري�ب يف اللغة م�ن هرب واهلروب هو الفرار )ال�رازي، 1415ه�، 
َب غرَيه هَتْريبًا وجاَء ُمْهِربًا إِذا َأت�اك هاِربًا َفِزعًا، وَأْهَرَب الرجُل  328( وَه�رَّ
ه إىِل اهَلَرِب، ويقال َهَرَب  إِذا َأْبَع�َد يف اأَلرض، وَأْهَرَب ف�الٌن فالنًا إِذا اْضَطرَّ
غاَب )ابن منظور، 1415ه�، 783/1( واملهرب من جيرتم إدخال األش�ياء 

املمنوعة أو إخراجها من البالد) مصطفى وآخرون، 1978م، 883/2(.

ويع�رف التهريب اصطالحًا وفق األنظم�ة والقوانني الدولية بأنه » كل 
فع�ل يتع�ارض مع القواع�د التي حددها املرشع بش�أن تنظي�م حركة الناس 

والبضائع عر حدود الدول« )حوات، 2004م، 5(. 

ويف جم�ال الب�رش حتدي�دًا يعرفه كل م�ن نور واملب�ارك )ن�ور، واملبارك، 
2008م، 19( بأنه »تدبري الدخول غري املرشوع لش�خص ما إىل دولة أخرى 
ليس�ت موطن�ًا ل�ه أو ال يعد م�ن املقيمني الدائم�ني فيها، م�ن أجل احلصول 

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عىل منفعة مالية أو منفعة أخرى«.

وعىل ذلك فتهريب األطفال يشمل عددًا من األبعاد:
1 � انتقال غري مرشوع من بلد إىل آخر.
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2 � ق�د يك�ون التهري�ب عملي�ة فردي�ة أو منظم�ة، أي يقوم هب�ا الطفل 
بنفس�ه أو يقوم هبا بعض األفراد، أو عملية منظمة تديرها عصابات 

ومجاعات متخصصة يف التهريب واالجتار.
3 � ق�د يق�وم بعملية هتري�ب الطفل أو تس�هيل هتريبه بع�ض أصدقائه، 

والذين غالبًا ما يكونون جانحني. 
4 � قد يشارك أهايل األطفال يف عملية التهريب باملوافقة عليها.

5 � الغ�رض الرئي�س م�ن هتريب األطف�ال حصول منفعة عىل حس�اب 
الطف�ل، وغالبًا ما تكون ه�ذه املنفعة نتيجة اس�تغالله يف أعامل غري 

أخالقية أو غري قانونية.
6 � عملي�ة هتري�ب األطفال عملية غري إنس�انية ال تراعي خصائص الطفل 

وضعفه وحاجته إىل الرعاية.
االجتار باألطفال

َر )ابن  َ اَرًة باع ورشى وكذلك اجتَّ رًا وجِتَ َر َيْتُجُر جَتْ االجت�ار يف اللغة من جَتَ
منظور، 1415ه�، 89/4( والتاجر الشخص الذي يامرس األعامل التجارية 
عىل وجه االحرتاف برشط أن تكون له أهلية االش�تغال بالتجارة، والتجارة 
م�ا يتجر في�ه وتقلي�ب املال لغ�رض الربح )مصطف�ى وآخ�رون، 1978م، 

.)172/1

والتجارة اصطالحًا هي: عملية رشاء وبيع الس�لع واخلدمات، وتسّمى 
التج�ارة الت�ي تدور داخ�ل الدولة الواح�دة بالتج�ارة املحلية، أم�ا التجارة 
الدولي�ة فه�ي تبادل الس�لع واخلدم�ات بني الدول، وتس�مى أيًض�ا التجارة 

العاملية )املوسوعة العربية العاملية، 2001م(. 
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والتج�ارة أو االجت�ار يف الب�رش ن�وع م�ن أن�واع التجارة غ�ري الرشعية، 
وتعرف بأهنا »عملية تتم بغرض بيع أو رشاء أو هتريب أو خطف األشخاص، 
أو اس�تغالهلم ألغراض العمل القرسي، أو اخلدمات اجلنس�ية أو غريها من 
املنتجات مثل املواد اإلعالنية اإلباحية، والزواج حسب الطلب، أو أي عمل 

آخر يرتبط باجلنس« )عبداحلميد، 2005م، 339(.

واش�تمل تعريف بروتوكول منع وقمع و معوق بة االجتار باألشخاص 
الص�ادر ع�ن األمم املتح�دة 2000م عىل ثالث�ة عنارص حت�دد ماهية االجتار 

باألشخاص، وهي: 
1 � جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم.

2 � اس�تخدام أس�اليب غري الئقة مثل اس�تخدام القوة أو االختطاف أو 
االحتيال أو اخلداع.

3 � ه�دف االس�تغالل، مثل االس�تغالل اجلنيس أو الس�خرة أو اخلدمة 
قرًا أو االسرتقاق )األمم املتحدة، 2003م، 82(. 

ويع�رف بروتوك�ول اتفاقي�ة حقوق الطف�ل االجتار باألطف�ال بأنه »أي 
فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي ش�خص أو جمموعة من 
األش�خاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي ش�كل من أشكال العوض« 

)خضور، 2006م، 3(.

ويش�ري خلي�ل إىل أن مصطلح االجت�ار باألطفال ينط�وي عىل خاصتني 
أساس�يتني، مها: التحريك واالستغالل، وعىل ذلك يعرف االجتار باألطفال 
بأنه: فعل حتريك األطفال من مكان إقامتهم املعهود لغرض استغالهلم)خليل، 

2006م، 7(.
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وغالب�ًا ما تنطوي عملية االجت�ار باألطفال عىل وجود طرف آخر يتاجر 
بالطفل ويس�تغله، وق�د يكون هذا الط�رف منظامت، أو عصاب�ات، أو أهل 

الطفل، أو أفرادًا آخرين استطاعوا تصيد الطفل بعد هجرته واستغالله.
العالقة والرتابط بني هتريب األطفال واالجتار هبم

من خ�الل االس�تعراض الس�ابق ملفهوم�ي التهري�ب واالجت�ار يتضح 
الرتاب�ط بني الظاهرت�ني، من حيث ك�ون التهريب خطوة لالجت�ار، واالجتار 

غرض للتهريب.

والتهريب قد يكون برغبة الطفل وموافقته أو بموافقة ذويه، وقد يكون 
باتف�اق عىل دف�ع مبلغ معني للُمه�ِرب للقيام بتهريب الطف�ل، ويقوم بعدها 
الطفل بالعمل أو باحلركة وفق الغرض الذي انتقل من أجله، أو يقوم شخص 
آخر باس�تقباله وفق اتفاق معني لتش�غيله، وغالبًا ما يك�ون الدافع اقتصاديًا. 
ك�ام قد يكون التهريب عملية غري رشعية بص�ورة كاملة، بحيث تنطوي عىل 
بيع ورشاء الطفل أو خطفه، ومن ثم هتريبه كتجارة برشية ألغراض جنس�ية 
أو ألعامل أخرى كالتس�ول واالجتار يف املخ�درات ونحوها من األعامل غري 

الرشعية، والتي غالبًا ما جيهل الطفل أنه سيتعرض للعمل فيها. 

وينطوي عىل التهريب واالجتار أعامل عنف وقس�وة ضد الطفل، فغالبًا 
م�ا جُير الطف�ل عىل هتريبه م�ن بلده، وقد يع�اين أثناء هتريب�ه احلبس واجلوع 
وال�رضب والعنف، بل قد يتع�رض للموت عند هتريبه بط�رق خطرة، وهو 
األمر نفس�ه الذي قد يعانيه من عملية االجتار به، والتي غالبًا ما يتعرض فيها 
للخطر، ويتم زجه يف مواطن ومواقف تتس�م باخلطورة من قبل مس�تغليه إما 
لغرض الربح أو لغرض املتعة أو فداًء ألنفسهم من الوقوع يف اخلطر كاالجتار 

يف املخدرات ونقلها وتوزيعها. 



55

وال�ذي يمي�ز التهريب عن االجت�ار أن التهريب حيدث ب�ني الدول، أما 
االجت�ار فقد حي�دث داخل الدول أو خارجها، أي ق�د يرتبط االجتار بتهريب 
الطف�ل للخارج، أو ق�د يتم االجتار به داخل الدولة. ك�ام أن التهريب قد يتم 
بموافقة الطفل أو ذويه، أما عملية االجتار والتي ينطوي عليها استغالل سيئ 

للطفل ، فإهنا غالبًا ما تتم قرسًا، وبدون رغبة الطفل أو ذويه. 

وقد تنقلب عملية التهريب املتفق عليها إىل عملية اجتار، خُيل فيها امُلهِرب 
باتفاقه، ويس�تغل الطفل للحصول عىل منفعة ما من ذلك، دون مراعاة ألي 

قيم أو معايري أو قوانني.

وأخ�ريا نؤكد ع�ىل أن التفرق�ة بني مفهوم�ي التهريب واالجت�ار مربكة 
وجدلية الطابع ويتطلب التمييز بينهام توافر معلومات مفصلة حول الظروف 

النهائية للضحية .  
ملحة تارخيية عن هتريب البرش واالجتار هبم

ال تع�د ظاهرة هتريب البرش ظاهرة ذات أبع�اد تارخيية كظاهرة االجتار، 
إذ ي�ُرد الباحث�ون نش�أة ظاه�رة التهريب الب�رشي إىل ما بعد احل�رب العاملية 
الثانية، حيث نش�أت احلدود السياسية، وتطورت سيادة الدول عىل أراضيها 
ومعابرها الرية والبحرية، وقد نش�طت هذه الظاهرة يف الدول الفقرية ذات 
األع�داد الس�كانية املتزايدة، وخصوصًا يف ال�دول األفريقية، وبعض الدول 

اآلسيوية، ودول أمريكا اجلنوبية )نور، واملبارك، 2008م، 18(.

أم�ا االجتار بالب�رش فهو ظاهرة تارخيية قديمة، وليس من الس�هل حتديد 
حمط�ات تارخيي�ة حمددة يمكن الوقوف عليها يف ه�ذا الصدد، إذ تناقلت كافة 
احلضارات اإلنسانية نصوصًا تفيد أن عملية استعباد البرش وبيعهم ورشائهم 
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م�ن العمليات التجارية التي كانت س�ائدة بني ال�دول وداخلها، وأن امللوك 
والس�الطني واألغنياء كانوا يملكون عبيدًا وإماًء، وبعض احلضارات كانت 
متي�ز العبيد بعالم�ات، ومل تكن هناك ح�دود يف العمر واجلن�س لبيع ورشاء 
الب�رش كعبي�د، فق�د يكونون كب�ارًا أو صغ�ارًا أو حت�ى أطفااًل ُرضع�ًا، وقد 
يكونون نس�اًء أو رجااًل، وكانت احلروب متثل أكثر املصادر الستعباد البرش، 

إىل جانب مصادر أخرى.

وربام وجدت احلضارات القديمة تأييدًا من فالسفتها عىل امتهان طائفة 
من الناس واس�تعبادهم واالجتار هبم، فأفالطون يقي يف مجهوريته الفاضلة 
بحرم�ان الرقيق حق املواطنة وإجبارهم ع�ىل الطاعة واخلضوع لألحرار من 
س�ادهتم أو من الس�ادة الغرباء، ومن تطاول منهم عىل س�يد غريب أس�لمته 
الدول�ة إلي�ه ليقت�صَّ منه ك�ام يريد. ومذهب أرس�طو يف ال�رق »أن فريقا من 
الن�اس خملوق�ون للعبودية؛ ألهن�م يعملون عمل اآلالت الت�ي يترف فيها 
األح�رار ذوو الفك�ر واملش�يئة، فه�م آالت حي�ة ُتلح�ق يف عمله�ا باآلالت 
اجلامدة. وحيمد من السادة الذين يستخدمون تلك اآلالت احلية أن يتوسموا 
فيها القدرة عىل االس�تقالل والتمييز فيشجعوها ويرتقوا هبا من منزلة األداة 

املسخرة إىل منزلة الكائن العاقل الرشيد« )اجلمل، 1423ه�، 423(.

وكان�ت بع�ض الرشائ�ع، تعاق�ب الس�ارق باالس�تعباد، كام هو احل�ال عند 
العرانيني )ابن كثري، 1420ه�، 410/4( كام ورد يف قصة يوس�ف عليه الس�الم 
حني وضع الس�قاية يف رحل أخيه ﴿َقاُلوْا َفاَم َجَزآُؤُه إِن ُكنُتْم َكاِذبنَِي }74{ َقاُلوْا 
امِلنَِي}75{{ )يوس�ف(  َج�َزآُؤُه َمن ُوِجَد يِف َرْحِلِه َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذلَِك َنْجِزي الظَّ
قال الطري )1420ه�، 128/16(: » أخروا يوسف بام حُيكم به يف بالدهم أنه 

من رسق ُأخذ عبًدا«. 
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إن نظ�رة رسيع�ة إىل تاريخ األمم وال�دول تبني لنا أن ال�رق كان وضعًا 
اجتامعي�ًا قائاًم من�ذ القدم، وأن جتارة الرقيق والنخاس�ة كانت من أهم موارد 
الث�روة وجزءًا من النظام االقتصادي، وعنرًا من عنارص اإلنتاج. وملا ظهر 
اإلس�الم، كان الرق مرتك�زًا يف البالد العربية، فلم يكن م�ن احلكمة القضاء 
علي�ه مرة واح�دة، ألس�باب متليها رضورات احلي�اة االجتامعي�ة والظروف 
االقتصادي�ة، ولكن�ه تعام�ل مع�ه بالتدري�ج، فهي�أ له م�ن املناف�ذ الترشيعية 
واملسالك القانونية التي ضيقت من روافده وألغت موارده شيئًا فشيئًا، وفتح 
لألرقاء أبواب احلرية، ووسع من أسباب العتق ما يكفي للقضاء عليه )وايف، 

1968م، 47(.

لق�د أكدت دعوة اإلس�الم عىل حترير العبيد، وح�ث القرآن عىل تكفري 
الذنوب واملعايص بتحرير الرقاب وعتق الناس من الرق، ومما جاء يف القرآن 
يف هذا الباب ﴿ فتحرير رقبة﴾ )النس�اء: 92. املائدة: 89. املجادلة: 3( و﴿ 

فك رقبة}13{﴾ )البلد(.

بل إن اإلس�الم خصص س�هاًم من م�ال الزكاة ل�رشاء العبيد وحتريرهم 
ومس�اعدة م�ن حيت�اج منه�م إىل املس�اعدة يف س�بيل حتري�ره؛ فق�ال تعاىل ﴿ 
ْم َويِف  َف�ِة ُقُلوهُبُ َدَق�اُت لِْلُفَق�َراِء واملََس�اِكنِي والَعاِمِل�ني َعَلْيَه�ا وامُلَؤلَّ إنَّ�امَ الصَّ
َق�اِب}60{﴾ )التوبة( وجع�ل عتق الرقاب أحد أه�م القربات هلل تعاىل  الرِّ
كالص�الة والزكاة، فقال س�بحانه وتعاىل ﴿ َوَلِك�نَّ اْلِرَّ َمْن آَمَن بِ�اهلّلِ َواْلَيْوِم 
ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  بِيِّنَي َوآَتى امْلَاَل َعىَل ُحبِّ اآلِخِر واملالئكة َواْلِكَتاِب َوالنَّ
َكاَة  �الَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ �ِبيِل والس�ائلني َويِف الرِّ َوامْلََس�اِكنَي َواْبَن السَّ

}177{ ﴾ )البقرة(. 
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 ُ وَع�ْن َأيِب ُهَرْي�َرَة َعِن النبي > َقاَل » َم�ْن َأْعَتَق َرَقَبًة ُمْس�ِلَمًة، َأْعَتَق اهللَّ
بِ�ُكلِّ ُعْض�ٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّ�اِر، َحتَّى َفْرَجُه بَِفْرِج�ِه « )رواه البخاري برقم 

.)185/22 ،6715

وق�د كان لل�رق حت�ى ظه�ور اإلس�الم مصادر عدي�دة، منه�ا األرس يف 
احلروب، والوراثة لألرقاء، واالسرتقاق لغلبة دين، واخلطف والبيع والرشاء. 
فحر اإلس�الم للرقيق مصدرًا واحدًا فقط وهو أرسى احلرب. وإىل جانب 
ذل�ك ي�رسَّ القضاء عىل رقيق ه�ذا املصدر الوحيد حينام ت�رك لإلمام أو القائد 
أن يمن عىل األرسى باحلرية أو يس�مح هلم بافتداء أنفس�هم )وايف، 1979م، 
312(. وعىل ذلك كان رسول اهلل يرىض بفداء أرسى احلرب، كام فعل بأرسى 

بدر.

أم�ا ما بقي من نظام الرق قائاًم يف املجتمع اإِلس�المي، فقد فتح اإِلس�الم 
له األبواب الواسعة لتحريره، وهي أبواب اخلري والقربى، والتحرير من أموال 
ال�زكاة، والتحري�ر ككفارة اليمني وكف�ارة اإلفطار، وغريها م�ن الذنوب التي 

جعل عتق الرقاب فيها من أفضل الكفارات هلا. 

وبقيت بقية من آثار الرق يف اإلس�الم، ولكنها مقيدة برشوط وأحكام، 
وحق�وق جتع�ل الذين يمتلك�ون عبي�دًا وإماًء خياف�ون من عقوب�ة ذلك يوم 
القيامة، ويفضلون حتريرهم تقربًا إىل اهلل، وذلك خري هلم من أن ُيسألوا عنهم 
وعن حقوقهم أش�د املس�ألة ي�وم القيامة، ق�ال رس�ول اهلل >»إِنَّ إِْخَواَنُكْم 
َت َي�ِدِه َفْلُيْطِعْمُه مِمَّا  ، َفَمْن َكاَن َأُخ�وُه حَتْ �تَ َأْيِديُك�مْ ُ حَتْ َخَوُلُك�ْم َجَعَلُه�ُم اهللَّ
ْفُتُموُهْم َما َيْغِلُبُهْم  ُفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم، َفإِْن َكلَّ ا َيْلَبُس، َواَل ُتَكلِّ َيْأُكُل، َوْلُيْلبِْسُه مِمَّ

َفَأِعيُنوُهْم« )رواه البخاري برقم 2545، 274/9(.
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وبذلك يكون اإلس�الم قد عالج قضية الرق بطريقة متدرجة ومناس�بة 
وحف�ظ كرامته�م ومن�ع امتهاهن�م، وزرع يف النف�وس املؤمن�ة االهت�امم هبم 
ورعايتهم واملس�ؤولية الكاملة جتاههم، وتوعد من يظلمهم ويتعدى عليهم، 
�ْوِط َفَس�ِمْعُت َصْوًتا ِمْن  ُب ُغاَلًما يل بِالسَّ َقاَل َأُبو َمْس�ُعوٍد اْلَبْدِرىُّ ُكْنُت َأرْضِ
�ْوَت ِمَن اْلَغَضِب  � َق�اَل  � َفَلامَّ َدَنا  َخْلِف�ى »اْعَل�ْم َأَبا َمْس�ُعوٍد« َفَلْم َأْفَهِم الصَّ
ِ > َفإَِذا ُهَو َيُقوُل » اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد«.  ِمنِّي إَِذا ُهَو َرُسوُل اهللَّ
َ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك  �ْوَط ِمْن َيِدي َفَقاَل »اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد َأنَّ اهللَّ َقاَل َفَأْلَقْيُت السَّ
ُب مَمُْلوًكا َبْعَدُه َأَبًدا )رواه مس�لم برقم  َع�ىَل َهَذا اْلُغاَلِم«. َقاَل: َفُقْلُت اَل َأرْضِ

.)171/11 ،4396

ولئن كان هذا هو وضع الرقيق يف اإلسالم، فإن األمر مل يكن كذلك يف 
باق�ي حض�ارات وبلدان العامل حتى فرتة متقدمة، إذ اس�تمرت رحلة االجتار 
يف البرش، أطفااًل ونساًء ورجااًل، تتم بكافة الطرق واألساليب، ووجدت هلا 
أسواقًا كانت ُتسمى بأسواق النخاسني يف كثري من البلدان، وخصوصًا بلدان 
أوروب�ا، وكان التج�ار جيلبوهنم غالبًا من أفريقي�ا، وقد جاء يف دائرة املعارف 
الريطاني�ة )779/2( أن اصطي�اد الرقي�ق م�ن قراهم املحاط�ة باألدغال يف 
أفريقي�ا كان يت�م بإيق�اد النار يف اهلش�يم ال�ذي صنعت منه احلظائ�ر املحيطة 
بالق�رى، حتى إذا نفر أهل القري�ة إىل اخلالء تصيدهم اإلنجليز بام أعدوا هلم 
من الوس�ائل، ويموت يف أثناء الش�حن 4.5٪ و12٪ أثناء الرحلة، وهكذا 
فع�ل األس�بانيون والرتغالي�ون وبقي�ة دول أوروب�ا التي أذلت ه�ذه القارة 
دهورا طويلة، وبلغ من استعبد يف املدة من 1680: 1686م أكثر من مليوين 
عبد، وكانت امللكة )إليزابيث األوىل( من أكر املتاجرين يف العبيد)عشاموي، 

1423ه�، 77(.
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ويق�در رايم�ون م�وين )R. Mauny، 1971، 210-241( ع�دد العبي�د 
السود املصدرين نحو بلدان البحر األبيض املتوسط سنويًا يف العر الوسيط 
بعرشي�ن ألفًا، ويش�ري إىل أن الرق بدأ يتقوى من�ذ القرن اخلامس عرش بصفة 
خاص�ة. ويف�رتض أن مليون عبد أس�ود تم نقلهم خالل الق�رن الرابع عرش 
إىل بلدان البحر املتوس�ط، ومليونني يف كل قرن من القرن الس�ادس عرش  إىل 

القرن الثامن عرش امليالدي.

وتش�ري األمم املتحدة يف ذك�رى مرور مائتي عام عىل من�ع جتارة الرقيق 
عر األطليس إىل أن جتارة العبيد عر األطليس كانت منظومة اقتصادية شاملة 
وواس�عة النطاق، وأن الدول الرئيسة للتجارة  � أس�بانيا والرتغال وهولندا 
وإنجلرتا وفرنس�ا  � كانت قادرة ع�ىل حتقيق ربح كبري مع كل خطوة ختطوها 
يف رحلته�ا. كام ازدهرت العدي�د من املدن األوروبية بمكاس�ب الصناعات 

الزراعية التي تم بناؤها ودعمها حرفيا عىل ظهور العبيد األفارقة.
وغالبا ما كانت ممارس�ة الرق ترر عىل أس�س إنس�انية أو دينية، كام أهنا 
أصبحت مقننة بموجب »قانون الس�ود« س�يئ الس�معة الذي تم إصداره يف 
عام 1685م. وحدد هذا القانون الفرنيس حقوق وواجبات الس�ادة والعبيد 
يف مس�تعمرات األمريكت�ني، وين�ص عىل »إننا نق�ر بأن العبيد ه�م ممتلكات 
متنقلة«. لقد أنش�أ هذا القانون نظاما تأديبيا قاس�يا يتضمن الرضب بالسوط 
والك�ي بالنار حتى عىل اجلرائم البس�يطة، بيد أن ه�ذا القانون قد تم تصويره 
أيض�ا عىل أنه »منفعة« للعبيد ضد إس�اءات س�ادهتم، ك�ام تضمن بندا خاصا 
بالعط�الت الديني�ة، والعب�ادة الكاثوليكية القرسية، والتس�امح مع الزجيات 

املختلطة وتأييد املحافظة عىل كيان األرس )األمم املتحدة ، 2007م(.
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ويف عه�د لوي�س الرابع ع�رش الفرنيس ص�در قانون ينص ع�ىل احتقار 
اجلنس األس�ود مه�ام كانت منزلته، وال يعطون ممي�زات اجلنس األبيض بأي 
حال، وأنذر من مل خيرج من البالد قبل يناير سنة 1860م بأنه سيباع يف املزاد 

العلني.

وق�د ج�اء يف املعج�م الكبري للق�رن التاس�ع ع�رش )الروس( ما ييل»ال 
يعجب اإلنسان من بقاء الرق واستمراره بني املسيحيني إىل اليوم، فإن نواب 
الدين الرس�ميني يقرون صحته ويسلمون بمرشوعيته« ويف قاموس الكتاب 
املقدس »إن املس�يحية ال تعرتض عىل العبودية من وجهها الس�يايس وال من 
وجهها االقتصادي، ومل حترض املؤمنني � أي باملس�يحية � عىل منابذة جيلهم 

يف آداهبم من جهة العبودية« )عشاموي، 1423ه�، 78(.

وق�د نش�ط يف العامل ع�دد م�ن ال�رشكات االحتكارية الك�رى لتجارة 
الرقيق، كرشكة ج�زر اهلند اهلولندية يف اله�اي )1675�1791م(، ورشكة 
أفريقي�ا الريطاني�ة )1672�1731م( يف كي�و، ورشكة اهلن�د الغربية وغينيا 
الدنامركي�ة يف كوبنهاجن )1671�1754م( ورشكة اهلند الرشقية الفرنس�ية 

)1720�1792م( يف لوريان )رسالة اليونسكو، 2007م(.

ومع أواخر القرن الثامن عرش، تزايد نمو املعارضة األخالقية والسياسية 
لتج�ارة الرقي�ق يف كل م�ن بريطاني�ا والوالي�ات املتحدة، إضاف�ة إىل مناطق 
أخ�رى يف أوروبا. كام ثار العبيد ضد اس�تعبادهم، وب�رز ذلك جليا يف هايتي 
يف الثورة التي اس�تمرت من عام 1791 إىل 1804م. لقد شكل هذا احلدث 
وح�ده نقطة حت�ول واضحة يف جتارة الرقيق حيث بدأت القوى االس�تعامرية 
تدرك مدى املخاطر السياس�ية والعسكرية ملثل هذه الثورات. لقد شكل هذا 
العام�ل، إىل جان�ب األصوات املتعالي�ة حلركة القضاء ع�ىل الرق والظروف 
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االقتصادي�ة املتغ�رية التي كان هلا أثرها يف خف�ض األمهية االقتصادية لبعض 
املس�تعمرات األوروبي�ة، بداي�ة هناي�ة تل�ك التج�ارة عر األطل�يس )األمم 

املتحدة، 2007م(.

وكانت الدانامرك أول دولة أوروبية تلغي جتارة الرق حيث أصدرت قانون 
اإللغاء عام 1792م، وتبعتها بريطانيا وأمريكا بعد عدة سنوات. ويف مؤمتر فيينا 
ع�ام 1814م عقدت كل الدول األوروبي�ة معاهدة منع جتارة العبيد. وعقدت 
بريطاني�ا عام 1848م معاهدة ثنائية مع الواليات املتحدة األمريكية لقمع هذه 
التجارة. بعدها كانت القوات البحرية الفرنسية والريطانية تطارد سفن مهريب 
العبيد. وحررت فرنس�ا عبيده�ا وحذت حذوها هولن�دا، وتبعتها مجهوريات 
جن�وب أمري�كا، ما عدا كوب�ا والرازيل حيث ظلت العبودي�ة هبام حتى عامي 
1886 و1888م. وكان العبي�د يف مطلع القرن 19 يتمركز معظمهم بواليات 
اجلن�وب بالواليات املتحدة األمريكية. لكن بعد إعالن االس�تقالل األمريكي 
اعت�رت العبودي�ة رشًا وال تتفق مع روح مبادئ االس�تقالل. ونص الدس�تور 
األمريكي عىل إلغاء العبودية عام 1865م. )موس�وعة ويكيبيديا اإللكرتونية: 

.)http://ar.wikipedia.org/wiki

وكان�ت الدولة العثامنية قد أعلنت إلغاء جت�ارة الرقيق يف عام 1874م، 
وأغلقت كل أسواق الرقيق يف اسطنبول )خالد، 1424ه، 6(.

ويف ع�ام 1906م عقدت عصبة األم�م مؤمت��ر العبودية الدول�ي حيث قرر 
منع جتارة العبيد وإلغاء العبودية بشت�ى أشكاهلا )موسوعة ويكيبيديا اإللكرتونية: 
http://ar.wikipedia.org/ wiki(، وبذل�ك انتهى هتريب البرش واالجتار هبم 

رس�ميًا، وأصبح�ت القوان�ني الدولية متنع ه�ذه التجارة، وحتارهب�ا، ولكنها بقيت 
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تعمل يف اخلفاء، ويت�م تنظيمها بصور خمتلفة، إما عن طريق عصابات وجمموعات 
منظمة، أو عن طريق أفراد وجمموعات صغرية.

وتغ�ري وضع الضحاي�ا يف هذه التجارة املش�ينة، فتحول�ت إىل األطفال 
والنس�اء وصغ�ار الس�ن، وصارت جت�ارة هلا حجمه�ا االقتص�ادي الذي ال 

ُيستهان به يف وقت ال تكاد تتضح فيه معامل اقتصادية بارزة للعامل ككل.

ولع�ل هذا م�ا أدى إىل عودة نش�اط هتريب البرش واالجت�ار هبم بصورة 
واسعة منذ منتصف القرن العرشين، فقد ظهرت منذ ذلك الوقت عصابات 
اإلج�رام املنظ�م الت�ي تاج�رت بأح�الم البس�طاء، وب�دأت ظاه�رة االجتار 
باألش�خاص ألغ�راض االس�تغالل اجلن�يس واالقتص�ادي أو التبن�ي غ�ري 
امل�رشوع لألطف�ال تأخ�ذ طابع�ًا خط�ريًا )عي�د، 2005م، 14-15(، وبدأ 
يتضح أن األطفال أصبحوا عنرًا رئيسًا يف هذه التجارة السيئة، األمر الذي 
دف�ع إلف�راد هذه القضية اخلطرية باملناقش�ة يف العديد م�ن املؤمترات العاملية، 
كاملؤمت�ر الثام�ن ملن�ع اجلريم�ة هبافان�ا )1990م(، واملؤمتر ال�وزاري العاملي 
املعن�ي باجلريمة املنظمة بنابويل )1994م( ومؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلريمة 
بفيينا )2000م( وغريها ... غري أن هذا مل يمنع من هتريب األطفال واالجتار 
هبم واس�تغالهلم، إذ ازدادت الظاهرة خطورة واتس�اعًا وعمت أنحاًء كثرية 
من العامل، وتورط فيها يف بعض األحيان شخصيات سياسية وجتار كبار عىل 
مستوى العامل، وترضرت منها كثري من الدول، وأصبحت هلا آثارها الواضحة 

التي تستدعي من كثري من الدول جهودًا كبرية للحد منها ومكافحتها.
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حجم جتارة األطفال عامليًا وعربيًا
ال توج�د إحص�اءات حم�ددة ع�ن ع�دد األطف�ال الذي�ن يت�م هتريبهم 
واملتاج�رة فيه�م س�نويًا، ويق�در اخل�راء الع�دد بنحو 2.5 مليون ش�خص 
س�نويًا، إال أن منظم�ة العمل الدولية تقدر عدد األش�خاص الذين يرغمون 
عىل العمل القرسي بنحو 12.3 مليون ش�خص س�نويًا، بينام تش�ري منظم�ة 
»ح�رروا العبي�د«، وه�ي منظمة غ�ري حكومي�ة، إىل أن العدد يبل�غ نحو 27 

 .)http://hrea.org/lists2/display.php( مليون

وأوضح التقرير الذي نرشته اليونيسيف )يوليو 2003م( أن هناك 1.2 
ملي�ون طفل يباع�ون ويرشون كل عام، وأن حجم ه�ذه التجارة يبلغ عرشة 
ملي�ارات دوالر س�نويًا، يف ح�ني أكد تقرير منظم�ة العمل الدولي�ة الصادر 
2003م أن االجت�ار باألطف�ال بدأ ينافس التجارة غ�ري املرشوعة باملخدرات 
واألس�لحة، إذ يقدر حجم هذه التجارة ب�22 مليار دوالر س�نويًا )خضور، 
2006م، 5( منه�ا 10 ملي�ارات نتيج�ة بي�ع األطف�ال مب�ارشة أو الربح من 

.)http://hrea.org/lists2/display.php( األعامل التي يقومون هبا

وكان�ت جريدة األخبار قد نرشت يف عددها الصادر بتاريخ 15 مارس 
2008م نقاًل عن مكتب األمم املتحدة اإلقليمي املعني باملخدرات واجلريمة 
بالرشق األوس�ط، أن األرباح املتأتية من االجت�ار بالبرش تأيت يف املرتبة الثانية 
بع�د املخدرات بقيمة 31 مليار دوالر عىل مس�توى الع�امل، منها 1.5 مليار 

دوالر أرباحًا يف إقليم الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

ويش�ري العس�ريي إىل أن املراقبني لتج�ارة األطفال عاملي�ًا يقدرون عدد 
األطف�ال الذين ت�م بيعهم خالل الس�نوات املاضية بام يزيد ع�ىل مائة مليون 
طفل، جاء معظمهم من أفريقيا وآس�يا ودول االحتاد الس�وفييتي السابق، كام 
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يؤكدون أن بريطانيا وحدها تستأثر بنحو 70٪  من هذا العدد. كام يشري أيضًا 
إىل دراسة قامت هبا مجعية حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة تؤكد فيها عىل 
بي�ع 20  مليون طف�ل خالل الس�نوات العرش األخرية. ويش�ري تقرير ملنظمة 
العمل الدولية صدر يف عام 2006 أن عدد األطفال الذين ُيس�تغلون كعامل 
من الذين ترتاوح أعامرهم بني اخلامسة والسابعة عرشة يتجاوز 246  مليون 

طفل عىل مستوى العامل )العسريي، 2006م، 4-3(.

وكان�ت وزارة اخلارجي�ة األمريكي�ة ق�د أص�درت تقريره�ا الس�نوي 
الس�ادس حول املتاجرة بالبرش بتاري�خ 2007/6/12 م الذي غطى الفرتة 
ما بني إبريل 2006 إىل مارس 2007م والذي رصد خالل هذه الفرتة 800 
أل�ف طفل ورج�ل وامرأة تم هتريبه�م واملتاجرة هبم عر احل�دود األمريكية 
فقط، وأن 80٪ من هؤالء يش�مل النساء واألطفال و50٪ من النساء فتيات 
يف س�ن الطفول�ة )www.oujdacity.net( وه�ذا ال يش�مل بالطبع املاليني 
الذي�ن جت�ري املتاجرة هبم داخ�ل بلداهنم األصلية من أج�ل عمل قرسي أو 

استغالل من أي نوع.

وال يزع�م أح�د أن ه�ذه الظاهرة مقص�ورة ع�ىل دول دون أخرى، بل 
ه�ي ظاه�رة عاملي�ة اليوم، فقد أش�ارت نتائج دراس�ة لألم�م املتحدة نرشت 
ع�ام 2007م أن ضحايا الظاهرة م�ن) 137( دولة خمتلفة ينتهي هبم املطاف 

.)www.3emme3.com( دولة )لالستغالل البشع يف )127

وكان التقري�ر األمريك�ي الص�ادر لع�ام 2006م ق�د أش�ار إىل انتش�ار 
االجتار بالبرش يف )139( دولة بينها )17( دولة عربية هي: السعودية، وقطر، 
والكوي�ت، وعامن، واألردن، ومر، وليبيا، واملغرب، واإلمارات، ولبنان، 
وس�وريا، وتونس، واليمن، واجلزائ�ر، والبحرين، وموريتانيا، والس�ودان. 
ويصّنف التقري�ر الدول إىل ثالث درجات وفقا جلهودها يف مكافحة االجتار 



66

بالبرش. فدول الدرجة األوىل تلتزم بأدنى املعايري التي نص عليها قانون محاية 
ضحاي�ا االجت�ار بالبرش لع�ام 2000م، ودول الدرجة الثاني�ة ال تلتزم بأدنى 
املعايري ولكنها تس�عى يف س�بيل معاجلة املش�كلة، أما دول الدرجة الثالثة فال 

تبذل جهًدا ملحوًظا ملكافحة االجتار، واجلدول رقم)2( يوضح  ذلك.
اجلدول رقم )2( 

تصنيف الدول العربية التي رصدها التقرير األمريكي لالجتار بالبرش لعام 2006م

حجم تورطها يف االجتار بالبرشالدولة
درجة 

تصنيفها

اجلزائر
ينقل الضحايا إىل أراضيها ويتعرضون لالنتهاكات اجلنس�ية 
والعم�ل اإلجباري. كام تس�تخدم أراضيه�ا يف نقل الضحايا 

إىل أوروبا.

الدرجة 
الثانية

ينقل الضحايا إليها للعمل اإلجباري أو االنتهاكات اجلنسية.البحرين
الدرجة 

الثانية

مر
ُتستخدم أراضيها لنقل الضحايا إىل إرسائيل.

وتتم املتاجرة باألطفال داخل أراضيها للعمل اإلجباري.
الدرجة 

الثانية

ليبيا
اجلنسية  واالنتهاكات  اإلجباري  للعمل  الضحايا  يتعرض 

وتستخدم أراضيها لنقل الضحايا إىل أوروبا.
الدرجة 

الثانية

تصدر األطفال وتستقبلهم الستغالهلم يف العمل اإلجباري.موريتانيا
الدرجة 

الثانية

املغرب
ينق�ل الضحايا منه�ا وإليها وعر أراضيها لالس�تغالل اجلنيس 

والعمل القرسي.
الدرجة 

األوىل

األردن
جنسية  النتهاكات  ويتعرضون  أراضيها  وعر  إليها  الضحايا  ينقل 

والعمل اإلجباري.
الدرجة 

الثانية
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الكويت
بدنية  النتهاكات  يتعرضون  ولكنهم  للعمل  الضحايا  يقصدها 

وجنسية والعمل اإلجباري.
الدرجة 

الثانية

لبنان
والعمل  والبدنية  اجلنسية  لالنتهاكات  الضحايا  يتعرض 

اإلجباري
الدرجة 

الثانية

يتعرض الضحايا عىل أراضيها للعمل اإلجباري.عامن
الدرجة 

الثانية

خيضع الضحايا خاصة األطفال للعمل اإلجباري.قطر
الدرجة 

الثانية

السعودية
البدنية  واالنتهاكات  اإلجباري  للعمل  الضحايا  يتعرض 

واجلنسية.
الدرجة 

الثالثة

السودان
تصدر الضحايا للعمل اإلجباري واالنتهاكات اجلنسية.
وينقل إليها النساء للعمل يف ظروف مأساوية للعبودية.

كام يتعرض األطفال لالستعباد داخل اجلامعات املسلحة يف السودان.

الدرجة 
الثالثة

يتعرض الضحايا لالنتهاكات اجلنسية والعمل القرسي.اإلمارات
الدرجة 

الثانية

اليمن
تصدر البرش للعمل القرسي واالنتهاكات اجلنسية.

ينقل إليها النساء للعمل يف الدعارة.
الدرجة 

الثانية

تونس
للعمل يف جتارة  األطفال  أوروبا. تصدر  إىل  للضحايا  معر 

اجلنس.
احلكومة تعاقب الضحايا وكأهنم مهاجرون غري رشعيني.

الدرجة 
الثانية

يتعرض الضحايا للعمل القرسي واالنتهاكات اجلنسية.سوريا
الدرجة 

الثالثة

.http://www.awrd.net ،املصدر: املرصد العريب لإلصالح، 2006م
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فال�دول العربي�ة مل تك�ن بعي�دة ع�ن أزم�ة هتري�ب األطف�ال وجتارهتم 
واس�تغالهلم، س�واء أكان�ت دواًل مص�درة أو مس�تقبلة أم دول م�رور، ففي 
مر بدأت قضايا االجتار باألطفال مؤخرًا جتد هلا حيزًا، بعد كش�ف العديد 
م�ن عملي�ات بي�ع األطفال خالل الس�نوات املاضي�ة، وهتريبه�م إىل أمريكا 
ودول أخ�رى ألغ�راض التبن�ي أو االس�تغالل، وقد أثبت�ت تقارير الرشطة 
والتحقيق�ات مؤخ�رًا وجود مافي�ا لالجتار باألطفال يف مر تضم س�امرسة 
ووس�طاء ومجعي�ات خاص�ة بتبني األطف�ال، وكنائ�س، وأدي�رة للنصارى، 
www.( وذل�ك وفق ما نقلته جريدة الوفد املرية بتاريخ 2008/1/15م
alraynews.com( وجري�دة اخلميس املرية بتاريخ 2009/1/22م عن 

تورط راهب وقسيسني يف قضية االجتار باألطفال، وإحالة أربع قضايا حول 
هتري�ب األطف�ال واالجتار هب�م إىل القضاء، مجي�ع املتورطني فيه�ا تقريبًا من 
النص�ارى مع أربع أرس أمريكية )عب�داهلل، 2009م، 24(. كام نقلت جريدة 
الوف�د املري�ة عن جملة »لوبوبنت« الفرنس�ية أن 85٪ من أطف�ال التبني يف 
مر ُيباعون لس�امرسة مريني يس�تغلوهنم يف االجتار باملخدرات والتسول 
والش�ذوذ اجلن�يس، وأن القارة األفريقي�ة تعتر أكر مص�در لألطفال الذين 
يتم هتريبهم إىل فرنس�ا والواليات املتح�دة وإيطاليا واليونان، وبعض الدول 
العربية اخلليجية، ويصل س�عر الطفل اجلابوين أو الصومايل أو التش�ادي إىل 
نحو 30 دوالرًا، بينام يصل سعر الطفل األثيويب أو السنغايل أو السوداين إىل 
200 دوالر، أما الطفل املري فيعد األغىل يف س�وق الرقيق إذ يصل سعره 
إىل م�ا ب�ني 300  � 3000 دوالر )www.alraynews.com(، ك�ام تتداول 
الصح�ف بني احلني واآلخر قضايا حول االجتار يف أعضاء األطفال، كواقعة 
اجت�ار إح�دى اجلمعي�ات األهلية لرعاية األطف�ال اللقط�اء يف أعضاء برشية 
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ل�� )25( طف�اًل، كان املتورط فيه�ا مدير اجلمعي�ة الذي باعهم ملستش�فيات 
استثامرية )أبوشامة، 1420ه، 36-35(.

ك�ام أش�ارت حتقيقات للرشط�ة األردنية إىل أن عددًا م�ن اخلادمات من 
إحدى بالد جنوب رشق آس�يا تعرضن لالغتص�اب يف مبنى قنصلية بلدهم 
يف األردن، وأش�ار الش�هود يف املحاك�امت أن هؤالء اخلادم�ات كن يقمن يف 
غرف�ة كبرية ملحقة بمبنى القنصلي�ة خصصت للخادمات احلوامل محاًل غري 
رشع�ي، وأن عملي�ات اغتصاب كانت جت�رى بحضور القنص�ل أو معرفته 
هل�ؤالء اخلادم�ات بقص�د إنج�اب أطفال غ�ري رشعي�ني، وبيعه�م إلحدى 
الوكاالت املتخصصة بالتبني يف هولندا، وأكد شهود من العاملني بالقنصلية 

عىل حقيقة بيع األطفال.

وكان�ت األم�م املتح�دة واليونيس�يف ق�د اختذت�ا خط�وات باالتف�اق 
م�ع حكومة اإلم�ارات العربية م�ن أجل إع�ادة األطفال الذين ت�م هتريبهم 
لإلمارات، س�واء لالس�تغالل أو بالبيع من أجل العمل يف س�باقات اهلجن، 
وقد ب�دأ مرشوع حر وتأهيل وإعادة هؤالء األطف�ال إىل بالدهم األصلية 
يف ع�ام 2005م، ونرشت اليونيس�يف يف تقرير املراجعة الصادر يف 2006م 
أن�ه ت�م إعادة 1070 طفاًل لبالدهم خالل هذه الف�رتة، وأنه جار العمل عىل 

حر ما بقي من األطفال )اليونيسيف، 2006م، 9(.

وكان�ت األم�م املتح�دة قد اخت�ذت خطوات مماثل�ة بالتع�اون مع دولة 
الكويت يف األول من فراير 2008م ضمن الروتوكول االختياري التفاقية 
حق�وق الطف�ل املتعل�ق ببيع األطف�ال وبغاء األطف�ال واس�تغالهلم يف املواد 
اإلباحي�ة وغريه�ا، وتناولت الفقرة 31 منه اس�تخدام األطفال يف س�باقات 

اهلجن )األمم املتحدة، 2008م، 6(. 
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وقامت اليونيسيف بجهود مماثلة بالتعاون مع اململكة العربية السعودية 
واجلمهوري�ة اليمني�ة للحد من هتريب األطف�ال من اليم�ن للمملكة، ونتج 
ع�ن ذلك عقد اتفاقي�ة بني البلدين يف يناي�ر 2006م، والتي تضمنت برناجمًا 
مكونا من جمموعة من اخلطوات ينفذ خالل س�نتني، ويشمل الرنامج القيام 
بدراس�ة مشرتكة بني البلدين حول املش�كلة، ووضع نظام لتبادل املعلومات 
وآلية لتس�ليم األطفال بش�كل صحيح عند ترحيلهم بام يساعد يف منع تكرار 

هتريبهم )طوايش، 1428ه�(.

وتش�ري هذه املعطيات إىل أن قضية هتري�ب األطفال واالجتار فيها قضية 
تكاد تعم دول العامل كله، عىل اختالف تصنيفها، وموقعها من العملية س�واء 
أكانت مصدرة أو مس�تقبلة أو دول مرور، وهو ما يعطي مؤرشًا حول حجم 
ه�ذه القضية، واس�تفحاهلا، ورضورة اختاذ إج�راءات حازمة ووضع حلول 
جذري�ة م�ن قبل ال�دول ملنعها واحل�د من تأثرياهتا الس�لبية ع�ىل املجتمعات 
اإلنس�انية، وحفظًا لكرامة اإلنس�ان الذي كرمه اهلل تعاىل من أن يكون سلعة 

للبيع واالستغالل ُتستخدم لإلرضار واإلفساد االجتامعي.

أنامط وطرق هتريب األطفال واالجتار هبم

متث�ل كاف�ة عملي�ات هتري�ب األطف�ال نوع�ًا من أن�واع اهلج�رات غري 
الرشعي�ة، أو كام يس�ميها بنعمو، اهلجرة الرسية لألطف�ال )بنعمو، 2001م، 
181(، والتي قد يكون الطفل نفس�ه هو صاحب فكرهتا أو قد يكون األهل 
أصح�اب الفك�رة، كام هو احل�ال يف بعض أطفال اليمن الذي�ن هياجرون إىل 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية بغ�رض حتس�ني األوض�اع االقتصادي�ة لألرسة 
)ط�وايش، 2008م(، وأطفال املغرب الذين تراود 10٪ منهم أحالم اهلجرة 
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إىل أس�بانيا وفرنس�ا وف�ق دراس�ة أجريت ع�ىل 250 طف�اًل مغربي�ًا ترتاوح 
أعامره�م بني 9-14 س�نة )بنعمو، 2001م، 194(، ه�ذا إىل جانب وجود 
العصاب�ات التي تقوم عىل هتريب هؤالء األطف�ال مقابل احلصول عىل مبلغ 
مايل مس�بق الدف�ع، أو احلصول عىل جزء من دخلهم بع�د الوصول إىل البلد 
املقصد، أو اس�تغالهلم وتشغيلهم واالس�تفادة منهم، أي التهريب لصاحلهم 

)الزغاليل، 1420ه، 66-44(.

وهناك نمط آخر من التهريب يتم لغرض التبني، وهو النمط الذي انترش 
مؤخرًا يف مر، حيث تم ضبط أربع أرس أمريكية وإحالتهم للمحاكمة عىل 
خلفي�ة تزوير أوراق رس�مية ألطفال رض�ع من أجل هتريبه�م إىل الواليات 
املتح�دة بغرض تبنيهم، وتبني أن هؤالء األطف�ال م�ن أطفال املالجئ، وأن 
بعضهم تم تدبريه م�ن خ�الل سامس��رة أطفال مريني )عبداهلل، 2009م، 

.)24

وقد أش�ارت تقارير نرشها االحتاد النسائي اإلس�المي العاملي، وموقع 
مفك�رة اإلس�الم، واملرك�ز العريب للمص�ادر واملعلومات ح�ول العنف ضد 
امل�رأة »أمان« إىل مس�ؤولية مافي�ا إرسائيلية عن اختط�اف األطفال وهتريبهم 

إلرسائيل ألغراض االجتار والتبني والتهويد.

وكانت املجلة الرسمّية للرشطة اإلرسائيلية قد ذكرت يف عددها الصادر 
يف 1 كان�ون األول 1997م أهّن�م خطف�وا أطف�ااًل م�ن األردن، واملغ�رب، 
والرازيل، وتركيا ومر، منذ بداية التسعينيات بواسطة عصابات إرسائيلية 
متخصص�ة يف االجت�ار باألعض�اء البرشّي�ة واحليوان�ات املنوي�ة واألطف�ال. 
وأش�ارت املعلوم�ات إىل أّن عصاب�ة هيودّي�ة تديره�ا حمامي�ة إرسائيلي�ة هي 
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املس�ؤولة عن معظم عمليات خط�ف اآلالف يف الدول العربّي�ة والرازيل، 
حي�ث يتّم نقل األطفال من أج��ل التموي��ه م�ن البل��د ال��ذي أحرض منه 
www.amanjordan.org/( الطفل لبلد آخ�ر، ومن ثّم ينقل إىل إرسائي�ل

.)arabic_news/wmview.php

كام كشفت وسائل اإلعالم العرية أن الرشطة »اإلرسائيلية« ألقت القبض 
عىل ش�بكة متخصصة يف هتريب نس�اء من دول رشق أوروبا واجلمهوريات 
التي كانت تش�كل االحتاد الس�وفييتي السابق بغرض اس�تخدامهن ل�»إنتاج 
أطف�ال«؛ حيث يتم بيعهم ألرس هيودية ال تنج�ب، وذلك من خالل التغرير 
هب�ن للعم�ل يف مش�اريع س�ياحية وفن�ادق، وعن�د قدومهن إلرسائي�ل، يتم 
اقتياده�ن ملنزل خاص، أش�به بالس�جن، وجيرن عىل احلم�ل باإلكراه، وتتم 
رعايته�ن ط��وال فرتة احلم��ل، حتى يضع��ن محلهن، ويب���اع األطف��ال، 
 http://muslimaunion.com.( احلم�ل  تك����رار  ع�ىل  جي����رن  ث�م 

.)www.islammemo.com

ويبدو من خالل االس�تعراض السابق أن عمليات وأنامط احلصول عىل 
األطفال وهتريبهم تتم وفق أحد األشكال التالية: 

1 � يق�وم الطف�ل بتدبري عملية هتريبه بنفس�ه، وقد يك�ون هاربًا من أهله 
فيتف�ق م�ع جمموع�ة م�ن اجلانح�ني أمثاله ع�ىل اهلج�رة، وحياولون 

اهلروب عر احلدود لدولة أخرى بغرض العمل.
2 � أو يق�وم أه�ل الطف�ل بتدبري عملية التهريب بغ�رض هجرته للعمل 

وحتسني أوضاع األرسة.
3 � أو يق�وم بعض الس�امرسة بإقناع األهل ب�رتك أطفاهلم هياجرون عىل 
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أساس أهنم س�وف يتعلمون، وتتحسن أوضاعهم يف نفس الوقت، 
ثم يتم تصدير هؤالء األطفال بمعرفة هذه العصابات إىل مندوبيهم 

يف بعض العواصم متهيدًا لبيعهم )املراد، 2005م، 78(.
4 � وقد يتم االتفاق  � س�واء من قبل الطفل نفس�ه أو من قبل أهله  � مع 
مهربني من أجل هتريب الطفل، مقابل مبلغ متفق عليه ُيدفع مس�بقًا 

أو عند الوصول لبلد املقصد.
5 � يق�وم امله�رب باالتفاق مع الطفل أو أهل�ه عىل أن يتوىل توفري فرصة 
عم�ل للطفل يف بلد املقصد، يف مقاب�ل احلصول عىل جزء من دخله 
أو يف مقابل مبلغ معني، أو يقوم هو باس�تغالله بالطريقة التي يراها 

مقابل راتب حمدد للطفل، ويكون باقي دخل الطفل للمهرب. 
6 � غالب�ًا ما يقوم املهرب باس�تغالل الطفل بع�د وصوله إىل بلد املقصد 
بطريقت�ه اخلاص�ة، خم�اًل بأي اتف�اق، ويوجه�ه لكافة األع�امل التي 
خط�ط هل�ا، أو يتاجر فيه لعصابات أخرى الس�تغالله جنس�يًا أو يف 
االجتار باملخدرات، أو ربام يف استخدامه كقطع غيار برشية »االجتار 

يف أعضائه«. 
أما تنفيذ عملية التهريب نفسها، فتختلف من مكان آلخر وفق ما تنرشه 
نتائ�ج التحقيقات حول هتري�ب األطفال والبرش، ويمك�ن حتديد أهم طرق 

هتريب األطفال كالتايل: 
1 � التهري�ب مش�يًا ع�ر احلدود الرية، م�ن خالل الثغ�رات احلدودية، 
وخصوصًا يف املناطق احلدودية الشاس�عة التي يصعب مراقبتها عىل 

مدار الساعة، كاحلدود الرية السعودية مثاًل. 
2 � التهريب يف قوارب بحرية، كام هو احلال يف هتريب الشباب واألطفال 
العرب من بالد املغرب العريب إىل أس�بانيا ودول أوروبا عر البحر، 
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وغالبًا ما يموت أكثر من نصف هؤالء يف رحلة اهلروب عر قوارب 
املوت.

3 � التهريب باستخدام مستندات مزورة، والدخول من املعابر الرسمية 
للدول. 

4 � التهري�ب يف حاوي�ات نقل البضائ�ع، وبطون الس�فن التجارية، كام 
حيدث يف هتريب اآلسيويني ألمريكا. 

5 � بع�ض العصاب�ات املنظمة تقوم بنقل األطف�ال عر دول أخرى، من 
أج�ل تنظيم احلصول عىل أوراق رس�مية بواس�طة بع�ض املوظفني 
الفاسدين أو املسؤولني املتواطئني، أو من أجل التمويه نظرًا النتظام 
أعامل هذه العصابات وحاجتها إىل إخفاء مصادرها عىل السلطات. 

وقد أشارت دراسة األمم املتحدة لعام )2006م( عن هتريب املهاجرين 
واالجتار بالبرش، إىل أن طرق التهريب تتغري عمومًا عىل مدى الزمن تبعًا لعدد 
م�ن العوامل، ومنها مثاًل م�دى تدخل أجهزة إنفاذ القان�ون، وردود فعلها، 
ووج�ود امُلهربني املتاحني واألثامن التي يتقاضوهنا، ووس�ائط النقل، وس�بل 
الوص�ول املتاحة إىل البي�وت املأمونة )املخابئ الرسي�ة(، وكذلك وجود من 
يقوم بتس�هيل هذه األنشطة اإلجرامية من موظفي حرس احلدود عىل امتداد 
الطرق املختلفة، وغريها من العوامل ) األمم املتحدة، 2006م، 27-26(. 

ويش�ري الزغالي�ل إىل أن بعض زجي�ات الفتيات الصغ�ريات املرتبة عر 
ش�بكات خاص�ة، أو بطري�ق فردي، قد تنته�ي أحيانًا إىل االجت�ار بالفتاة بعد 
إمتام الزواج واالنتقال هبا إىل بلد املقصد، واستخدامها يف الدعارة)الزغاليل، 

1420ه�، 65(.

وكام مر يف هذا الس�ياق نوع آخر م�ن هتريب األطفال واالجتار هبم، من 
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خالل اس�تقطاب النس�اء واخلادمات بدعوى العمل والتغرير هبن وإدخاهلن 
للبالد بطرق رشعية، أو هتريبهن بمستندات مزورة، ثم استغالهلن وإجبارهن 
ع�ىل احلم�ل وإنجاب األطف�ال، ث�م بيعهم يف نف�س البلد، ك�ام كانت تفعل 
العصاب�ة اإلرسائيلي�ة، وكام حدث يف أحداث القنصلية اآلس�يوية يف األردن 

التي سبق عرضها يف هذه الدراسة. 

أو قد تقوم بعض النس�اء  � يف حاالت قليلة  � ببيع األجنة، وتس�جيلهم 
بعد الوالدة بأس�امء آخرين يقومون بتهريبهم إىل اخلارج، واس�تغالهلم هناك 

بأي أسلوب )املراد، 2005م، 78(. 

وكام يمكن اعتبار أطفال الش�وارع أحد أهم مصادر عصابات التهريب 
واالجتار باألطفال )الدريج، 2001م، 145(.

وق�د هياج�ر الطفل م�ع أرسته بطريقة رشعي�ة إىل بلد آخ�ر، وهناك يتم 
توجيهه إىل العمل واس�تغالله يف التس�ول أويف أعامل أخرى من قبل أرسته، 
أو توجيه�ه للعم�ل م�ع عصابات مش�بوهة، أو يتم اس�تقطابه م�ن قبل هذه 
العصاب�ات واالجتار به يف أعامل خملة، أو يف االجتار باملخدرات، أو التس�ول، 

أو خطفه واستغالله. 

كل ه�ذه الطرق واألس�اليب واألن�امط متوفرة، ومجيعه�ا متثل حتركات 
متوقع�ة لتهري�ب األطف�ال واالجت�ار هبم يف أي بل�د، غري أنه قد يس�ود نمط 
أو طريق�ة يف م�كان أو دول�ة، ويس�ود غ�ريه يف م�كان آخر، وق�د تتخصص 
عصاب�ات يف هتريب األطف�ال للتبني، وأخرى للبيع لتج�ار خمدرات، وثالثة 
للبيع للمستش�فيات االس�تثامرية الس�تخدام أعضائهم البرشية كقطع غيار، 
وغريها لالس�تغالل اجلن�يس، وأخرى الس�تخدامهم يف هتريب املمنوعات، 

وغريها الستخدامهم يف احلروب، وهكذا. 
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ومه�ام اختلف�ت الط�رق واألس�اليب، يبق�ى هتري�ب ه�ؤالء األطفال 
واالجتار هبم يمثل أكر جريمة عرفتها اإلنس�انية يف عرنا، ويبقى من املهم 
التعرف عىل أسباب هذه اجلريمة ومكافحتها، وتشديد العقوبات يف القوانني 

الدولية عىل مرتكبي هذه اجلريمة أو تثبت صلتهم هبا.
عوامل هتريب األطفال واالجتار هبم

هن�اك العديد من العوامل التي أدت إىل هتري�ب األطفال واالجتار هبم، 
بعضها يتعلق باألطفال امُلهَربني أنفس�هم، وبعضها يتعلق باألوضاع السائدة 
يف بالدهم، وبعضها يرتبط بالبالد التي يتم هتريب األطفال إليها واالجتار هبم 
فيها، وبعضها يتعلق باألوضاع السائدة عامليًا، ويمكن تقسيم هذه األسباب 

وفق قاعدة العرض والطلب كالتايل: 

أ ـ عوامل تتعلق بقاعدة العرض

هن�اك مجلة من العوام�ل التي يمكن رد ظاهرة هتريب األطفال واالجتار 
هب�م إليها، وهي عوامل تتعل�ق بقاعدة العرض، أو بالظ�روف الطبيعية التي 

يعيش فيها الطفل، والتي تؤدي إىل هتريبه واستغالله، ومن هذه األسباب: 
� األوضاع االقتصادية السيئة يف كثري من البالد، وخصوصًا الفقر املنترش 
يف مناطق الريف )الزغاليل، 1420ه�، 63( حتى إن بعض الباحثني، 
وبعض التقارير الصادرة عن األمم املتحدة تعتر أن الفقر هو السبب 
الرئيس الذي يقف وراء هذه الظاهرة )العسريي ، 2006م، 4( وهذا 
م�ا يفرس انتش�ار الظاهرة يف البلدان اإلفريقية واآلس�يوية الفقرية، كام 
يفرس انتش�ارها بش�كل طردي م�ع تزايد الفق�ر عىل الصعي�د العاملي 
)خض�ور، 2006م، 9( وبن�اًء ع�ىل ذل�ك يتوقع أن تنش�ط عصابات 
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هتري�ب األطفال واالجت�ار هبم أكثر يف ظل هذه الظ�روف االقتصادية 
املتده�ورة الت�ي تعيش�ها معظم مناطق الع�امل، والتي ت�زداد حدهتا يف 

املناطق الفقرية والبالد النامية.
� املسؤولية امللقاة عىل عاتق بعض األطفال يف دعم عائالهتم )الزغاليل، 
1420ه، 64( حي�ث تق�وم األرسة بب�ث الش�عور ل�دى األطف�ال 
باملسؤولية يف مساعدة األرسة ودعمها ماديًا، بام جيعل الطفل يفكر يف 

اهلجرة، أو يقع ضحية للتهريب ومن ثم االجتار به واستغالله. 
� نقص الوعي االجتامعي وانخفاض مستوى التعليم )خضور، 2006م، 
9( فكث�ري م�ن األرس ينقصها الوعي بام حي�دث لألطفال عند هتريبهم 
م�ن خماطر، وما يتعرضون له من امتهان واس�تغالل بعد هتريبهم، كام 
ينقصهم الوعي بأخطار هذا التهريب عىل شخصية الطفل وعىل كيانه 
ومس�تقبله وعىل املجتم�ع. ويرى )بنعمو، 2001م، 191( أن فش�ل 
سياس�ات التعلي�م يف ال�دول املصدرة يعت�ر من العوام�ل اهلامة التي 
س�امهت يف انتش�ار ظاهرة هتريب األطفال من بلداهنم، واس�تغالهلم 

من قبل عصابات االجتار باألطفال. 
� التقليد، حيث يرى بعض األطفال وبعض األرس أن أقارهبم وجرياهنم 
ق�د هاج�روا، أو هترب�وا، وحتس�نت أوضاعهم وأوض�اع أرسهم بعد 
هذه اهلج�رة، وظهرت عليهم آث�ار النعمة وعالم�ات اليرس والغنى، 
فيدفعه�م التقليد إىل البحث عن حماولة للتهري�ب والعمل وصواًل ملا 

وصل إليه أولئك الناس. 
� الش�عور بالس�خط وعدم الرضا عن األوضاع القائم�ة يف البالد حول 
توزي�ع الث�روات واإلمكان�ات، ورب�ام القه�ر والتضيي�ق، وضع�ف 
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الف�رص املتاحة أمام الش�عوب، حيث متتلك القل�ة الكثري، واألغلبية 
تقتس�م القليل، وتبدو يف املجتمعات مظاهر التفاوت الطبقي واليأس 

وانسداد آفاق املستقبل )بنعمو، 2001م، 192(.
� عدم االس�تقرار الس�يايس واالقتصادي يف البالد ) خضور، 2006م، 

.)10
� تفسخ النظام العائيل، وضعف العالقات والروابط االجتامعية، ما أدى 
إىل ضع�ف دور العائلة يف تأمني احلامي�ة والرعاية ألطفاهلا )الزغاليل، 
1420ه، 64( وق�د أش�ارت بع�ض الدراس�ات إىل أن التناف�س بني 
األزواج يف العائ�الت املتع�ددة األزواج يف بع�ض دول أفريقيا يؤدي 
إىل التخ�يل عن األبناء وبيعهم ألي راغ�ب يف الرشاء هبدف التخلص 
منه�م )العس�ريي، 2006م، 5( وال ش�ك أن االهنيار األرسي يؤدي 
لتفلت األبناء، وجلنوحهم، وتعرضهم الس�تهداف العصابات وجتار 
املخ�درات واملنحرفني، وس�قوطهم يف ش�باكهم، ب�ام جيعلهم ُعرضة 
لكل أنواع االنحراف واالستغالل، سواء أهاجروا أم بقوا يف بالدهم. 
� الراعات داخل األرسة ، وانتش�ار بعض األمراض داخلها ، وبصفة 
خاصة انتشار بعض أشكال االنحراف، فإذا تصورنا األب مدمنًا عىل 
اخلم�ر أو املخدرات، فكيف س�تكون املش�اكل التي يمك�ن أن تنجم 
عن تعامله م�ع زوجته ومع مروف املنزل، وممارس�ته العدوانية مع 
أطفاله، والقسوة املفرطة جتاه األطفال وتعذيبهم، وكل هذا يمكن أن 
يؤدي إىل هروب األطفال من املنازل )الدريج، 2001م، 154( ومن 
ث�م وقوعه�م ضحية عصاب�ات التهري�ب واالجتار الت�ي تعتر أطفال 

الشوارع أحد أهم املصادر للتهريب واالجتار.
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� وف�اة املعيل لألرسة ق�د جير األطفال أحيانًا عىل اهلج�رة، وربام العمل 
يف أي يشء، كتج�ارة اجلن�س، أو املخدرات، أو التس�ول )الزغاليل، 

1420ه�، 64(.
� انتش�ار الفساد اإلداري، وتيس�ري احلصول عىل بعض األوراق الثبوتية 
لتهريب األطفال خارج البالد، وسهولة خروج األطفال دون تتبع أو 
عناية، وتورط بعض املس�ؤولني الكبار يف هذه التجارة التي يعتروهنا 

جتارة مربحة تستحق املغامرة. 
� الك�وارث الطبيعي�ة ذات التأث�ريات الك�رى وتداعياهت�ا )خض�ور، 
2006م، 10( واحلروب ، كام حيدث مع أطفال الس�ودان يف دارفور، 
وم�ع أطف�ال الع�راق، وأطفال الصوم�ال، فقد تم اس�تغالل ظروف 
الب�الد والك�وارث الت�ي مت�ر هب�ا يف رشاء األطف�ال وهتريبه�م مقابل 
مبالغ زهيدة، واالجتار هبم يف بلدان أخرى واس�تغالهلم هناك يف كافة 

األغراض.
� نق�ص األنظم�ة والقوان�ني، وكذلك ع�دم وضعها موض�ع التنفيذ يف 
ح�ال وجودها )الزغالي�ل، 1420ه�، 64( واس�تحياء بعض الدول 
ع�ن اإلعالن عن وجود ه�ذه التجارة فيها بام يعط�ي الفرصة للتجار 

للتامدي.
� التمييز املامرس ضد بعض األقليات العرقية. 

� قلة فرص العمل وضعف التأهيل املهني.
� ازدياد أعداد األطفال املرشدين. 

� عدم الرقابة عىل مجعيات رعاية اللقطاء واأليتام.
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ب ـ عوامل ترتبط بقاعدة الطلب

من أهم العوامل املرتبطة بقاعدة الطلب يف دول املقصد: 
� وج�ود ش�بكات اإلج�رام الت�ي تتعام�ل بتج�ارة األطفال واس�تغالهلم 
يف اجلن�س وغ�ريه، والت�ي تتطل�ب طبيعة عمله�ا اس�تقطاب أكر عدد 
م�ن األطف�ال لالس�تمرار يف عمله�ا )الزغالي�ل، 1420ه، 64( وهذه 
العصابات أصبحت متثل جتارهتا اليوم أهم جتارة غري مرشوعة بعد جتارة 
املخدرات يف العامل، وأصبحت هلا تنظيامت دولية، وفروع تعمل يف عدة 
دول، بعضه�ا يؤم�ن األطفال، وبعضه�ا خيتص بالتهري�ب وإجراءاته، 

وبعضها هيتم بالطفل بعد وصوله واالتفاق عىل بيعه أو استغالله.
� س�امح بع�ض القوان�ني بالتبني، ك�ام يف ال�دول الغربي�ة، توجد أرس ال 
تنج�ب، جيعل جت�ارة األطف�ال لغرض التبن�ي جتارة رائج�ة ، يطوف 
فيه�ا جتار األطف�ال العامل بحثًا ع�ن األطفال خطف�ًا ورشاًء وهتريبهم 
للبي�ع لألرس الراغبة يف التبني والت�ي يوجد أكثرها يف أمريكا وإيطاليا 

)العسريي، 2006م، 9(.
� الطل�ب املتزاي�د عىل تأم�ني قطع الغي�ار البرشية »االجت�ار يف األعضاء 
البرشي�ة لألطفال«؛ وعدم وج�ود آلية نظامية مرشوع�ة ملواجهة هذا 

الطلب )خضور، 2006م، 11(.
� انتش�ار س�ياحة اجلن�س يف بع�ض البل�دان، وكذل�ك انتش�ار بي�وت 
الدع�ارة، وعدم وجود قوانني تعاقب عىل هذه املامرس�ات الفاس�دة، 
أدى إىل زيادة الطلب عىل الفتيات الصغريات واألطفال واس�تغالهلم 
يف جت�ارة اجلن�س )الزغاليل، 1420ه��، 65( وقد أش�ار خضور إىل 
ضخام�ة حجم جتارة جنس األطفال يف أوروبا، وزيادة حجم الطلب 
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عىل ممارس�ة اجلنس مع األطف�ال املهربني من بل�دان أوروبا الرشقية، 
وخاصة رومانيا وألبانيا وبولندا)خضور، 2006م، 11(. 

� زي�ادة الطل�ب عىل األي�دي العاملة الرخيص�ة واملرنة م�ن قبل أرباب 
العمل، أتاح فرصة الس�تغالل األطف�ال يف هذه األعامل، فعىل الرغم 
م�ن أهن�ا أقل إنتاجية من الكبار، إاَل أهنا أس�هل اس�تغالاًل وأقل قدرة 
ع�ىل املطالبة بحقوقها، كام يمكن اس�تغالهلا ملس�اومة األيدي العاملة 

الراشدة )خضور، 2006م، 10(. 
� تس�اهل بع�ض املجتمع�ات م�ع املغرتب�ني واملهاجرين غ�ري الرشعيني 
واألطف�ال خصوص�ًا، والتغ�ايض عنهم، ب�ل واإلحس�ان إليهم، كام 
يالح�ظ مع األطفال املتس�ولني يف اململكة العربية الس�عودية، ومدى 
تساهل الناس معهم والعطف عليهم، بام يزيد من متادي العصابات أو 
املجموعات التي تستغل هؤالء األطفال، ويزيد الطلب عىل األطفال 

لتهريبهم وتشغيلهم ضمن صفوف التسول التي تديرها. 
االنعكاسات التي يتعرض هلا األطفال نتاج التهريب واالجتار هبم

تنطوي عملية هتريب األطفال عىل مجلة من االنعكاسات واملخاطر التي 
تنعكس س�لبًا عىل الطف�ل حيث تؤدي يف بعض األحي�ان إىل موت عدد من 
األطفال قب�ل وصوهلم، وما عملية موت األطفال املغاربة يف قوارب املوت، 
وموت األطفال يف حاويات الشحن املتجهة من آسيا ورشق أوروبا ألمريكا 

إاّل نموذج هلذه املخاطر التي يتعرض هلا األطفال يف عملية التهريب.

وق�د أش�ارت نتائ�ج دراس�ة نرشهت�ا جري�دة الوس�ط اليمني�ة بتاري�خ 
2005/4/13م أن األطف�ال يتعرض�ون أثناء الرحلة ملخاطر صحية كثرية، 
مثل: اجلوع وامل�رض، وحتى املوت، إضافة إىل قلة وعيهم بمخاطر فريوس 
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اإلي�دز واألمراض املنقولة جنس�يًا وطرق انتقاهلا. ك�ام اعرتف 64.4٪ من 
األطفال املش�اركني يف الدراس�ة بأهنم تعرضوا للرضب، ونجح 74.6٪ يف 
الوصول إىل اململكة العربية الس�عودية وعثروا ع�ىل أعامل، ومتكن ٪35.6 
م�ن إجياد أماكن إقامة مع أقرباء أو مع أصحاب الوظيفة، وبالتايل  � حس�ب 
الدراس�ة � فإن 64.5٪ ليس لدهيم مس�اكن مأمونة ويعيش كثري منهم عند 
الوصول حتت ضغوط شديدة من العوز واالستغالل )عبداهلادي، 2005م(.

ويف دراس�ة األم�م املتح�دة ع�ن هتريب املهاجري�ن واالجت�ار بالبرش يف 
الرشق األوس�ط )2006م( أوضحت الدراس�ة أن األطف�ال املهاجرين عر 
البح�ر كثريًا ما يكونون يف وضع صحي س�يئ عند وصوهلم، أو اعرتاضهم، 
ذل�ك أن املهرب�ني ال يوف�رون هل�م إاّل أدنى حد من املس�تلزمات األساس�ية 
للحياة أثناء الرحلة، ويف بعض األحيان حيتاج هؤالء األطفال للسباحة نحو 
الش�اطئ، ويصابون بجفاف اجلسم وانخفاض درجة حرارته، والكثري منهم 

ال يصلون أبدًا إىل وجهتهم )األمم املتحدة، 2006م، 26(. 

وعن�د القبض عىل هؤالء األطفال، فإهن�م قد يعاملون يف بعض املناطق 
وال�دول كمجرم�ني، ويتعرضون للس�جن حتى يت�م إبعادهم، ك�ام أهنم قد 

يتعرضون للرضب من حرس احلدود عند حماولة هرهبم منهم. 

وعند وصوهلم لبلد املقصد يتم إذالهلم بحيث ال يمكنهم االستغناء عن 
هؤالء الذين يستغلوهنم، ويعيش هؤالء األطفال يف حالة نفسية سيئة جدًا. 

وقد أشار العسريي إىل أن هؤالء األطفال يتعرضون للكثري من الضغوط 
الت�ي تفقدهم براءهتم وكرامتهم، وتصيب كثريًا منهم باالكتئاب، وربام أدت 
النخراطهم يف ممارسة العنف واجلريمة، فضاًل عن عدم قدرهتم عىل احلصول 
عىل عمل مناس�ب يف املس�تقبل، وتدعم بعض أساليب االستغالل فكرة بيع 
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ال�ذات ل�دى الطف�ل، كام أن بع�ض العصابات تق�وم بتش�ويه األطفال وبرت 
أعضائهم والتس�بب يف إعاقتهم من أجل اس�تغالهلم يف التسول)العس�ريي، 

2001م، 40-35(. 
وق�د يتعرض ه�ؤالء األطفال إىل اإلدم�ان بكافة أنواع�ه، وكذلك من 
الس�هل وقوعه�م ضحي�ة للنصب واالحتي�ال من قب�ل مس�تغليهم، وتعلم 
الغ�ش، والقي�ام بأع�امل غ�ري قانوني�ة، كالرسق�ة واالجت�ار يف املخ�درات، 
ووقوعه�م ضحاي�ا حل�وادث العمل الذي يف�وق قدراهت�م وال يوفر عنارص 

السالمة الالزمة هلم )دبدوب، 2001م، 7(.
ه�ذا باإلضافة إىل أن اس�تغالل هؤالء األطفال يف املامرس�ات اجلنس�ية 
بأنواعها، يقت�ل فيهم العفة والكرامة والراءة، وينعكس عىل نفس�يتهم بآثار 
ومشاكل واضطرابات نفسية ال حر هلا، هذا إىل جانب أهنم ُعرضة للعدوى 
باألمراض اجلنس�ية، واإلصابة باإليدز، وفريوسات الكبد الوبائية، وانتشار 
الش�ذوذ اجلنيس، وعدم الق�درة عىل التكيف االجتامعي بع�د عودهتم نتيجة 
لرف�ض املجتمع�ات  � يف الغال�ب  � التعامل مع من س�بق االجت�ار هبم ومن 
وقع�وا ضحية جت�ارة اجلنس، ما جيره�م إىل جتاوز املعايري والع�ادات، وامليل 

للعنف والسلوك اإلجرامي )عبداحلميد، 2005م، 379-378(.
ك�ام أن ه�ؤالء األطفال يتعرضون للتخلف األخالق�ي، ويكونون أقرب 
لالنط�واء، ويفضل�ون ع�دم التواص�ل م�ع املجتمع، ويفق�د كثري منه�م الثقة 
باآلخري�ن، وتتبلد أحاسيس�هم وتنعدم عواطفهم، فض�اًل عن تدهور حالتهم 
الصحي�ة غالبًا وإصابته�م بأمراض كاجل�رب، والتيفود، واملالري�ا، واألنيميا 
وأمراض س�وء التغذية، وأم�راض الصدر، والعيون، وغريه�ا نتيجة األعامل 
اخلطرة والش�اقة التي يقومون هبا، وس�وء االهتامم هبم ورعايتهم )العس�ريي، 

2005م، 117 � 120(.
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ه�ذا إىل جان�ب أن بعض األطف�ال يتم هتريبهم لغرض امل�وت، إذ أهنم 
يباع�ون لقتله�م وبيع أعضائهم كام أش�ارت لذلك ع�دة تقارير إعالمية عىل 

الشبكة العنكبوتية. 

وبذل�ك يتض�ح حجم اخلطر ال�ذي حييق هبؤالء األطف�ال، وكيف أهنم 
يقعون فريس�ة جلملة من االضطرابات التي تنعكس عىل صحتهم ونفسيتهم 
وسلوكهم، وأن األخطار التي حتيق هبم تصل يف كثري من حاالهتا إىل املوت، 
س�واء أثناء هتريبهم، أو بعد وصوهلم لبلد املقصد، هذا إىل جانب أنه يف حال 
عودهت�م لبل�د األصل يعيش�ون يف وضعيات نفس�ية مضطربة، وق�د يعانون 
ط�وال حياهت�م من تل�ك اآلثار النفس�ية واجلس�مية التي تعرضوا هل�ا عندما 
ت�م االجتار هبم واس�تغالل براءهتم م�ن قبل جتار البرش، ورب�ام انعكس ذلك 
عىل مس�تقبلهم وعىل س�لوكهم االجتامعي وعىل تكيفهم ونظرهتم للمجتمع 

ونظرة املجتمع هلم، بام حيوج هؤالء األطفال إلعادة التأهيل قبل عودهتم. 

ولع�ل هذا م�ا أدى باليونيس�يف وبرامج األمم املتح�دة املعنية بتهريب 
األطفال واالجتار هبم إىل إنشاء مراكز تأهيل لألطفال الذين يتم ضبطهم قبل 
إعادهت�م إىل بلداهن�م للقضاء ع�ىل أكر جزء ممكن من اآلثار النفس�ية لعملية 

االجتار التي تعرضوا هلا.
أساليب استغالل األطفال ضحايا التهريب واالجتار

م�ا أن يص�ل األطف�ال إىل البل�د املقص�د حت�ى يواجه�وا بالعدي�د من 
األس�اليب املع�دة واجلاهزة الس�تغالهلم، وقليل من األطفال م�ن ينجو من 
هذه األساليب لالستغالل، كالذين يستقبلهم أقارهبم، أو ذووهم، أو الذين 

يقعون حتت أياٍد أمينة حتفظهم وتصوهنم من االنحراف قدر استطاعتها. 
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ويعت�ر األطف�ال الذي�ن يت�م هتريبه�م واالجت�ار هب�م ألغ�راض التبني 
احلقيق�ي أكثر األطفال حظًا يف اإلفالت م�ن املخاطر التي تنطوي عىل أوجه 

االستغالل األخرى، والتي يمكن حرها يف الوسائل التالية: 

أ ـ االستغالل اجلنيس

ُيع�د االس�تغالل اجلن�يس م�ن أس�اليب االس�تغالل الش�ائعة لألطفال 
املهربني واملتاجرة هبم، وتشري تقارير عن بعض املنظامت الناشطة يف جمال منع 
دعارة األطفال أن مليون طفل عىل األقل ُيستغلون للدعارة والبغاء يف آسيا. 
وأكدت منظمة )أكبات( ملكافحة الس�ياحة اجلنسية أكدت بأن فتيات يف سن 
السابعة من نيبال وبنجالدش، يتدربن يف كرى مراكز البغاء باهلند. كام ذكرت 
بعض األنباء نقال عن منظامت إنس�انية أن نحو نصف املومس�ات املحرتفات 
يف جوهانسرج، كرى مدن جنوب إفريقيا، من األطفال، وأفادت األنباء أن 
ربع املومس�ات يف الكاب، ثاين أكر مدين�ة يف البالد، هن أيضا من األطفال، 
وأعلنت منظمة هاوس غروب املس�تقلة الناش�طة يف أوس�اط املومس�ات أن 
نح�و 40٪ من املومس�ات العام�الت يف العاصم�ة التجارية للب�الد والبالغ 

 .)www.saihat.net( عددهن عرشة آالف عمرهن أقل من 18 عاما

وقد ش�هد س�وق اس�تغالل األطفال يف ص�ور وأفالم جنس�ية ازدهاًرا 
كب�رًيا، مس�تفيدًا يف ذلك من انتش�ار اإلنرتنت، ليصبح أكثر األس�واق ربحا 
يف العامل، األمر ما محل جملس أوروبا ومنظمة اليونيس�يف إىل اختاذ قرار بضم 

جهودمها من أجل القضاء عليه.

وتق�در الواليات املتحدة التي ش�اركت بش�كل ناش�ط يف صياغة نص 
املعاه�دة األرب�اح الناجت�ة عن جت�ارة هذه األف�الم والصور اخلالعي�ة ما بني 
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ملياري�ن وثالث�ة ملي�ارات دوالر يف الس�نة، وفق م�ا جاء يف دراس�ة أعدت 
لليونيسيف.

وأوردت الدراس�ة أن رشك�ة »االندس�اليد« األمريكي�ة املتخصصة يف 
الص�ور واألفالم اخلالعية لألطف�ال والتي تم تفكيكها خالل العام 2000م 
كانت تس�جل رقم أعامل قدره تسعة ماليني دوالر يف السنة بفضل اإلنرتنت 

)جريدة الطليعة الكويتية ، 2001م، ع 1505(. 

وتش�ري التقدي�رات يف الواليات املتح�دة األمريكي�ة إىل أن هناك ما بني 
100-300 ألف طفل يتم اس�تخدامهم يف جت�ارة اجلنس واألفالم والصور 

اإلباحية )املراد، 2005م، 75(.

وكان�ت منظمة مراقبة اإلنرتنت قد ن�رشت تقريرًا جاء فيه أن الواليات 
املتح�دة هبا اك�ر عدد من املواقع التي تقدم م�واد إباحية موضوعها األطفال 
بام نس�بته 51٪ من املواقع املتوفرة عىل الش�بكة حول دعارة األطفال، بينام يف 

روسيا 20٪، وبريطانيا 2٪ )جريدة الرياض، 2006م،ع14003، 24(.

وقال أحد القوادي�ن الريطانيني الذين ظهروا يف فيلم وثائقي للمخرج 
الروماين »ليفيو تيبوريت« حول حجم الطلب األورويب عىل ممارس�ة اجلنس 
م�ع األطفال املهربني من بلدان أوروب�ا الرشقية: أنا أقود عماًل ضخاًم لتأمني 
األطفال الذكور إىل زبائن يف بريطانيا وهولندا وس�ويرسا. ويظهر هذا الفيلم 
مدين�ة ميالن�و اإليطالية كمركز لالجت�ار باألطفال الذي�ن ال يتجاوز عمرهم 
عرش س�نوات، وأوضح الفيلم كيف أهنم ُيرغمون عىل ممارسة الدعارة بأجر 

مقداره ثالثون يورو للساعة الواحدة )خضور، 2006م، 11(.

وهناك آالف الصفحات عىل ش�بكة اإلنرتنت، والتقارير الصحفية التي 
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تتن�اول اس�تغالل األطف�ال يف كثري من الدول والقارات اس�تغالاًل جنس�ًيا، 
س�واء ص�ورة فردية أو بص�ورة دعارة، والطف�ل أو الطفلة الت�ي ترفض يتم 
حرماهنا من الطعام، وحبس�ها، ورضهبا وإجبارها عىل ممارس�ة اجلنس حتى 
يتع�وده األطفال س�لوكيًا، وق�د متتهنه بع�ض الفتيات الصغ�ريات، وتعتره 
مص�درًا مرحي�ًا للدخل، ومتارس�ه مع كل أحد يدفع هل�ا، أو حتى يوفر هلا أي 
خدمة فتدفع له جسدها يف مقابل خدمته بعد أن تعودت بيع نفسها من خالل 
كثرة ممارسة اجلنس، وربام تعرضت الطفلة للحمل وأجرت عىل اإلجهاض 
مرات متكررة، وربام ماتت يف هذه املحاوالت وتم رميها يف الش�ارع، وكثريًا 
م�ا خيرج األطفال من هذه املامرس�ات ب�داء نقص املناع�ة  � اإليدز � وبعض 

األمراض الرسية واجلنسية األخرى.

ب ـ تشغيل األطفال

جُير كثري من األطفال الذين يتم هتريبهم، وغريهم من الذين يتم االجتار 
هب�م داخ�ل دوهلم عىل العم�ل يف ظروف صعبة ويف أعامل ش�اقة قد تش�كل 
خطرًا كبريًا عليهم يف كثري من األحيان، وتكون سببًا يف حرماهنم من التعليم 

والرتفيه والتنشئة االجتامعية السليمة.

وذك�رت العديد م�ن اإلحصائيات الدولية أن نح�و 25٪ من األطفال 
الذي�ن ت�رتاوح أعامره�م بني 10� 14 س�نة يعملون يف س�وق عم�ل الكبار 

)الدريج، 2001م، 161(.

وق�د جاء يف تقرير ملنظمة العمل الدولية لعام 2002م أن عدد األطفال 
الذين ُيس�تغلون كعامل من الذين ترتاوح أعامرهم بني 5  � 17 س�نة يتجاوز 
عددهم 325 مليونًا عىل مس�توى العامل، وأن 70٪ منهم يعملون يف ظروف 



88

صعب�ة وخط�رة مثل املناج�م والكياموي�ات والزراعة، أو يف جم�االت أخرى 
تتطل�ب االحتكاك بامكينات خط�رية، وأن 73 مليونًا منهم تقل أعامرهم عن 

العارشة )خضور، 2006م، 8(.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية )1995م، 59( فإن ظاهرة استغالل 
األطفال يف العمل تنترش بنسب متفاوتة، حيث تأيت اسبانيا والرتغال وإيطاليا 
يف مقدم�ة دول غ�رب أوروبا م�ن حيث عدد األطفال الذي�ن يعملون، دون 
احتساب ما حيدث يف أوروبا الرشقية من جتاوزات كبرية يف هذا اخلصوص.

ويشري أحد التقارير إىل حجم عاملة األطفال يف العامل العريب إىل ضخامة 
ه�ذه الظاه�رة، حي�ث يبلغ ع�دد األطف�ال العامل�ني قرابة 12 ملي�ون طفل 

)العسريي، 2005م، 52(. 

وُيس�تغل األطفال يف كثري من األع�امل، منها املصانع، واملزارع، وأعامل 
اخلدم�ة يف البيوت واملكاتب، وأعامل تصنيع وتعبئ�ة املمنوعات، وتوزيعها، 

وغريها. 

إن ضع�ف الطف�ل، ووضع�ه غ�ري القانوين، وع�دم قدرته ع�ىل املطالبة 
بحقوق�ه، وحاجت�ه إىل امل�ال، وضع�ف أج�ره مقارن�ة بالكبار، جيعل�ه هدفًا 
ألرب�اب األع�امل الذين يزداد طلبه�م عىل عاملة األطفال وصغار الس�ن من 
أج�ل حاجته�م إىل عدم االلت�زام جتاههم ب�أي التزام�ات قانوني�ة. وهذا ال 
يمنعهم من تشغيل هؤالء األطفال يف أعامل شاقة أو خطرة، حتى ولو كانت 
هتدد حياهتم، كام أهنم ال يوفرون هلم أدنى وسائل السالمة، بل قد يضعوهنم 
يف أع�امل حيجم عنه�ا الكبار، كصناع�ة األلعاب النارية، ك�ام أهنم يضعوهنم 
يف أعامل تتعلق بالكيامويات، وأحيانًا يعملون يف املناجم، وس�باقات اخليول 

واهلجن. 
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ج ـ بيع األعضاء البرشية

أش�ارت دراس�ة خضور إىل أن هناك طلبًا عامليًا متزايدًا عىل قطع الغيار 
البرشية لألطفال)خضور، 2006م، 1(.

وه�و م�ا يوجد دافعًا ل�دى عصابات هتري�ب األطفال واالجت�ار هبم إىل 
اس�تغالل األطف�ال يف هذه التج�ارة ذات األرباح الكبرية، والت�ي تورط فيها 
ش�خصيات كب�رية ومس�ؤولة يف بعض ال�دول من أمث�ال »جان بيار« أس�تاذ 
عل�م الرياض�ة بجامع�ة لوف�ان الكاثوليكي�ة البلجيكية الذي ألق�ت الرشطة 
البلجيكي�ة القبض علي�ه بتهمة االجتار يف أعضاء برشية ل��)81( للمهاجرين 
غ�ري الرشعي�ني. كام تم توقيف برملاين بريطاين بتهم�ة االجتار يف أعضاء برشية 
لبلغاريات تم هتريبهن بجوازات مزورة إىل بريطانيا، وكذلك تم توقيف مغني 

الروك الفرنيس »بابا ويمبا« بنفس التهمة )عبداحلميد، 2005م، 273(.

ويف إبري�ل 2007م نرشت جريدة الرشق األوس�ط تقري�رًا مروعًا عن 
االجت�ار باألعض�اء البرشية لألطفال جاء فيه إش�ارة إىل تقدي�رات تقول بأن 
ملي�ون طفل عىل األقل اختطفوا وقتلوا خالل العرشين عامًا املاضية بغرض 
احلصول عىل أعضائهم، وأن غس�ل األموال يف ه�ذه العملية يصل إىل ٪10 

من إمجايل الناتج املحيل يف العامل، أو ما يبلغ مخسة تريليونات دوالر. 

وقد يتم رسقة أو خطف األطفال، أو احلصول عليهم عن طريق عمليات 
التبني الزائفة ثم قتلهم واحلصول عىل أعضائهم )براكيتى، 2007 (.

وكان�ت فضيحة تبن�ي قد انكش�فت يف إيطاليا ع�ام 1999م، إذ وصل 
4000 طفل من الرازيل إىل إيطاليا للتبني خالل أربع س�نوات، وبعد مرور 
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الس�نوات األرب�ع ت�م حتديد مواق�ع 1000 فقط منه�م، بينام اختف�ى الثالثة 
آالف اآلخرون، حيث نقلوا إىل عيادات يف املكسيك وتايالند وبعض بلدان 

أوروبا، وهناك تم ترشحيهم وانتزاع أعضائهم وبيعها. 

ونقل تقرير الرشق األوسط عن تقرير طبي بريطاين: أنه إضافة إىل ما يزيد 
ع�ىل 20 ألفًا من قلوب األطفال، هن�اك عدد كبري من أدمغة وعيون مأخوذة 
من 15 ألفًا من أجنة األطفال املولودين حديثًا يف الس�وق السوداء)براكيتى، 

 .) 2007

وهن�اك الكثري من التقارير التي تنقلها الصحف وتش�ري إليها صفحات 
اإلنرتن�ت ح�ول ه�ذه التج�ارة الق�ذرة الت�ي يدعمها أطب�اء ومستش�فيات 
وعي�ادات خاص�ة يف كثري من ال�دول بطريقة رسية، وتق�وم عليها عصابات 
منت�رشة يف كث�ري من بل�دان العامل لغ�رض توف�ري األطفال الالزم�ني لتجارة 
األعضاء البرشية، وقتلهم وبيع أعضائهم وفق تسعرية معروفة هلذه األعضاء. 
ويب�دو أن منظ�امت اجلريمة العاملية ق�د أدركت الفرصة الت�ي أوجدهتا اهلوة 
الواس�عة بني العرض والطلب عىل أعض�اء األطفال، وأدى التطور احلاصل 
يف املجال الطبي إىل زيادة عدد األعضاء القابلة للزراعة، باإلضافة إىل حتسن 
اإلج�راءات الطبي�ة يف نقل األعض�اء وحفظها للنقل ملدد طويل�ة حتى توفر 

طالبيها الذين يدفعون هلا.

د ـ التسـول

تش�ري بعض التقارير إىل أنه جيري هتريب األطفال من الدول الفقرية إىل 
الدول الغنية لتشغيلهم يف أعامل التسول )العسريي، 2006م، 23(.

وتنت�رش ه�ذه الظاهرة يف كثري م�ن دول العامل، ففي عام 2003م كش�ف 
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مؤمتر متخصص يف العاصمة اإليطالية روما أن 8 آالف طفل قارص يتسولون 
يف الش�وارع اإليطالي�ة س�نوًيا، وأن�ه يف مدينة ناب�ويل وحدها يقي ما نس�بته 
30٪ من األطفال القارصين ما بني 10 و14 يومًا يف التس�ول وتنظيف نوافذ 

.)www.islammemo.com( السيارات أو بيع املناديل يف إشارات املرور
ويالح�ظ تزايد ظاهرة تس�ول األطفال يف العامل العريب، حيث نش�طت 
منظامت رسية تس�تغل األطفال للعمل يف جمال التس�ول، وذلك إما باالتفاق 
مع أرسهم، أو بخطف األطفال وتدريبهم عىل التسول، وقد تقوم بعض هذه 
العصاب�ات بإحداث إعاقات دائم�ة يف الطفل ليكون أكثر تأثريًا واس�تدرارًا 
لش�فقة الن�اس وعطفه�م، وبالت�ايل حتقي�ق عوائ�د مادي�ة أكر )العس�ريي، 
2001م، 38( ك�ام قد هي�رب األطفال من أرسهم ويعملون يف التس�ول، أو 
يقع�ون يف عصابات�ه، أو قد تق�وم بعض األرس الفق�رية ذات األعداد الكبرية 

بتوجيه بعض أبنائهم إىل التسول حتسينًا ألوضاعهم. 

وتنت�رش ه�ذه الظاه�رة يف اململك�ة العربية الس�عودية نظ�رًا للعديد من 
العوامل التي تيرس هتريب هؤالء األطفال للمملكة، ولوجود احلج والعمرة، 
ولطبيع�ة أهل اململك�ة اخلرية، وحب اإلنف�اق من قبل احلج�اج واملعتمرين 
جهاًل بحقيقة هؤالء األطفال ومن يقوم وراءهم، إىل جانب أن بعض األرس 
م�ن املقيم�ني ذوي الدخ�ول الضعيف�ة يقومون بتوجي�ه أبنائهم إىل التس�ول 
أو التس�ول هبم مس�تغلني مواس�م احلج والعمرة، وانش�غال اجلهات األمنية 
واملس�ؤولة بتنظي�م أع�امل احلج والعم�رة. وج�اء يف تقرير جلري�دة الرياض 
)عدد 6 ش�باط 2005م(: أهنا قامت بجولة يف موس�م احل�ج عىل األطف��ال 
www.( يوميُا )املتسولني، فوجدت أن دخلهم يرتاوح بني )1000-2000

.)islamselect.com

وتب�ذل اململكة جهودًا كب�رية للقضاء عىل هذه الظاهرة، ففي مطلع عام 
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2004م،  أعيد إىل أفغانس�تان من اململكة العربية الس�عودية نحو 200  طفل 
أفغاين ممن كانوا يعملون يف التسول )العسريي، 2006م، 23(.

وأش�ارت جريدة الرشق األوس�ط )عدد 19 أيلول 2005م( أن مركز 
إيواء األطفال املتسولني التابع جلمعية الر بجدة رّحل )1933( طفاًل متسواًل 

.)www.islamselect.com( إىل أرسهم منذ إنشائه )وأعاد )1188
وكش�فت إحصاءات أصدرهت�ا رشطة العاصمة الس�عودية الرياض أن 
ع�دد األطفال املقبوض عليهم يف قضايا التس�ول داخل اململكة بلغ أكثر من 
7 آالف طفل وطفلة حتى أواخر إبريل 2006م ترتاوح أعامرهم من 12-9 
www.( س�نة، مجيعهم من جنس�يات أخ�رى، أغلبهم من األطف�ال اليمنيني

.)hdrmut.net

ويف محل�ة أمنية قامت هبا رشطة منطقة جازان يف إبريل من عام 2007م 
متكنت من القبض عىل س�تة من زعامء عصابات تشغيل األطفال يف التسول، 
إضافة إىل 527 طفال وطفلة من املتسولني ترتاوح أعامرهم بني 6  � 15 سنة، 
تم تدريبهم من قبل زعامء العصابات عىل كيفية استخدام عبارات استعطاف 
http//www. ( الناس للتأثري عليهم واحلصول عىل مس�اعدات وصدقات

 )childhood.gov.sa

وتبذل حاليًا حكومتا اململكة واجلمهورية اليمنية جهودًا كبرية الحتواء 
الظاهرة وحماولة القضاء عليها )العسريي، 2006م، 24(. 

ونظ�رًا لك�ون ه�ذه الظاه�رة ترض بكل م�ن بل�دان املص�در واملقصد، 
ف�إن هن�اك حاجة إىل اخت�اذ إجراءات مش�ددة ملنعه�ا والقضاء عليه�ا حفظًا 
هلؤالء األطفال، وحفظ�ًا حلقوقهم الطبيعية والفطرية ولكرامتهم اإلنس�انية 
ولراءهت�م، وحفاظ�ًا ع�ىل النظ�ام االجتامع�ي واالقتص�ادي يف كل من بالد 

املصدر واملقصد.
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وبع�د ه�ذا االس�تعراض يمكن تلخيص ه�ذه اجلزئية من الدراس�ة  يف 
الق�ول ب�أن ظاهريت هتريب األطف�ال واالجتار هبم ترتبط�ان غالبًا، من حيث 
ك�ون االجتار أهم أغراض التهريب، وكالمها تنطويان عىل خماطر عدة تواجه 
األطف�ال الذين يواجه�ون املوت وال�رضب واجلوع واملرض واالس�تغالل 

بكافة أنواعه.

وه�ؤالء األطف�ال ق�د يقع�ون ضحية جت�ار الب�رش برغبته�م يف اهلجرة 
والعمل، أو بمس�اعدة ورغبة أرسهم، أو باختطافهم واستغالل ضعفهم، أو 
ببيعهم من قبل مؤسس�ات الرعاية ومسؤوليها الفاسدين، وأحيانًا يتم بيعهم 
من قبل أرسهم، ليكونوا عرضة للقتل والتجارة يف أعضائهم، أو استغالهلم 
يف التس�ول واالجتار يف املمنوعات، أو االس�تغالل اجلنيس ودعارة األطفال، 
أو تش�غيلهم دون أدنى مراعاة لكوهنم أطفااًل ودون أدنى معايري للسالمة بام 
جيعلهم يف وضع خطر باس�تمرار، وجيعلهم بحاجة إىل إعادة تأهيل إذا نجوا 

من شباك اجلريمة املنظمة واإلدمان واجلنس والقتل.

2 . 1 . 3 العوامل اجلاذبة للهجرة للمملكة العربية السعودية 
وعالقتها بظاهرة هتريب األطفال واالجتار هبم

أواًل: عوامل اجلذب الرئيسة للمملكة العربية السعودية
تش�ري تقاري�ر منظمة اهلج�رة الدولية إىل أن أس�باب اهلجرة م�ن بلد إىل 
آخر، تعتر متقاربة إىل حد كبري يف مجيع احلاالت، ولذلك أمكن تصنيفها إىل 
عوام�ل جذب وعوام�ل طرد، فأما عوامل اجلذب فتتمث�ل يف: ارتفاع جودة 
التعلي�م والتكنولوجي�ا، والرفاهية، واالس�تقرار الس�يايس والبيئي، ووجود 
احلرية الدينية والثقافية، وارتفاع األجور، وزيادة الطلب عىل األيدي العاملة، 
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وتقدير الفكر والعم�ل واإلنتاج، ووفرة املوارد الطبيعية. وأما عوامل الطرد 
فتظهر يف: انخفاض جودة التعليم والتكنولوجيا، والفقر، وعدم االس�تقرار 
الس�يايس والبيئ�ي، وانعدام احلري�ة الديني�ة والثقافية، وانخف�اض األجور، 
وانخفاض الطلب عىل األيدي العاملة، وعدم تقدير الفكر والعمل واإلنتاج، 

وندرة املوارد الطبيعية )منظمة اهلجرة الدولية، 2005م(.

وأشار املطري إىل اش�رتاك اململكة يف عوامل اجلذب العاملية، والتي من 
أمهه�ا: توافر فرص العمل، وارتفاع األجور، وتوافر الس�كن اجليد واملرافق 
اجلي�دة، وتواف�ر فرص التعليم بأنواع�ه املختلفة، وتواف�ر اخلدمات الصحية 
اجلي�دة، وتوافر ح�رف الصناعة والتج�ارة املتقدمة، وكذل�ك توافر جوانب 

الرتويح والتسلية عن النفس)املطري، 1998م، 114-98(.

وأش�ار الثاميل واملطري إىل أن مناطق الرياض ومكة املكرمة و الرشقية، 
كان�ت من أهم مناطق اجل�ذب للهجرة الداخلية واخلارجية عىل حد س�واء، 
فف�ي منطقة الرياض توجد عاصمة الدولة الرياض والتي ترتكز هبا وزارات 
الدول�ة، وكذلك الدوائر احلكومية املختلفة إضاف�ة لكوهنا العاصمة الثقافية 
للمملكة لوجود جامعتني هبا، باإلضافة لعدد من الكليات واملعاهد املختلفة 
واملكتب�ات العامة مع احتوائها عىل مناطق صناعية وجتارية مهمة، إىل جانب 
نقط�ة مهم�ة وهي ارتفاع األج�ور فيها نظرًا لكوهنا منطق�ة ذات اقتصاديات 
عالية، أما منطقة مكة املكرمة، فتضم العاصمة املقدس�ة للدولة وللمس�لمني 
والتي جتتذب الس�كان ليس من داخل الدولة فقط، وإنام من خارجها أيضا، 
هذا بجانب وجود مدينتي جدة، ميناء الدولة الرئيس، وكذلك الطائف، أحد 
أهم املناطق السياحية باخلليج العريب. وبالنسبة للمنطقة الرشقية، فيكفي أهنا 



95

حتت�وي عىل صناعة البرتول، الرشي�ان احليوي واملهم القتصاد البالد)الثاميل، 
1991م، 10-35( )املطري، 1998 م، 110( .

أنامط اهلجرة إىل اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية دولة ذات خصائص جغرافية ودينية واجتامعية 
واقتصادية جتعلها هدفًا للهجرة من جهات عدة، كام أن هذه اخلصائص ذاهتا 
جتعلها عرضة لكل من نوعي اهلجرة الرشعية وغري الرشعية؛ فاهلجرة الرشعية 
املتمثل�ة يف العاملة النظامية هي النمط الس�ائد يف اململك�ة، غري أن النمط غري 
الرشع�ي، والذي بقي إىل فرتة كبرية س�ائدًا إىل جان�ب النمط الرشعي يمثل 
أيض�ًا تواج�دًا قد يصل إىل املليون متخلف عن احل�ج والعمرة والزيارة، وال 
توجد إحصائيات رس�مية عن عدد املتسللني عر حدود اململكة، وخصوصًا 

احلدود اجلنوبية التي تستمر حماوالت التسلل من خالهلا يوميًا. 

وعمومًا، فإن اهلجرة إىل اململكة تأخذ ش�كليها الرشعي وغري الرشعي، 
واهلجرة غري الرشعية ال ُيشرتط أن يكون دخوهلا بطريق غري رشعي، وإنام قد 
يدخل أصحاهبا اململكة عر تأشريات رسمية للحج أو العمرة أو الزيارة، ثم 
يتخلفون عن السفر يف املوعد املحدد هلم وفق نظام التأشرية، بام جيعل بقاءهم 
يف البالد غري رشعي. وقد يكون الدخول نفس�ه بطريق غري رشعي كالتس�لل 
والتهري�ب ع�ر احلدود الري�ة والبحرية املمت�دة، أو الدخ�ول بوثائق مزورة 

كتأشريات احلج والعمرة التي يتم الكشف عن كثري منها يف منافذ الدخول.

ويعت�ر التهري�ب ع�ر احل�دود اليمني�ة الس�عودية أبرز مظاه�ر اهلجرة 
غ�ري الرشعي�ة باململك�ة، وغالبًا م�ا يكون األطف�ال هم الرشحي�ة األكر هلذا 
التهري�ب، حيث يتم هتريبهم عر احلدود، ثم االنتقال للعمل داخل اململكة، 
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أو لالس�تغالل من قبل عصابات هتريب األطفال الذين يستغلوهنم يف أعامل 
التهري�ب والتس�ول واألع�امل الزراعية والرع�ي، وقد يس�تغلوهنم يف أعامل 
جنس�ية، أو غريها م�ن األعامل التي تتناىف مع نظ�ام اململكة وقيمها ومع قيم 
الطفول�ة وبراءهت�ا، وه�و يمثل أح�د التحديات القائم�ة اليوم أم�ام كل من 

املسؤولني.
اجلذب االقتصادي للهجرة إىل اململكة

يعتر عنر اجلذب االقتصادي أحد أهم العنارص التي أدت إىل اتس�اع 
دائرة اهلجرة إىل اململكة العربية الس�عودية، وقد بدأت هذه اهلجرة يف الواقع 
من�ذ دخ�ول اململك�ة مرحلة اقتصادي�ة واجتامعي�ة جديدة يف أواس�ط القرن 
العرشي�ن امليالدي، وتس�ارعت كث�ريًا لبضع س�نوات، ثم فرتت نس�بيًا منذ 
1956م حتى 1962م، لتعود إىل التزايد املس�تمر من جديد بعدما اس�تقرت 
األس�س االقتصادية احلديثة للمملكة )الرشي�ف، 1415ه�، 145( وازداد 
تسارع اهلجرة إىل اململكة يف السبعينيات بسبب خطط التنمية الطموحة التي 
تبنتها اململكة يف أوائل عقد السبعينيات، وما اقرتن هبا من احلاجة احليوية إىل 
الق�وى العاملة األجنبي�ة، وارتباط ذلك بارتفاع عائ�دات النفط حتى وصل 
عدد املهاجرين إىل اململكة يف بعض الفرتات إىل 40٪ من إمجايل عدد السكان 

)الفاريس، 1418ه�،293(.

لقد كان للطفرة االقتصادية أثرها الكبري عىل التنمية يف كافة أوجه احلياة 
يف اململك�ة، وتبع الطفرة االقتصادية طفرة اجتامعية نتجت من حتس�ن أحوال 
املعيش�ة، وزيادة األجور والرواتب، والرفاهية االجتامعية للمجتمع، والذي 
انعكس عىل املقيمني باململكة من املهاجرين إليها، فاستفادوا من هذه األوجه 
مجيعها، ومن حتس�ن األوضاع االقتصادية، وم�ن التعليم واخلدمات واملرافق 
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بطريق عادلة، أدت إىل رغبة الكثري منهم يف االستقرار باململكة لفرتات أطول، 
وإىل رغب�ة الكثري أيضًا يف اهلجرة إىل اململك�ة بعدما ظهرت به الصورة العامة 
للتنمي�ة باململكة خالل هنايات القرن الراب�ع عرش اهلجري، حتى أصبح عدد 
اجلنسيات املهاجرة للعمل يف اململكة »ما يزيد عىل 100 جنسية، ووصلت يف 

بعض األعوام إىل 119 جنسية« )الفاريس، 1418ه�، 299(. 

ويبدو العنر االقتصادي أه�م عنارص جذب اهلجرة للمملكة العربية 
الس�عودية، وذل�ك من خالل ما ُيالح�ظ من ارتباط اهلجرة أساس�ًا بالوضع 
االقتص�ادي يف اململك�ة، حيث تنش�ط يف ف�رتات النمو االقتص�ادي الكبري، 
وتنخف�ض يف ف�رتات الرك�ود االقتص�ادي. ه�ذا إىل جانب أن أكث�ر مناطق 
اجلذب يف اململكة هي املناطق ذات الوضع االقتصادي املرتفع، سواء الدائم 

أو املوسمي. 
اجلذب االجتامعي للهجرة

م�ن أهم خصائص املجتمع الس�عودي أن�ه جمتمع متدين ،يعت�ز بانتامئه 
لإلس�الم ، وتقوم الروابط الرئيسة فيه عىل العقيدة التي جتمعه بكافة شعوب 
الع�امل اإلس�المي يف رابطة قوية ه�ي رابطة األخوة، تل�ك الرابطة التي تقوم 
َ ُقُلوهِبِْم َل�ْو َأنَفْقَت  ع�ىل مجلة من األس�س أمهها الرمحة وامل�ودة ﴿َوَألََّف َب�نيْ
ُه َعِزيٌز  َف�تْ َبنْيَ ُقُلوهِبِ�مْ َوَل�ِك�نَّ اهلّلَ َألََّف َبْيَنُه�مْ إِنَّ ا َألَّ َم�ا يِف اأَلْرِض مَجِيع�ًا مَّ
َحِكي�ٌم﴿63﴾﴾ )األنف�ال( يدعم ذل�ك الكثري من الكرم والس�خاء وحب 
اإلنفاق يف س�بيل اهلل تعاىل وابتغاء مرضاته اس�تجابة لقوله تعاىل ﴿ َلن َتَناُلوْا 
ٍء َفإِنَّ اهلّلَ بِِه َعِليٌم﴿92﴾﴾ )آل  وَن َوَما ُتنِفُقوْا ِمن يَشْ اْل�ِرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا مِمَّا حُتِبُّ
عم�ران( ما أدى لكفالة مجيع الذين يعيش�ون وس�ط هذا املجتمع والش�عور 
باألم�ان واالس�تقرار يف ج�واره؛ وقد نام ه�ذا التكافل وازداد يف ظل ش�عور 
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املجتمع السعودي أنه يتقرب بذلك إىل اهلل تعاىل، ما جعل هذا التكافل يقوم 
عىل أس�س من املحبة والرمحة والقناع�ة والرضا، وجعله بعيدًا كل البعد عن 

الظهور واملامراة والرياء.

أض�ف إل��ى ذلك س�امت املجتم�ع الس�عودي العربية القويم��ة الت�ي 
اجتمع�ت م�ع أخالق اإلس�الم فكونت لديه جمموعة م�ن القيم واألخالق 
والع�ادات احلمي�دة يف التعامل م�ع الضيف وإكرام الغريب، وهو ما ش�كل 
واح�دًا م�ن عوامل اجل�ذب للهج�رة إىل اململك�ة، وأتاح لنحو س�تة ماليني 
مهاجر يمثلون 26.1٪ من س�كان اململكة )مصلح�ة اإلحصاءات العامة، 
2007م، 16( أن يعيش�وا وسط املجتمع الس�عودي يف وئام وسالم ورعاية 
واهتامم، من منطلق تلك اخلصائص اإلس�المية والعربية األصيلة التي يتمتع 

هبا املجتمع السعودي.

ولع�ل ه�ذا اجلانب يرز بوض�وح عندما ال نرى ذل�ك التاميز يف مظاهر 
احلياة بني الس�عوديني وغريهم، وال تلك العنري�ة التي قد تتضح يف بلدان 
أخ�رى من ع�زل األجانب عن املواطن�ني، أو ختصيص أحياء أو مس�اكن أو 
نح�وه من وجوه التميي�ز، بل يعيش املغرتب جنبًا إىل جنب يف نفس األحياء، 
ويف نف�س البناي�ات دون وج�ود أي حواج�ز أو قي�ود متن�ع م�ن اندماجه يف 
املجتمع، ما جعل حياة االغرتاب أس�هل للكثريين من املغرتبني، وخصوصًا 
العرب املس�لمني الذين شعروا أهنم يعيش�ون حياهتم االجتامعية كاملة، وأن 
التواصل االجتامعي يمتد هبم يف املجتمع السعودي. وال يمنع هذا أن توجد 
أحي�اء يغلب عىل س�كناها الع�رب أو املغرتب�ون، وهذا يعود باألس�اس إىل 
عوام�ل اقتصادية ترتبط بدخل الفرد وقربه من مكان العمل ومتوس�ط إجيار 

املسكن وغري ذلك.
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وقد تأثر املجتمع الس�عودي كثريًا هبؤالء املهاجري�ن وعاداهتم وأنظمة 
حياهت�م، وتأثر أيضًا ه�ؤالء املهاج�رون باملجتمع الس�عودي وبأنامط حياته 
وتدين�ه وخصائص�ه االجتامعية، فحدث�ت عمليات تبادل اجتامعي واس�عة، 
ربام بعضها س�لبي، ولكنها يف جمملها عمليات إجيابية مهمة للنمو احلضاري 

واالجتامعي والثقايف بني الشعوب واملجتمعات ذات اخلصائص املتقاربة.

اجلذب الديني وأنظمة احلج والعمرة

ُتع�رف اململك�ة العربية الس�عودية بخصوصيتها املتمي�زة التي تنفرد هبا 
بني بالد املس�لمني من جهتني؛ أوالمها: االرتباط بني الدين والدولة، والذي 
تفتخر به حكومة وش�عب اململكة، وثانيهام اخلصوصية التارخيية التي تتجىل 
يف احتض�ان اململك�ة ألقدس بق�اع األرض يف مك�ة املكرمة واملدين�ة املنورة 

)السامري، 1419ه، 1(.

ومتث�ل هذه اخلصوصية عامل جذب مهم لكثري من املس�لمني يف العامل، 
والذي�ن حيبون جم�اورة بيت اهلل احلرام، والش�عور باحلري�ة يف أداء عباداهتم، 
دون وجود قي�ود أو اضطهادات، وأداء فريضة احلج، والتمتع بأداء العمرة، 
والصالة يف املس�جد احلرام واملسجد النبوي، وإىل جانب ذلك وجود مصدر 

دخل جيد مقارنة بدخوهلم يف بلداهنم. 

وفض�اًل ع�ن رغبة الكث�ري من املس�لمني يف اهلج�رة إىل اململك�ة للعمل 
واملج�اورة والعبادة، فإن هن�اك أعدادًا كبرية تدخل عن طريق احلج والعمرة 
وتتخلف للعمل باململكة بطريق غري رشعي، ما جيعل خاصية اجلذب الديني 
ذات إطاري�ن، إطار قانوين أو رشعي، يتمث�ل يف الذين يدخلون بعقود عمل 
رسمية مجعًا بني العمل والعبادة، وآخرين يدخلون بتأشريات احلج والعمرة، 

ويتخلفون عنها للعمل. 
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وال متث�ل الفئ�ة األوىل مش�اكل ُتذك�ر للمملك�ة، كوهنا توض�ع يف إطار 
قان�وين، وتلتزم بالضواب�ط التي تضعها اجلهات املختص�ة هلم، كام أهنا حترتم 
الوضع االجتامعي وتندمج فيه. بينام تعتر الفئة الثانية غري قانونية، وال يمكن 

وضعها يف إطار قانوين لتخفيها، وصعوبة تتبعها دون مشاركة املواطنني.

وق�د س�عت اململك�ة لوضع قوان�ني وأنظمة حت�د من ح�االت التخلف 
هذه، فصدر ق�رار جملس الوزراء بتاري�خ 1420/6/10ه� بتنظيم خدمات 
املعتمرين وزوار املس�جد النبوي الرشيف القادمني م�ن خارج اململكة، وبدأ 
العمل الفعيل هبا بتاريخ 1422/1/1ه�، حيث تم إصدار تراخيص ملامرسة 
أع�امل خدم�ات املعتمري�ن ألكث�ر م�ن 236 مؤسس�ة ورشكة وف�ق رشوط 
ومعاي�ري حتد من ختل�ف املعتمرين )البار، 1422ه��، 4(، ويف عام 1426ه� 
ت�م إق�رار نظام جدي�د للعمرة ملن هم دون س�ن األربعني، واس�تند النظام يف 
املنع ملن يدخلون بتأش�ريات فردية، وال يقر النظام الذين يدخلون عن طريق 
احلمالت املنظمة والرشكات والتأشريات التي يتم احلصول عليها للجمعيات 
واملجموع�ات املتخصص�ة يف احل�ج والعمرة، وتم ختصيص ع�دد من الدول 
هبذا القرار، كان منها: باكستان  � واليمن  � ومر � والسودان  � وبنجالديش  

� واهلند )اللحياين، 1428ه�، 22(. 

متها يف الغالب،  ومع كون األنظمة اجلديدة قد حّدت من املشكلة وحجَّ
وأن ال�دول العربية واإلس�المية قد تقبلتها وس�اعدت اململك�ة عىل تطبيقها 
يف بالدها، إاّل أن املش�كلة ما زالت قائمة بس�بب بعض املامرس�ات سواء من 
بع�ض املواطنني، أو لتقصري من مؤسس�ات الطواف�ة، أو أن األنظمة املتخذة 
م�ا زالت تع�اين من ثغ�رات قانونية يتم اس�تغالهلا للتخل�ف، أو عدم مباالة 
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املتخلف برتك أوراقه الثبوتية وجواز سفره لدى مؤسسة الطوافة، والتخلف 
يف أي مكان يؤويه للحج أو للعمل، ثم عند العودة يقوم بإصدار وثيقة سفر 

من سفارة بالده يسافر بموجبها )اللحياين، 1428، 23(.

وأخريًا فقد عمدت اململكة إىل تطبيق نظام البصمة اإللكرتونية، والذي 
هيدف ضمن العديد من األهداف إىل احلد من دخول َمْن س�بق هلم التخلف 
ضم�ن نظام احلج والعمرة أو الزيارة، إذ يمنع النظام دخول هؤالء إىل البالد 

بأي نظام تأشرية ملدة مخس سنوات من خروجهم من اململكة.

احلدود الطبيعية وأثرها يف اهلجرة غري الرشعية للمملكة

يمكن تقدير احلدود الس�عودية من مجيع اجلهات ب� )6760كم( تقريبًا، 
منه�ا نح�و )4430كم( حدود بري�ة تتاخم الدول العربية الث�امين: الكويت، 
والع�راق، واألردن م�ن الش�امل، وقطر والبحري�ن، واإلم�ارات وعامن من 
ال�رشق، واليم�ن م�ن اجلن�وب. يضاف إليه�ا نح�و 2330كم م�ن احلدود 
البحرية. وهي حدود طويلة جدًا كام هو واضح )الرشيف، 1415ه، 28(.

وتعت�ر احل�دود الطويل�ة والواس�عة كح�دود اململك�ة عوام�ل جذب 
للهجرة غري الرشعية إىل أراضيها، وخصوصًا أن هناك جداًل واس�عًا وكبريًا 
حول عمليات التسلل التي جتري عىل احلدود اليمنية السعودية، وهي حدود 
طويل�ة تصل إىل نح�و 1300كم، وال يمك�ن مراقبتها بالدوري�ات والنقاط 

التفتيشية بطريقة مستمرة، األمر الذي جيعلها عاماًل جاذبًا للمتسللني.

ووفقًا للدراس�ة التي أجراها املركز اليمني للدراس�ات والعمل بني 22 
أبريل و5 مايو 2004م بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ونرشها موقع سويس 
انف�و، فإن ظاه�رة هتريب األطف�ال من اليم�ن للمملكة العربية الس�عودية، 
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وباألخص من مقاطعات حجة واملحويت، ش�هدت ازديادا الفتا يف أعقاب 
حرب اخلليج األوىل. كام أظهرت الدراس�ة أن عملية هتريب هؤالء األطفال 
غالبا ما تتم بعلم وموافقة األهل، حيث اعرتف 82.4 ٪ من س�كان مناطق 
www.swissinfo.( حج�ة واملحويت أن هل�م أطفاال يعملون يف الس�عودية

.)org

ونرشت جريدة 26 سبتمر اليمنية بتاريخ 3 مارس 2007م أن عمليات 
التهريب البرشية، وخصوصًا هتريب األطفال عر احلدود اليمنية الس�عودية 
عملي�ة ال تتوق�ف يوميًا، وأنه خالل ش�هر فراير فقط ت�م إحباط 62 حماولة 
لتهري�ب أطفال ع�ر حدود إىل الس�عودية، إىل جانب أربع حماوالت تس�لل 
لصومالي�ني عر الرشيط الس�احيل، حيث هيب�ط الصوماليون عىل الس�احل 

اليمني، ثم يتسللون إىل احلدود السعودية.

ويف تقرير ملنظمة اليونيس�يف أشار التقرير إىل أن مسألة هتريب األطفال 
ع�ر احل�دود اليمنية إىل اململك�ة العربية الس�عودية حتول�ت إىل ظاهرة خميفة 
وحقائقه�ا مقلق�ة، معت�رة أن�ه ليس ل�دى الس�لطات اليمني�ة أي مؤرشات 
حقيقي�ة عىل هذه الظاهرة املتنامية. ويش�ري تقرير أصدرت�ه املنظمة مؤخرًا إىل 
أن عدد األطفال املرحلني خالل ش�هور فقط عر منفذ حرض احلدودي بلغ 
9 آالف و765 طفال وطفلة هم ما بني 13-14 عامًا وبنسبة 30.5٪، ومن 
سن 15-16 عامًا بنسبة 20.3٪، ومن 11-12 عامًا بواقع 18.6٪، بينام 
سن 9-10 سنوات بنسبة 15.3٪، ومن 7-8 سنوات قدرت النسبة بنحو 
11.9٪، وم�ن 17-18 عام�ًا ما نس�بته 3.4٪، وأش�ارت البيانات إىل أن 

نسبة الذكور بلغت 96.6٪ واإلناث ٪3.4.

كام كشف تقرير احد املراكز املؤقتة للطفولة وهو تابع للحامية االجتامعية 
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املؤقت�ة يف مديري�ة )ح�رض( يف تقريرها الس�نوي للع�ام 2006م أن من تم 
اس�تقباهلم واملودع�ني خالل العام امل�ايض يف هذا املركز فق�ط )796( طفاًل 

.)www.iom.int(

وتش�ري التقاري�ر عن اليونيس�يف، والتحقيق�ات الصحفية أن املش�كلة 
باس�تمرار أن هؤالء األطفال هُيربون أصاًل لغرض التسول، وقد يتحول هذا 
الغرض إىل اس�تغالل جنيس م�ن قبل املهربني، وإىل اس�تخدامات أخرى يف 

هتريب املخدرات واالجتار هبا.

م�ن ذلك يتض�ح أن اتس�اع رقع�ة اململكة وط�ول احلدود الكب�ري يؤثر 
بدرجة ملحوظة يف بروز ظاهرة التس�لل وهتريب األطفال، كأحد أهم أنامط 

اهلجرة غري الرشعية إىل اململكة العربية السعودية.

اجلغرافي�ة،  اخلصائ�ص،  م�ن  ع�دد  خ�الل  م�ن  أن�ه  يتض�ح  ك�ام 
واالقتصادية،والديني�ة، واالجتامعية يمكن اعتبار اململكة العربية الس�عودية 
دول�ة جاذبة للعاملة من كاف�ة أقطار األرض، وخصوصًا البالد اإلس�المية، 
وحتدي�دًا ال�دول العربي�ة التي يعتر مهاجروه�ا أن هناك وح�دة جتمع بينهم 
وبني شعب اململكة العربية السعودية، نظرًا لوحدة اللغة والعقيدة، وتقارب 
العادات والتقاليد واملحافظة النابعة من تعاليم الدين اإلس�المي وخصائص 
العروبة التي يأنس من خالهلا العريب للعريب واملسلم للمسلم، هذا إىل جانب 
القرب اجلغرايف، وس�هولة االنتق�ال بني اململكة وال�دول العربية، بل وكافة 

دول العامل.

ومل جي�د املجتمع الس�عودي حرج�ًا يف وجود ه�ؤالء بينه�م، فاملجتمع 
الس�عودي جمتمع يتسم بأخالق وعادات جتعل كل غريب وقريب يف موضع 
ترح�اب لديه، وتفرض عليه مس�اعدته والعناية به. هذا إىل جانب أن هؤالء 
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ق�د س�اعدوا املجتم�ع يف فرتة التنمي�ة، وما زال�ت عملية التنمي�ة تعتمد عىل 
الكثري منهم يف جماالت خمتلفة رغم توجه املجتمع نحو السعودة. 

لق�د مثل�ت اهلجرة إىل اململك�ة هدفًا لدى الكثريين مم�ن حلموا باجلمع 
بني حتسني الوضع االقتصادي، وبني جماورة احلرمني الرشيفني، وأداء فريضة 
احل�ج والعمرة. ويف نفس الوق�ت مثلت هدفًا اقتصاديًا جم�ردًا لدى غريهم، 
وخصوصًا من غري املس�لمني، م�ن خمتلف الدول التي يتع�دى تعدادها مائة 

جنسية من خمتلف بالد العامل. 

واهلجرة للمملكة مرهونة بنظام العمل والعامل وقوانينه، أي أهنا ليست 
هج�رة لغرض اجلنس�ية، أو لغرض اللج�وء، فاململكة ال تدع�م أي نوع من 
أن�واع اهلج�رة غ�ري نظام االس�تقدام لغ�رض العم�ل، وتتيح لبع�ض هؤالء 
املهاجري�ن إليها لغ�رض العمل يف مهن معينة، ووفق نظ�ام رواتب معني أن 

يستقدموا أرسهم للعيش معهم يف اململكة.

ونظ�رًا لطول ح�دود اململكة، وس�عة أراضيه�ا، فإن عمليات التس�لل 
ع�ر احل�دود الري�ة أو البحري�ة ال يمك�ن منعه�ا متام�ًا، وإنام يتم احل�د منها 
ق�در املس�تطاع، ليبقى هؤالء املتس�للون إىل جانب املتخلف�ني عن نظام احلج 
والعم�رة والزيارة كطرف من أط�راف اهلجرة يمثلون النمط غري الرشعي يف 

هذا املجال. 

عل�اًم أن عمليات التس�لل والتهريب التي تتم ع�ر احلدود، وخصوصًا 
احل�دود اجلنوبية،عمليات هتريب لألطفال، والذين يدخلون اململكة لغرض 
العمل، وغالبًا ما يتم اس�تغالهلم لغرض التس�ول، أو ربام يف عمليات هتريب 
املخ�درات واالجت�ار هب�ا؛ ه�ذا إىل جانب م�ا يتم اإلش�ارة إليه م�ن حاالت 
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االس�تغالل اجلنيس من قب�ل املهربني الذين يتاجرون هب�ؤالء األطفال بكافة 
األشكال التي توفر هلم ربحًا ماديًا. 

وع�ىل الرغم م�ن توجهات اململكة للحد من كافة أش�كال الوجود غري 
النظامي، وعمليات التهريب والتسلل .. وعىل الرغم من األنظمة والقوانني 
الت�ي تس�نها اململك�ة، والت�ي كان آخره�ا قانون العم�رة اجلدي�د، والبصمة 
اإللكرتوني�ة، إاّل أن وجود املهاجرين غ�ري الرشعيني يف اململكة يمثل ظاهرة 
وف�ق م�ؤرشات منظمة اهلج�رة الدولية، حتت�اج إىل عناية خاص�ة، خصوصًا 
األطف�ال الذين يتم اس�تغالهلم، والذين يالحظ أهنم يف تزاي�د وأن تزايدهم 

يرتبط غالبًا باملواسم.
ثانيًا: وعي املجتمع بظاهرة هتريب األطفال واالجتار هبم، ودور ذلك يف 

تزايد الظاهرة
إن أح�دًا ال يزعم أن أفراد املجتمع يتغاضون عن عمليات االجتار، ألن 
النخوة واملروءة، وحب اخلري ال يتفق مع السكوت أو الصمت عىل استغالل 
األطفال، غري أن عدم فهم أبعاد القضية عىل أهنا عملية جتارة هبؤالء األطفال، 
وإدراك األمر عىل أنه مساعدة وتكافل اجتامعي، وما ينشأ عنه من ميل داخيل 
للمس�اعدة تقرب�ًا هلل تعاىل، ه�و الذي يؤدي إىل التعاطف م�ع هذه احلاالت، 
وذلك فقط يف حاالت دون أخرى، كحاالت التس�ول  حتديدًا، وأما ما يعلم 
ب�ه املجتمع، مس�ترتًا كان أو ظاهرًا من حاالت االس�تغالل اجلنيس، ونحوه 
من األغراض املشينة، كاستغالل األطفال لالجتار يف املخدرات ونحوه، فإن 
املجتم�ع، وإن صمت بعضه، ال يصمت كله أب�دًا، وتتحرك جهوده للقضاء 
ع�ىل هذه الصور التي قد تفس�د أعض�اًء آخرين هم أبن�اء وإخوان وأخوات 

وزوجات وبيوت تتأثر بكل ما يدور حوهلا ويمس كياهنا. 
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إن مفه�وم االجت�ار بالبرش مفه�وم معقد إىل حد كب�ري، وخصوًصا لدى 
عامة الناس، لكونه يش�ري وفق ثقافة الناس الس�ائدة إىل تلك الصور القديمة 
عن العبودي�ة، ومتلك العبيد والتجارة فيهم، وهذه صورة يس�تبعدها الناس 
عن أذهاهنم، وال يمكن أن يستوعبوها هبذا البعد ملا فيه من آليات ال تتفق مع 
احلارض الذي نعيشه ويعيشونه، والنعدام الشواهد والسوابق يف هذا اإلطار، 
األمر الذي جيعل الصورة ترتبط عندهم غالبًا باحلاجة والعوز والفقر، ونحو 
ذل�ك م�ن الظ�روف القهري�ة التي حت�وج الناس للمس�اعدة، ويضط�ر معها 

املورسون واملحسنون لإلنفاق والتصدق. 

إن ه�ذا الغم�وض يف فهم أبعاد قضي�ة االجتار باألطف�ال ال ينحر يف 
احلقيقة يف العامة فقط، وإنام يتس�ع ليش�مل النخبة املثقفة قبل الش�عوب، بل 
وبع�ض احلكوم�ات وال�وزارات الت�ي ما زالت ال تس�توعب فك�رة االجتار 
بالبرش، فقد أشار تقرير منشور عىل موقع عامن نت بتاريخ 10سبتمر 2008م 
أن حقوقيني انتقدوا موقف حكومة عامن وبعض الوزراء من ترحيهم بأن » 
مفهوم االجتار بالب�رش غري واضح« )www.ammannet .net(، إن املفهوم 
قد ال يكون واضحًا للبعض بسبب عدم احتكاكهم املبارش بأبعاده، أو لكون 
هذا النوع من االجتار بالبرش ما زال يف بعض الدول طي الكتامن، ويف بعضها 
اآلخ�ر يركز عىل جوانب من االجتار كاالس�تغالل اجلزئي، ويف بعضها تدور 
ه�ذه التجارة يف اخلف�اء، وال تكاد يعلم هبا أحد س�وى األجهزة األمنية التي 

تكافح ما يظهر منها.  

ك�ام أن الدراس�ات التي تناولت املوضوع يف غالبه�ا حديثة، بام يعني أن 
االهت�امم باملوض�وع جاء متأخرًا، وس�بب تأخ�ره هو أن القضية مل تس�تفحل 
وتس�ترشي س�وى منذ ع�دة س�نوات ال تتعدى العق�د الواح�د، ومل تكتمل 
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معلوماهت�ا وأطره�ا للباحثني من قبل ذل�ك، كام أهنا مل حُت�د بقوانني واضحة 
أيضًا إاّل مؤخرًا وحتديدًا مع الروتوكول امللحق باتفاقية بالريمو 2000م.  

وحتى هذه الدراس�ات التي بدأت تتن�اول موضوع االجتار بالبرش فإهنا 
تدور يف إطار النظام األمني والقانوين ضمن أبعاد اجلريمة املنظمة، كام تش�ري 
لذلك دراسة الكتبي  والتي أوضحت أن مفهوم االجتار بالبرش يدخل ضمن 
إط�ار اجلريم�ة املنظمة والت�ي تندرج حتت إط�ار األعامل اإلجرامي�ة احلديثة 

)الكتبي، 2006م،4(. 

وه�ذه مفاهيم كبرية عىل أفراد املجتمع العادي، ال يمكنه أن يس�توعبها 
هب�ذه الصيغ�ة التي تربط بني هذا الطفل املتس�ول وبني اجلريم�ة املنظمة التي 

تعني عصابات ومافيا وأبعادًا كبرية. 

ه�ذا إذا اعترنا أن املجتمع يعلم بالفعل عن هذه الدراس�ات وإجرائها 
ونتائجها، إذ أن الغالب أهنا دراسات حمدودة االستفادة، وال يوجد هلا توجه 
إعالم�ي إرش�ادي، إذ ال توجد إىل اليوم قنوات إعالمي�ة مفتوحة لبث نتائج 
الدراسات والبحوث التي جتري يف املجاالت املختلفة، وما ُيعلن عنه يف هذا 

املجال فهو عينات ال متثل أي نسبة حقيقية يف جمال البحث العلمي. 

فل�م يب�ق إاّل دور اإلعالم التثقيف�ي ليبر املجتمع بأبع�اد هذه القضية 
وحيثياهت�ا، وحي�ث إن دور اإلعالم ضعي�ف بدرجة كبرية يف إبراز مش�اكل 
املجتمع احلقيقية، وكذلك املش�اكل الدولية الت�ي تؤرق اجلمعيات واهليئات 
احلقوقية يف العامل وترتبط بحقوق اإلنسان، فإنه ال يتوقع للمجتمع أن يستفيد 
إعالميًا حول قضية االجتار بالبرش، والتي إن وردت عرضًا يف بعض وسائل 
اإلعالم، فإهنا عبارة عن أخبار لفعاليات، أو أنش�طة واحتفاالت بخصوص 
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يشء م�ن هذا القبيل، أما وجود برامج تفاعلية وتوجيهية وإرش�ادية موجهة 
للمجتمع لتبصريه بالقضية وحقائقها ودوره يف مواجهتها، فهذا ال يتوفر عىل 

نطاقنا العريب واإلسالمي. 

هذه األبعاد واحليثيات السابقة تشري يف مجلتها وتفصيلها إىل أن املجتمع 
ال يع�ي أبع�اد قضية االجت�ار باألطف�ال، وال يتوقع أف�راد املجتم�ع غالبًا أن 
انتش�ار األطفال املتسولني، واألطفال البائعني عند اإلشارات واألسواق هو 
ص�ورة من صور االجتار هب�م، وأن معظم هؤالء يعملون يف تنظيامت يقودها 
أش�خاص يتولون مج�ع حصيلتهم يومي�ًا وتوجيههم نح�و األماكن اجلديدة 
واهلامة، والتحايل إلخراجهم يف حال القبض عليهم من قبل مكاتب التسول 

أو اجلهات األمنية املسؤولة.

بل قد يتخطى األمر هذا لنجد رجل أمن يتعاطف مع طفل متس�ول أو 
طف�ل بائ�ع، غري متوقع أيضًا أنه قد ينقذ هذا الطفل من براثن ش�بكية منظمة 

تتاجر به. 

من خالل ذلك يتضح أن التعاطف املجتمعي س�بب رئيس من أس�باب 
انتش�ار التس�ول والباعة اجلائلني من األطفال، وغريها من الصور األخرى، 
ولذل�ك فإن�ه أيض�ًا يمثل س�ببًا غري مب�ارش من أس�باب نمو ظاه�رة هتريب 
األطف�ال واالجت�ار هب�م، ألن مش�اعر العط�ف والش�فقة، وإعط�اء هؤالء، 
وبس�خاء يف بع�ض األحيان كقربى هلل س�بحانه وتع�اىل، يبقي هل�ذه التجارة 
وجودها وأسباب استمرارها، وتطورها،وتغيري خططها لالستفادة القصوى 

من عطاء املجتمع وشفقته وعطفه.

ويش�ري تقرير نرشت�ه جريدة الري�اض إىل أن ظاهرة التس�ول يف اململكة 
أصبحت ظاهرة تقوم باس�تدرار عطف الناس، وأن املتس�ولني ومن وراءهم 



109

ينظمون ذلك العمل يف مواطن وأوقات معينة، كاملساجد ومناسبات العبادة 
كشهر رمضان واحلج، ومما جاء يف التقرير أن التسول »قد وصل إىل ساحات 
وأروقة املس�جد احلرام، فتجدهم ينتظرون فراغ الن�اس من عباداهتم لريووا 
هلم حكايات يغلفوهنا بالقصص املحزنة الس�تدرار عطف الناس وحرصهم 
عىل اإلنفاق يف الش�هر الكريم  � رمضان  � مس�تغلني فرصة قدس�ية املكان، 
ورشف الزمان، ما يعطي شعورا للقادمني من خارج البالد بان كثريا من أهل 

هذه البالد أو من يسكنوها يساعدون املتسولني بدفع ما جتود به أنفسهم«.

هذا إىل جانب ما ُيالحظ من انتش�ار األطفال وغريهم من ذوي العاهات، 
والذين ينترشون للتس�ول يف الطرقات واألس�واق، ويف ش�وارع املسجد احلرام 
وس�احاته،  وعىل أبواب املس�اجد وغريها، وهو من أكثر م�ا يلفت انتباه الناس 
ويس�تدر عطفهم، ويبعث عىل أن يقدموا ما جتود به نفوس�هم هلؤالء، والذين مل 
يدفعه�م العوز إىل التس�ول، وإنام دفعتهم العصاب�ات املنظمة التي تتاجر هبم إىل 
ذلك، وليس أدل ع�ىل ذلك من ازدياد أعدادهم وتنظيم مواقعهم )عبدالرمحن، 

2007م، 26(. 

إن الناظر لواقع هؤالء املتس�ولني يدرك أن حاالت ذوي العاهات التي 
يس�تدرون هبا عط�ف الناس وأمواهلم، ه�ي عاهات متش�اهبة بدرجة كبرية، 
م�ا يوح�ى للناظر أهن�ا مصطنعة، وترتكز يف قط�ع أحد األط�راف، وغالبًا ما 
يك�ون ي�دًا من اليدي�ن، ليتمكن الطفل من خدمة نفس�ه بنفس�ه دون احلاجة 
للمس�اعدة، مع م�ا يكون هليئته من تأث�ري عىل عواطف الناس ومش�اعرهم. 
وهن�اك مص�ادر تؤكد أن هناك عصابات يف بعض دول آس�يا وإفريقيا ترسق 
األطف�ال م�ن القرى، وتق�وم بقطع أطرافه�م بإرشاف طبي، وبعد ش�فائهم 
يس�تخرج هل�م جوازات س�فر، ويأت�ون هبم للعم�رة، ويس�لمون لعصابات 

.)www.lakii.com( التسول التي تستغلهم
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إن رحل�ة واح�دة للمس�جد احلرام يف ش�هر رمضان املب�ارك، أو يف أيام 
األعياد عىل امتداد ش�ارع واحد من أي شوارع املنطقة املركزية ستتجىل معها 
ه�ذه الصورة بوض�وح، وس�تمكن الباحث املدق�ق من أن ه�ؤالء األطفال 
يعمل�ون وف�ق تنظي�م وأن هناك م�ن يتابعهم وي�رشف عىل أماكنه�م عىل ما 

يبذلونه من جهد يف استعطاف الناس ولفت انتباههم ونيل صدقاهتم. 

وهن�اك فرق تنت�رش يف املخططات احلديثة خارج مك�ة املكرمة، وتوجد 
س�يارات تق�وم بتنظيمهم وتوزيعه�م يوميًا منذ الصباح الباك�ر، ويتواجد يف 
كل م�كان هل�م م�ن ينظمهم ويرشف عليه�م وجيمع حصيلة التس�ول منهم. 
و»خالل الس�نوات الثالث املاضية طوروا أساليب التسول حيث يعطى كل 
www.lakii.(»متس�ول جهاز جوال لإلب�الغ عن كل صغرية وكبرية حول�ه

.)com

والواض�ح أن املتس�ولني يعلمون » من أين ت�ؤكل الكتف« ويتفننون يف 
اس�تجالب عطف الناس وحثهم عىل الصدقة واملس�اعدة من خالل مواقف 
درامي�ة مصحوبة بعبارات منمقة وأدعية مثل: »اهلل يبارك فيك، اهلل يس�رتك، 
اهلل حيف�ظ ش�بابك، ويوس�ع رزقك«. ورب�ام كان الش�خص يصطحب طفاًل 
فيق�ول املتس�ول داعي�ًا »اهلل حيفظه ل�ك ويصون�ه وخيليه« ورب�ام كان الرجل 
يس�ري مع زوجته فيدعو هلام املتس�ول بأن يديم احلب بينهام وجيمعهام إىل آخر 
العمر، وبعضهم حيفظ أحاديث كحديث »واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف 
ع�ون أخيه«، وهناك عبارات كثرية ومتع�ددة ضمن قاموس معروف، ترتدد 
مفرداته عىل مس�امعنا كث�ريًا يف الطرقات املؤدية إىل املس�اجد وتتكاثف أكثر 
يف »املناس�بات الديني�ة« كيوم اجلمعة وعيد الفطر وعي�د األضحى )إقليعي، 

2009م، 18(.
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ه�ذا املش�هد املتك�رر م�ن مش�اهد التس�ول الت�ي ترتاف�ق م�ع عبارات 
االس�تعطاف والدع�اء وإظه�ار الفاق�ة واحلاج�ة، ت�ؤدي يف النهاي�ة إىل أن 
يتعاطف أفراد املجتمع معهم، متناسني أو جاهلني حكم اإلسالم يف التسول، 
وحتريمه، وذم املتس�ولني، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أن رس�ول اهلل قال: 
»وال�ذي نفيس بي�ده، ألن يأخذ أحدك�م حبله فيحتطب ع�ىل ظهره، خري له 
م�ن أن يأيت رجاًل فيس�أله؛ أعطاه أم منعه« ]متفق علي�ه، واللفظ للبخاري[، 
وروى البخاري أيًضا قوله >: »ومن يس�تعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه 
اهلل، وم�ن يتصر يصره اهلل، وما ُأعطي أحد عطاًء خرًيا وأوس�ع من الصر« 
]رواه البخ�اري برق�م 1400[. وروى البخاري عن عب�داهلل بن عمر ريض 
اهلل عنه�ام قال: ق�ال النبي >: »ما يزال الرجل يس�أل الناس؛ حتى يأيت يوم 

القيامة ليس يف وجهه مزعة حلم« ]متفق عليه، واللفظ للبخاري[.

وقد ُس�ئِل شيخ اإلس�الم ابن تيمية رمحه اهلل: عن السؤال يف اجلامع هل 
هو حالل أم حرام أو مكروه وأن تركه أوجب. فقال رمحه اهلل: أصل السؤال 
حمرم يف املس�جد وخارج املس�جد إال لرضورة، فإن كان به رضورة وسأل يف 
املس�جد، ومل يؤذ أحًدا بتخطيه رقاب الناس، وال بغري ختطيه، ومل يكذب فيام 
يروي�ه، ويذكر من حاله، ومل جيهر جهًرا يرض الناس، مثل أن يس�أل اخلطيب 
واخلطيب خيطب، أو وهم يس�معون علاًم يشغلهم به، ونحو ذلك؛ جاز واهلل 

أعلم )ابن تيمية، 1426ه�، 206/22(. 

وهناك تعميم صادر وموجه من وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�المية 
باململك�ة إىل أئم�ة املس�اجد بع�دم الس�امح للمتس�ولني بفع�ل ذل�ك داخ�ل 
املس�اجد، ويف ذل�ك داللة ع�ىل أن أئمة املس�اجد ال يفعلون ذل�ك خوفًا من 
االنتقاد االجتامعي م�ن املصلني وأفراد املجتمع الذين يفهمون الصدقة بأهنا 
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إن مل ُتع�ط هلم ف�ال ينبغي إيذاؤهم بال�كالم )القريش، 1430ه��( وكثريًا ما 
يتورع أفراد املجتمع عن اهتام املتسولني ، خشية إساءة الظن وارتكاب اإلثم.

فالناس ال يدركون حقيقة حكم اإلس�الم يف التسول ، ومنعه الشديد له 
، ووصوله به لدرجة التحريم، وال يبحثون يف الرشوط واألسباب التي تبيح 
الس�ؤال، وغاية ما يف األمر عند من يس�تهجنونه أهنم يعترون التسول وصًفا 

غري أخالقي، ألن فيه مظنة من يدعي احلاجة، وليس أهاًل لذلك.

م�ن خالل ذل�ك يمكن اعتب�ار املجتمع عنرًا من عنارص املس�امهة يف 
تفيش هذه الظاهرة، ظاهرة التس�ول، وعنر مس�اعد وغري مبارش يف عملية 
االجتار باألطفال دون أن يش�عر، من خالل توجيه صدقاهتم وأمواهلم هلؤالء 

األطفال املتسولني، وأحيانًا خيرج بعضهم زكاته هبذه الطريقة. 

ويس�هم يف زيادة الظاه�رة خصوصية اململكة، وق�دوم ماليني احلجاج 
واملعتمرين سنويًا، وحرص الكثري منهم عىل اإلنفاق يف هذه البقاع الطاهرة، 
قربًا إىل اهلل تعاىل، وهو األمر الذي يصعب تنظيمه، سواء عىل صعيد املواطنني 
واملقيمني، أو احلجاج واملعتمرين، من قاصدي اإلنفاق يف احلرمني، زيادة يف 
األجر، وربام محل البعض منهم أموااًل طائلة وأنفقها هبذه الطريقة، دون وعي 
بأنه يسهم يف ازدهار مشكلة كبرية من مشكالت املجتمعات اإلنسانية اليوم، 
ودون وعي بأن هذا السلوك من املتسولني املمتهنني للتسول هو سلوك حمرم  

جيب أال يعينوا عليه. 

2 . 2  الدراسات السابقة
تعرض الدراس�ة من خالل هذه اجلزئية جمموعه من الدراس�ات العربية 
واألجنبية التي ترتبط بموضوع الدراسة احلالية وتشتمل هذه الدراسات عىل 



113

جمموعة متنوعة من الدراس�ات التي هتتم بظاه�ريت ضحايا اجلريمة واالجتار 
باألطف�ال وهتريبه�م، ثم تق�دم تعليق�ًا وافيًا عىل ه�ذه الدراس�ات وتربطها 

بالدراسة احلالية.

2 . 2 . 1 الدراسات العربية

أوالً: الدراسات املرتبطة بضحايا اجلريمة
دراسة الكردويس، بعنوان: ) اجلمعيات غري احلكومية وضحايا اجلريمة( 
 وقد هدفت الدراس�ة إىل التعرف عىل م�دى االهتامم بضحايا اجلريمة، 
واإلش�ارة لنش�أة وأه�داف وأه�م أنش�طة اجلمعي�ة املرية لرعاي�ة ضحايا 
اجلريم�ة، ث�م صياغ�ة تص�ور إلنش�اء مجعي�ة لضحاي�ا اجلريم�ة يف املجتمع 
اإلم�ارايت، واس�تخدم الباح�ث يف دراس�ته املنه�ج املق�ارن، وق�د توصلت 
الدراس�ة إىل جمموع�ة من النتائ�ج أمهها: أن الرشيعة اإلس�المية قد أرس�ت 
قاعدة تعويض املجني عليه، كام أكدت الدراسة أن االهتامم العلمي بضحايا 
اجلريم�ة بدأ يف النصف الثاين م�ن القرن العرشين، كام أظهرت الدراس�ة أن 
الكث�ري من الضحايا ال يقومون باإلبالغ عن اجلرائم التي تقع ضدهم وذلك 
إما لعدم اهتامم الرشطة هب�م وع�دم ثقتهم بالرشط�ة أو لقلة حجم اخلسائر؟ 

أو لعدم معرفة اجلاين ) الكردويس، 2004م (.
دراسـة الرسحان بعنوان: ) العوامل االجتامعية والنفسية لضحايا العنف 

األرسي (

 وهدفت الدراس�ة للتعرف عىل العوامل االجتامعية والنفس�ية لضحايا 
العن�ف األرسي، وقد اس�تخدم الباحث املنهج الوصف�ي التحلييل وتكونت 
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عينة الدراس�ة مما كتب حول موضوع ضحايا العنف األرسي، وقد خلصت 
الدراس�ة ملجموع�ة م�ن النتائج أمهه�ا ما ييل: )ع�دم إيالء موض�وع ضحايا 
اجلريم�ة والعن�ف األمهي�ة الت�ي يس�تحقها يف الوط�ن الع�ريب، وقل�ة وندرة 
الدراس�ات املتعلق�ة بموض�وع ضحاي�ا العن�ف األرسي يف الوط�ن العريب، 
وأك�دت الدراس�ة ع�ىل وج�ود ضبابية وع�دم وض�وح يف املفاهي�م املرتبطة 
بضحاي�ا اجلريم�ة يف الدراس�ات العربي�ة، أك�دت الدراس�ة أن الس�لطات 
العربي�ة ترك�ز عىل مبدأ عقوبة اجلناة وال تويل ضحاي�ا اجلريمة االهتامم الذي 
يستحقونه، كام أشارت الدراسة إىل أن الطفل واملرأة مها أكثر الفئات تعرضًا 

للعنف األرسي يف املجتمع األردين )الرسحان، 2004م(.
دراسة هالل بعنوان: ) التحليل االجتامعي لضحايا اجلريمة ( 

وقد هدفت الدراسة إىل ما ييل:
� التعرف إىل مدى االهتامم بضحايا اجلريمة س�واء عىل املستوى العلمي 

أو الترشيعي.
� التعرف إىل الظروف والعوامل التي تعرض الضحايا للجريمة ودورها 

يف ذلك.
� التعرف إىل أنامط الضحايا واملعايري التي يتم عىل أساسها تنميطها.

� التع�رف إىل االنعكاس�ات الس�لبية واألرضار التي يع�اين منها ضحايا 
اجلريمة من جراء تعرضهم لإلجرام.

� التعرف إىل أبرز نامذج الرامج العربية اخلاصة بإرشاد الضحايا.
� التعرف إىل واقع الضحايا يف إمارة الشارقة.
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هذا وقد اس�تخدم الباح�ث منهجي حتليل املضم�ون واملنهج الوصفي 
التحلييل وكانت عينة دراس�ته عبارة ع�ن اإلحصائيات اجلنائية الصادرة عن 
رشطة الشارقة خالل الفرتة بني عامي 2000  � 2004م، )هالل، 2006م(.

وقد كانت أبرز نتائج هذه الدراسة ما ييل:
� إن املدخ�ل للتفس�ري العلم�ي الدقي�ق لوق�وع بع�ض األف�راد ضحايا 
للجريم�ة يتحقق من خالل وص�ف الضحايا وتصنيفهم عىل أس�س 
قانوني�ة أو عضوي�ة أو اجتامعي�ة أو ثقافي�ة وكذلك حتدي�د املتغريات 

االجتامعية اخلاصة هبم مثل اجلنس والعمر والطبقة.
� إن هناك العديد من األرضار واآلثار الس�لبية التي يعاين منها الضحايا 
م�ن جراء تعرضه�م للجريمة أبرزه�ا األرضار النفس�ية واالجتامعية 

واالقتصادية.
� إن اغل�ب الضحايا ي�رتاوح مس�تواهم التعليمي بني الق�راءة والكتابة 

والتعليم دون اجلامعي.
� إن الذكور هم أكثر من اإلناث وقوعًا كضحايا للجريمة.

ثانيًا: دراسات التهريب واالجتار بالبرش
دراسة رشستا وآخرين بعنوان: ) مشكلة هتريب األطفال يف اليمن (

 وهي دراسة مشرتكة بني اليونيسيف ووزارة الشؤون االجتامعية اليمنية، 
وهدفت الدراس�ة إىل الكشف عن األسباب التي تؤدي إىل هتريب األطفال، 
والبحث ع�ن املفاهيم املكونة لدى األطف�ال املهربني وأرسهم واملجتمعات 
املحلي�ة املرتبطة بتهريب األطفال باإلضافة إىل معرفة الصفات املش�رتكة بني 
األطف�ال املهربني والتج�ارب التي مروا هب�ا، كام هدفت الدراس�ة إىل حتليل 
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ن�وع العالقة التي تربط املهرب�ني بأهايل األطفال املهربني، ه�ذا باإلضافة إىل 
التع�رف عىل كيفية التعامل مع املش�كلة من قبل الدوائر احلكومية الرس�مية 

وخصوصًا أمن احلدود.

وقد اس�تخدمت الدراس�ة املنهج الكيف�ي والذي تم م�ن خالله إجراء 
مقاب�الت معمقة مع 59 طفاًل م�ن ضحايا التهريب والذين تم ترحيلهم من 
اململكة العربية السعودية مجيعهم ذكور بينهم طفلتان )أرس األطفال املهربني 
وأعض�اء الس�لطة املحلية واملدرس�ني واملهرب�ني ومل توضح الدراس�ة العدد 

الفعيل هلم(.

وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة أن معظم األطفال املهربني هم من الذكور 
وأن معظمه�م قد ترسبوا من امل�دارس لقلة املوارد املالية والوعي االجتامعي 
بأمهية التعليم وأهنم ينحدرون من أرس كبرية احلجم نس�بيًا )يتجاوزون أكثر 
م�ن ثامنية أفراد( ك�ام أهنم ينحدرون من أرس ذات دخل م�ادي متدن، كام أن 
غالبي�ة أرس الضحايا لدهيم أطفال يعملون يف اململكة العربية الس�عودية، كام 

أن معظم أرس األطفال عىل علم بنشاط هتريب األطفال.

وق�د أكدت الدراس�ة أن معظم أرس األطفال يرون أن إرس�ال أطفاهلم 
للخارج من ش�أنه أن يسهم يف رفع مس�توى معيشتهم وأن بعض األرس هي 
الت�ي تقوم بدفع مبال�غ للمهربني لكي هيربوا أطفاهل�م، وأن أرس األطفال ال 
يدرك�ون أن هتريب األطفال يمث�ل انتهاكًا حلقوقهم وأهنم ع�ىل درجة عالية 

من اجلهل ملعنى هذه احلقوق.

وأكدت الدراس�ة أن أكث�ر العوامل املؤدية لتهري�ب األطفال هي الفقر 
واجلهل وقلة فرص العمل واخلالفات األرسية.
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ويف جان�ب آخر ح�ول التهريب أكدت الدراس�ة أن 44٪ من األطفال 
ب�دأوا رحلتهم مع املهربني من خالل عالق�ة مبارشة بني األطفال واملهربني، 
وأن 53٪ م�ن األطف�ال كانوا برفقة أرسه�م، وأكدت الدراس�ة أن املهربني 
يبحث�ون خصيص�ًا عن أطفال مناس�بني ملهنة التس�ول يك�ون للمهربني فيها 
حص�ة كب�رية، كام أكدت الدراس�ة أن بع�ض جنود حرس احل�دود يأخذون 
رشوة لتسهيل عبور األطفال واملهربني، كام أكدت الدراسة أن احلدود اليمنية 
الس�عودية تشهد حركة ونشاطًا من املهربني، وتشري الدراسة إىل أن 30٪ من 
األطف�ال ق�د نقلوا البضائع املهربة بني الس�عودية واليم�ن وبعد ذلك عرفوا 
الطرق جيدًا، وأشارت الدراسة إىل أن األطفال تعرضوا للعديد من املخاطر 
خالل رحلة التهريب مثل اجلوع والعطش واملرض والرضب والرسقة، وأن 

األطفال ليس لدهيم وعي باملخاطر التي من املمكن أن يتعرضوا هلا.

وأكدت الدراسة أن نشاط هتريب األطفال ينشط خالل املواسم الدينية 
)رمض�ان واحل�ج( وأن رحلة التهري�ب غالبًا ما تكون مع غروب الش�مس، 
وأن ش�بكة املهربني تبدو مرتابطة حيث توجد شبكة يف اليمن تقوم بالرتتيب 
واالتفاقيات وأخرى مسؤولة عن السفر مع األطفال، واحتامل وجود شبكة 
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية تك�ون مس�ؤولة ع�ن األطفال عن�د وصوهلم 

)رشسثا، وآخرون، 2004م(.
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دراسـة املرزوق بعنوان: ) جريمة االجتار باألطفال والنساء وعقوبتها يف 
الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل (

 وهدف�ت الدراس�ة إىل معرف�ة حج�م ه�ذه اجلريم�ة وأس�باهبا وأثارها 
والتعرف عىل أس�اليب عصابات اجلريمة املنظمة يف ارتكاهبا، كام هدفت إىل 
معرف�ة حكم الرشيعة اإلس�المية فيها جترياًم وعقابًا ومعرف�ة موقف القانون 

الوضعي منها جترياًم وعقابًا.

وق�د اس�تخدمت هذه الدراس�ة املنهج االس�تقرائي املق�ارن، وخلصت 
الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن االجتار بالنساء واألطفال ينمو بشكل 
خميف وأن اهلدف منه هو بالدرجة األوىل االسرتقاق اجلنيس، وأن املجتمعات 
الت�ي اهنارت كاالحتاد الس�وفيتي س�ابقًا هي من أكثر ال�دول املصدرة لتجارة 
النس�اء واألطفال وأن الدول الغنية وعىل رأس�ها الواليات املتحدة األمريكية 
وأوروبا واليابان هي من أكثر الدول استريادًا هلذه التجارة، وأكدت الدراسة 
أن ه�ذه اجلريم�ة هي جريم�ة ضد الدولة واملجتم�ع معًا وأن الفق�ر والبطالة 
والنزاعات املسلحة والكوارث الطبيعة، هي من العوامل املسببة هلذه اجلريمة، 
كام أن الفس�اد اإلداري وضعف القوانني من العوامل التي تش�جع عصابات 

اجلريمة املنظمة عىل تنفيذ جرائمها )املرزوق، 2005م(.
دراسـة الكتبـي بعنـوان: ) جرائم االجتـار بالبرش، املفهوم، واألسـباب، 

وسبل املواجهة (
 وهدف�ت ه�ذه الدراس�ة إىل التعريف بمفه�وم االجتار بالب�رش، وتبيان 
مقومات�ه وحتديد صور االجتار بالبرش وأس�اليبه، وكذلك التعريف بأس�باب 

االجتار بالبرش وفئاته وتوزيعه اجلغرايف.
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كام هدفت الدراس�ة لتوضيح االنعكاس�ات املرتتبة ع�ىل جرائم االجتار 
بالب�رش والتحديات التي تواجه جهود املكافحة. وقد اس�تخدمت الدراس�ة 
املنه�ج الوصف�ي التحلييل من خالل حتليل ما ورد يف الدراس�ات واألبحاث 

العلمية حول املوضوع.

وكان�ت أب�رز نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة ما ي�يل: أن مفه�وم االجت�ار بالبرش 
ين�درج ضمن مفه�وم اجلريمة املنظم�ة، وأن جريمة االجت�ار بالبرش هلا ثالثة 
مقومات رئيسة السلعة  � الشخص املراد استغالله  � والوسيط  � األشخاص 
واجلامعات اإلجرامية التي تساعد يف عمليات النقل  � والسوق  � وهي دول 

العبور وجتمع الضحايا.

ك�ام أكدت الدراس�ة ع�ىل تنوع صور االجت�ار بالبرش وأنه يش�مل البغاء 
واالجتار باألطفال وعاملة األطفال وجتارة األعضاء البرشية.

وأك�دت الدراس�ة أن هناك تط�ورات يف النوع واألس�اليب يف املتاجرة 
بالب�رش من خ�الل اس�تخدام العديد م�ن الوس�ائل التي جت�ر الضحايا عىل 

الوقوع يف مثل هذه اجلرائم.

كام أكدت الدراس�ة أن جرائم االجتار بالبرش تس�تهدف فئتني رئيس�تني 
مها األطفال والنساء، وأن هناك انعكاسات أمنية واجتامعية ونفسية وصحية 

هلذه اجلريمة )الكتبي، 2006م(.
دراسـة األمم املتحدة بعنوان: ) االجتار باألشـخاص وهتريب املهاجرين 

بالرشق األوسط (
 وهدف�ت الدراس�ة بش�كل رئي�س إىل تقري�ر نط�اق ظاه�ريت االجت�ار 
باألش�خاص وهتري�ب املهاجري�ن يف وقت إجراء الدراس�ة يف منطقة الرشق 
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األوس�ط وش�امل أفريقي�ا، ك�ام هدف�ت الدراس�ة إىل وصف الش�بكات غري 
القانونية التي تس�هل هذا االجتار ووصف طرائقها املفضلة، وحتديد ورس�م 
خرائط طرق التهريب واالجتار املستخدمة حاليًا يف هذه العمليات اإلجرامية، 
إضاف�ة إىل مس�الة األس�باب الرئيس�ة  � عوام�ل اجل�ذب والط�رد  � اخلاصة 
باملنطقة، كام هدفت الدراسة من جانب آخر إىل التعرف عىل الوسائل الفعالة 
يف العمل عىل القضاء التدرجيي عىل هاتني الظاهرتني اإلجراميتني إضافة إىل 
حتديد الثغرات احلالية والعراقيل املشرتكة يف العمل املضطلع به عىل مستوي 
احلكوم�ات في�ام خيص مكافحة االجتار باألش�خاص وهتري�ب املهاجرين يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتقديم املساعدة يف سد هذه الثغرات.

وق�د كان�ت املنهجية الت�ي انطلقت منها هذه الدراس�ة ه�ي عبارة مجع 
وتصنيف وحتليل ما يوجد من معلومات وثيقة الصلة باالجتار باألش�خاص 
وهتري�ب املهاجرين عمومًا، وحاالت تصف احلال�ة العامة يف منطقة الرشق 
األوس�ط وش�امل أفريقيا عمومًا، وتكونت عينة هذه الدراس�ة م�ن البيانات 
املتاح�ة، واإلحص�اءات املس�تنبطة واملحللة من قاعدة بيان�ات مكتب األمم 
املتح�دة املعن�ي باجلريم�ة واملخ�درات ع�ن أنامط االجت�ار بالب�رش، وكذلك 
مق�االت وورقات دراس�ية ح�ول تقارير من األوس�اط اجلامعي�ة واملنظامت 
الدولي�ة احلكومي�ة وغري احلكومية املعني�ة، إضافة إىل معلومات اس�تخبارية 
من أوساط إنفاذ القانون الدولية، كام استخدمت تقارير إعالمية ومعلومات 
عامة منش�ورة عىل اإلنرتنت، عالوة عىل بع�ض التقارير التي أعدها مندوبو 

تقيص احلقائق املوفدون إىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وتوصل�ت هذه الدراس�ة إىل العديد من النتائ�ج أمهها: أن هذه الظاهرة 
ه�ي ظاه�رة معقدة ومتعددة الوجوه واألش�كال، أن مكافح�ة هتريب البرش 
ومجيع أشكال االجتار بالبرش ومحاية ضحايا هذه اجلرائم يمثل حتديات كرى 
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أمام هذه املنطقة، أن معظم بلدان املنطقة يمتلك عددًا من األدوات الترشيعية 
التي تعالج خمتلف اجلرائم املرتبطة بتهريب البرش لكنها تفتقر إىل إطار العمل 
املؤسيس واخلرة واملوارد املالية الالزمة لالستفادة من تلك األدوات، كام أن 
هناك نقصًا يف الوعي والتسليم بشأن هذه القضية يف معظم بلدان املنطقة، كام 
أن بعض البلدان تعاين من مش�اكل يف تعريف املفاهيم ما ينعكس يف أنظمتها 
الترشيعي�ة، ك�ام أك�دت الدراس�ة ع�ىل أن هناك حت�والت يف أش�كال اهلجرة 
حت�والت م�ن إقليمي�ة إىل دولية ،وأنه كلام قل�ت فرصة اهلج�رة النظامية كلام 
ازدادت معها اهلجرة الرسية والتي ينش�ط معه�ا املتاجرون بالبرش واملهربون 
ومس�اعدوهم يف بل�دان املص�در والعبور واملقص�د، كام أكدت الدراس�ة أن 
عملي�ة هتريب البرش واملتاج�رة بالبرش ترتبط بالعصاب�ات اإلجرامية املنظمة 
الت�ي تنخ�رط أيضا يف أنواع أخرى من األنش�طة اإلجرامية مث�ل املتاجرة يف 
املخدرات واألسلحة، وأكدت الدراسة أن أسباب تنامي اهلجرة واملهاجرين 
هي أس�باب اقتصادية، وأن االجتار بالنساء يكون من البلدان الفقرية الواقعة 
يف أوروب�ا الوس�طى والرشقي�ة وأفريقي�ا وجنوب الصح�راء وجنوب رشق 
آس�يا إىل املقاصد الس�ياحية يف بلدان اخلليج الع�ريب ومر ولبنان وإرسائيل 
بغرض اس�تغالهلن جنس�يًا، كذلك يتاجر باألطفال م�ن البلدان الفقرية مثل 
باكستان وبنجالدش والسودان وإريرتيا وموريتانيا إىل منطقة اخلليج لغرض 
اس�تغالهلم كس�ائقي هج�ن يف الس�باقات )األم�م املتح�دة، املكت�ب املعني 

باملخدرات واجلريمة، 2006م(.
دراسـة ريسـبويل بعنـوان: ) اإلحالـة وإعـادة اإلدماج لألطفـال ضحايا 

التهريب يف اجلمهورية العربية اليمنية (
 وقد هدفت هذه الدراسة التي قام هبا الباحث بتكليف من اليونيسيف، 
واملنظم�ة الدولية للهجرة، وبالتعاون مع وزارة الش�ؤون االجتامعية اليمنية، 
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إىل الغوص يف أعامق قضايا التهريب يف اليمن ووضع خطة شاملة ملَْنع هتريب 
األطف�ال وحماربته ِم�ن منظور ش�مويل َيْأخُذ يف احلس�بان بروتوكول بالريمو 
هة صّممت للحصول عىل  واتفاقية حقوق الطفل عن طريق تبني تدابري موجَّ
َنتائج مستدامة وحلول طويلة األمد. تَأْخذ بنظر االعتبار ليس فقط األطفال 
الضحاي�ا وأولياء أمورهم، ب�ل أيضًا اخللفية االقتصادي�ة االجتامعية لبعض 
األحي�اء التي ُترس�ُل أطفاهَل�ا بعيدًا والفج�وات يف اهلي�اكل واخلدمات التي 
ت�ؤدي يف أغلب األحيان للقيام بذلك. وقد حددت الدراس�ة س�بعة أهداف 

وفقًا للصالحيات واالختصاصات املمنوحة للباحث هي:
1 �  مج�ع معلوم�ات دقيقة َتتعّلق بأوضاع معيش�ة أرس األطفال املهربني 
والذي�ن يمرون خالل مركِز االس�تقبال يف حرض وذلك يف مناطق 

املنشأ.
 2 � حتلي�ل املامرس�ات الراهن�ة ِمْن إع�ادة دمج األطف�ال املهربني داخل 

أرسهم األصِلية واملخاطر بشأن إعادة هتريبهم.
3 � التوص�ل إىل حل�ول بديل�ة للع�ودة وإع�ادة اإلدماج تك�ون مالئمة 

للسياق واألطفال.
4 �  حتويل تلك احللول إىل خطة تنفيذ تفصيلية.

5 � حتديد رشكاء حملّيني حمتملني يف تنفيذ تلك التدابري وصوغ خطة بناء 
قدرات.

6 �  تنظيم كل نتائج البحث يف تقرير هنائي مصّغر بام يف ذلك التوصيات. 
 7 � تقديم التقرير النهائي إىل اجلمهور التقني.

وق�د اس�تخدم الباح�ث وفري�ق بحث�ه مخ�س منهجي�اِت رئيس�ة أثن�اء 
االضط�الع هبذه الدراس�ة. وهي تتكون من اس�تبيانات ومقاب�الت متعّمقة 
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وُمناقشات جمموعات متخصصة واجتامعات أطراف فاعلة ورصد املجتمع. 
وت�م تبني هذه املجموعة من الطرائق لَتْمكني فريِق البحث من احُلُصول عىل 

عّينة متثيلية.

وش�ملت الدراس�ة املحافظات التالية: حمافظة حج�ة، حمافظة احلديدة، 
حمافظ�ة املحوي�ت. ونتيج�ة ألن هذه الدراس�ِة مل تكن كّمي�ًة يف طبيعتها، فلم 
يكن هناك حجَم عّينِة مس�بق؛ غري أنه اش�رتك 340 مس�تجيبًا يف عمليِة مجع 
البيانات. يتكًون ال�340 من الّتايل: 59 طفاًل؛ 126 من اآلباء؛ 82 من قادة 

املجتمعات؛ و73 من األطراف الفاعلة.

وكانت أبرز نتائج هذه الدراس�ة: أن النسبة العظمى من األطفال الذين 
طبق�ت عليهم الدراس�ة ترتاوح أعامرهم بني 12-17س�نة، وأن معظمهم مل 
يك�ن ملتحقًا بالتعليم النظامي، كام أن ثلث عينة الدراس�ة من األطفال كانوا 

يعملون يف بيع الطحني والقات قرب احلدود السعودية.

وبخص�وص التهريب فقد أكدت الدراس�ة أن ع�ددًا كبريًا من األطفال 
هياجرون بمفردهم برًا بواسطة احلمري، وأن معظمهم مل يتم هتريبه، كام أكدت 
الدراس�ة أهنا حصلت عىل معلومات بس�يطة حول وج�ود عصابات منظمة 
وش�بكات التهري�ب، وأك�دت الدراس�ة من خ�الل ُمناقش�ات املجموعات 
املتخصص�ة يف منطقتي أفلح الش�ام وبني س�عد بأن عددًا كب�ريًا ِمْن املهربني 
يأت�ون إىل األحي�اء امُلْخَتِلف�ِة وَيْعرضون مبالغ غري حمّددَة م�ن املال عىل اآلباِء 
إلْقناعهم بإْطالق رساح أطفاهِلم. ثم يقوم املهٍرب بأخذ األطفال إىل احلدوِد 
مُلَقاَبَلة وس�يط يقوم إّما بُمرافقتهم، َأو برتتيب موضوع نقلهم، إىل مقصدهم 
النهائي يف اململكة العربية الس�عودية. ثم يتم إرسال جزء من اإليراداِت التي 
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حيص�ل عليها األطفال من عملهم يف اململكة العربية الس�عودية إىل آبائِهم يف 
فرتات دورية، بينام حيتفظ املهٍرب واملتواطئون معه بمعظم ما تبقى من املال.

وبعد فرتة َيْبدُأ املهٍرب باستعامل هؤالء األطفال املهربني أنفسهِم لتجنيد 
أطفاٍل إضافيني ِمْن أحيائهم األصليِة واملناطِق املحيطِة هبا وللُمَساَعَدة بالنقِل 
والرتتيب�اِت اللوجس�تية األخرى لَتس�هيل حركتِهم عر احل�دوِد إىل اململكة 

العربية السعودية. وهبذه الطريقة تستمر دورة هتريب األطفال بال هناية.

كام أكدت الدراس�ة عىل أن األطفال يم�رون بظروف صعبة خالل فرتة 
هتريبه�م ووصوهلم للملكة العربية الس�عودية، كام أش�ارت الدراس�ة إىل أن 
األطفال املهربني بعد عودهتم من الس�عودية وتسليمهم للسلطات اليمنية ال 
يت�م معاجل�ة حاالهتم األمر الذي ي�ودي هبؤالء األطفال للع�ودة مرة أخرى 

للسعودية.

وقد ذكرت الدراس�ة أن هن�اك جمموعة من األس�باب اجلذرية لتهريب 
األطف�ال، أمهها الفقر والفاقة، وقلة الف�رص التعليمية، وقلة فرص العمل، 
والتزامات األطفال جتاه أرسهم، وحجم األرس الكبري )ريسبويل، 2006م(.

2 . 2 . 2 الدراسات األجنبية

دراسة نوربارت فانوـ آكو )  Norbart Veno-Waco( بعنوان: ) جتارة 
األطفال بني بنني والغابون (، وفريق عمله يف عام 2000م، 

ومتثل هدف الدراس�ة الرئيس يف حتليل العالقة املوجودة بني وضع طفل 
يف وس�ط عائ�يل خيتلف عن وس�طه الطبيع�ي ووضعه يف بلد االس�تقبال بغية 

.)www.antislavery.org( توظيفه كعامل



125

وتكون�ت عين�ة من البح�ث 150 طف�اًل تعرض هلذه التج�ارة، و281 
طف�اًل مازال�وا بعيدين عنها كام تم اس�تجواب نحو 884 ش�خصًا )654 يف 

بنني و230 يف اجلابون( وظهرت الدراسة بمجموعة من النتائج أمهها:
ـ أن األطف�ال الذي�ن يتم نقلهم إىل بنني من أجل أن يتحصلوا عىل تعليم 
جيد  � اهلدف املعلن  � انحرف عنه وأصبح اهلدف هو ذا طابع جتاري 
بح�ت بغض النظر عن تعليمه ذلك أنه يش�جع نقل طفل من وس�طه 

العائيل إىل آخر  � يف بلده األصيل أو يف اخلارج �.
ـ ك�ام وج�دت الدراس�ة أنه ع�ىل الرغم من وج�ود العديد م�ن القوانني 
املانع�ة لتج�ارة األطفال إال أن الواقع بني أن هن�اك حتالفًا بني املهربني 

واألولياء الذين يعتقدون أن مستقبل أبنائهم يوجد يف دولة أجنبية.
ـ كام أكدت الدراسة أن األطفال الذين مازالوا بعيدين عن هذه التجارة 
غري الرشعية -حسب الدراسة � يأملون يف السفر إىل دولة أجنبية، وهو 
ما جيعلهم صيدا ثمينا للتجار غري الرشعيني الذين يأتون إليهم بوعود 
جللبهم. ف� 75.44٪ من األطفال رصحوا أهنم س�وف لن يعارضوا 
أولياءهم إن فرضوا عليهم هذه املغامرة اخلطرة. لقد بينت الدراسة  � 
كذلك  � أن معظم األطفال الذين يتم اس�تخدامهم يف األعامل املنزلية 

يف اجلابون هم قارصون ومعظمهم من اإلناث.
دراسـة دانيال )Daniel، 2004( بعنوان: ) الطفولة يف خطر: االستغالل 

اجلنيس للفتيات الصغريات ألغراض جتارية يف الكامريون ( 
وهت�دف ه�ذه الدراس�ة إىل تقدي�ر مع�دل انتش�ار االس�تغالل اجلن�يس 
للفتي�ات الصغ�ريات ألغراض جتاري�ة يف الكامريون لتحدي�د العوامل التي 

تدفع األطفال يف البغاء وحتديد العوامل التي حتافظ عىل هذه التجارة.
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وه�ذه الدراس�ة من نوع استكش�ايف، وقد ش�ملت 4 حمافظ�ات هي: ) 
مركز )ياوندي(، والس�احل )ياوندي(، والشاملية الغربية )بامندا(، والغرب 

)بافوسام((، واعتمدت عىل تطبيق االستبيان كأداة رئيسة للدراسة.

وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة ما ييل:
� أن هن�اك أرب�ع فتي�ات م�ن بني كل ع�رش فتيات ك�ن ضحاي�ا لدعارة 

األطفال، وأن متوسط أعامرهن يبلغ 16 سنة.
� ه�ؤالء الفتيات م�ن أرس كبرية احلجم )7.أطفال ل�كل أرسة( ، و يأيت 

معظمها من القرى واملدن الصغرية.
أن مجيع  الضحايا  هن أميات.

� 35٪ من الضحايا يأتني من ارس ذات عائل وحيد.
� اآلب�اء واألمهات يلعب�ون دورا مهام يف هذه املأس�اة . ويف الواقع هناك 
من االولياء من يس�تغلون أطفاهلم يف هذه التجارة، أوال يقولون شيئا 

عندما يكونون عىل علم هبذا النشاط.
دراسـة كاترينا ناليفايكو )K. Nalyvako، 2006(، بعنوان: ) املسـاعدة 
االجتامعية لضحايا التهريب البرشي: دراسة مقارنة للمقاييس االجتامعية 

لضحايا التهريب البرشي يف هولندا وأوكرانيا (
 وهدف�ت الدراس�ة إىل فح�ص األط�ر املرشوع�ة القانوني�ة اهلادف�ة إىل 
حماربة التهريب الب�رشي يف هولندا وأوكرانيا، وإىل فحص ومقارنة املقاييس 
االجتامعية الفعلية ملس�اعدة ضحاي�ا التهريب الب�رشي يف كال الدولتني، كام 
هدفت الدراس�ة إىل فحص ومقارن�ة األطر الثقافية الت�ي تعطي قاعدة آللية 

املقاييس الرشعية واالجتامعية يف الدولتني.
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وهدفت الدراس�ة بش�كل رئيس إىل معرفة متعمقة باملامرس�ات القائمة 
يف هولن�دا كبل�د مقص�د وأوكرانيا كبلد مص�در حول املامرس�ات القائمة يف 

البلدين يف جمال التدابري االجتامعية املتعلقة بضحايا التهريب البرشي.

وقد اس�تخدمت الدراسة املقابالت املعمقة مع اخلراء، وحتليل الوثائق 
يف كال البلدي�ن. وق�د خلصت الدراس�ة إىل جمموعة من النتائ�ج أمهها: )أن 
التداب�ري االجتامعية املناس�بة للضحاي�ا ال تطبق يف البلدي�ن، وأن هناك نقصًا 
يف مس�توي وعي املجتم�ع فيام يتعلق بانتهاك حقوق الب�رش ضحايا التهريب 
الب�رشي، وأن هن�اك نقص�ًا يف املعلومات حول ضحاي�ا التهريب البرشي يف 
البلدي�ن، وأن الرام�ج احلكومي�ة واملعاي�ري القانوني�ة غري متس�قة فيام يتعلق 

بضحايا التهريب البرشي.
دراسـة رينـو كاميـدي )Kamidi, 2007( بعنـوان: )االسـتجابة القانونيـة 

لتهريب األطفال يف أفريقيا(
 وهدفت الدراسة بشكل رئيس إىل استكشاف اإلطار القانوين املحتمل 
ملواجه�ة هتري�ب األطف�ال يف أفريقي�ا وإث�ارة الوع�ي بالنتائج غ�ري الرشعية 
والض�ارة لكل أش�كال هتريب األطف�ال. واالهتامم برضورة اخت�اذ اإلجراء 
اجلنائي واإلداري املالئم، عىل كل املس�تويات، ملنع هتريب األطفال و معوق 

بته بصورة عملية.

وهذه الدراس�ة دراس�ة حتليلية ووصفية أساس�ها املكتبة. وسنس�تخدم 
يف هذه الدراس�ة املصادر الثانوية مثل: االتفاقي�ات، واملعاهدات، والكتب، 

واإلنرتنت، واملجالت، واملقاالت، وقانون احلالة كعينة هلا.

وقد كانت أبرز نتائج هذه الدراسة:
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ـ صعوبة حتديد تعريف واضح لتهريب البرش وأن هناك خماطر يف اخللط 
بينه وبني مفهوم اهلجرة غري الرشعية.

ـ إن القوان�ني يف أفريقي�ا قد فش�لت يف محاية الطف�ل األفريقي من خماطر 
وقوعه ضحية للتهريب.

ـ إن هتري�ب األطف�ال يف أفريقي�ا م�ازال يف تنام رغ�م إب�رام العديد من 
االتفاقيات والقوانني منذ عام 1967 وحتى 2007م.

ـ إن قضي�ة محاي�ة األطف�ال م�ن التهري�ب يف أفريقي�ا تعت�ر قضية حمرية 
ومقلقة.

2. 2. 3 التعليق عىل الدراسات السابقة

نالحظ من خالل اس�تعراض الدراسات الس�ابقة أهنا تتميز بخاصيتني 
رئيس�تني األوىل حداثة تلك الدراسات، فهي دراسات أجريت خالل الفرتة 
الزمنية املمتدة بني عامي 2000 و2007م، ولعل ذلك يرتبط بحداثة الظاهرة 
وتناميه�ا، وباالهت�امم العاملي وال�دويل املتزايد بالظاه�رة وتداعياهتا، واألمر 
الث�اين ندرة الدراس�ات التي تناول�ت هذه الظاهرة يف الوط�ن العريب، حيث 
أن الدراس�ة مل تعثر إال عىل دراس�تني عربيتني تناولتا ظاهرة هتريب األطفال 
واالجتار هبم بشكل مبارش وهاتان الدراستان طبقتا عىل األطفال املهربني من 
اجلمهورية العربية اليمنية إىل اململكة العربية السعودية ومها: )دراسة رشسثا 
2004م، ودراس�ة ريس�بويل 2006م(، ومها دراس�تان مش�رتكتان شاركت 
فيهام وزارة الش�ؤون االجتامعية اليمنية ومنظمة اليونيس�يف ومنظمة اهلجرة 
الدولي�ة. وق�د صدرت هات�ان الدراس�تان باللغ�ة اإلنجليزي�ة أوال ثم متت 

ترمجتهام إىل العربية.
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يف ح�ني نج�د جمموعة م�ن الدراس�ات العربي�ة التي تناول�ت موضوع 
جريمت�ي التهريب البرشي واالجتار بالبرش وضحايا اجلريمة بش�كل عام ومل 
يكن الرتكيز فيها عىل األطفال بش�كل مبارش وهي »الدراس�ة التي قامت هبا 
األمم املتحدة عام 2006م، ودراسة الكتبي عام 2006، ودراسة هالل عام 
2006م، ودراس�ة املرزوق عام 2005م، ودراسة الكردويس عام 2004م، 

ودراسة الرسحان عام 2004م(.

ك�ام نالحظ أن هناك أربع دراس�ات أجنبية هلا عالق�ة مبارشة بموضوع 
الدراس�ة وهي )دراس�ة نورب�ارت فانو-آكو وفريق عمل�ه يف عام 2000م، 
ودراس�ة دانيال عام 2004م، ودراس�ة كاترينا عام 2006م، ودراس�ة رينو 

كاميدي عام 2007م(.

وبشكل عام فقد قدمت تلك الدراسات معلومات مهمة وقيمة للدراسة 
احلالية فقد قدمت دراسة )الكردويس، وهالل، والرسحان( معلومات مهمة 
ح�ول ضحاي�ا اجلريمة بش�كل ع�ام، وأوضحت ه�ذه الدراس�ات أن هناك 
نقصًا يف الدراس�ات العربية التي هتتم بدراس�ة ضحايا اجلريمة، وأن ضحايا 
اجلريم�ة مل جي�دوا االهتامم والرعاية التي يس�تحقوهنا يف الوط�ن العريب، وأن 
معظم الضحايا ال يقومون بإبالغ الرشطة عن تعرضهم للجريمة، كام أكدت 
تلك الدراس�ات عىل أن الذكور ه�م أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة، 
وأن أكث�ر الفئات االجتامعية عرضة للوق�وع كضحايا للجريمة هم األطفال 
والنس�اء، وأك�دت عىل وج�ود جمموعة من اآلثار الس�لبية الت�ي يتعرض هلا 

ضحايا اجلريمة أبرزها األرضار النفسية واالجتامعية واالقتصادية.

ونالح�ظ عىل هذه الدراس�ات عمومًا أهنا مل تعتمد عىل دراس�ة ميدانية 
مستقاة من الواقع االجتامعي للضحايا فجميعها عبارة عن دراسات مكتبية، 
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أال أهنا قدمت معلومات تتوافق مع الوضع احلايل لضحايا اجلريمة يف الوطن 
العريب ،وتتميز الدراس�ة احلالية عن هذه الدراس�ات يف كوهنا تدرس ضحايا 
فعليني وتس�تقي معلوماهتا من الواق�ع االجتامعي املعاش للضحايا كام تتميز 

بدراستها لفئة اجتامعية معينة وهي فئة األطفال.

يف ح�ني ج�اءت )دراس�ة األم�م املتح�دة، ودراس�ة الكتب�ي، ودراس�ة 
امل�رزوق( لرتك�ز عىل موض�وع االجتار بالب�رش وهتريب الب�رش، حيث قدمت 
دراس�ة األمم املتحدة معلومات عامة وش�املة حول الظاه�رة واجتاهاهتا فقد 
ح�ددت اجتاهات هذه اجلريمة وكيف أهنا متثل حتديًا كبريًا أمام بلدان املنطقة. 
وأك�دت عىل تعقد ه�ذه الظاهرة وتعدد وجوهها وأش�كاهلا، وأكدت عىل أن 
هناك نقصًا يف الوعي والتسليم بشأن هذه القضية يف معظم بلدان املنطقة وأن 
هن�اك مش�اكل يف تعريف املفاهيم املرتبط�ة بجريمتي التهري�ب واالجتار وأن 

ذلك ينعكس عىل األنظمة يف تلك البلدان.

ك�ام أكدت دراس�ة امل�رزوق أن االجتار بالنس�اء واألطفال ينمو بش�كل 
خميف وأن اهلدف منه هو بالدرجة األوىل االسرتقاق اجلنيس، وأن املجتمعات 
التي اهنارت كاالحتاد الس�وفيتي س�ابقًا هي من أكثر ال�دول املصدرة لتجارة 
النس�اء واألطفال وأن الدول الغنية وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية 
وأوروب�ا والياب�ان ه�ي من أكث�ر الدول اس�تريادًا هل�ذه التج�ارة، وأن الفقر 
والبطالة والنزاعات املسلحة والكوارث الطبيعة هي من العوامل املسببة هلذه 
اجلريمة، كام أن الفس�اد اإلداري وضعف القوانني من العوامل التي تش�جع 

عصابات اجلريمة املنظمة عىل تنفيذ جرائمها.

يف ح�ني جاءت دراس�ة الكتب�ي لتؤكد أن مفهوم االجت�ار بالبرش يندرج 
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ضم�ن مفهوم اجلريمة املنظم�ة، وأن جريمة االجتار بالبرش هلا ثالثة مقومات 
رئيس�ة الس�لعة  � الش�خص امل�راد اس�تغالله  � والوس�يط  � األش�خاص 
واجلامعات اإلجرامية التي تس�اعد يف عمليات النقل  �والسوق  � وهي دول 

العبور وجتمع الضحايا.

ك�ام أكدت الدراس�ة ع�ىل تنوع صور االجت�ار بالبرش وأنه يش�مل البغاء 
واالجتار باألطفال وعاملة األطفال وجتارة األعضاء البرشية.

وأكدت الدراسة عىل أن هناك تطورات يف النوع واألساليب يف املتاجرة 
بالب�رش من خ�الل اس�تخدام العديد م�ن الوس�ائل التي جت�ر الضحايا عىل 

الوقوع يف مثل هذه اجلرائم.

كام أكدت الدراسة أن جرائم االجتار بالبرش تستهدف فئتني رئيستني مها 
األطفال والنساء.

ونالحظ عىل هذه الدراسات بشكل عام أهنا قدمت تصورًا نظريًا حول 
مفهومي هتري�ب البرش واالجتار بالبرش وحددت اجتاه�ات هاتني اجلريمتني 
ومقوماهت�ا وأب�رز ضحاياه�ا. إال أن مجي�ع ه�ذه الدراس�ات تتف�ق يف كوهنا 
دراسات مكتبية تتكون عينتها من املعلومات الوثائقية حول الظاهرة، كام أهنا 
تتناول الظاهرة من منظور عام عدا دراس�ة املرزوق التي ركزت عىل النس�اء 
واألطفال، وتتميز الدراس�ة احلالية عن هذه الدراسات يف كوهنا أكثر حتديدًا 
يف معاجل�ة الظاهرة حيث تتعامل مع عينة فعلية من الضحايا، وتركز عىل فئة 

اجتامعية فقط وهي فئة األطفال.

كام نجد أن )دراسة رشسثا 2004م، ودراسة ريسبويل 2006م( كانت 
تعالج ظاهرة هتريب األطفال بني اجلمهورية العربية اليمنية واململكة العربية 
الس�عودية، حيث قدمت تلك الدراس�تان معلومات مهمة ومفيدة للدراسة 
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احلالي�ة ع�ىل الرغم م�ن صغر حجم عينت�ي هاتني الدراس�تني  � 59 طفاًل  � 
فق�د قدمت وصف�ًا للخصائص االجتامعي�ة واالقتصادية لألطف�ال املهربني 
للمملك�ة العربية الس�عودية، وح�ددت موقف األرس من ه�ذه اجلريمة جتاه 
األطف�ال، كام أك�دت عىل وجود نش�اط إجرامي يس�تهدف هتريب األطفال 
وأن هذا النش�اط يتم بموافقة أرس األطفال املهربني، وأكدت كال الدراستني 
أن هن�اك خلاًل من قبل احلكومة يف معاجلة ظاهرة هتريب األطفال من اليمن 
للس�عودية، كام أك�دت عىل أن معظ�م األطفال ضحايا التهري�ب يتعرضون 
للعدي�د م�ن املخاطر والعنف خ�الل رحل�ة التهريب مثل اجل�وع والعطش 
وامل�رض وال�رضب والرسقة، وأن األطفال ليس لدهي�م وعي باملخاطر التي 
من املمكن أن يتعرضوا هلا. وأن هناك شبكة هتريب بني البلدين تبدو مرتابطة 
حيث توجد ش�بكه يف اليمن تق�وم بالرتتيب واالتفاقيات وأخرى مس�ؤولة 
عن الس�فر مع األطفال، واحتامل وجود ش�بكة يف اململكة العربية الس�عودية 
تكون مس�ؤولة عن األطفال عند وصوهلم، وقد أكدت الدراس�تان أن هناك 
جمموعة من األس�باب اجلذرية لتهريب األطفال، أمهه�ا الفقر والفاقة، وقلة 
الف�رص التعليمية، وقل�ة فرص العم�ل، والتزامات األطف�ال جتاه أرسهم، 

وحجم األرس الكبري.

م�ا قدمته الدراس�تان يعد معلوم�ات مهمة وقيمة هلذه الدراس�ة خاصة 
يف ظل عدم وجود دراس�ات إمبرييقية ح�ول هذه الظاهرة يف الوطن العريب، 
وهناك اتفاق بني ما قدمته هاتان الدراستان والدراسة احلالية إال أن الدراسة 
احلالية تتميز عن هاتني الدراستني بخصوصية موضوعها فهي تعالج ظاهرة 
هتريب األطفال من منظور علم ضحايا اجلريمة كام أن الدراسة احلالية تتميز 
بتنوع جنسيات عينة الدراسة من األطفال، حيث إن الدراستني كانت إحدامها 
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تعالج وضعيه دمج األطفال ضحايا التهريب يف جمتمعهم األصيل والدراسة 
األخ�رى كان�ت عبارة ع�ن دراس�ة كش�فية للتعرف ع�ىل األطف�ال ضحايا 
التهري�ب البرشي ب�ني اليمن واململكة العربية الس�عودية، وكال الدراس�تني 
طبقت عىل األطفال من اجلنس�ية اليمنية، يف حني أن الدراس�ة احلالية طبقت 
عىل أطفال ينتمون إىل أربع جنسيات )نيجرييا، واليمن، والسودان، واهلند(.

كام نالحظ أن الدراس�ات األجنبية )دراس�ة نوربارت فانو-اكو وفريق 
عمل�ه يف عام 2000م، ودراس�ة دانيال ع�ام 2004م، ودراس�ة كاترينا عام 
2006م، ودراسة رينو كاميدي عام 2007م( عىل الرغم من تنوع مواضيعها 
إال أهنا قدمت معلومات حول االجتار باألطفال والنس�اء، فقد أكدت دراسة 
نورب�ارت أن هناك حتالفًا بني املهربني واألولياء الذين يعتقدون أن مس�تقبل 
أبنائهم يوجد يف دولة أجنبية بمعنى أن أرس األطفال مشاركة يف هذه التجارة.

وأك�دت دراس�ة داني�ال أن األطف�ال الضحاي�ا يتمي�زون بمجموع�ة 
خصائ�ص أمهها أهن�م يتحدرون م�ن أرس كبرية احلجم وأكثره�ا ذات عائل 
واح�د، وأن الضحاي�ا يتح�درون م�ن الق�رى وامل�دن الصغ�رية، وأن مجيع 
الضحاي�ا أميون، كام أكدت الدراس�ة أن اآلباء واألمه�ات يلعبون دورا مهام 
يف ه�ذه املأس�اة، ويف الواقع هناك من األولياء من يس�تغلون أطفاهلم يف هذه 

التجارة أو ال يقولون شيئا عندما يكونون عىل علم هبذا النشاط. 

وجاءت دراسة كاترينا لتؤكد أن التدابري االجتامعية املناسبة للضحايا ال 
تطبق يف البلدين، وأن هناك نقصًا يف مستوى وعي املجتمع فيام يتعلق بانتهاك 
حق�وق البرش ضحايا التهريب البرشي، وأن هناك نقصًا يف املعلومات حول 
ضحايا التهريب البرشي يف البلدين، وأن الرامج احلكومية واملعايري القانونية 

غري متسقة فيام يتعلق بضحايا التهريب البرشي.
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وج�اءت دراس�ة كاميدي لتؤكد أنه م�ن الصعوبة بم�كان حتديد تعريف 
واض�ح لتهريب البرش وأن هناك خماط�ر يف اخللط بينه وبني مفهوم اهلجرة غري 
الرشعية، وأن القوانني يف أفريقيا قد فشلت يف محاية الطفل األفريقي من خماطر 
وقوع�ه ضحي�ة للتهريب، وأن هتري�ب األطفال يف أفريقيا م�ازال يف تنام رغم 

إبرام العديد من االتفاقيات والقوانني منذ عام 1967م، وحتى 2007م.

ونالحظ أن مجيع هذه الدراس�ات قد قدمت معلومات مهمة للدراس�ة 
احلالي�ة ح�ول الظاهرة يف جمتمعات متباينة، ومجيعها كانت دراس�ات ميدانية 
طبق�ت عىل عينة فعلية من الضحايا عدا دراس�ة كاميدي التي كانت دراس�ة 
مكتبية، وهذه الدراس�ات تتوافق مع بعض الدراس�ات العربية الس�ابقة من 
حي�ث حتديدها للخصائص العامة للضحاي�ا وضلوع األرس يف هذه اجلريمة 
ض�د أطفاهل�م، وتتميز الدراس�ة احلالي�ة عن تلك الدراس�ات يف تن�وع عينة 

الدراسة من حيث اجلنس واجلنسية.

وبش�كل عام فإن مجيع الدراسات التي تم استعرضها قد قدمت تصورًا 
نظريًا مهاًم ومفيدًا هلذه الدراسة.
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الفصل الثالث
 اإلجراءات املنهجية للدراسة
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3 . اإلجراءات املنهجية للدراسة 

3 . 1 منهجية الدراسة

متهيد

الدراس�ة احلالية هتدف بش�كل رئي�س ملعرفة العوام�ل التي جعلت من 
األطف�ال يقع�ون كضحاي�ا جلريم�ة التهريب واالجت�ار الب�رشي، ومن أجل 
اإلملام بتلك العوامل من خالل الواقع احلايل هلؤالء األطفال، وما يتطلبه هذا 
اإلملام من التحليل العميق واملكثف لطبيعة العوامل املتنوعة واملتداخلة، التي 
أس�همت يف جعل هؤالء األطفال يقعون ضحاي�ا جلريمة معقدة ومتداخلة، 
ترتب�ط يف بعض مس�توياهتا بالتنظيم اإلجرامي املنظ�م. وحماولة تقديم صور 
بانورامي�ة لدينامي�ت ومفاعالت هذه اجلريمة وانعكاس�اهتا عىل األطفال يف 
س�ياق اجتامعي وثقايف وقان�وين خيتلف عن جمتمعاهتم األصلي�ة، وعليه فإن 

الدراسة تتبنى املدخل الكيفي للحصول عىل البيانات اخلاصة هبا.

ك�ام أن الدراس�ة احلالي�ة، ذات طبيعة خاصة، حي�ث إن األطفال الذين 
تتم دراس�تهم، ينتمون إىل جنس�يات خمتلفة، بعضهم يتحدث اللغة العربية، 
بصعوب�ة، وبعضه�م ال يتح�دث العربي�ة مطلق�ًا، والبعض اآلخ�ر يتحدث 
العربية ولكن بلهجات خمتلفة، والبعض اآلخر تم تدريبه عىل إجابات حمددة 
ألي سائل، فضال عن تباين السياق الثقايف واالجتامعي الذي أتى منه هؤالء 
األطفال، وهذه املتغريات، حتتم استخدام املنهج الكيفي كأداة أساسية جلمع 

وعرض وحتليل البيانات.
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3 . 2نوع الدراسة ومنهجها
الدراس�ة احلالية تنتم�ي للدراس�ات الوصفية التحليلي�ة، والتي هتدف 
لوص�ف الظاهرة االجتامعية والتعبري عنها كاًم وكيفًا، وال تقف عند الوصف 
ب�ل تقوم بتحليل الظاهرة االجتامعية وتفس�ريها )حس�ن، 1990م، 199  � 

.)213
املنهج الكيفي

ه�و املنه�ج الذي هيدف لفه��م الواقع االجتامعي والظواهر اإلنس�انية 
بص��ورة عميق��ة وصادق�ة، وهيتم بكيفي�ة فه�م ومقابلة ومعايش�ة حضور 
اإلنسان ف�ي البحث االجتامع�ي، ويعد قراءة واقعية حلياة البرش كام يعيشوهنا 

وحيسون هبا ال كام يكتب عنهم )عرايب، 2008م، 38-32(.

ويس�عي املنهج الكيفي لفهم التجربة املعاش�ة لألفراد ونواياهم يف عاملهم 
املع�اش، وحياول اإلجابة عىل التس�اؤل عن ماذا يعن�ي أن تكون للفرد جتربة ما 
؟ وذل�ك من خ�الل دخول الباح�ث للواقع املعاش واس�تخدام ال�ذات كأداة 
تفس�ريية، انطالق�ًا م�ن اإليامن ب�أن االعتق�ادات الذاتية ل�دى املبحوثني تتمتع 
 Jorgensen, 1989,( بأولوية تفسريية تفوق ما لدى الباحث من معرفة نظرية

.)18

لق�د اعتمدت الدراس�ة احلالية ع�ىل املنهج الكيفي كمنه�ج رئيس هلذه 
الدراسة لعدة اعتبارات أبرزها ماييل: 

إن املصدر األس�اس للبيانات هو املصدر البرشي، وموضوع الدراس�ة 
يتطلب احلصول عىل معلومات، من عينة من األطفال وحتت ضغوط متنوعة 
)أهن�م خارج أوطاهنم، أهنم عانوا من أش�كال متنوعة من العنف واملخاطر، 
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أهن�م يف جمتم�ع خمتلف ع�ن جمتمعهم األصيل، أهن�م يعانون م�ن اخلوف من 
اآلخري�ن، ووجوده�م يف دار اإليواء بع�د القبض عليه�م (، ويتطلب ذلك 
استخدام منهج يستطيع استخالص البيانات الضمنية،  data Implicit  ، وهذا 
أح�د م�ررات األخذ باملنه�ج الكيفي للحصول ع�ىل بيانات كافي�ة ، وغنية 

بخرة املبحوثني.

وبناء عىل ذلك، فان الفرصة س�تكون ضعيفة، إذا تم اس�تخدام املدخل 
الكمي، لتحقيق أهداف البحث التطبيقية. لعدة اعتبارات ومررات منها، أن 
تطبي�ق هذا املدخ�ل يف هذا النوع من البحوث يتعارض مع » ما هو  معروف 
عن قلة رصاحة املس�تجيبني، وأهنم أكثر تشويش�ا وتناقضا فيام يعرفون وفيام 

.).Hollway & Jefferson, 2000, 3( »خيرون به عن أنفسهم

أن عينة الدراس�ة املس�تهدفة تنتمي جلنس�يات وثقافات متنوعة بعضهم 
ال يتح�دث العربي�ة مطلق�ًا، وبعضهم يتح�دث العربية بصعوب�ة، وبعضهم 
يتح�دث العربية لكنه يس�تخدم هلج�ات خمتلفة قد تكون غ�ري مفهومة، هذه 
العوام�ل ت�ؤدي إىل صعوب�ة يف التواصل مع عين�ة الدراس�ة باملنهج الكمي، 
وجتعل طريقة التواصل الوحيدة معهم تكمن يف استخدام املنهج الكيفي من 

خالل استعانة الدراسة ببعض املرتمجني للتواصل مع العينة.

إن هنال�ك جمموع�ه م�ن األطفال الذين س�بق وت�م هتريبه�م للمملكة 
العربية الس�عودية، وجييدون فنون الكذب واملراوغة، بل إن بعضهم مدرب 
ع�ىل إعطاء إجابات حمددة لكل من يس�ألونه، واحلصول ع�ىل املعلومة منهم 
م�ن خالل املنهج الكمي يعد أمرًا مس�تحياًل، لكن م�ن خالل املنهج الكيفي 
وأدوات�ه املتنوعة ف�إن هنالك إمكاني�ة للحصول عىل معلوم�ات هبا نوع من 

املصداقية.



140

وعليه فإن الدراس�ة  تعتمد األس�لوب واملنهج الكيفي بس�بب الطبيعة 
اخلاصة لعينة الدراس�ة، فدراس�ة األطفال ضحايا التهريب البرشي واالجتار 
هبم تعد من الظواهر املعقدة والتي ال يمكن النفاذ إليها إال من خالل منهجية 
علمية تراعي خصوصية الظاهرة وخصوصية جمتمع الدراس�ة، وتتامشى مع 
اهل�دف من الدراس�ة، واملنه�ج الكيفي من خالل مميزات�ه واألدوات املتعددة 

التي يستخدمها يعد املنهج املناسب للدراسة هذه الظاهرة.

فم�ن خ�الل ه�ذا املنهج س�وف تتمكن الدراس�ة م�ن النف�اذ بعمق إىل 
الظاهرة حمل الدراس�ة، وإىل جمتمع الدراس�ة، لكي تتعرف عىل هذه الظاهرة 
ع�ن ق�رب، وتتعرف ع�ىل تل�ك التجارب الت�ي خاضه�ا األطف�ال ضحايا 

التهريب واالجتار.

3 . 3 عينة الدراسة وطريقة اختيارها
تكونت عينة الدراس�ة من األطفال الذين ت�م هتريبهم للمملكة العربية 
السعودية والذين تنطبق عليهم املعايري التي حددهتا الدراسة، وقد بلغ حجم 
العينة إحدى وثالث�ني مفردة، منها ثالث وعرشون حالة من الذكور، وثامين 
ح�االت م�ن اإلناث، وينتمون إىل أربع جنس�يات، كعينة رئيس�ة للدراس�ة، 

وسبعة أفراد من املهتمني بالظاهرة وعرشة إخباريني كعينة اسرتشادية.

3 . 4 طريقة اختيار العينة الرئيسة
إن احلص�ول عىل عينة خيضع ملعاي�ري علمية دقيقة ومضبوطة من األمور 
الصعبة وغري املمكنة يف هذه الدراسة، فاملكان الذي سوف يتم سحب العينة 
من�ه � دار اإلي�واء � مكان يوج�د به عدد متباين ومتج�دد من األطفال حيث 
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يص�ل عدد األطفال يف أوقات  الذروة  � احلج ورمضان � املوجودين خالهلا 
إىل مائتي طفل وطفلة، ويتقلص هذا العدد إيل س�بعني طفاًل وطفلة وهؤالء 
األطف�ال ينتم�ون إىل ثالث وعرشين دولة إس�المية وعربية، ك�ام أن هنالك 
تباين�ًا يف القضاي�ا التي يك�ون الطفل والطفل�ة حمتجزي�ن بخصوصها يف دار 
اإليواء، )فمن بينهم أطفال متس�ولون، وأطفال أولياء أمورهم مس�اجني يف 
قضاي�ا، ومن بينهم أطفال مهرب�ون ومتاجر هبم، ومن بينه�م أطفال تائهون 
م�ن أرسه�م، وغري ذل�ك (فليس مجي�ع األطف�ال املودعني ب�دار اإليواء هم 
م�ن املهرب�ني أو املتاجر هبم، كام أن عدد األطف�ال املهربني أو املتاجر هبم غري 
مع�رف فعليًا، والتعرف عليهم م�ن بني هؤالء األطفال أمر يف غاية الصعوبة 
وال يتم إال من خالل جمموعة من اإلجراءات التي حرصت الدراس�ة عليها 
يف س�بيل احلصول ع�ىل العينة والت�ي تتمثل يف بن�اء عالقة اجتامعي�ة متميزة 
وتواصلي�ة مع مدي�ر دار اإليواء والفريق العام�ل يف دار اإليواء، والذين من 
خ�الل خراهتم  يتم أخ�ذ معلومات كاملة عن مجي�ع األطفال املودعني بدار 
اإلي�واء، ويتم حتديد األطفال الذين يمك�ن اعتبارهم مهربني أو متاجر هبم، 
وتزويد الدراس�ة بمعلومات حول األطفال الذين يقبض عليهم أوال بأول، 
واالعتامد بش�كل رئيس ع�ىل املعايري التي وضعتها الدراس�ة لألطفال الذين 
يمكن اعتبارهم وفقًا هلا أطفااًل مهربني )القانوين، االجتامعي، االقتصادي ، 

العمر، تكرار القبض واإلبعاد (.

وبن�اًء علي�ة ف�إن الطريقة املثيل لس�حب عينة هذه الدراس�ة س�وف تتم 
وفق�ًا للطريقة العمدية  � القصدية  � فالدراس�ة ختت�ار األطفال وفقًا لرشوط 
ومعاي�ري تم وضعها مس�بقًا للتأكد من أن العينة تتوافق مع أهداف الدراس�ة 

وتساؤالهتا.
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وهبدف اختيار العينة املناس�بة فقد عمدت الدراس�ة لل�رتدد عىل املوقع 
ال�ذي يوج�د فيه األطفال  � دار اإليواء  � بش�كل ش�به يوم�ي )أربعة أيام يف 
األس�بوع( ومن خالل هذه الزيارات بنت الدراس�ة عالقات اجتامعية ممتازة 
مع العاملني يف املوقع وعىل وجه التحديد مدير املوقع والذين كانوا متعاونني 
ج�دًا يف نق�ل املعلومات الصادقة للدراس�ة حول األطفال، ه�ذه املعلومات 
وف�رت للدراس�ة قدرة يف انتق�اء العينة املناس�بة، والتي ينطب�ق عليها مفهوم 
األطفال املهربني أو املتاجر هبم، وكانت الدراسة حتصل عىل حالة أو حالتني 
خ�الل ش�هر كامل وأحيان�ًا جتد حالتني خالل األس�بوع. وأحياًنا يمر ش�هر 
كامل دون أن جتد الدراسة حالة واحدة، فاحلصول عىل عينة مناسبة ويمكن 
تصنيفها ضمن حاالت األطفال املهربني أو املتاجر هبم أمر يف غاية الصعوبة، 

وهو ما يرر صغر حجم عينة هذه الدراسة.

التخطيط للدخول ملجتمع الدراسة:

م�ن خالل املعلومات التي مجعتها الدراس�ة عن املواقع التي من املمكن 
وج�ود عين�ة مناس�بة للحصول ع�ىل املعلومات املهم�ة ح�ول الظاهرة بكل 
دراماتيكيتها، فقد تأكدت الدراسة أن هناك مكانًا واحدًا فقط داخل اململكة 
العربية الس�عودية يمكن أن جتد فيها الدراس�ة العينة املناس�بة والتي تكون يف 
الغال�ب أكث�ر جتاوب�ًا هذا املكان ه�و دار اإليواء يف حمافظة ج�دة، وهو موقع 
خمص�ص لألطفال الذين يتم القبض عليهم وهم يامرس�ون التس�ول أو البيع 

عند اإلشارات املرورية.

 لكن كيف س�تتعرف الدراس�ة ع�ىل األطفال املهرب�ني واملتاجر هبم من 
ب�ني هؤالء األطف�ال، فليس مجيع املتس�ولني مهربني أو متاج�ر هبم، ولذلك 
فقد وضعت الدراس�ة جمموعة من املعايري التي من خالهلا يتم حتديد هويات 

األطفال املهربني أو املتاجر هبم هذه املعايري تتمثل يف التايل: 
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املعيار القانوين: والذي يمكن أن نحدد من خالله آليات وطرق دخول الطفل 
للمملكة العربية الس�عودية )هل دخ�ل للمملكة بطريقة قانونية أو 
غري قانونية ؟ كيف دخل الطفل إىل اململكة ؟( فكل طفل دخل إىل 

اململكة العربية السعودية بطريقة غري قانونية يعد مهربًا 
املعيـار االجتامعـي: ويت�م من خالل�ه حتديد مع م�ن دخل الطف�ل للمملكة 
العربية الس�عودية، ) هل كان برفقة أحد أفراد أرسته ؟ هل كان مع 

مهرب ؟ هل كان بمفردة ؟ هل دخل برفقة صديق؟(
املعيـار االقتصادي: ومن خالله يتم حتديد وجود مس�تغل للطفل من عدمه، 

ومن هذا املستغل وما عالقته بالطفل.
معيار العمر: الفئة العمرية من ست سنوات وحتى 15سنة.

معيار تكرر القبض واإلبعاد: وهو معيار مهم جدًا ومفيد للدراسة، حيث إن 
األطفال الذين س�بق القبض عليهم وت�م إبعادهم تتوفر معلومات 
أرش�يفية كامل�ة عنهم لدى دار اإليواء، م�ن جهة ومن جهة أخرى 
فإهنم مجيعًا أطفال مهربون. ومن خالل تفاعل هذه املعايري تم حتديد 
األطفال املهربني واملتاجر هبم، والتي هي مع املفهوم الذي وضعته 

هذه الدراسة لألطفال املهربني إىل اململكة العربية السعودية.
طريقة الولوج إىل جمتمع الدراسة

استخدمت الدراسة عدة طرق للولوج إىل جمتمع الدراسة وهي:
1 � من خالل الوجود الكثيف يف موقع إجراء الدراسة-دار اإليواء � فقد 
كانت الدراسة  حترص دومًا عىل احلصول عىل املعلومات الوافية عن 
الطفل فور القبض عليه، والتي ترتبط بموضوع الدراسة من خالل 
)مكان القب�ض، وتكرار القبض، ومن كان معه خالل القبض، وما 
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هو العمل الذي كان يامرس�ه، وحالته الصحية(، والدراس�ة تس�عى 
للحصول عىل كل املعلومات عن احلالة فإذا كانت احلالة س�بق وأن 
تم القبض عليها تقوم الدراس�ة باحلصول عىل املعلومات األرشيفية 
املدون�ة يف املوقع عن احلالة ومقارنتها باملعلومات احلديثة عن نفس 
احلال�ة هذا إضافة إىل حماول�ة أخذ معلومات عن احلالة من العاملني 
يف املوق�ع عن احلالة نفس�ها، وإذا كانت احلالة مل يس�بق وتم القبض 
عليه�ا فتكتفي الدراس�ة بأخذ املعلوم�ات املدونة ع�ن القبض عىل 
الطف�ل واملعلومات التي يمكن احلص�ول عليها من خالل العاملني 
يف املوقع، هذه املعلومات تقدم صورة واضحة للدراس�ة عن العينة 
املخت�ارة، وتعطي للدراس�ة درجة م�ن الثقة يف إجاب�ات املبحوثني 

خالل املقابالت املعمقة معهم.
2 � عمدت الدراس�ة بع�د ذلك إىل إجراء بعض املقاب�الت املفتوحة مع 
بعض األطفال من جنسيات خمتلفة، هبدف التأكد من قدرة الدراسة 
ع�ىل التواصل مع املبحوثني، وم�دى التجاوب العائد منهم، ومدى 
مالءمة أسلوب املقابلة املفتوحة  � احلرة  � هلم، وهي بمثابة إجراءات 
أولية تقيس الدراسة من خالهلا هذه اإلجراءات ومدى فاعليتها مع 
العينة، وقد وجدت الدراسة من خالهلا أن األسلوب األمثل ألخذ 
املعلوم�ات الوافية من املبحوثني ه�و املزج يف مابني املقابالت املقننة 
واملفتوح�ة ودراس�ة احلالة، واس�تخدام جهاز تس�جيل غري مرئي  � 
ب�داًل م�ن الكتابة عىل صحيف�ة املقابلة  � فالكتابة ع�ىل الورق جتعل 

املبحوثني أكثر شكًا وختوًفا.



145

العينة االسرتشادية من )املهتمني بالظاهرة واإلخباريني (
يف س�بيل مج�ع معلومات تدع�م مصداقية الدراس�ة وجد أن�ه من املهم 
االستعانة بعينة اسرتشادية تقدم معلومات هامة هلذه الدراسة، فقد صممت 
الدراسة بعض املعايري لألفراد الذين سوف تعترهم الظاهرة من عينة األفراد 
املهتم�ني بالظاه�رة واألفراد الذي�ن تعترهم هذه الدراس�ة م�ن اإلخباريني 
)انظر امللحقني 2-3( وتم احلصول عىل هذه العينة بواس�طة عينة كرة الثلج  
Snow ball sample حيث تم  حتديد عدد مبدئي من األفراد ذوي الصفات 
املختارة )املطلوبة للدراس�ة ( ثم يطالب هؤالء األفراد برتشيح أسامء آخرين 
م�ن املهتم�ني أو اإلخباريني الذين يمك�ن أن يتعاونوا مع الدراس�ة ثم يقوم 
ه�ؤالء برتش�يح أس�امء أخ�رى و هك�ذا حت�ى اكتمل عدد س�بعة أف�راد من 
املهتمني بالظاهرة، وعرشة أفراد من اإلخباريني، وقد قامت الدراسة بإجراء 
مقابالت مفتوحة  � حرة � معهم وتطلب إجراء هذه املقابالت تنقل الدراسة 
يف أحي�اء حمافظة ج�دة، وطريق الس�احل اجلنويب الغ�ريب للمملكة، ومنطقة 

جازان، وكذلك اجلمهورية العربية اليمنية.

3 . 5 أدوات مجع البيانات
   بعد االس�تقرار عىل املنهج الكيفي، فإن األداة الرئيسة جلمع البيانات، 
التي تعتمد عليها الدراسة ، هي أداة املقابلة الرسدية، والتي تعد من األدوات 
احلديث�ة املس�تخدمة يف البح�وث والدراس�ات السوس�يولوجية يف الوق�ت 
الراه�ن، ويع�د املدخ�ل الس��ردي Narrative Approach ، أحد املداخل 
احلديث�ة يف البح�وث الكيفية ، فع�ن طريقه يمكن احلصول ع�ىل مادة مروية  
� رسدي�ة  � أو نص�وص متدفق�ة بحري�ة free-flowing tests  ويعتم�د هذا 
املدخ�ل عىل املقابلة كأداة رئيس�ة جلمع البيانات ، ويس�اعد هذا املدخل عىل 



146

التخل�ص من بعض عي�وب املقابلة القائمة عىل ثنائية الس�ؤال/اإلجابة، كام 
يساعد عىل اس�تخالص البيانات اخلاصة بأسباب تعرض األطفال للتهريب 
واالجتار هبم ، وهي بيانات تعتمد عىل ما خير به الطفل، ألن هذه األس�باب 
نش�أت أص�ال يف الوط�ن األص�يل للطفل، ول�ن يتم التع�رف عليه�ا إال من 
خ�الل ما يبوح األطفال به م�ن معلومات وثيقة الصلة بموضوع الدراس�ة. 
وم�ن مررات األخذ هب�ذه األداة أيضًا أن جمتمع الدراس�ة غري متجانس من 
حيث اخلصائص، مس�توى التعليم، فبعض أف�راد العينة حصل عىل قدر من 
التعلي�م وبعضهم ح�رم منه، وتتف�اوت امله�ارة اللغوي�ة، فبعضهم يتحدث 
العربي�ة بطالقة، وبعضهم، حيتاج إىل مرتجم للتواصل معه، إىل جانب عامل 
مه�م جدًا، وهو أن األطف�ال مدربون عىل تقديم إجابات آلية عند س�ؤاهلم، 
وعلي�ه ف�إن املقابلة الكيفية هنا، ال بديل عنها، ألهن�ا تعتمد عىل بناء الثقة بني 
الطفل والباحث، حتى يمكن اخلروج ببيانات تساعد عىل اإلحاطة بمشكلة 
الدراس�ة. » وق�د تط�ور هذا املدخ�ل عىل أيدي عل�امء االجت�امع األملان،  يف 
حماوالهت�م إلنت�اج رواي�ات  � حكايات  �  عن حياة الناجني من املعسكرات 
النازي�ة بع�د احل�رب العاملي�ة الثاني�ة، وه��ي الطريق�ة الت�ي ع�رفت بتأويل 

. )Hollway & Jefferson، 2000، 34) السرية الذاتية

   وتبني الدراس�ة للمدخل الرسدي ، يعني االعتامد بش�كل رئيس  عىل 
املقابلة كأداة جلمع البيانات ومميزات املقابلة الكيفية ، تتسم باملرونة وقابليتها 
للتعدي�ل ، وتس�اعد الباحث عىل أن يكون دائام ع�ىل مقربة من املوضوعات 
املهمة للدراسة ، »ففي أحيان كثرية ، يتغري الوزن النسبي ملوضوعات املقابلة 
األساسية ، وتظهر احلاجة إىل إجراء تعديالت ، بعد ظهور موضوعات أكثر 
أمهية ، ومن ثم فان املقابلة الكيفية ، تسهم يف جعل النتائج متجددة ، ومهمة 

.) Herbert J. & Irene S. 1995، 44( »يف نفس الوقت
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ولكن كيف يمكن استخدام أداة املقابلة يف إطار املدخل الرسدي ؟

:)Hollway & Jefferson، 2000، 35) يتم ذلك بناء عىل أربعة مبادئ

)أ( االعتامد عىل األسئلة املفتوحة

ألن اس�تخدام األس�ئلة املغلق�ة ، ي�ؤدي يف النهاي�ة إىل حتدي�د وحتجيم 
البيانات املنتجة.

 Elicit stories ب( استدعاء القصص(

ويقوم هذا املبدأ عىل حتويل األسئلة املفتوحة ، كلام أمكن ، إىل طلب أو رغبة 
من الباحث لسامع قصة املبحوث يف املقابلة، والتعرف عىل خرته عن املوضوع.

)ج( جتنب أسئلة ملاذا قدر اإلمكان 

ألن ه�ذا الس�ؤال ، يس�تدعي جمموع�ة م�ن العملي�ات املنطقي�ة ل�دى 
املبح�وث ، حي��اول  م�ن خالهلا تقديم أفض�ل اإلجابات ، ولي�س احلقيقة ، 
وعل��ى الب�اح�ث يف هناية األمر اإلجابة عىل هذا الس�ؤال عند اس�تخالص 

النتائج  .

)د( حتليل طريقة الرسد اخلاصة باملبحوث 

ويتطلب إنصاتًا جيدًا لتعيني حالة الصوت » الشدة ، الرسعة ، احل�رارة، 
الثق�ة« ،  ك�ام يتطلب املالحظة اجلي�دة لتعبريات الوجه وح�ركات اجلس�م » 
ع�دم االكرتاث ،  القلق ، احلركة، .. الخ« وهذا املبدأ يس�اعد يف االبقاء عىل 
املعن�ى األص�يل ال�ذي يقدمه املبح�وث أثناء املقابلة ، ك�ام يتطلب البحث يف 
االتس�اق الداخيل للحكاية املروية، مما س�بق يتضح أن الدراسة تعتمد املنهج 
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الكيفي مدخال ، واألس�لوب ال�رسدي ، جلمع البيان�ات، باالعتامد عىل أداة 
املقابل�ة ، واملالحظ�ة، وال يعن�ي ذل�ك أن البحث لن يس�تفيد م�ن البيانات 

الكمية، ولكن ستتم االستفادة منها بشكل مساعد للبيانات الكيفية.

لق�د عمدت الدراس�ة إىل تصميم دليل مقابلة  حيتوى عىل مخس�ة حماور 
رئيس�ة تتوافق م�ع أهداف الدراس�ة وتس�اؤالهتا، وتم عرض�ه عىل املرشف 
العلمي هلذه الدراس�ة وقد اقره ورأى أنه يتناس�ب متامًا مع أهداف الدراس�ة 

وتساؤالهتا، واملحاور عىل النحو التايل :
املحور األول: ويش�تمل ع�ىل البيانات األولية عن األطف�ال وأرسهم يف بلد 
املص�در )العم�ر � اجلن�س � اجلنس�ية  � التعليم  � احلال�ة الصحية  � 
املوط�ن األص�يل  � احلال�ة االجتامعية  � احلال�ة االقتصادية  � احلالة 

املهنية  � عدد أفراد األرسة ... إلخ(.
املحور الثاين: ويتناول العوامل املتنوعة التي دفعت بالطفل للس�فر للمملكة 

العربية السعودية.
املحور الثالث: ويتناول بالتفصيل رحلة التهريب من بلد املصدر مرورًا ببلد 
العبور وانتهاًء ببلد املقصد  � اململكة العربية السعودية -، واملخاطر 
الت�ي تعرض هلا الطفل خالل هذه الرحلة، ومرافق أو مرافقي هذه 
الرحل�ة، والطريق�ة أو الط�رق الت�ي دخل هب�ا إىل اململك�ة العربية 

السعودية، وهل سبق وأن دخل للمملكة بنفس الطريقة ... الخ.
املحـور الرابع: ويتن�اول بالتفصيل حياة الطفل داخل بل�د املقصد  � اململكة 
العربي�ة الس�عودية  � )احلي�اة اليومي�ة للطفل  � والعم�ل  � والتنقل 
بني املدن  � ومستغل الطفل  � واملخاطر والعنف  � ومدة اإلقامة  � 

وتواصل الطفل مع أرسته  � ... إلخ(.
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املحـور اخلامـس: يتناول القبض ع�ىل الطفل من حيث ظروف�ه، ومن حيث 
دار االحتجاز وما يتعرض له الطفل خالل االحتجاز والقبض، كام 

يتناول فكرة العودة لدى الطفل بعد ترحيله ملوطنه األصيل. 

3 . 6 إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
لق�د اعتمدت الدراس�ة عىل تل�ك االس�رتاتيجية التي تبنته�ا للمدخل 
ال�رسدي يف املقابلة، لكن هنالك اس�رتاتيجية تبنتها هذه الدراس�ة يف س�بيل 
احلص�ول ع�ىل معلوم�ات أكث�ر مصداقي�ة ع�ن كل حالة تت�م دراس�تها من 
األطف�ال، حي�ث قب�ل إج�راء أي مقابلة مع أي طف�ل تقوم الدراس�ة بجمع 
معلوم�ات وافية عن�ه من خالل املعلومات األرش�يفية املوج�ودة عنه يف دار 
اإليواء هذا يف حال الطفل س�بق وأن تم القبض عليه  وكذلك معلومات من 
املختص�ني يف دار اإلي�واء عنه، ويف حال أن الطفل مل يس�بق ل�ه أن تم إيداعه 
يف دار اإليواء فإن الدراس�ة تكتفي بأخذ معلومات عنه من املختصني يف دار 
اإليواء، هذه املعلومات تعطي خلفية أولية للدراسة عن الطفل حمل الدراسة 
كام أهنا تسمح للدراسة باالستعداد الجراء مقابلة شبه ناجحة مع هذا الطفل، 
كام أن الدراس�ة يف الكثري من احلاالت تتابع ما يس�تجد عن الطفل الذي متت 
دراس�ته واذا وج�دت فرصة للقيام بمقابلة أخرى م�ع الطفل فإهنا تقوم هبا، 
ه�ذا من جانب ومن جانب آخر فإن الدراس�ة أثن�اء إجرائها للمقابالت مع 
األطفال استعانت بجهاز تسجيل صغري احلجم وغري مرئي حيث يتم تسجيل   
بيان�ات املقابلة عليه ،ث�م  يتم حتويلها اىل نصوص بعد انته�اء املقابلة مبارشة 
» ألن التس�جيل الص�ويت للمبحوثني ، يس�اعد عىل تدفق األف�كار ، وحيافظ 
ع�ىل املعنى األصيل، عىل عك�س املقابلة املكتوية، التي تك�ون عرضة للتحيز 



150

م�ن قبل الباحث ، وغالبا ما يفقد الباحث الكثري من البيانات بس�بب رسعة 
احلدي�ث. ) Michae Patton، 1987، 137 ( باإلضاف�ة إىل التخ�وف الذي 
الحظته الدراس�ة عىل األطفال عند قيام الدراسة بكتابة أي يشء، وعليه فإن 
التس�جيل الصويت يوفر نوعًا من الثقة بني االطفال والدراس�ة ويضمن عدم 
فق�دان املعلوم�ات .كام أن الدراس�ة   تقوم بعملية تفريغ البيانات املس�جلة ، 
مصحوب�ة ببي�ان يلخص كل ما ت�م يف املقابلة  » طبيعة احلال�ة ، املوضوعات 
الت�ي متت تغطيته�ا ، املوضوعات املتبقية ، الف�روض اجلديدة التي ظهرت ، 
مش�كالت أعاق�ت تدفق البيان�ات .. الخ، والتي جتعل الدراس�ة متجددة يف 

بياناهتا وأسلوب طرحها.

3 . 7 أسلوب حتليل البيانات 

3 . 7 . 1 آلية التحليل والتفسري الكيفي

عملي�ة  حتليل البيان�ات الكيفية ، هي عملية ابداعي�ة ، يف املقام االول ، 
فليس هناك قوالب جاهزة للتحليل كام يف التحليل االحصائي ، وهي عملية 
 Michae Patton, ( تتطل�ب تفكريًا عميقًا، وقوة ذهنية ، وبذل جمه�ود كبري

.) 1987, 146

وهنال�ك أس�لوبان لتحليل نص�وص ورواي�ات املقابالت :»أس�لوب 
حتليل املفردات Analysis of words    وأس�لوب حتليل العبارات الرمزية  � 

.) Norman R, & Yvonna S.2000,773( »�  الرتميزات

األس�لوب األول  � حتلي�ل املف�ردات  � ه�و األقرب للتحليل اللس�اين ، 
ويس�تخدمه السوس�يولوجيون يف تطوير املفاهيم، بينام األس�لوب الثاين، هو 
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األنس�ب يف دراس�ة االطفال ضحايا التهريب واالجتار، ألن الدراس�ة ترتبط 
باطار نظري ومفاهيمي.

ومن ثم فان الدراسة سوف تعتمد عىل أسلوب حتليل العبارات الرمزية 
التي يتم استخالصها من املادة اخلام ، بناء عىل تصنيفات رمزية معدة سلفا.

3 . 7 . 2 أسس التحليل الكيفي

التحلي�ل الكيفي بصفة عامة هو حماولة الكش�ف ع�ن النظام الكامن يف  
البيان�ات اخل�ام، وهي عملية تنظيم للبيانات يف ص�ورة نامذج أو مقوالت أو 
وحدات وصفية أساس�ية ، وتبدأ عملية التحليل ، خاصة يف املنهج الكيفي، 
م�ع بداية مرحلة مج�ع البيانات ، ففي هذه املرحلة تتول�د أفكار عن التحليل 

والتفسري ، ومتثل هذه األفكار النواة األساسية لعملية التحليل بعد ذلك .

ويف البح�ث الكيف�ي ، البد م�ن إع�داد البيانات وتنظيمها بأس�لوب   
حمدد يس�مح بإجراء التحليل الكيفي عليها ، حيث يكون حجم هذه البيانات 
كب�ريا ، وعدم توخي احلرص يف ه�ذه املرحلة ، ربام يؤدي إىل فقد بيانات ذات 
أمهية كاش�فة للظاهرة موضوع البحث . ويذهب ميش�يل باتون إىل أن أصعب 
مرحل�ة يف مراح�ل تنفي�ذ البح�ث الكيفي ، ه�ي تل�ك املتعلقة بعملي�ة جتهيز 
وتنظيم البيانات للتحليل ، فالباحث جيد نفس�ه أمام عدد ضخم من األوراق، 
وعىل الباحث يف بداية هذه املرحلة أال يرهق نفس�ه بس�ؤال كيف س�يتم حتليل 
ه�ذا الكم من البيانات ، ولكن علي�ه أوال أن يتأكد أنه قام بجمع كل البيانات 
املطلوب�ة ، وأن�ه قام بس�د كاف�ة الثغرات الت�ي حتتاج إىل معلوم�ات عن جمتمع 
البحث . وعندما يطمئن عىل أن كل البيانات املطلوبة أصبحت يف متناول يده، 
يق�وم بعم�ل أكثر من نس�خة هلذه البيان�ات ، وحيتفظ بالنس�خة األصلية بعيدا 
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عن متناول يده، ويتعامل مع النس�خ األخرى ، ثم يرشع يف اخلطوة األوىل من 
عملي�ة تنظيم وجتهيز البيانات ، وهي عمليات ترتيب املقوالت املتش�اهبة جنبا 
إىل جنب ، أو بتعبري ميشيل باتون : يقوم الباحث  بإجراء عملية إبداعية لقص 
ولصق البيانات Creative cutting and pasting of the data .. التي تعتر 

.) Michae Patton, 1987, 146 ( حمور التحليل الكيفي

والدراس�ة احلالية س�وف تلتزم باألس�س الس�ابقة عند الب�دء يف عملية 
التحليل .

3 . 7 . 3 خطوات التحليل الكيفي

ويتم التحليل الكيفي عىل ثالث مراحل متكاملة ومتداخلة هي :

 Data Reduction أواًل: مرحلة اختصار البيانات
ومتث�ل مرحل�ة اختصار البيان�ات عص�ب التحليل الكيف�ي ، ففي هذه 
املرحل�ة ، يتخ�ذ الباح�ث ق�رارات تتحك�م يف مص�ري البح�ث ، حيث حيدد 
البيانات التي س�تبقى يف احللبة ، وختضع لعملية الرتميز ، واهيا س�يخرج من 
احللب�ة ، وجمانبة الصواب يف هذه املرحلة ، يعن�ي عواقب ، تؤثر يف مصداقية 

البحث ومغزاه .

وبع�د االنتهاء م�ن عمليات االختصار، ف�إن البيانات املهمة للدراس�ة 
تك�ون موج�ودة، وتش�تمل ع�ىل كل البيان�ات التي حت�دد دراماتيكي�ا وقوع 
األطفال كضحايا جلريمتي التهريب واالجتار البرشي، لكن البيانات ما تزال 
كب�رية احلجم نس�بيًا، وحتتاج إىل خط�وة أخرى رضورية تتيح للدراس�ة فهم 
ومتيي�ز كل العوامل ذات العالقة بوقوع األطفال كضحايا للتهريب واالجتار 

هبم، وذلك وفقًا للواقع االجتامعي الذي يعيشونه.
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 Data Display ثانيًا: مرحلة عرض وتنظيم البيانات
وتوف�ر مرحل�ة ع�رض البيانات فرصة تنظي�م هذه البيان�ات ، وعرض 
البيانات ببساطة هي » عملية ترتيب  وتنظيم وضغط البيانات بصورة تسمح 
 Miles & Huberman،( بوض�ع التص�ور النهائ�ي واس�تخالص النتائ�ج

)1994, 11

وبمج�رد انته�اء هذه املرحلة ، يتوف�ر للبحث مادة ميداني�ة مضغوطة ، 
ومنظمة وفقا لنامذج احلاالت يف الواقع االجتامعي.

وينتقل البحث اىل املرحلة النهائية حيث تتم املقاربة بني اإلطار النظري 
والواقع امليداين ، والتوصل اىل معرفة جديدة بموضوع البحث.

وينبغي االشارة اىل أن حتليل البيانات  � االختصار ، العرض والتنظيم، 
اس�تخالص النتائج  � تتم يف الواقع عق�ب كل موجة مجع بيانات ، وهذا هو 
ال�رس يف جاذبية البحث الكيفي ، فالتوس�ع نح�و التعميم يتم خطوة خطوة ، 
واختبار اإلطار النظري واملفاهيمي ، يتم خطوة خطوة ، ولذلك فان البحث 
الكيف�ي يعد بحق منطقة مالئمة اللتقاء الواق�ع امليداين باألفكار التصورية ، 

األمر الذي يقود اىل فهم العامل االجتامعي بموضوعاته .

. Conclusion Draw ثالثًا: مرحلة استخالص النتائج
يف ه�ذه املرحل�ة يلتقي البح�ث الكيفي م�ع البحث الكم�ي ، فمرحلة 
التفس�ري ، حتاول الكش�ف عن املتغريات املس�تقلة والتابعة ، من أجل وضع 
تصور هنائي للمقوالت التي تبدت وأس�باب تبدهيا عىل هذه الصورة . ويتم 
التثبت من صحة التفس�ري باملقارنة بنتائج الدراسات السابقة ، بحيث تصبح 
مس�ألة الرتاكم العلمي ذات معنى ، فإذا دعمت هذه النتيجة نتائج س�ابقة ، 
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فبه�ا ، أم�ا إذا اختلف�ت ، فالبد من توضيح وتفس�ري س�بب االختالف ، إىل 
جانب اختبار القدرة التفسريية لإلطار النظري.

لقد قامت الدراس�ة بتقديم نموذج لتحليل مخس حاالت من جنسيات 
خمتلفة وفقًا للمعلومات التي تتناس�ب  مع أهداف الدراس�ة وتتفق مع دليل 
املقابل�ة املع�د مس�بقًا ، وعىل ه�دي هذه التحليل س�يتم التوس�ع يف التحليل 

الكيفي لباقي عينة الدراسة . 

حي�ث قام�ت الدراس�ة بالتصني�ف ع�ن طريق اختي�ار مقتبس�ات دالة 
م�ن مق�والت األطف�ال وت�م ترتيبها وتنظيمه�ا وفقًا مل�ا يتناس�ب معها وتم 
تنظي�م وترتيب املقوالت املتش�اهبة كاًل يف الس�ياق املتامثل مع�ه واملتوافق مع 
املعلومات املراد احلصول عليها ، ثم تقوم الدراس�ة بإعطاء هذه املجموعات 
تصنيفا حمددا ، وهذه اخلطوة هي التي تظهر السامت األولية لألطفال ضحايا 

التهريب واالجتار.
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الفصل الرابع

عرض وحتليل بيانات الدراسة
ومناقشة نتائجها
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4 . عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة 
نتائجها

4 . 1  عرض وحتليل بيانات الدراسة

4 . 1 . 1 اخلصائص االجتامعية واالقتصادية والصحية لعينة 
الدراسة

نقدم يف هذا املبحث عرضًا وافيًا وش�اماًل جلميع اخلصائص االجتامعية 
واالقتصادية لألطف�ال وأرسهم، باإلضافة إىل اخلصائص الصحية لألطفال 
أنفس�هم، كام نعرض للمعلومات التي أدلت هبا عينة الدراس�ة حول مواقف 
أرسه�م من هتريبهم خارج أرض أوطاهن�م، ونعرض أيضًا ملدى توافر فكرة 
ع�ودة ه�ؤالء األطف�ال إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية عق�ب ترحيلهم إىل 
أوطاهنم، وسوف نعرض هذه البيانات بتقسيمها إىل بيانات متعلقة باألطفال 

وأخرى متعلقة بأرسهم وهي كالتايل:
أواًل: البيانات املتعلقة باألطفال

1 ـ توزيـع عينة الدراسـة بحسـب اجلنسـيات واجلنس لألطفـال الذين 
شملتهم الدراسة
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اجلدول  رقم )3(

توزيع عينة الدراسة بحسب جنسيات األطفال وجنسهم

اجلنسية
املجموعإناثذكور

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
41.9٪16.113٪25.85٪8نيجرييا

6.5٪2--6.5٪2اهلند
38.7٪9.712٪29.03٪9اليمن

12.9٪4--12.9٪4السودان
100٪25.831٪74.28٪23اإلمجايل

 يتض�ح م�ن اجلدول رقم )3( تفاوت جنس�يات األطف�ال املهربني، إىل 
اململك�ة العربية الس�عودية، حيث نالحظ أن األطف�ال ينتمون إىل أربع دول 
اثنتني منها عربية  � اليمن والس�ودان  � واثنتني غري عربية  � اهلند ونيجرييا  � 
ونالحظ أن اجلدول يوضح لنا أن النس�بة األعىل لألطفال املهربني كانت من 
دولة نيجرييا بنس�بة بلغت )41.9٪(، والدراس�ة تذهب إىل أن ارتفاع هذه 
النس�بة تعود ملجموعة من العوامل أبرزها الظروف االجتامعية واالقتصادية 
للدول�ة املص�درة، ولألرس الت�ي ينتمي هلا ه�ؤالء األطفال، ووج�ود تنظيم 
إجرام�ي ش�به منظ�م يس�تغل هؤالء األطف�ال باالتف�اق مع أرسه�م، تالها 
نس�بة األطف�ال املهرب�ني من اجلمهوري�ة العربي�ة اليمنية بنس�بة )٪38.7(، 
والدراس�ة تذه�ب للق�ول إن ذل�ك يع�ود إىل الظ�روف االقتصادي�ة لألرس 
الت�ي ينتم�ي إليها األطف�ال ولقرب احل�دود اجلغرافية بني البلدي�ن  � اليمن 
والس�عودية  � ولس�هولة اخ�رتاق احل�دود الرية ووجود أماك�ن ذات طبيعة 
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جغرافية قاس�ية جتع�ل من الس�يطرة عىل هذه األماك�ن أمرًا بال�غ الصعوبة.

بين�ام ج�اء األطفال م�ن اجلنس�ية الس�ودانية يف املركز الثالث بني نس�بة 
األطف�ال حي�ث بلغ�ت نس�بتها )12.9٪(، وكان�ت أق�ل النس�ب حلاالت 

األطفال املهربني من اجلنسية اهلندية بنسبة )٪6.5(. 

ك�ام يتبني م�ن اجلدول رقم )3( تف�اوت جنس األطف�ال املهربني � ذكر 
وأنثى �، حيث مثل الذكور النسبة األعىل لألطفال بنسبة بلغت )٪74.2(، 
بينام جاءت النسبة املئوية لألطفال اإلناث )25.8٪(، وربام يعود السبب يف 
ذل�ك إىل خ�وف األرسة عىل اإلناث أكثر من الذكور م�ن التعرض لالعتداء 
اجلن�يس، عىل الرغم م�ن أن مجيع حاالت اإلناث التي مت�ت مقابلتها مل تذكر 
واح�دة منهن أهنا تعرضت لالس�تغالل اجلن�يس أو التحرش اجلنيس، ولكن 
تبق�ى ه�ذه الفكرة قائمة يف أغلب املجتمعات بش�كل عام، والعربية بش�كل 
خ�اص م�ن أن اإلناث يتعرضن للمخاطر أكثر من الذكور، كام أن اإلناث ال 
يس�تطعن حتمل أعباء السفر والعمل الشاق الذي تتطلبه طبيعة األعامل التي 

يستغل األطفال فيها، بنفس القدر الذي من املمكن أن يتحمله الذكور.
2 ـ املستوى العمري لألطفال

اجلدول رقم )4( توزيع عينة الدراسة بحسب املستوى العمري

النسبةالعدداملستوى العمري
9.7٪73 سنوات فأقل

35.5٪811-12 سنة
54.8٪1317  � 15 سنة

100٪31اإلمجايل
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يتب�ني من اجلدول رقم )4( تفاوت املس�توى العم�ري ألغلب حاالت 
األطفال املهربني يف مجيع املس�تويات العمرية من س�ن 6 سنوات إىل سن 15 
سنة، وكانت الفئة األعىل استغالاًل هي فئة األطفال الذين أعامرهم 13 � 15 
س�نة بنس�بة )54.8٪(، وهذا يعود إىل أن هذه الفئة من األطفال قادرة عىل 
العم�ل يف ظ�روف ختتلف عن ظروف األطفال األقل س�نًا، ومما يلفت النظر 
أن هذه الفئة من األطفال عىل وعي بام يقومون به، وهذا يدل عىل بداية نشوء 
التنظيم ملثل هذا العمل أو لوجود إعداد مسبق هلؤالء األطفال، واألطفال يف 

هذه املرحلة العمرية لدهيم إدراك لألعامل التي يامرسوهنا.

يف ح�ني ج�اء يف املرتب�ة الثاني�ة األطفال الذي�ن مس�تواهم العمري بني 
8 س�نوات إىل 12 س�نة بنس�بة )35.5٪(، وكانت أقل النس�ب للمس�توى 
العم�ري حل�االت األطف�ال املهربني ه�ي الفئة األقل من 7 س�نوات بنس�بة 
)9.7٪(، وه�ي ث�الث حاالت، ومن خالل املقاب�الت التي أجريت معهم 
تبني أن أغلب هاتني الفئتني تس�تغالن يف التس�ول أكثر من العمل، وبعضهم 
يس�تغل يف العمل البس�يط، وهذا يدل عىل أن جمموع األطفال حتت س�ن 10 
سنوات مسريون من قبل أناس يستغلوهنم، وهم غري مدركني لطبيعة العمل 

الذي يقومون به.
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3 ـ مكان سكن األطفال يف موطنهم األصيل

اجلدول رقم )5(
توزيع عينة الدراسة بحسب مكان سكنهم يف موطنهم األصيل

النسبةالعددمكان السكن األصيل
80.6٪25القرية
12.9٪4البادية

6.5٪2غري معروف
100٪31اإلمجايل

يتبني من اجلدول رقم )5( أن النسبة األعىل ملكان سكن األطفال األصيل 
هو القرى أو ما يشبه القرى بنسبة )80.6٪(، وهذا يدل عىل أهنم قدموا من 
جمتمع�ات فقرية تنترش بينه�ا ثقافات مغايرة لألع�راف والقوانني التي حتمي 
األطفال، بينام جاءت احلاالت التي س�كنها يف البادية بنس�بة )12.9٪(، أما 

احلاالت التي غري معروف مكان سكنهم األصيل فكانت بنسبة )٪6.5(.
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4 ـ املستوى التعليمي لألطفال
اجلدول رقم )6( توزيع عينة الدراسة بحسب املستوى التعليمي

املستوى التعليمي
األطفال

النسبةالعدد
74.2٪23أمي

19.3٪6درس يف املرحلة االبتدائية وترسب
6.5٪2درس يف املرحلة املتوسطة وترسب

100٪31اإلمجايل

يتب�ني م�ن اجل�دول رق�م )6( أن املس�توى التعليم�ي ألغل�ب حاالت 
األطف�ال املهرب�ني هو مس�توى مت�دن، حيث نالح�ظ أن فئ�ة األميني كانت 
ه�ي األعىل ب�ني األطفال، حيث بلغت نس�بتها )74.2٪(، وه�ذا يدل عىل 
اس�تغالل فئة األطف�ال الذين جيهل�ون حقيقة ما هم عازم�ون اإلقدام عليه، 

ولذا كانت فئة األميني من األطفال هي أكثر الفئات استغالاًل.

وي�أيت يف املرتب�ة الثاني�ة األطف�ال الذي�ن درس�وا يف صف�وف املرحل�ة 
االبتدائية وترسبوا منها بنس�بة )19.3٪(، ومن خالل املقابالت فإن أغلب 
األطفال الذين التحقوا باملرحلة االبتدائية مل يكملوها بل إن أغلبهم مل يكمل 
س�نة دراس�ية واحدة، وبعضهم كان لديه رس�وب متكرر، وهذا يدل عىل أن 
التعلي�م عند هؤالء األطف�ال كان فقط ملحو األمية ومعرف�ة القراءة والكتابة 

واحلساب.

يف حني كانت أقل النس�ب للمس�توى التعليمي لألطفال الذين درسوا 
املرحلة املتوس�طة، حالتني فقط وترسبتا من املرحلة املتوسطة وكانت نسبتها 
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من العينة )6.5٪( وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعينة، ومل يتعرض الباحث 
خ�الل املقاب�الت التي أجراها حلال�ة من حاالت أطفال تقدم�ت يف تعليمها 
للمرحلة املتوسطة وما بعدها، وهذا يعود إىل أن األهل أو من يقوم باستغالل 
األطفال يريد كس�ب هذا الطفل وتوظيفه ألموره اخلاصة وال يعنيه إن تعلم 
أو ال، كام أن ثقافة املجتمعات التي قدم منها هؤالء األطفال ال تعتني بتعليم 

األطفال بقدر ما تعتني بأن يقوم هذا الطفل بتوفري عائد مادي عىل األرسة.
5 ـ احلالة الصحية لألطفال

اجلدول رقم )7( توزيع عينة الدراسة بحسب احلالة الصحية

النسبةالعدداحلالة الصحية
58.1٪18جيدة

16.1٪5إعاقة طبيعية
9.7٪3إعاقة عمدية

16.1٪5أخرى
100٪31اإلمجايل

يتب�ني م�ن اجل�دول رقم )7( تف�اوت احلال�ة الصحية ألغل�ب حاالت 
األطفال املهربني، وجاءت النس�بة األعىل لألطف�ال الذين وضعهم الصحي 
جي�د بنس�بة بلغت )58.1٪(، بينام جاءت النس�بة املئوي�ة لألطفال املهربني 
املعوق�ني إعاق�ة طبيعي�ة )16.1٪(، وم�ن خ�الل املقاب�الت الت�ي أجراها 
الباح�ث مع عينة الدراس�ة منهم هناك ش�ك كبري يف بع�ض هذه احلاالت يف 
كوهن�ا إعاق�ات عمدي�ة، إال أن األطفال أنكروا ذلك ك�ام مل يتم اجلزم بكوهنا 
عمدية، وربام كانت هذه اإلعاقات طبيعية بالفعل، ولكنهم مل حيظوا بالرعاية 



164

الصحي�ة يف صغرهم ما أدى إىل حدوث اإلعاقات خاصة وأن بعضها تش�به 
شلل األطفال.

والحظ الباحث أن هناك تنظياًم إجراميًا ش�به منظم يف حاالت األطفال 
املهرب�ني م�ن نيجريي�ا حتدي�دًا، بحيث يت�م تش�ويه األطفال عم�دًا من أجل 
امتهاهن�م ملهن�ة التس�ول، وذلك حت�ى يتحقق عائ�د مادي أكر باس�تعطاف 
حالت�ه املعوق�ة، وهذه ثقافة منترشة عند من يس�تغلون األطف�ال وهيربوهنم، 
وبلغت نسبتهم من جمموع احلاالت )9.7٪(، وتم اعرتاف بعضهم بأن األم 
أخذهتم إىل خمتص بقطع األطراف أطلقوا عليه »دكتور« يف بلده األصيل وتم 
قطع اليد من الكتف، والبعض اآلخر أفاد أن أباه وأخاه األكر مها من ذهب 
ب�ه إىل من قام ببرت يده، والباحث ي�رى بأن من ذهبوا إليه ليس طبيبًا عىل حد 
قوهلم ألن من يمتهن الطب يساعد املرىض وال حيدث تشوهات فيهم، كام أن 
رشف املهن�ة ال يدفعهم للقيام هبذا العمل، ومتثله�ا احلاالت رقم )3( و)4( 
و)7(، فقد اعرتفت احلاالت )7( و)4( رصاحة بذلك، بينام أنكر احلالة )3( 
إال أن كل الشواهد تؤكد أن اإلعاقة املوجودة به هي عمدية وليست طبيعية، 

وهناك حاالت فيها شك يف احلكم عىل نوع اإلعاقة بنسبة )٪16.1(.
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6 ـ إعاقات األطفال بحسب اجلنس واجلنسية

اجلدول رقم )8(
توزيع عينة الدراسة بحسب اإلعاقة واجلنس واجلنسية

اجلنسية 
واجلنس

األطفال املعوقون
املجموع

اهلندنيجرييا
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

69.2٪1009٪63.62٪7ذكور
30.8٪4--36.4٪4إناث

100٪10013٪1002٪11اإلمجايل

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )8( انحصار ح�االت األطف�ال املعوقني يف 
اجلنس�ية النيجريي�ة واهلندي�ة، وكانت النس�بة األع�ىل يف اجلنس�ية النيجريية، 
بنس�بة بلغ�ت )84.6٪(، وكانت نس�بة الذك�ور أعىل من نس�بة اإلناث من 
حي�ث اإلعاقة حيث بلغت عند الذك�ور )63.6٪( بينام جاءت عند اإلناث 
بنس�بة )36.4٪(، وكانت النس�بة املئوية أقل لألطفال املعوقني من اجلنسية 
اهلندية بنسبة بلغت )15.4٪(، ومجيعهم من الذكور، ومن خالل املقابالت 
التي أجراها الباحث مع عينة الدراسة تبني أن األطفال من اجلنسية النيجريية 
س�واء كان�وا ذكورًا أو إناثًا ال يش�عرون ب�أن إعاقتهم وخاص�ة العمدية منها 
أهنا تس�ببت ب�األذى هلم، وإنام حيم�دون اخلالق تعاىل عىل ه�ذه اإلعاقة ألهنا 
أصبحت مصدر رزق هلم، وهذا يدل عىل وجود ثقافة مغلوطة حول حقوق 

هؤالء األطفال يف جمتمعاهتم.
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7 ـ طرق التهريب

اجلدول رقم  )9( توزيع عينة الدراسة بحسب منافذ التهريب

النسبةالعددمنفذ التهريب
48.4٪15جوًا
6.5٪2بحرًا
45.2٪14برًا

100٪31اإلمجايل

تتن�وع ط�رق هتري�ب األطف�ال إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية، وذلك 
حس�ب جه�ة القدوم، حي�ث إن هناك ث�الث طرق للدخ�ول إىل اململكة كام 
يتضح من اجلدول رقم )9(، وال ختلو أي جهة من هذه الطرق من التعرض 
لظاهرة هتريب األطفال، كام ترتبط بعض هذه الطرق بموس�م احلج والعمرة 
إذ ال يس�تطيع القادم�ون ع�ن طريق اجل�و الدخول إىل اململكة إال يف موس�م 
احل�ج والعمرة، حيث بلغت نس�بتهم )48.4٪( أي ما يقارب نصف العينة 
املأخوذة، وإن ارتفاع هذه النسبة يدل عىل استغالل أزمات احلج والعمرة يف 

مطارات اململكة للقيام بعملية هتريب األطفال.

بين�ام ي�أيت يف املرتبة الثانية الطريق الري بنس�بة )45.2٪(، وإن ارتفاع 
هذه النسبة يدل عىل قصور يف ضبط الطرق الرية املؤدية إىل اململكة وخاصة 
املناف�ذ احلدودي�ة بني اليمن والس�عودية وذل�ك ألن مجيع األطف�ال املهربني 
كان�وا قادمني م�ن اليمن، ومل تثبت أي حالة قادمة من دول اخلليج أو الش�ام 

أو العراق.

يف ح�ني كانت أقل النس�ب لطري�ق الدخول تتمث�ل يف الطريق البحري 
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بنسبة )6.5٪(، وربام يعود السبب يف ذلك إىل إدراك املهربني خلطورة عملية 
التهري�ب عن طريق البح�ر، وإن اجلهة الوحيدة التي يت�م التهريب منها هي 
السودان، باإلضافة إىل قوة الرقابة البحرية يف املياه السعودية وذلك يدل عىل 

أن هناك تعاونًا ورقابة من الدول يف املنافذ البحرية األخرى.
8 ـ عدد مرات الدخول للمملكة

اجلدول رقم )10(
توزيع عينة الدراسة بحسب عدد مرات الدخول للمملكة

النسبةالعددعدد املرات
58.1٪18مرة واحدة

16.1٪5مرتان
12.9٪4ثالث مرات

12.9٪4أربع مرات فأكثر
100٪31اإلمجايل

يتب�ني م�ن اجلدول رقم )10( تف�اوت عدد مرات الدخ�ول إىل اململكة 
ألغل�ب ح�االت األطف�ال املهربني، وكانت النس�بة األعىل لألطف�ال الذين 
دخل�وا مل�رة واحدة بنس�بة )58.1٪(، يليه�م األطفال الذي�ن دخلوا مرتني 
بنس�بة )16.1٪(، يليهم األطفال الذي�ن دخلوا ثالث أو أربع مرات بنفس 

النسبة )12.9(.

وم�ن خالل املقابالت الحظ الباحث أن أغلب حاالت األطفال الذين 
تع�دد دخوهلم للمملكة ح�رضوا يف املرات التالية بأس�امء خمتلفة ما يدل عىل 
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وج�ود تنظي�م لتش�غيل ه�ؤالء األطفال م�ن خالل تزوي�ر وثائقه�م إلعادة 
إدخاهلم إىل اململكة.

9 ـ الشخص الذي قدم معه األطفال

اجلدول رقم )11(
توزيع عينة الدراسة بحسب الشخص الذي قدموا معه

النسبةالعددالشخص الراعي

29.0٪9أحد أفراد األرسة

12.9٪4بمفرده

16.1٪5مع صديق

41.9٪13مع مهرب أو متاجر

100٪31اإلمجايل

يتب�ني من اجلدول رقم )11( أن النس�بة األعىل حل�االت قدوم األطفال 
املهرب�ني كانت مع مهرب أو متاجر بنس�بة )41.9٪(، يليه�ا احلاالت التي 
قدم�ت م�ع األرسة أو أحد أفراد األرسة، ومن ثم تركته األرسة عند مش�غل 
أو تم ترحيل من قدم معه من أرسته وبقي هو، وبلغت نس�بتهم )٪29.0(، 
وه�ذا يؤك�د ارتف�اع نس�بة موافق�ة األرسة عىل هتري�ب ه�ؤالء األطفال إىل 
اململكة، ثم جاء بعدها نس�بة األطفال الذين تم قدموا مع صديق هلم بنس�بة 
)16.1٪(، يف حني كانت نسبة األطفال الذين دخلوا وحدهم )٪12.9(.
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10 ـ  مدة إقامة الطفل

اجلدول رقم  )12(
توزيع عينة الدراسة بحسب مدة اإلقامة داخل اململكة

النسبةالعددمدة اإلقامة
3.2٪1تم القبض عليه أثناء التهريب

6.5٪2أقل من يومني
25.8٪8من أربعة أشهر  � أقل من سنة

61.3٪19سنة  � سنتني
3.2٪1أكثر من سنتني

100٪31اإلمجايل

يتبني من اجلدول رقم )12( تفاوت نس�بة مدة اإلقامة حلاالت األطفال 
املهربني، وكانت أعىل نس�بة لألطفال الذين أقاموا داخل اململكة من سنة إىل 
سنتني بنسبة )61.3٪(، وهذا يدل عىل أن هناك تنظياًم لعمل هؤالء األطفال 
واختيارًا لألوقات التي تناسب تشغيلهم لكي ال يتعرضوا لالمساك هبم من 
قب�ل الرشطة، ك�ام أن اغلب أماكن إقامة هؤالء األطفال يف األحياء الش�عبية 
القديم�ة الت�ي ال يمكن الوص�ول إليها إال مش�يًا فيصع�ب مالحقتهم فيها، 
وه�ذا جيعل مدة إقامتهم يف اململكة تطول، يليه�م األطفال الذين كانت مدة 
إقامتهم من أربعة أشهر إىل سنة بنسبة )25.8٪(، ثم الذين مدة إقامتهم أقل 
من يومني بنس�بة )6.5٪(، وهناك حالة واحدة تم اإلمس�اك هبا عىل احلدود 

بنسبة )٪3.2(.

ويتوقف الباحث عند احلالة التي مدة إقامتها تس�ع سنوات، وعمر هذه 
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احلالة هو )15س�نة(، أي أهن�ا قدمت إىل اململكة منذ كانت يف السادس�ة من 
عمره�ا، ويرى الباح�ث أن هذه احلالة قد تكون خمتلفة عن حاالت التهريب 
نظرًا لطول مدة اإلقامة، وقد تكون هذه احلالة من احلاالت التي متت املتاجرة 
فيه�ا، وم�ا يؤكد نظرة الباحث أنه من خالل املقابل�ة التي أجريت مع الطفلة 

أهنا ال تريد العودة وأهنا تريد البقاء مع املرأة التي تقيم معها وتعترها أمها.

11 ـ مشغلو األطفال

اجلدول رقم )13(
 توزيع عينة الدراسة بحسب مشغيل األطفال

النسبةالعددمشغلو األطفال
35.5٪11من الرجال
41.9٪13من النساء

16.1٪5لوحده
6.5٪2مل يعمل
100٪31اإلمجايل

يتب�ني من اجل�دول رقم )13( تفاوت نس�بة من يقوم بتش�غيل األطفال 
وكان�ت النس�بة األع�ىل حلاالت التش�غيل التي تتم عن طريق النس�اء بنس�بة 
)41.9٪(، وأغل�ب ه�ذه احل�االت ه�ي للذي�ن ت�م هتريبه�م من اجلنس�ية 
النيجريي�ة حي�ث ثبت أن هناك تنظي�اًم إجراميًا ربام يكون عىل مس�توى دويل 
ملث�ل هذه احلاالت، ثم احلاالت التي يتم تش�غيلها عن طريق الرجال بنس�بة 
)35.5٪(، وه�ذه احل�االت أغلبها يمثل اس�تغالل األطفال م�ن قبل أفراد 
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م�ن األرسة كاألب أو األخ األكر أو اخلال للقيام بعملية التهريب وتش�غيله 
داخل اململكة.

ث�م ج�اءت نس�بة احل�االت الت�ي تق�وم بالعم�ل وحده�ا )٪16.1(، 
ويالح�ظ أن أغلب هذه احلاالت ممن تكرر دخوهل�ا للمملكة، حيث قدمت 
هذه احل�االت يف املرة الثاني�ة والثالثة والرابعة للعم�ل لوحدها نتيجة اخلرة 
التي اكتسبوها ومعرفتهم بالفائدة املادية التي تتحقق هلم إذا قدموا لوحدهم، 

وأخريًا كانت نسبة احلاالت التي مل تعمل )٪6.5(.
12 ـ العمل الذي يامرسه األطفال

اجلدول  رقم )14(
توزيع عينة الدراسة بحسب العمل الذي يامرسونه

النسبةالعددعمل األطفال
77.4٪24التسول

12.9٪4األعامل الرخيصة
3.2٪1التهريب
6.5٪2مل يعمل
100٪31اإلمجايل

يتب�ني م�ن اجل�دول رقم )14( أن النس�بة األع�ىل للعمل الذي يامرس�ه 
األطف�ال املهرب�ون هي احل�االت التي تعمل يف التس�ول بنس�بة )٪77.4(، 
ورب�ام يعود الس�بب يف ذل�ك إىل أهنا مهن�ة بس�يطة لألطفال وحتق�ق مردودًا 
مادي�ًا عاليًا بطريقة س�هلة ورسيعة وليس فيها جمه�ود كبري، ثم جاءت بعدها 
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نس�بة األطفال الذين يعملون يف األعامل الرخيصة كبيع املاء واخلضار بنس�بة 
)12.9٪(، وهي كذلك مهنة ال تتطلب جمهودًا كبريًا.

وهناك حالتان مل تعمال لعدم اقامتهام طوياًل، ومها حالتان تم اإلمس�اك 
هبام عند نقاط التفتيش أثناء عملية التهريب وهي بنسبة )٪6.5(.

بينام كانت احلالة الغريبة لطفل يعمل يف هتريب القات بني احلدود اليمنية 
السعودية حيث يستغله عمه يف هتريب املخدرات، ظنًا بأنه لن يتم تفتيشه من 
قبل رجال األمن، إال أنه ضبط ويف حوزته القات، وقام باالعرتاف بذلك. 

13 ـ  العنف واملخاطر التي تعرض هلا األطفال

اجلدول رقم )15(
توزيع عينة الدراسة بحسب العنف واملخاطر التي تعرضوا هلا

النسبةالعددالعنف واملخاطر
25.8٪8ال يوجد

29.0٪9اجلوع والتعب
38.7٪12الشتم والرضب

6.5٪2املرض واحلوادث
100٪31اإلمجايل

يتبني من اجلدول رقم )15( أن النس�بة األعىل للمخاطر والعنف الذي 
تعرض له األطفال املهربون كان الش�تم والرضب بنس�بة )38.7٪(، وهذا 
حس�ب ما أف�ادت احل�االت عندم�ا ال يتم حتقيق م�ردود مادي ع�ال خالل 
ي�وم العمل، ثم األطفال الذي�ن تعرضوا للجوع والتعب بنس�بة )٪29.0( 
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وأغل�ب ه�ؤالء تعرضوا لذلك أثن�اء هتريبهم برًا، إذ تعرضوا للحر الش�ديد 
وتع�ب امليش وقلة األكل، ثم األطفال الذي أنكروا تعرضهم للعنف بنس�بة 
)25.8٪(، ثم األطفال الذين تعرضوا للمرض واحلوادث بنسبة )٪6.5(، 
وهاتان احلالتني مل تتم معاجلتهام يف مستشفيات، وإنام متت معاجلتهام يف املكان 

الذي يقيامن فيه من قبل من يقيمون معهم.
14 ـ  مكان القبض عىل الطفل

اجلدول رقم )16(
توزيع عينة الدراسة بحسب املدينة التي تم هتريب األطفال إليها

النسبةالعدداملدينة
22.6٪7مكة املكرمة

38.7٪12جدة
3.2٪1الطائف
19.4٪6الرياض

3.2٪1احلدود السعودية اإلماراتية
3.2٪1املدينة
3.2٪1جازان

6.5٪2احلدود السعودية اليمنية
100٪31اإلمجايل

يتب�ني م�ن اجلدول رقم )16( أن النس�بة األعىل للم�دن التي تم هتريب 
األطف�ال إليه�ا ه�ي مدينة ج�دة بنس�بة )38.7٪(، ث�م مكة املكرمة بنس�بة 
)22.6٪(، وإذا اعترنا مكة وجدة منطقة واحدة كتقسيم إداري فإن جمموع 
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النس�بة يكون )61.3٪(، وهذا يدل عىل أن أغلب احلاالت التي تم هتريبها 
كانت يف موس�م احلج والعم�رة، للدخول للمملكة بطريق�ة قانونية ومن ثم 
هروهب�م إىل األماك�ن الت�ي اتفقوا مع مش�غليهم أو مهربيه�م عليها، وتالها 
احلاالت الت�ي قدمت إىل الرياض بنس�بة )19.4٪(، وأغلب هذه احلاالت 

تم هتريبها للرياض لوجود أقارب هلم هناك.

بين�ام انخفض�ت النس�بة للح�االت الت�ي تم اإلمس�اك هبا ع�ىل احلدود 
الس�عودية اليمني�ة بنس�بة )6.5٪(، وكانت النس�ب األقل حل�االت هتريب 
األطفال إىل جازان والطائف والرشقية واملدينة واحلدود السعودية اإلماراتية 

بنفس النسبة وهي )٪3.2(.
15 ـ  فكرة العودة

اجلدول رقم )17(
توزيع عينة الدراسة بحسب تفكريهم يف العودة للمملكة هتريًبا

النسبةالعددفكرة العودة
45.2٪14يعود

29.0٪9ال يعود
25.8٪8غري معروف

100٪31اإلمجايل

يتب�ني م�ن اجل�دول رق�م )17( أن فك�رة العودة ت�راود مجي�ع األطفال 
املهربني، وذلك ألهنم إما أن تكون األرسة هي التي تضغط عليهم وتعيدهم 
م�رارًا، أو ربام قد يكونون مباعني ملش�غيل األطفال، وبالتايل ال جمال لعودهتم 
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ل�ألرسة، وبالت�ايل يدرك الطفل أنه حتى لو متت إعادته فإنه س�يتم هتريبه مرة 
أخ�رى ألن األم�ر ليس بي�ده، خاص�ة وأنه ثبت م�ن خالل املقاب�الت التي 
أجريت مع معظم احلاالت وجود تكتم ش�ديد حول عملية تشغيلهم وكيف 
تت�م، وثب�ت أن بع�ض األطفال الذين تم تش�غيلهم من قبل النس�اء يطلقون 
مسمى »أمي« عىل املرأة التي تشغلهم وهذا كان يف مجيع احلاالت من اجلنسية 

النيجريية، مما يدل عىل أن هناك احتامل متاجرة هبؤالء األطفال.

أم�ا األطف�ال الذين ال يفك�رون بالع�ودة فكانت نس�بتهم )٪29.0(، 
ورب�ام هؤالء ممن قدموا لوحدهم أو تم هتريبهم وليس هلم ارتباط بمش�غلني 

لألطفال، فقرارهم يمكن أن يعود هلم يف عدم العودة.

أم�ا احلاالت الت�ي مل يتضح موقفه�ا فبلغت نس�بهم )25.8٪(، وهذا 
يع�ود حس�ب الظ�روف يف إمكاني�ة عودته، أو ع�رض التهري�ب عليه وعىل 

أرسته مرة أخرى.
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ثانيًا:  البيانات املتعلقة بأرس األطفال
1 ـ احلالة االجتامعية ألرس األطفال

اجلدول رقم  )18(
احلالة االجتامعية ألرسة الطفل املهرب

النسبةالعدداحلالة االجتامعية
67.7٪21األب واألم يعيشان معًا

16.1٪5مطلقان )منفصالن(
6.5٪2يوجد تعدد زوجات

6.5٪2األب متوىف

3.2٪1مل تعط معلومات

100٪31اإلمجايل

يتبني من اجلدول رق�م )18( تفاوت احلالة االجتامعية ألغلب حاالت 
األطف�ال املهربني يف مجيع املس�تويات، ومن الغريب أن أعىل النس�ب جاءت 
لألطفال الذين يعيش�ون مع الوالدين بنس�بة بلغ�ت )67.7٪(، وهذا يدل 
عىل أن الوالدين بالدرجة األوىل مها اللذان يس�تغالن أطفاهلام، وهذا يش�كل 
ظاهرة خطرية بأن يقوم الوالدان بمامرسة هذه اجلريمة بحق أطفاهلام، ودعانا 
هذا للوقوف عىل طبيعة ثقافة األرسة التي تفكر يف اس�تغالل أطفاهلا لتحقيق 
مكاس�ب مادي�ة يف حني أنه من املفرتض أن يك�ون الوالدان أكثر حرصًا عىل 
حتقي�ق األم�ان ألطفاهلام، ومن خ�الل مالحظات الباحث وم�ا أفرزته نتائج 
الوض�ع التعليم�ي واالجتامع�ي واالقتص�ادي يمك�ن الق�ول إن اس�تغالل 
األطف�ال وهتريبه�م يتم بعلم الوالدي�ن وموافقتهم، ب�ل إن الوالدين هم من 
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يس�عون أحيانا بالبحث عمن يقوم بتهريبهم وتشغيلهم، وهذه ثقافة منترشة 
وشائعة يف مجيع البيئات التي جاء منها األطفال املهربون.

يف حني جاء يف املرتبة الثانية األطفال الذين حالتهم االجتامعية يعيشون 
م�ع أح�د الوالدي�ن نتيج�ة االنفص�ال بنس�بة )16.1٪(، ويف بع�ض ه�ذه 
احل�االت يك�ون األب متوىف بنس�بة )6.5٪(، أو يوجد تع�دد يف الزوجات 
وإمه�ال للزوج�ة األوىل بنس�بة )6.5٪(، وهذا التف�كك األرسي يؤدي إىل 

جنوح هؤالء األطفال وسعيهم للهروب من بيئتهم.

ومن خالل املقابالت التي أجريت معهم تبني أن بعض حاالت األطفال 
يتم استغالهلا من قبل األخ األكر الذي يقوم هبذه العملية بام أنه الويص عىل 
الطفل، وهو بحاجة لكي حيقق من ورائه فائدة مادية حتى لو كان أخاه، وقد 
ننظ�ر إليه�ا نحن بمنظورنا ع�ىل أنه كي�ف يق�وم األخ أو األب أو األم بمثل 
هذا العمل نحو أطفاهلم، ولكنهم ينظرون إليها عىل أهنم أمنوا مستقبل ابنهم 

ومستقبلهم.
2 ـ املستوى التعليمي ألرس األطفال

اجلدول رقم )19( املستوى التعليمي ألرسة الطفل املهرب

املستوى التعليمي للوالدين
األرسة

النسبةالعدد
90.3٪28أمي 

9.7٪3درس أحدمها يف املرحلة االبتدائية وترسب
--درس يف املرحلة املتوسطة وترسب

100٪31اإلمجايل
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يتبني من اجلدول رقم )19( أن أغلب األرس التي تقوم بتأجري أطفاهلا أو 
هتريبه�م للحصول عىل دخل مادي هي أرس أمية التعليم، حيث بلغت نس�بة 
األمي�ني من األرس )90.3٪(، وبالتايل ف�إن لدى هذه األرس جهاًل بالعملية 
الت�ي يامرس�وهنا ضد أطفاهل�م، من تعريضه�م للمخاطر والعن�ف وإذالهلم 
لآلخرين وتشغيلهم يف أعامل ليست من اهتاممهم، وحرماهنم من طفولتهم، 
ب�ل ويتعدى هذا إىل أن تقوم األرسة بإح�داث إعاقات عمدية يف أطفاهلا من 
أجل أن يكونوا مؤهلني للعمل الذي سيامرس�ونه بعد هتريبهم، واتضح هذا 
م�ن احلال�ة رقم )3( الذي ح�رض إىل اململكة ثالث مرات ب�دون إعاقة، ويف 
امل�رة الرابع�ة حرض بإعاقة متثل�ت يف برت يده اليرسى م�ن الكتف، وهذا يدل 

عىل أن عملية تنظيم إجرامي جترى بحق هؤالء األطفال.
3 ـ عدد أفراد األرسة حلاالت األطفال

اجلدول رقم )20( عدد أفراد أرسة الطفل املهرب

النسبةالعددعدد األفراد
41.9٪513-8 أفراد

48.4٪915  � 13 أفراد
6.5٪2أكثر من 13 أفراد

3.2٪1غري معروف
100٪31اإلمجايل

يتب�ني من اجلدول رقم )20( تفاوت عدد أفراد األرسة ألغلب حاالت 
األطفال املهربني يف مجيع املس�تويات، وأن النس�بة األعىل جاءت لألرس التي 
ع�دد أفراده�ا من 9  � 13 فردًا بنس�بة بلغ�ت )48.4٪(، يليها األرسة التي 
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عدد أفرادها من 5  � 8 أفراد بنسبة بلغت )41.9٪(، يليها األرس التي عدد 
أفرادها أكثر من 13 فردًا بنسبة بلغت )6.5٪(، يف حني كانت حالة واحدة 
غري معروفة بنسبة )3.2٪(، ويالحظ أنه لو مجعنا النسب املئوية لعدد أفراد 
األرسة باعتباره�ا أكث�ر من 5  � 13 فرد فإن النس�بة تبل�غ )90.3٪(، وهذا 
يدل عىل أن أغلب األرس التي يتم هتريب أطفاهلا ذات عدد أفراد كبري، وهذا 
يش�كل مهًا هلذه األرس إذا ما ربطنا هذا باملستوى االقتصادي وتوزيع الدخل 
ع�ىل عدد أفراد األرسة، وكانت النس�بة التي عدد أفراده�ا أكثر من 13 فردًا 
أقل مقارنة بغريها من املس�تويات حيث بلغت نس�بتها )6.5٪(، وهذا يدل 
أيضا عىل أن مجيع األرس ذات دخل متدن ما جيعلها بحاجة لعمل املس�تحيل 
لتوفري دخل لألرسة، ومن هذا املس�تحيل الذي تعمله األرس تش�غيل أبنائها 
يف موطنهم أو هتريبهم مع أناس يش�غلوهنم فيام يريدون مقابل احلصول عىل 
مبال�غ مادي�ة، ضارب�ني بعرض احلائ�ط كل القي�م األخالقية ملراع�اة حقوق 
الطف�ل، الت�ي رب�ام ال يعرفون عنها ش�يئًا نظ�رًا ألن أغلب ه�ذه األرس ذات 

مستوى تعليمي منخفض.
4 ـ احلالة االقتصادية لألرسة

اجلدول رقم )21(
احلالة االقتصادية ألرسة الطفل املهرب

النسبةالعدداحلالة االقتصادية لألرسة
90.3٪28فقرية

9.7٪3غري معروف
100٪31اإلمجايل
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يبني اجلدول رقم )21( أن أغلب احلاالت من بيئة اقتصادية فقرية وهذه 
بنس�بة )90.3٪(، وه�ذه البيئة حتتوي عىل ثقافة تش�غيل األطف�ال لتحقيق 
كس�ب مادي يس�اعد األرسة عىل العيش. وربام يعود انتش�ار هذه الثقافة إىل 
أن أغل�ب البيئات التي جاء منها األطفال بيئ�ات غري متعلمة بل تكاد تكون 
معظم األص�ول العائلية هلا أمية ما جيعلهم غري مدركني حلقيقة ترفهم عىل 

املستوى القانوين واجلنائي بل قد يعدون هذا حقًا طبيعيًا هلم.
5  ـ نوع املهنة لويل أمر الطفل

اجلدول رقم )22(
مهنة ويل أمر الطفل املهرب

النسبةالعدداملهنة
9.7٪3ال يعمل
19.4٪6التسول

35.5٪11عامل زراعة
12.9٪4الرعي
16.1٪5أخرى

6.5٪2غري معروف
100٪31اإلمجايل

يتب�ني من اجلدول رقم )22( تدين مس�توى املهن الت�ي يعمل هبا أولياء 
أم�ور ألغل�ب حاالت األطف�ال املهربني، حي�ث بلغت النس�بة املئوية ألرس 
األطف�ال غري العاملني )9.7٪(. والعاملني يف التس�ول بنس�بة )٪19.4(، 
يف حني كانت النس�بة املئوية األعىل ملهنة ويل األمر حلاالت األطفال املهربني 
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العامل�ني يف الزراع�ة )35.5٪(، ومن خ�الل املقابالت ف�إن طبيعة العمل 
الزراع�ي الذي تقوم به أرس األطفال هو نظ�ام العمل يف الزراعة بأجر زهيد 
ال يكاد حيقق متطلبات األرسة، وكانت أقل النس�ب للمس�توى االقتصادي 
ألرس األطفال العاملني يف الرعي، وهذا املجال هو كذلك نشاط العمل بأجر 
وال حيقق مستوى اقتصاديًا مناسبًا لألرسة، فنشأت مع ذلك ثقافة عمل مجيع 
أف�راد األرسة صغارًا وكب�ارًا لتحقيق حياة اقتصادية آمن�ة لألرسة، حيث إن 
مجيع احلاالت متثل املس�توى االقتصادي املنخف�ض الذي ال حيقق الكفايات 
الرضوري�ة للحي�اة خاصة إذا ربطن�ا ذلك بمتغري عدد أف�راد األرسة وتوزيع 
الدخل الش�هري ل�ألرسة عليهم، وبالتايل ال ينال ه�ؤالء األطفال نصيبًا من 
العناية من قبل أرسهم بل حتى أن أرسهم تس�تغلهم لتحقيق مكاسب مادية 
م�ن خالهلم بحجة أهنا تس�اعدهم يف حتس�ني مس�تواهم االقتصادي ناس�ني 
أو متناس�ني اجلريم�ة التي يامرس�وهنا بحقهم، أو أهنم غ�ري مدركني بأن هذه 
جريم�ة بل ق�د يعدوهنا حقًا مرشوعا هلم نتيجة الثقافة التي تس�ود جمتمعهم، 
حيث إن أغلب األطفال يف موطنهم يقومون بمساعدة أرسهم يف الزراعة أو 

يف الرعي.

ومجي�ع املهن الس�ابقة هي مه�ن ذات دخل متدن ما ي�دل عىل أن هؤالء 
األطفال حمرومون حتى من أبسط مقومات احلياة.
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6 ـ موقف األرسة

اجلدول رقم )23(
موقف أرسة الطفل املهرب من هتريبه

النسبةالعددموقف األرسة
87.1٪27موافقة

3.2٪1غري موافقة
9.7٪3غري معروف

100٪31اإلمجايل

يتب�ني من اجل�دول رق�م )23( أن أغلب عمليات هتري�ب األطفال تتم 
بموافق�ة األرسة وقبوهل�ا حيث بلغت النس�بة )87.1٪(، وهي نس�بة عالية 
ج�دًا م�ا يدل عىل ع�دم وعي األرسة ب�ام تقوم به جت�اه أطفاهلا، ك�ام يدل عىل 
جه�ل األرسة بأن تش�غيل األطفال خمال�ف للقوانني الدولية، ب�ل إهنا تعاود 
تك�رارًا تأج�ري أطفاهل�ا أو هتريبهم للحص�ول عىل دخل م�ادي، وبالتايل فإن 
هناك حرمانًا لألطفال من حقوقهم، بل إنه من خالل املقابالت التي أجريت 
م�ع بع�ض احلاالت ثب�ت أن األرسة ه�ي من يضغ�ط عىل الطف�ل من أجل 
هتريبه، بينام كانت نس�بة احلاالت التي مل يتم موافقة األرسة عليها )٪3.2(، 

واحلاالت غري املعروف موقف األرسة منها )٪9.7(.

4 . 1 . 2 العوامل التي أدت لوقوع األطفال كضحايا للجريمة

تذهب هذه الدراسة لتقس�يم العوامل التي دفعت باألطفال إىل الوقوع 
كضحاي�ا للجريم�ة إىل قس�مني رئيس�ني، األول عوام�ل ذاتي�ة )وه�ي تلك 
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العوام�ل املرتبطة بالطفل ذاته من حيث اخلصائص املتنوعة املرتبطة بالطفل، 
والث�اين عوامل مهيئة أو مس�هلة )وهي جمموعة العوام�ل اخلارجة عن إرادة 

الطفل(.

وس�وف نع�رض لكل العوام�ل من خ�الل عرضنا هذا يف ض�وء ما تم 
التوصل له من نتائج هذه الدراسة:

أواًل: العوامل الذاتية
هناك العديد من العوامل االجتامعية والنفسية واملكانية املرتبطة بالطفل 
ذات�ه وبطبيع�ة املرحل�ة العمرية التي يعيش�ها الطف�ل هذه العوام�ل متفاعلة 
أو متفرق�ة تلع�ب دورًا مهاًم وحموري�ًا يف جعل األطفال أكث�ر عرضه للوقوع 
كضحايا للجريمة وقد وجدت هذه الدراس�ة أن أبرز هذه العوامل واملتعلقة 

بعينة الدراسة تتمحور يف التايل:
1 ـ طبيعة املرحلة العمرية

تتمي�ز مرحل�ة الطفول�ة بالعدي�د م�ن املمي�زات واخلصائ�ص التي من 
ش�أهنا أن جتعل من األطفال ضحايا س�هلة االصطياد للمجرمني واملتاجرين 
باألطف�ال، فطبيعة هذه املرحلة الت�ي يتميز فيها الطفل بقلة الوعي واإلدراك 
من أبرز العوامل التي جتعل منه فريس�ة سهلة ملن يريد افرتاسه. وقد وجدت 
الدراس�ة أن قل�ة الوع�ي واإلدراك كانت من أبرز العوامل التي أس�همت يف 
إيقاع األطفال كضحاي�ا جلريمتي هتريب األطفال واملتاجرة هبم، فقد اتضح 
من خالل املقابالت املعمقة مع عينة الدراسة أن مجيع األطفال الذين شملتهم 
الدراس�ة غ�ري مدركني للمخاطر التي من املمك�ن أن حتدق هبم خالل رحلة 
التهري�ب وبعد وصوهلم إىل دولة املقصد، وكانت إجاباهتم عىل ما تم طرحه 
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عليهم من أس�ئلة تتعلق بإدراكهم للمخاطر التي يمكن أن حتدق هبم جييبون 
بأن�ه ال توج�د أخطار عليه�م من خالل رحل�ة التهريب التي دائ�اًم ما تكون 

حمفوفة باملخاطر عىل هؤالء األطفال.

كام أن سهولة خداعهم وإهيامهم والتغرير هبم كان عاماًل بارزًا يف إيقاع 
بع�ض األطفال كضحاي�ا جلريمتي االجتار باألطف�ال وهتريبهم فقد وجدت 
الدراسة جمموعة من األطفال تم التغرير هبم بحكم طبيعة مرحلتهم العمرية 
كان�ت م�ن أبرزها احلال�ة رقم )18( ال�ذي يصف الش�خص املتاجر � الذي 
تاجر به  � واستخدمه كسلعة يؤجره كراكب يف سباقات اهلجن ويقول »العبد 
غش�نا «.)انظر امللحق رقم 1 الذي حيت�وى عىل وصف حلاالت األطفال من 

احلالة رقم ا-احلالة رقم 31(.

واحلال�ة )31( الذي يقول وهو يتحدث عن الرجل الذي كان يس�تغله 
»األعمى يسكن عندنا يف القرية وكان جيي عندنا واحنا واهلل ذباحا من اجلوع 

وكان يقول ملا هو ما تروح معي ويقع لنا رزق كثري«.

واحلال�ة )29( ال�ذي يق�ول عن الش�خص ال�ذي كان يس�تغله كعامل 
رخي�ص بعد هتريب�ه »أمحد يس�افر كثري للس�عودية ويرجع لليم�ن، وقد اجا 
لعندي أمحد وقال يل ملا هو ما تس�افر معي للس�عودية وتشتغل وترتجل ويقع 

لك رزق وخري« »يقول أنه يشا يساعدنا«.

ه�ذه املق�والت لألطفال الضحايا تب�ني لنا بجالء الطبيع�ة الريئة وقلة 
اإلدراك املرتبطة بمرحلة الطفولة وكيف تم استغالهلا من قبل مستغيل هؤالء 

األطفال.
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2 ـ  املرحلة العمرية لألطفال »السن«
تعد املرحلة العمرية »الس�ن« من بني أكثر اخلصائص التي جيب حتليلها 
يف سبيل التعرف عىل الفئة العمرية التي يمكن اعتبارها األكثر وقوعًا كضحية 

للجريمة.

والعمر بوصفه مؤرشًا كبريًا يف وقوع األفراد كضحايا للجريمة، خيتلف 
حتدي�ده من بل�د إىل آخر ومن جمتم�ع إىل آخر، والدراس�ة احلالية وجدت أن 
هن�اك تباين�ًا يف املراح�ل العمرية لألطف�ال ضحايا التهري�ب واالجتار الذين 

طبقت عليهم الدراسة.

حي�ث كانت أعىل نس�بة من ضحايا هاتني اجلريمتني ه�ي الفئة العمرية 
من )13-15س�نة (بنس�بة بلغ�ت )54٪( والدراس�ة احلالية تذه�ب إىل أن 
س�بب ارتفاع هذه النس�بة يع�ود إىل جمموعة م�ن العوامل أبرزه�ا أن هؤالء 
األطفال سبق وأن تم تدريبهم وهم يف مراحل عمرية سابقة عىل هذه املرحلة 
فقد وجدت الدراس�ة أن 13 طفاًل من جمموع عينة الدراس�ة تكرر وقوعهم 
كضحايا للجريمة من خالل دخوهلم للمملكة العربية السعودية هتريب أكثر 
من مرة، ولعل طبيعة األعامل التي يس�تغل فيها هؤالء األطفال تتناس�ب مع 
هذه املرحلة العمرية هلم، فمس�تغلو األطفال جييدون فنون اختيار ضحاياهم 

بدقه وعناية، بحيث تتناسب مع طموحاهتم اإلجرامية.

 يف حني جاء يف املرتبة الثانية األطفال الذين يقعون يف الفئة العمرية بني 
8 س�نوات إىل 12 س�نة بنس�بة )35٪( وهي 11 حالة من بني عينة الدراس�ة 
وكانت أقل النس�ب للمس�توى العمري حلاالت األطفال الضحايا هي الفئة 

العمرية أقل من 7 سنوات بنسبة )9٪(، وهي ثالث حاالت.

ه�ذا التن�وع العم�ري للضحايا تنظر له الدراس�ة احلالية ع�ىل أنه يرتبط 
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بشكل مبارش بمن يقومون باالجتار باألطفال واستغالهلم  � اجلناة  � أكثر من 
ارتباطه بالضحايا  � األطفال  � فهم من يقومون باختيار األطفال بناًء عليها، 
حي�ث وجدت الدراس�ة أن هن�اك خصائص ترتبط بعمر الطف�ل وبطبيعة ما 
سوف يستخدم الطفل فيه من قبل املتاجر به فعىل سبيل املثال نجد أن الطفل 
يف املرحل�ة العمري�ة )من 13  � 15( جييد الكثري م�ن الفنون التي حيتاج إليها 
املتاجر  � املستغل � كام أن هذا الطفل أكثر استيعابًا وأكثر حتماًل لألعباء ولديه 

جمموعة من القدرات التي يتميز هبا عن باقي الفئات العمرية.

بينام نجد أن األطفال يف املرحلة العمرية )من 8  � 12( قد جاءت نسبتهم 
يف املرك�ز الث�اين مبارشة، وتذهب الدراس�ة للقول بأن هذه الفئ�ة العمرية هلا 
ممي�زات قريب�ة من املميزات الت�ي يتميز هبا األطفال يف املرحل�ة العمرية )من 

.)15-13

يف حني نجد أن األطفال يف املرحلة العمرية أقل من س�بع س�نوات هم 
أق�ل احلاالت ب�ني الضحاي�ا، وتذهب الدراس�ة للقول إن األطف�ال يف هذه 
املرحل�ة العمري�ة أق�ل فائدة وأكثر خط�رًا عىل مس�تغليهم لذلك ف�إن اجلناة 
ليسوا حريصني عىل هذه الفئة العمرية، واحلاالت التي وجدهتا يف هذه الفئة 
العمري�ة هي ثالث حاالت فقط متثلها احلاالت )30( و)28( و)12( وهذه 

احلاالت كان منها حالتان تستغالن من قبل األرسة.
3 ـ احلالة الصحية

م�ن العوامل املحددة لوقوع األفراد كضحايا للجريمة بش�كل عام هي 
احلال�ة الصحي�ة، فالضعف اجلس�دي يع�د معيارا أساس�يا للقابلي�ة للوقوع 
كضحي�ة. ويرتب�ط هبذا املعي�ار اإلعاقة، فاملعوقون بش�كل ع�ام أكثر عرضة 

للوقوع كضحايا للجريمة أكثر من غريهم.
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والدراس�ة احلالي�ة وجدت أن هناك جمموعة م�ن األطفال الضحايا هبم 
إعاقات متنوع�ة بني طبيعية وعمدية وإعاقات غري واضحة املعامل وال يمكن 
احلكم عىل نوعها أو حتديد سببها بسهولة، وبذات الوقت كان هناك عدد من 
األطفال خيلون من اإلعاقات إال أن عالمات التعب واإلهناك كانت ش�ديدة 
الوض�وح ع�ىل مالحمهم اخلارجي�ة، وذل�ك نظرًا لس�اعات العم�ل الطويلة 

والظروف املناخية السيئة التي يامرسون فيها تلك األعامل.
فق�د مث�ل هؤالء ما نس�بته )58٪( من ب�ني جمموع عينة الدراس�ة، يف حني 
مثلت نسبة األطفال املعوقني )41٪( من جمموع عينة الدراسة وهي نسبة تعدها 
الدراس�ة نسبة كبرية إذا ما قورنت بالعدد الكيل للعينة. والدراسة تذهب للقول 
ب�أن اجلناة  � مس�تغيل األطف�ال  � يركزون ع�ىل األطفال املعوق�ني، ويرون أهنم 
يتمي�زون بممي�زات تتوافق مع الغرض الذي يتم اس�تغالهلم فيه وهو التس�ول 
فاملعوق يكون أكثر استعطافًا وأكثر كسبًا من غري املعوق يف هذا اجلانب خصوصًا 
إذا كان هؤالء األطفال يامرس�ون هذا النش�اط يف جمتمع إسالمي متعاطف حتثه 
تعاليم دينه عىل البذل واإلحسان كاملجتمع السعودي، وقد وجدت الدراسة أن 
هؤالء املعوقني كان بينهم فقط ما نسبته )16٪( معوقني إعاقة طبيعية، وتذهب 
الدراس�ة للتأكيد عىل أن هذه اإلعاق�ة كان هلا دور بارز يف جعل هؤالء األطفال 
أكث�ر جاذبي�ة للجناة  � الذين يتاجرون باألطفال يف جمال التس�ول  � لكي جيعلوا 
منهم ضحايا وسلعًا جتارية ترتفع قيمتها السوقية بتعدد اإلعاقات املوجودة هبم.
كام وجدت الدراسة أن هناك ثالث حاالت متثلهم احلاالت )7( و)3( 
و)4( صنع�ت هل�م إعاقات عمدي�ة هبدف رفع قيمهم الس�وقية، ولعل ذلك 
يؤكد لنا أن اإلعاقة هلا عالقة بجعل الطفل أكثر وقوعًا كضحية للجريمة من 

ناحية ولرفع قيمته السوقية من ناحية أخرى.
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وبالنس�بة لألطف�ال الذين وجدت الدراس�ة أن حالته�م الصحية جيدة 
نوعًا ما فإن الدراسة ال تستبعد أن يتحول جزء كبري منهم إىل أطفال  معوقني 
يف ظل وجود تنظيامت شبه إجرامية تستغل هؤالء األطفال وتتاجر هبم، فقد 
اتض�ح من خالل املقاب�الت املعمق�ة أن األطفال الذين تم صن�ع اإلعاقات 
العمدية هلم كانوا أصحاء تم تدريبهم عىل ممارس�ة مهنة التسول وتم هتريبهم 
أكثر من مرة ويف املرة الثالثة صنعت هلم تلك العاهات التي ترى الدراسة أهنا 

صنعت عند شخص واحد وفق آلية واضحة املعامل.
4 ـ  النـــوع

م�ن أب�رز العوام�ل املحددة لوق�وع األف�راد كضحايا للجريمة ه�و النوع 
أو اجلن�س، وتؤكد الش�واهد عىل أن الذكور هم أكثر عرض�ة للوقوع كضحايا 
للجريم�ة، ب�ل إن بعض الدراس�ات تؤكد أن الذك�ور الذين يقع�ون كضحايا 

للجريمة أكثر من ضعف اإلناث الذين يقعون كضحايا للجريمة.

وق�د وج�دت الدراس�ة احلالي�ة أن اجلنس يعد حم�ددًا لوق�وع األطفال 
كضحاي�ا للجريم�ة فقد ش�كل الذك�ور من الضحاي�ا وفقًا هلذه الدراس�ة ما 
نس�بته )74٪( يف حني ش�كل اإلناث ما نس�بته )26٪( من ب�ني جمموع عينة 
الدراس�ة، وه�ذا يؤك�د لنا بج�الء أن الذكور م�ن األطفال هم أكث�را وقوعًا 
كضحاي�ا للجريمة من اإلناث وأن اجلنس يمثل معيارًا مهاًم من معايري وقوع 

األفراد كضحايا للجريمة.
5 ـ  تدين املستوى التعليمي

تذهب الدراسة احلالية إىل التأكيد عىل أن تدين املستوى التعليمي لألفراد 
بش�كل عام ولألطفال بش�كل خاص يلعب دورًا يف جعلهم أكثر عرضة من 

غريهم  � املتعلمني  � للوقوع كضحايا للجريمة.
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وقد وجدت الدراس�ة فئة األميني من الضحايا كانت هي األعىل حيث 
بلغت نسبتها )74٪( ويأيت يف املرتبة الثانية األطفال الذين درسوا يف صفوف 
املرحل�ة االبتدائي�ة وترسب�وا منها بنس�بة )19٪( ومن خ�الل املقابالت فإن 
أغل�ب األطفال الذين التحقوا باملرحلة االبتدائي�ة مل يكملوها بل إن أغلبهم 
مل يكمل س�نة دراسية واحدة، يف حني كانت أقل النسب للمستوى التعليمي 
لألطف�ال الذين درس�وا املرحلة املتوس�طة، وهي حالت�ان فقط وترسبت من 
املرحلة املتوسطة وكانت نسبتها من العينة )7٪( وهي نسبة منخفضة مقارنة 

بالعينة.

وي�دل ذلك عىل أن هناك عالقة بني تدين املس�توى التعليمي ومعدالت 
وق�وع األطفال كضحايا للجريمة. فكلام ارتفع املس�توى التعليمي كلام قلت 
فرص�ة وق�وع األفراد كضحاي�ا للجريم�ة والعكس بالعك�س. فقد وجدت 
الدراس�ة أن احلالت�ني اللت�ني ترسبت�ا من املرحلة املتوس�طة )احلال�ة رقم 22 
واحلالة رقم 20( أهنام عىل الرغم من أن أعامرهم مل تتجاوز الرابعة عرشة إال 
أن التعليم الذي ترشباه قد انعكس عليهام، حيث كانا مدركني للوضع الذي 
يقومان به فاألول قرر أن يمتهن التس�ول برفقة والده، ويرى أهنا مهنة س�هلة 
ومربحة، بينام الثاين كان يس�عى لتحقيق هدف يس�عى إلي�ه يرى أن التهريب 
هو أس�هل وس�يلة لتحقيقه، ومها أكثر إدراكا ووعيًا وحرص�ًا للوضع الذي 
يعيش�ان فيه بعكس باق�ي احلاالت التي ترسبت من التعلي�م االبتدائي فإهنم 
عىل الرغم من أن بعضهم يف اخلامسة عرشة من عمره إال أن مستوى وعيهم 
متدن وجيهلون كثريًا مما يعرفه سابقوهم  � الذين ترسبوا من املرحلة املتوسطة  

� وهو ما ثبت بجالء من خالل املقابالت املعمقة مع األطفال الضحايا.
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ثانيًا:  العوامل املهيئة أو املسهلة
وه�ي جمموع�ة م�ن العوامل األرسي�ة واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة التي 
ترى الدراس�ة أهنا هلا عالقة مبارشة بتهيئة وتس�هيل وقوع األطفال كضحايا 
للجريمة حمل الدراسة، وقد تم تصنيف هذه العوامل وفقًا هلذه الدراسة عىل 

النحو التايل:
1 ـ  األرسة ودورها يف إيقاع األطفال كضحايا جلريمة

تعلب األرسة دورًا حموريًا وجوهريًا يف إيقاع أبنائها كفرائس هلذا النمط 
اإلجرامي فقد وجدت الدراس�ة احلالية أن من أبرز العوامل املسهلة واملهيئة 
لوق�وع الطف�ل ضحية هي األرسة. فقد وجدت الدراس�ة أن نس�بة األطفال 
الذي�ن وقع�وا كضحاي�ا جلريم�ة التهري�ب واالجت�ار كانت أرسه�م موافقة 
ومؤيدة عىل ممارس�ة هذه اجلريمة ضد أبنائهم األطفال بنسبة بلغت )٪87(، 
وتبني هذه النس�بة املرتفعة ذلك الدور الكبري لألرسة كعامل مهيئ ومس�هل 
لوق�وع األطف�ال كضحايا للجريمة ب�ل إن كثريًا من األرس هي التي تش�جع 

وتدفع باألطفال للوقوع كضحايا جلريمتي هتريب األطفال واالجتار هبم.

ونع�رض يف م�ا ي�يل ملجموعة م�ن مق�والت األطفال الضحاي�ا يف هذا 
اجلانب:

احلالة رقم )7( يقول »حرمة جتي عند أمي تقول ودي ولد سعودية فيه شغل 
» أمي تقول تروح أنا نروح«.

احلال�ة رق�م )4( يق�ول »حرمة جات عن�د أمي وقالت خلو ول�د يروح معنا 
س�عودية ،عشان ش�غل ونرس�ل فلوس لكم أبو وأمي قالوا روح، 
رح�ت م�ع حرمة، س�افرنا س�يارة مع حرم�ة حتى س�ودان بعدين 
ركبنا سفينة حتى وصلنا جدة، بعدين رحنا بيت هنداوية فيه مجاعة 
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نيجريي�ا اثن�ني حرمة وثالث بن�ت واثنني والد، بعدين كلن ش�غل 
كرامة كرمة حرمة يشيل كل ريال«.

احلال�ة رقم )24( تقول »أخي قال الس�عودية ملي�ح وأيب وأمي قالوا روحي 
معه واجيت معه«.

احلالة رقم )21( يقول: وأنا واهلل كل مرة ما اشا أجي بس أخي )س( يأخذين 
غصب عني وأيب يوافق له، »أنا ما أقدرش أقرر«.

يتض�ح من خ�الل مقوالت األطفال ذلك الدور الس�لبي الذي تقوم به 
األرسة يف جم�ال إيق�اع أبنائها ضحاي�ا للجريمة بل واملبارك�ة والقبول بمبدأ 

التضحية باألطفال يف سبيل حفنة بسيطة من النقود.

كام وجدت الدراس�ة أن هناك أرسًا جتردت من أبس�ط معاين اإلنس�انية 
والرمح�ة جت�اه فل�ذات أكبادهم، فق�د وجدت الدراس�ة أن هن�اك أرسًا تقوم 
باس�تحداث إعاقات عمدي�ة يف أطفاهلم هب�دف رفع القيمة الس�وقية هلؤالء 
األطف�ال الضحايا بعد أن جعلوا منهم س�لعًا جتارية تؤجر مقابل مبالغ مالية 

حيصلون عليها من العصابات التي تتاجر هبم.

ك�ام وجدت الدراس�ة أن بع�ض األرس هي التي تقوم باس�تغالل أبنائها 
وذل�ك إم�ا من خالل تأجريه�م يف مقابل عائد مادي متف�ق عليه بني األرسة 
واملتاجر أو أن تقوم األرسة نفس�ها باستغالل الطفل واستخدام العنف ضده 

لكي يتم إجباره عىل ممارسة بعض املهن أبرزها التسول القرسي.

ونع�رض هنا ن�امذج خمتارة م�ن ضمن عينة الدراس�ة والذي�ن ثبت من 
خ�الل املقابالت املعمق�ة معهم ذلك الدور الس�لبي لألرسة ب�ل وضلوعها 
يف اإلس�هام يف ارتكاب أبش�ع أش�كال العنف واجلريمة ضد هؤالء األطفال 

ولعل أبرز هذه احلاالت هي التايل:
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احلال�ة رق�م )4( يق�ول » أنا جيلس يف نيجريي�ا يمكن اثنني ش�هر، بعدين أبو 
وأخ�و كبري وديني عند دكتور قط�ع يد بعدين جيلس يأخذ دو اثنني 

أسبوع بعدين أبو وديني عند رجال نروح معه للسعودية«.
احلال�ة رق�م )7( يقول »أمي تودي عند رجال قط�ع« »رجال يعطي دو ثالثة 

أسبوع يف البيت بعدين تروح مع حرمة«.
احلال�ة رق�م )30( تقول »أن�ا تعبت أنا ما أري�د تودوين عن�د أيب، أنا أريد أن 

أعيش يف هذه الدار أو يف دار مثلها يف اليمن«.
احلالة رقم )24( تقول »أريد اليمن عند أمي أريد اللعب، ما أبغاش الش�غل 

أنا عادين صغرية«.
احلالة )21( »واهلل أخي س  دائاًم يرضبني ويقول يل اش�تغل مليح إحنا جينا 
نش�تغل وكان يأخذ كل الفل�وس التي احصل عليها من التس�ول، 
وهو مرات كثري جيلس يف الظل ويقول يل تسول يف احلر والشمس« 
حتى أس�ائل املدير قد ش�افه عند اإلشارة »وأنا أكون ميت من احلر 

والعطش وكان ما خيلنيش ارتاح«.

ويؤكد أحد املهتمني بالظاهرة )خ �1( صدق مقولة الطفل »أعرف هذا 
الطف�ل جي�دًا فقد تم القب�ض عليه أكثر من م�رة ويعود« أنه ضحية يس�تغله 
والده وأخوه األكر منه س�نًا يف ممارس�ة التسول القرسي »لقد الحظت أخاه 
يراقبه ويس�تظل حتت ش�جرة وهذا الطفل يتس�ول حتت درجة ح�رارة عالية 
حايف القدمني«)انظر امللحق رقم2 والذي حيتوي عىل معلومات عن املهتمني 

بالظاهرة الذين أجريت املقابالت معهم ( .
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ثقافة األرسة

لق�د وجدت الدراس�ة أن هناك ثقافة هامش�ية )ثقافة التس�ول( لدى   
بع�ض األرس تذه�ب الدراس�ة إىل إن ه�ذه الثقاف�ة من ش�أهنا أن تس�هل من 
عملي�ات إيق�اع األبن�اء الذي�ن ينتمون هل�ذه األرس كضحاي�ا للجريمة حيث 
وجدت الدراس�ة أن هناك ست حاالت من بني جمموعة عينة الدراسة يامرس 
أرباب أرسهم مهنة التسول والترشد، بل أن بعض األرس يامرس التسول مجيع 
أفراد األرسة. هذا السلوك املنحرف من شأنه أن جيعل األطفال الذين ينتمون 

هلذه الثقافة أكثر عرضة لكي يكونوا ضحايا فعليني أو حمتملني للجريمة.

حجم األرسة

تذه�ب الدراس�ة إىل التأكي�د عىل املقول�ة التالية )أنه كل�ام زاد حجم   
أف�راد األرسة كلام زاد إمهال األرسة ألطفاهل�ا، وجعلهم أكثر عرضة للوقوع 
كضحاي�ا للجريمة(، وقد وجدت الدراس�ة احلالية أن مجي�ع األطفال الذين 

متت دراستهم هم ينتمون إىل أرس تتميز بكر حجمها .

التفكك األرسي

ال يمك�ن لن�ا أن نغفل ذلك ال�دور الذي يلعب�ه التفكك األرسي يف   
جعل األطف�ال يقعون ضحايا للجريمة واالنحراف، فقد وجدت الدراس�ة 
أن هناك جمموعة من احلاالت املدروسة تعاين منه، وأن هذا التفكك هو الذي 
قادهم للوقوع كضحايا للجريمة بل إن الدراسة وجدت أن إحدى احلاالت 
التي تنتمي إىل أرس مفككة حتول فيها الطفل الضحية إىل جان متمرس. ولقد 
كان�ت أبرز احلاالت هي احلال�ة )24( واحلالة )25( واحلال�ة )21( واحلالة 

)28( واحلالة )30(.
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هجرة األب

وجدت الدراس�ة أن هن�اك حالة واحدة فقط ه�ي احلالة رقم )19(   
كان األب فيها مهاجرًا إىل اململكة العربية الس�عودية  � بطريقة نظامية �، وقد 
س�هل ذلك البنه وقوعه كضحية للتهريب، بل إن األب س�هل ذلك بإرسال 

املبلغ الالزم  � كلفة التهريب  � هلذا الطفل.

هجرة األخ

وجدت الدراس�ة حالة واحدة ه�ي احلالة رقم )16( كان أحد أخوة   
الطف�ل الضحي�ة مهاجرًا للمملكة العربية الس�عودية  � بطريقة غري نظامية  � 
وقد س�هل ذلك للطفل وقوع�ه كضحية للتهريب. يق�ول الطفل احلالة رقم 
)16( »وأن�ا يل واح�د من إخواين يش�تغل يف الرياض وقلت ب�روح يمه وإن 

شاء اهلل بعني خري«.

 تدين املستوى التعليمي لألرسة

مما الش�ك فيه أن املستوى التعليمي املتدين لألرسة ينعكس سلبًا عىل   
أف�راد األرسة عمومًا وعىل األطفال عىل وجه اخلصوص. وتذهب الدراس�ة 
احلالي�ة للتأكيد ع�ىل القول بأنه »كلام ارتفع املس�توى التعليم�ي لألرسة كلام 
قلت إمكانية وقوع أطفاهلا كضحايا للجريمة، وكلام تدنى املستوى التعليمي 

لألرسة كلام زادات إمكانية وقوع أطفاهلا كضحايا للجريمة«.

وق�د وجدت الدراس�ة أن ما يتميز به أف�راد أرس األطفال الضحايا  �   
عينة الدراس�ة  � أهنم أرس أمية حيث بلغت نس�بة األمية بينهم )90٪(، وهي 

نسبة مرتفعة جدًا ولعل هذا يؤكد ما ذهبت إليه هذه الدراسة.
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2  ـ العوامل االقتصادية
تلع�ب العوام�ل االقتصادية دورًا مهاًم وحاس�اًم يف جع�ل بعض األفراد 
يقع�ون ضحاي�ا للجريم�ة، فالفق�ر يعد م�ن العوامل الب�ارزة املهيئ�ة إليقاع 

األفراد كضحايا للجريمة.

وقد وجدت الدراسة احلالية أن مجيع أفراد عينة الدراسة ينتمون إىل أرس 
فقرية بنس�بة بلغت )90٪( باس�تثناء ثالث حاالت مل يت�م التأكد من الوضع 
االقتصادي ألرسهم بسب عدم إفصاحهم عن ذلك، إال أن الدراسة تذهب 
إىل أن مجيع األطفال الضحايا ينتمون إىل طبقات فقرية وهامشية، وهذا الفقر 

هو الدافع الذي جعل منهم ضحايا هلذه اجلريمة.

ويف ما ييل نعرض لبعض املقوالت التي ذكرها األطفال يف هذا اجلانب:

احلال�ة رقم )31( يقول »واهلل إحنا جواعا، إحنا الذي أجا بنا هلنا اجلوع 
واهلل م�ا نلق�ى حق األكل، أن�ت عارف الدقيق ب�كام الي�وم واهلل ما نقدرش 

ناكل« واحلالة رقم )17( يقول »ديارنا ديار مدهرة، وماش أمطار«.
3 ـ مجاعة الرفاق وصور النجاح االجتامعي

م�ن العوام�ل الت�ي وجدت الدراس�ة أهنا تلع�ب دورًا حموري�ًا يف جعل 
األطف�ال يقع�ون ضحاي�ا جلريمة هتري�ب األطف�ال واالجتار هب�م )وحتديدًا 
األطف�ال الذي�ن جت�اوزت أعامره�م عرش س�نوات( هو ال�دور ال�ذي تلعبه 
مجاع�ة الرف�اق من خالل أمري�ن األول هو اإلقناع واآلخر ه�و تلك الصور 
التي يرس�موهنا ع�ن النجاحات االجتامعية ملن س�بق وأن قام�وا بمغامرات 
التهريب، وهناك صور مس�موعة ومش�اهدة قد يالحظه�ا الطفل من خالل 
جمتمع�ه املح�يل، هذه العوامل متفاعلة أو متفردة هل�ا دور بارز يف هتيئة هؤالء 
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األطف�ال لكي يقعوا ضحايا س�هلة ملهريب الب�رش أو للمتاجرين بالبرش. فقد 
وج�دت الدراس�ة جمموعة من احلاالت كانت العوامل الت�ي ارشنا إليها هي 

التي سهلت وهيأت هؤالء األطفال للوقوع كضحايا للتهريب.

وسوف نعرض فيام ييل مقوالت األطفال حول ذلك.
احلال�ة رق�م )29( يق�ول وهو يتحدث ع�ن صديقة الذي اس�تغله فيام بعد » 
اج�ا لعندي )أ( وقال يل ملا هو ما تس�افر معي للس�عودية وتش�تغل 
وترتجل ويقع لك رزق وخري وقال يل شوف الناس كلهم يروحوا 
للسعودية يتعيش�ون ويرجعوا معهم خري كثري وأنت أحوال اهلك 

تعبانة«.
احلال�ة رق�م )27( يقول وهو يتحدث عن مش�اهداته لبع�ض صور النجاح 
االقتص�ادي »ش�باب كث�ري وأطف�ال كثري من أه�ل القرية س�افروا 

هتريب للسعودية وحتسنت أحواهلم، وأنا اشا أحسن أحوايل«.
احلال�ة رقم )19( يتح�دث الطفل عن أحد أقاربه الذي اقرتح عليها الس�فر 
هتريب�ًا للمملك�ة العربي�ة الس�عودية فيق�ول »خ�ايل قال أن�ا بروح 
للس�عودية ليش ما تروح معي السعودية فيها خري وبتلقى فيها خري 

مالبس زينة وفلوس«.
احلال�ة رق�م )17( يقول الطفل عن فكرة الس�فر هتريبًا للس�عودية » أنا فكرت 
بنفيس وشفت ناس واجدين من أهل الديرة راحوا للسعودية ورزقهم 

اهلل«كام يقول »واجلامعة أكثرهم يروحون للسعودية هتريب«.
احلالة رقم )16( يقول وهو يتحدث عن من سبقوه وذهبوا هتريبًا للسعودية 
»ناس واجدين من اجلامعة راحوا السعودية وعينوا خري وعينوا هلم 
شغل وأنا قلت بسوي مثلهم وأدور املرجلة والرزق يف السعودية«.
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4 . 1 . 3 آليـات وطـرق هتريب األطفـال إىل اململكة العربية 
السعودية وعالقة ذلك بالتنظيامت اإلجرامية

يف ه�ذا املبحث م�ن الدراس�ة نحاول أن نرس�م صورة واضح�ة املعامل 
لكيفية هتريب األطفال إىل اململكة العربية الس�عودية )من حيث دول املصدر 
والعب�ور(، ثم نتعرف عىل الكيفية التي يتم من خالهلا هتريب األطفال داخل 
املدن الس�عودية، وعالقة كل ذل�ك بالتنظيامت اإلجرامية، وس�وف نعرض 

جلميع النقاط املتعلقة بذلك وفقًا للتايل:

أواًل: دول املصدر واملقصد والعبور

1 ـ دول املقصد
م�ن الواض�ح أن دول�ة املقصد لألطف�ال ضحايا التهريب ه�ي اململكة 
العربية السعودية، وذلك يف مجيع احلاالت التي متت دراستها فجميع األطفال 
أقاموا يف اململكة العربية الس�عودية مددًا زمنية متفاوتة، وبعضهم ضبط عىل 
احلدود الس�عودية لكن هدفه النهائي هو اململكة العربية الس�عودية، باستثناء 
حال�ة واح�دة فق�ط هي احلال�ة رق�م )20( الذي أك�د من خ�الل املقابالت 
املعمقة معه أن اململكة العربية الس�عودية هي بلد عبور وليس�ت بلد مقصد، 
)إال أن هن�اك الكثري م�ن الغموض الذي يعرتى هذه احلالة والش�كوك التي 

حتوم حوله(.

حي�ث يق�ول احلالة رق�م )20( »أنا ع�اوز احلكومة الس�عودية ترحلني 
ملر، وأنا عاوز أعيش يف مر«.
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2 ـ دول املصدر
وج�دت الدراس�ة أن األطفال ضحاي�ا التهريب ينتم�ون إىل أربع دول 
)نيجريي�ا، والس�ودان، واليم�ن، واهلن�د(، وه�ذه ال�دول ه�ي دول املصدر 

لألطفال الذين طبقت عليهم الدراسة.
3 ـ دول العبور )املرور(

وج�دت الدراس�ة أن النس�بة العظمى من ح�االت التهري�ب لألطفال 
متت بش�كل مبارش وبدون دول عبور أو مرور عدا ثالث حاالت التي س�بق 
وأن أرشن�ا إليه�ا، احلالة رقم )20( الذي اعتر أن اململكة العربية الس�عودية 
ه�ي دولة م�رور جلمهورية مر العربي�ة، ثم احلالة رق�م )19( الذي كانت 
اجلمهورية العربية اليمنية بالنسبة له هي بلد عبور للمملكة العربية السعودية، 
وكذلك احلالة رقم )4( الذي كانت دولة السودان بلد عبور للمملكة العربية 

السعودية.
4 ـ دول مشرتكة للمصدر والعبور

من خالل ما سبق وما عرضنا نالحظ أن هناك دواًل مثلت دواًل للعبور 
واملص�در مع�ًا بالنس�بة لتهريب األطف�ال للمملك�ة العربية الس�عودية، مثل 

اجلمهورية العربية اليمنية، ودولة السودان.
ثانيًا:  آليات التهريب ووسائله

م�ن خ�الل الدراس�ة امليدانية اتض�ح لن�ا أن األطفال ضحاي�ا التهريب 
واالجتار الذين شملتهم الدراسة قادمون مجيعًا من أربع دول، دولتني عربيتني 
)اليمن والس�ودان(، وقد دخلوا إىل اململكة العربية السعودية بطريقتني )الر 
والبح�ر(، ودولت�ني غري عربيتني )نيجرييا واهلند( دخل�وا إىل اململكة العربية 
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الس�عودية بواس�طة اجلو، وه�ذا ال يعن�ي أن ذلك مقصور ع�ىل تلك الدول 
فق�ط، فقد يك�ون هناك دول مل توفق الدراس�ة يف احلصول ع�ىل عينات منها 

ضمن عينات هذه الدراسة.

وقد وجدت الدراس�ة أن هناك تنوعًا للط�رق التي تم هبا هتريب هؤالء 
األطف�ال إىل اململك�ة العربية الس�عودية، وتذهب الدراس�ة إىل تقس�يم هذه 

الطرق إىل ثالثة طرق رئيسة هي:
1 ـ التهريب بواسطة اجلو

وه�ذا النم�ط م�ن التهريب دائ�اًم م�ا يأخذ الش�كل الرس�مي لدخول 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية، ويكون بحج�ة أداء فريضتي احل�ج أو العمرة، 
وتذه�ب الدراس�ة للق�ول إن ه�ذا النم�ط هو نم�ط مقنع م�ن اجلريمة ضد 
اإلنس�انية من جهة وض�د الدولة من جهة أخ�رى، إذ تنتهك حقوق الطفل 
باملتاج�رة به، وتنته�ك حقوق الدولة م�ن خالل االحتي�ال عليها واخرتاق 
حدوده�ا وأنظمتها من خالل طرق وآليات التزوير، فقد وجدت الدراس�ة 
أن األطفال الذين دخلوا هبذه الطريقة يبلغ عددهم 15 طفاًل يمثلون نس�بة 
بلغت )48٪( من إمجايل عينة الدراسة، وأن مجيع هؤالء األطفال قدموا مع 
مه�رب أو متاجر ادع�ى أن الطفل ابنه أو ابنته وقام بتزوي�ر الوثائق الالزمة 
لذلك يف بلد املصدر لكي يكون دخوله للمملكة العربية الس�عودية بطريقة 
رس�مية وصحيحة، ومتثلهم احل�االت )1  � 15(، وأكد األطفال من خالل 
املقابالت املعمقة معهم أهنم دخلوا اململكة العربية الس�عودية مع أشخاص 
مهرب�ني ومتاجري�ن ال تربطهم هبم أي عالق�ة قرابة، باس�تثناء حالتني فقط 
طف�ل قدم مع والده، وه�و احلالة رقم )15( واحلالة رق�م )13( قدمت مع 
خالتها، وقد وجدت الدراسة أن مجيع هؤالء األطفال قدموا من دول بعيدة 
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ج�دًا عن اململكة العربية الس�عودية، حيث وجدت ع�دد األطفال القادمني 
من نيجرييا )13 طفاًل(، وطفلني من دولة اهلند.

وقد وجدت الدراس�ة أن هناك حالة استخدم معها نفس األساليب هي 
احلال�ة رقم )18(، حيث ق�ام املتاجر بإضافة الطفل عىل جواز س�فره يف بلد 
املص�در  � الس�ودان  � مدعيًا أن�ه ابنه حتى يدخل به بطريق�ة نظامية إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ـ خماطر رحلة التهريب اجلوي ومدهتا

م�ن املع�روف أن الرح�الت اجلوي�ة م�ن الرح�الت اآلمن�ة ع�ىل كافة 
املس�تويات، ومجيع األطفال مل يذكروا أهنم تعرضوا ملخاطر تذكر خالل هذه 
الرحلة، وقد تراوحت مدة الرحالت بني 10 س�اعات، يف حاالت األطفال 

من اهلند، وست ساعات يف حاالت األطفال من نيجرييا.

ـ الكلفة املالية للتهريب اجلوي

مل يذك�ر األطفال الذين طبقت عليهم الدراس�ة أهنم دفع�وا مبالغ مالية 
يف مقاب�ل هتريبه�م، ع�دا احلال�ة رقم )18( ال�ذي عىل الرغم م�ن أن دخوله 
للمملكة كان بواسطة الر إال أنه كان يف رحلة هتريبه األوىل من السودان إىل 
اإلم�ارات ذكر أن والده دف�ع للمهرب مبلغ ثالثة آالف جنيه س�وداين نظري 

هتريبه وتشغيله.
2 ـ التهريب بواسطة الرب

تؤكد الدراس�ة أن البعد اجلغ�رايف والتج�اور املكاين بني دول املصدر أو 
املرور ودول املقصد يلعب دورًا كبريًا يف اعتامد هذا النمط من التهريب كنمط 
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شائع للتهريب البرشي بني الدول املختلفة، وتؤكد الدراسة أن هذا النمط هو 
أكثر أنامط هتريب البرش إىل اململكة العربية السعودية، وقد وجدت الدراسة أن 
نسبة 45٪ من األطفال الذين دخلوا للمملكة العربية السعودية هتريبًا قدموا 
بواس�طة الر، وهي نس�بة تقرتب من نصف عينة الدراسة وكانوا )14حالة(، 
كام وجدت الدراسة أن معظم األطفال الذين استخدموا هذا النمط يف هتريبهم 
كان�ت هلم اجلمهورية العربية اليمنية دولة مص�در يف )12حالة( ودولة مرور 
يف حالة واحدة هي احلالة رقم )19(، بينام وجدت الدراسة حالة واحدة أقام 
الطفل يف اإلمارات العربية املتحدة ملدة ثالث س�نوات ثم قرر دخول اململكة 

العربية السعودية هتريبًا عر الر وهو احلالة رقم )18(.

كام وجدت الدراس�ة أن هذا النمط من التهريب يتم بواس�طة امليش عىل 
األقدام يف مجيع حاالت األطفال الذين دخلوا من احلدود اليمنية السعودية، 
ثم يركبون س�يارات من داخل احلدود الس�عودية حتى املدن التي يقصدوهنا 
م�ع مهرب�ني داخليني يف معظم احل�االت، عدا بعض احلاالت البس�يطة التي 
ذك�رت أهن�ا كانت جتمع ب�ني امليش وركوب الس�يارات بني احل�ني واآلخر، 
ويس�تثنى منه�ا احلالة رق�م )19( الذي يؤك�د أن اخرتاق احلدود الس�عودية 
اليمنية كان بواس�طة س�يارة ذات دفع رباعي كان�ت بحوزة املهرب، يف حني 

دخل احلالة رقم )18( بواسطة شاحنة من احلدود اإلماراتية السعودية.

ـ الكيفية التي يتم هبا عبور احلدود السعودية اليمنية

أمجع�ت مجيع احل�االت التي أجري�ت عليهم الدراس�ة أن عبور احلدود 
الس�عودية اليمنية يتم بشكل مجاعي، وأنه يتم يف وقت متأخر من الليل، وأن 
الذي�ن يري�دون عبور احلدود يراقبون س�يارة حرس احلدود الس�عودية ومع 

حتركها فإهنم يعرون احلدود.
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ونس�تعرض لبع�ض املقوالت الت�ي ذكرهتا بعض احل�االت حول ذلك 
فمثاًل: احلالة رقم )25( يقول »مشينا من حرض يف الليل وكان معنا جمموعة 
من الناس، بعد ما عدينا من النقطة اليمنية جلسنا، وقال أحد الذين معه الزم 
نراقب س�يارة حراس احلدود الس�عوديني حتى يتحرك اجليب وبعدين نعر، 

حتركت السيارة وعرنا مجيعًا، ومشينا حتى دخلنا السعودية«.

ويؤكد احلالة رقم )27( ذلك ويقول »يقول خرجت من منطقة املراويح 
يف احلديدة أنا وصديقي، وهو يعرف الطريق مليح هو يسافر كثري للسعودية 
ووصلن�ا للحدود وقت اللي�ل وانتظرنا حتى حتركت س�يارة الرشطة بعدين 
عرن�ا وق�ت الليل وكان فيه ش�يبة معه ابن�ه يف احلدود ترافقنا معهم ومش�ينا 

حتى حاكمة أبو عريش«.

ـ خماطر رحلة التهريب الربي ومدهتا

هن�اك جمموع�ة من املخاط�ر التي تكتن�ف رحلة التهري�ب الري، فعىل 
الرغ�م من أن األطفال وبحس�ب املقابالت املعمقة الت�ي أجريت معهم غري 
مدرك�ني لكل املخاطر التي م�ن املمكن أن حتدق هبم خالل الرحلة، إال أهنم 
ذك�روا أهن�م تعرضوا للتعب الش�ديد من احلر والس�ري عىل األق�دام لفرتات 
طويل�ة، ك�ام ذكروا أهن�م تعرضوا للج�وع والعطش خالل رحل�ة التهريب، 
وكان اخلوف يعرتي بعضًا منهم من بعض العصابات اإلجرامية التي تعرف 
ب� )املش�لحني( وهم بحس�ب ما ذكره أحد املهتم�ني بظاهرة هتريب األطفال 
)خ �7( أهن�م عصابات تنترش بالقرب من احلدود الس�عودية اليمنية يف اجلزء 
اليمني، وأهنم يعيش�ون يف أحراش يصعب الوص�ول إليهم، وأهنم يمتهنون 

قطع الطريق وال يتورعون يف ارتكاب كل أنواع اجلرائم ضد القارصين.
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وق�د أكدت جمموعة م�ن املقابالت أهنم خيافون من املش�لحني فقد ذكر 
احلالة رقم )21( أن املشلحني رسقوا كل املبالغ التي مجعها ابن عمه من عمله 

يف التسول يف السعودية أثناء عودته هتريبًا من السعودية.

ك�ام ذكر احلال�ة رقم )25( أنه دائم احلرص من املش�لحني. كام أن هناك 
خط�رًا آخر ال يدركه ه�ؤالء األطفال ذكره أحد املهتم�ني بالظاهرة )خ-4( 
وه�و خطر األودية والس�يول يف املنطق�ة احلدودية حيث يق�ول »األطفال ال 
يعرفون املنطقة جيدًا فهم بعد دخوهلم إىل األرايض السعودية غالبًا ما ينامون 

وسط أحد األودية التي تأيت هلا السيول املنقولة فيغرق الكثري منهم«.

م�ا عرضن�اه هنا يمث�ل ح�االت التهري�ب الرى ب�ني اليم�ن واململكة 
العربية الس�عودية بينام شملت الدراس�ة حالة ضبطت عىل احلدود السعودية 
اإلماراتي�ة وهي احلالة رق�م )18( الذي ذكر أنه تعرض للحر الش�ديد أثناء 
دخول�ه للس�عودية حي�ث يق�ول: »حطونا يف الرتيل�ة مع البل وحط�وا علينا 

طربال وذبحنا احلر واحنا مع البل وبغينا نموت«.

وبالنسبة للمدة الزمنية للرحلة فإهنا تتفاوت بتفاوت املدن التي يقصدها 
املهرب�ون، وبمدى توفر امل�ال الالزم للوصول إىل املهرب�ني الداخلني، فاملدة 
تصل من س�اعتني مش�يًا عىل األق�دام يف القرى وامل�دن احلدودية، وأكثر من 
ش�هر س�ريًا عىل األق�دام لباقي املدن الس�عودية، وتتقلص هذه امل�دة إىل يوم 
ويومني بحس�ب حم�دد وفرة املال لتقديم�ه للمهربني نظ�ري هتريبهم إىل املدن 
الت�ي يريدوهنا داخل اململكة العربية الس�عودية، والتي غالب�ًا ما تكون بعيدة 

عن احلدود أو االستقرار يف إحدى املدن احلدودية.
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ـ الغذاء وطرق التزود به خالل رحلة التهريب الربي

جيمع كل األطفال الذين أجريت معهم املقابالت املعمقة والذين قدموا 
هتريبًا بواس�طة الر أن غذاءهم بس�يط جدًا ويتكون من البس�كويت وبعض 
العصائ�ر املعلبة واملاء، وأهنم يش�رتوهنا قبل دخوهلم للحدود الس�عودية من 
بع�ض الباع�ة املوجودين هن�اك، والذين غالب�ًا ما تكون حمالهت�م عبارة عن 

عشش صغرية وبعضهم بائع جائل.

ـ الكلفة املالية للتهريب الربي

مل حي�دد أح�د األطفال الذي�ن طبقت عليهم الدراس�ة أهن�م قاموا بدفع 
مبال�غ مالية ملن قاموا بتهريبهم من بلد املصدر إىل بلد املقصد عدا احلالة رقم 
)18( ال�ذي ذكر أنه دف�ع مبلغ ألفني ومخس مائة ريال س�عودي  � للمهرب  
� صاح�ب الش�احنة يف مقاب�ل هتريب�ه للمملك�ة العربية الس�عودية من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

يف ح�ني ذكر احلالة رقم )19( أنه اتفق وم�ن معه مع املهرب يف احلدود 
الس�عودية اليمني�ة عىل أن يق�وم بتهريبه من احل�دود اليمنية الس�عودية حتى 

الرياض نظري مبلغ ثالثة آالف ريال.

كام ذكر أحد اإلخباريني )أ �1( أنه أدخله مهرب عر احلدود الس�عودية 
اليمنية مقابل مبلغ مخس�ني ريااًل س�عوديًا فقط، ونالحظ هنا التفاوت الكبري 
بني املبلغني والذي تعزوه الدراسة إىل وفرة املهربني وسهولة اخرتاق احلدود 

يف احلالة الثانية والعكس متامًا يف احلالة األوىل.
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3 ـ التهريب بواسطة البحر
لقد وجدت الدراسة أن هذا النمط من التهريب هو أقل أنامط التهريب 
ش�يوعًا بالنس�بة لتهريب األطفال إىل اململكة العربية السعودية، حيث مل تعثر 
الدراس�ة إال ع�ىل حالتني م�ن جمموع عينة الدراس�ة كانا قد دخ�ال للمملكة 
العربية الس�عودية هب�ذه الطريقة، وهي احلالة رق�م )16( واحلالة رقم )17( 
بنس�بة بلغت )7٪(، وهي نس�بة ضئيل�ة إذا ما متت مقارنتها بس�ابقتيها، بينام 
كان�ت احلال�ة رقم )19( تريد دخ�ول اململكة العربية الس�عودية بحرًا إال أن 
املهرب اقرتح عليهم بس�بب ظروف جوية جعلت من املهرب يس�تقر هبم يف 

جزيرة ملدة تزيد عىل 13 يومًا قبل أن يذهب هبم للشواطئ اليمنية.

ـ خماطر الرحلة ومدهتا

رحل�ة التهري�ب البح�ري رحلة حمفوف�ة باملخاطر واملصاع�ب بدًءا من 
املراكب املس�تخدمة يف ه�ذه اجلريمة، ومرورًا بعدم توافر وس�ائل الس�المة 
عليه�ا وحتميله�ا بع�دد كبري يف�وق اس�تيعاهبا وانته�اًء بمخاط�ر العواصف 
البحري�ة التي قلام تصمد أمامها هذه املراكب. ثم عن الكيفية التي يتعامل هبا 

مهربو البرش عىل هذه املراكب خالل رحلة التهريب.

فق�د وجدت الدراس�ة م�ن خالل احل�االت التي تنضوي حت�ت مفهوم 
التهري�ب بواس�طة البحر أن هن�اك جمموعة خماطر أحدق�ت باألطفال خالل 
ه�ذه الرحلة متثلت يف بعض العواصف البحري�ة، وتعطل املركب الذي كان 

يقلهم يف وسط البحر وتعرضهم للجوع خالل هذه الرحلة.

فاحلالة رقم )19( عىل الرغم من أن دخوله للمملكة كان بواس�طة الر 
إال أن هل�ذه احلال�ة قص�ة خميفة م�ع التهري�ب البحري حيث يق�ول »ركبنا يف 
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اهل�ورى أكثر من ثامنني ش�خصًا أن�ا أصغرهم، وبعد يوم من امليش يف وس�ط 
البح�ر ه�ب علينا ريح قوي بغ�ى يغرق اهل�ورى، تايل ودانا امله�رب جلزيرة 

جلسنا فيها 13 يومًا وبغيني نموت من اجلوع«.

وأك�د احلال�ة رق�م )17( أن اخل�وف كان يعرتي�ه ط�وال الرحل�ة الت�ي 
اس�تمرت ملدة يومني ونصف اليوم من تلطم األمواج ومن الغرق يف البحر، 
»كن�ت خاي�ف، نوب جتيني أم�واج قوية باحليل وكنت أخ�اف من الغرق يف 

البحر«.

كام ذكر احلالة رقم )16( أن املحرك التابع للمركب تعطل هبم يف عرض 
البحر وعىل متنه 78 شخصًا »بعد ما مشينا حوايل ساعتني ماتور السفينة طفا 
ووقفنا وس�ط البحر، واتصل الرجال راعي الس�فينة بتلفون معه أضنه الثريا 
وجلسنا يف مكاننا حول أربع ساعات بعدين جوا ناس يعرفون راعي السفينة 

وعطونا بنزين ثم مشينا «.

وبالنس�بة للمدة الزمنية لرحل�ة التهريب البحري من الغرب إىل الرشق 
)من الشواطئ الغربية للبحر األمحر إىل الشواطئ الرشقية(، فإن املدة الزمنية 

تستغرق عادة من يومني إىل ثالثة أيام.

ـ الكلفة املالية للتهريب البحري

وجدت الدراس�ة من خالل احلاالت التي ش�ملتها الدراس�ة أن الكلفة 
املالي�ة لتهري�ب الطفل من رشق البح�ر األمحر إىل غربه متفاوت�ة فاحلالة رقم 
)19( ذك�ر أن كلف�ة التهريب بلغت 1200 ريال س�عودي حتى الش�واطئ 
اليمني�ة، بين�ام ذكر احلالة رقم )17( أن كلفة الرحلة حتى الش�واطئ اجلنوبية 
الغربية للمملكة العربية الس�عودية تبلغ 2500 ريال س�عودي، يف حني ذكر 
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احلال�ة رق�م )16( أن كلفة الرحلة حتى الش�واطئ اجلنوبية الغربية للمملكة 
العربية السعودية تبلغ 1000 ريال سعودي.

ـ  الغذاء وطرق التزود به خالل رحلة التهريب البحري

جيمع كل األطفال الذين تم هتريبهم بواسطة البحر أن املهربني يزودوهنم 
بالغذاء خالل رحلة التهريب وهذا الغذاء يتكون من البس�كويت والعصائر 
وامل�اء، إال أن احلال�ة رق�م )19( ذك�ر أن مرافق�ي قائ�د املرك�ب )املهربني( 

يصنعون هلم اخلبز عىل السفينة ويزودوهنم به.
ثالثًا: مهربو األطفال

نقدم هنا معلومات وافية حول مهريب األطفال )من هم ؟ وما عالقتهم 
باألطفال أو أرسهم؟

لقد وجدت الدراس�ة أن نس�بة )41٪( من جمموع عينة الدراسة قدموا 
مع مهرب ق�ام بإدخاهلم للمملكة العربية الس�عودية، وانتهت عالقة الطفل 
به بعد أن قام بإيصاهلم للمرأة أو الرجل الذي يقوم باس�تغالهلم، وهذا نمط 
ش�ائع يف معظم حاالت األطفال املهربني من نيجرييا، باس�تثناء حالة واحدة 
كان�ت من دولة اهلند، وقد أكد مجيع األطفال املذكورين أن من قام بتهريبهم 
للمملك�ة العربي�ة الس�عودية هم أش�خاص ال تربطهم باألطف�ال أي عالقة 
قراب�ة، لكنهم أكدوا من خالل املقابالت املعمقة أن املهربني يعرفون أرسهم 
وأن هناك صفقات أبرمت بني أرس األطفال واملهربني اخلارس األكر فيها هم 
األطفال  � الضحايا �، فقد ذكر الكثري من األطفال أنه غالبًا ما حيرض املهرب  
� الرج�ل أو امل�رأة  � إىل أرسهم ويعرض عليهم إرس�ال الضحية  � الطفل أو 
الطفلة  � معه لكي يقوم بتش�غيلهم يف اململكة العربية الس�عودية مقابل مبلغ 

مادي يتم االتفاق عليه بني األرسة واملهرب أو املتاجر.
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ونعرض هنا بعض مقوالت األطفال حول املهربني:
احلال�ة رق�م )4( يق�ول »حرمة جات عن�د أمي وقالت خلو ول�د يروح معنا 
س�عودية، عشان ش�غل ونرس�ل فلوس لكم أبو وأمي قالوا روح، 

رحت مع حرمة«.
احلال�ة رق�م )10( تق�ول »حرمة جتي عندنا تق�ول هذا بنت تعب�ان أنا نودي 
س�عودية جتيب فلوس كتري لكم، أمي وأبويا قالوا كويس أنا نروح 

مع حرمة«.

وعىل الرغم من هذه املقوالت لألطفال إال أن الدراسة تؤكد عىل وجود 
ط�رف آخ�ر هو الرجل الذي يس�هم يف دخول املرأة م�ع الطفل كمحرم هلم، 
وذل�ك نظ�رًا لكون األنظمة يف اململكة العربية الس�عودية ال تس�مح بدخول 
املرأة بدون حمرم، وذلك من منطلق ديني وقانوين، والدراس�ة تعتقد أن هناك 

تنظياًم إجراميًا يسهم يف تنفيذ هذا النمط اإلجرامي.

كام وجدت الدراسة أن هناك ما نسبته )29٪( من جمموع عينة الدراسة 
كان م�ن ق�ام بتهريبهم أحد أف�راد أرسهتم، وهو يعن�ي أن التهريب تم بمعية 
أحد أفراد األرسة مثل األب أو األم أو األخ، وكانت أبرز هذه احلاالت هي 

.)30 ،28 ،24 ،22(

يف ح�ني وجدت الدراس�ة أن هن�اك جمموعة من األطف�ال دخلوا هتريبًا 
مع بعض معارفهم وأصدقائهم إىل اململكة العربية السعودية، ويبلغ عددهم 
)أربع حاالت( من جمموع عينة الدراس�ة، ومتثلهم احلاالت )19، 25، 29، 
31(، وبعض هذه احلاالت كان الصديق هو املستغل هلذا الطفل كام يف احلالة 
رقم )31( واحلالة رقم )29( فقد استغل الطفل يف التسول املشرتك يف احلالة 

)31( واستغل الطفل كعامل رخيص يف احلالة رقم )29(.
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كام وجدت الدراس�ة أن هناك جمموعة من األطفال قد دخلوا للمملكة 
العربي�ة الس�عودية هتريب�ًا بمفرده�م وعدده�م )س�ت ح�االت(، ومتثله�م 
احلاالت )16-17-18-20-26-27(، فمعظم األطفال يف هذه احلاالت 
قد جتاوز الثالثة عرشة من عمرهم باستثناء احلالة رقم )26(، كام أن بعضهم 
ق�د تكرر دخول�ه للمملكة العربية الس�عودية بطريقة التهري�ب كام يف احلالة 
رقم )27(، والدراس�ة تذهب للتأكيد عىل أن هؤالء األطفال بحكم املرحلة 
العمرية التي يعيشوهنا، وبحكم جتربة بعضهم هلذه الرحلة يقدمون عىل هذه 

املغامرة بمفردهم.
رابعًا:  التهريب اخلارجي والتهريب الداخيل

عرضنا فيام سبق للتهريب اخلارجي لألطفال وآلياته وطرقه، وهو يعني 
بحسب هذه الدراسة »إدخال أو دخول األطفال للمملكة العربية السعودية 

بطرق غري نظامية«.

وعرضن�ا تلك الطرق التي يت�م إدخال األطفال هب�ا إىل اململكة العربية 
الس�عودية، إال أن الدراس�ة احلالية تذهب إىل التأكيد عىل أن عملية التهريب 
ال تتوق�ف عند عمليات التهري�ب اخلارجي وال تتوقف عن�د دخول الطفل 
للمملك�ة العربي�ة الس�عودية، فاألطف�ال أو من يس�تغلهم بمج�رد دخوهلم 
إىل األرايض الس�عودية يكون�ون بحاج�ة مل�ن يق�وم بنقلهم بأم�ان إىل مدينة 
يقصدوهن�ا بعينه�ا داخل اململكة العربية الس�عودية، فهم ع�ىل يقني عىل أهنم 
خمالف�ون لألنظم�ة والقوان�ني الس�عودية، وأهن�م بحاجة للتنقل بش�كل غري 
رسمي بعيدًا عن أنظار األجهزة األمنية السعودية، وذلك ألن القبض عليهم 

يعني قتل طموحاهتم التي قدموا من أجلها.

والدراس�ة احلالية تس�تخدم مفهوم التهريب الداخيل لتطلقه عىل » تلك 
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العملي�ات الت�ي يتم من خالهلا نقل خمالفي األنظمة م�ن الرجال أو األطفال 
أو النساء من مدينة إىل مدينة داخل اململكة العربية السعودية بمقابل مادي«.

ويس�تخدم مفهوم املهربني الداخليني ع�ىل » األفراد أو اجلامعات الذين 
يمتهن�ون نق�ل الرج�ال واألطف�ال والنس�اء املخالف�ني لألنظم�ة يف اململكة 
العربية السعودية، من مدينة إىل مدينة أخرى، وقد يتضمن هذا النقل اإليواء 
واالحتج�از لفرتة زمنية معينة تنتهي بحصول امله�رب عىل املبلغ املتفق عليه 

نظري عملية النقل«.

وقد وجدت الدراس�ة أن هناك نش�اطًا إجراميًا مله�ريب البرش الداخليني 
وه�و منت�رش يف املنطقة اجلنوبي�ة للمملكة العربي�ة الس�عودية، وبالقرب من 
الس�واحل اجلنوبي�ة الغربي�ة للمملكة العربي�ة، وأن هناك س�امرسة يتمحور 
دوره�م يف إيص�ال طالب�ي التهري�ب للمهربني نظ�ري مبلغ مايل بس�يط، وأن 
ه�ذا العمل يتميز بالرسية بحيث ال يمكن الوص�ول للمهرب إال من خالل 
السمسار، وأن هؤالء املهربني لدهيم قدرات يف الوصول إىل أماكن بعيدة دون 
املرور بنقاط التفتيش الرس�مية مستخدمني طرقًا صحراوية، وأن املهربني يف 
معظم األوقات يأخذون املبالغ املتفق عليها مع طالبي التهريب بعد إيصاهلم 
إىل األماك�ن الت�ي يري�دون الوصول إليها، وأهن�م غالبًا ما حيتج�زون طالبي 
التهريب حتى يصل من يدفع عنهم املبلغ املتفق عليه، كام أن املهربني غالبًا ما 

يأخذون أعدادًا كبرية من األشخاص داخل سياراهتم.

وتذهب الدراس�ة إىل التأكيد أن املهربني الداخليني يش�كلون جزًءا مهاًم 
يف إمت�ام تلك العملي�ات اإلجرامية، فهم جزء ال يتجزأ من الدائرة اإلجرامية 
الت�ي تدع�م الكثري م�ن اجلرائم املتعلق�ة بتهريب البرش وس�وف نعرض عىل 

بعض النقاط املهمة حول ذلك.
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1 ـ نقاط االتصال بني التهريب الداخيل واخلارجي
م�ن خ�الل املقابالت املعمقة مع عينة الدراس�ة مل نعثر ع�ىل ما يؤكد لنا 
أن هن�اك اتص�ااًل وتعاونًا فيام ب�ني املهربني الداخلي�ني واخلارجيني يف معظم 
احلاالت، عدا فيام ذكره احلالة رقم )19( الذي أكد أن املهرب البحري أجرى 
اتص�ااًل هاتفيًا مع أش�خاص قبل وصوله للش�واطئ اليمنية، وعند وصوهلم 
هناك طلب منهم املهرب عدم مغادرة املركب حتى وصلت سبع سيارات قام 
زعيمهم بدفع مبلغ مايل للمهرب البحري، ثم سمح هلم بالنزول من املركب 
واستقالل س�يارات املهربني الريني، ويقول احلالة رقم )19( أن خاله حينام 
شاهد هذا املنظر قال » واهلل إهنم باعونا« ثم يقول احلالة رقم )19( إن هؤالء 
األش�خاص س�ألوهم أين يريدون وكانوا مجيعًا يريدون الس�عودية، فذهبوا 
هب�م إىل مزرعة لكي يرتاح�وا فيها وقدموا هلم بعض الطع�ام، بعدها حتركوا 
هب�م إىل احلدود الس�عودية اليمنية، وقابل زعيمهم ش�خصًا يرجح الطفل أن 
يكون سعودي اجلنسية، هذا الشخص قام بدفع مبلغ مايل للمهربني اليمنيني، 
وسأهلم عن املكان الذي يريدون الوصول إليه، واتفق معهم عىل املبلغ ثم قام 
بتوزيعهم عىل سيارات، من يريد الرياض يف سيارة، ومن يريد جدة يف سيارة 

أخرى وهكذا.

كام أخر احلالة رقم )17( أن املهرب البحري قبل نزوهلم إىل الش�واطئ 
السعودية قال هلم سوف جتدون سيارات من نوع مجس سوف تنقل كل واحد 

منكم إىل املكان الذي يريده.

يف ح�ني ذكر اإلخباري )أ-1( أنه أثناء مقابالت�ه للمهربني الذين قاموا 
بإدخاله للس�عودية أهنم عرضوا عليه أن هيربوه إىل مكان داخل اململكة يريد 
أن يص�ل إلي�ه » أنا لس�ت بحاجة إليهم إقامت�ي تركتها عند أح�د أقربائي يف 
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ج�ازان »)انظ�ر امللحق رقم 3 الذي يعطي معلومات ع�ن اإلخباريني الذين 
متت مقابلتهم ( .

2 ـ النقاط الرئيسة للمهربني الداخليني
لقد كش�فت الدراس�ة من خالل املقاب�الت املعمقة مع عينة الدراس�ة، 
ومن خالل املقابالت مع اإلخباريني واملهتمني، وجود عدة مواقع ينترش من 
خالهلا عدد من مهريب البرش والسامرسة وهذه املواقع تتبع لعدة مناطق إدارية 

وهي كالتايل:
منطقـة مكة املكرمة: وهبا مرك�ز القوز الذي يتبع ملحافظ�ة القنفذة، فقد ذكر 
احلالة رقم )27( أنه خالل رحلة هتريبه ومن معه، وضعهم املهرب 
يف من�زل يف هذه املنطقة لكي يتس�لمهم مه�رب ينقلهم إىل وجهتم 

الرئيسة.
ويؤك�د أح�د املهتمني بظاه�رة التهري�ب )خ-5( أن منطقة الق�وز ينترش هبا 
املهرب�ون والس�امرسة حي�ث يق�ول » تعت�ر الق�وز نقط�ة انط�الق 
للمهرب�ني الذين يمتهن�ون التهريب يف الرشيط الس�احيل، ويرتبط 

هبم السامرسة(.
منطقة عسـري: وهبا مركز حمايل، ومركز الدرب، واحلالة رقم )27( يؤكد أن 
صديقه الذي يمتلك خرة واس�عة يف رحالت التهريب من املنطقة 
اجلنوبية للمملكة إىل مدينتي مكة املكرمة وجدة ذكر له أن هناك مهربني 
ودالل�ني يف أماكن خمتلفة م�ن املنطقة حيث يقول »أنا واهلل ما ادري 
بس صديقي يقول أهنم موجودين يف مدن كثرية مثل الدرب وحيل، 
 وجنسياهتم ما هي معروفة بس يتكلموا سعودي أمكن سعوديني«.
بين�ام يؤكد أح�د املهتمني بظاهرة التهري�ب )خ-5( أن مركز   
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حمايل يعتر من املراكز املهمة للمهربني والسامرسة وحتديدًا القادمني 
من احلدود السعودية اليمنية.

ويؤكد أح�د اإلخباريني )أ-8( أن حماي�ل نقطة مهمة لوجود    
خمالفي األنظمة من املتس�للني عر احلدود السعودية وكذب املهربني 
والسامرسة حيث يقول » واهلل أذونا املخالفني كثرت مشاكلهم والذي 
زودهم املهرب�ني والداللني الذين ينقلوهنم من اجلنوب للش�امل من 

صامطة إىل جدة ومكة، ومن حمايل عسري إىل مدن كثرية«.
وهن�اك بع�ض احل�االت ذك�رت أهنا ت�م هتريبها م�ن منطقة    
حماي�ل فق�د ذكر احلالة رق�م )21( أنه ركب وأخ�وه مع مهرب من 
حماي�ل وحتى ج�دة » نمنا يوم يف جيزان وبعدين حتركنا إىل صبيا ثم 

حمايل، ومن حمايل ركبنا مع املهرب حتى وصلنا جدة«.
واحلال�ة رقم )22( يق�ول إنه غالبًا ما يرك�ب مع مهرب من    
حماي�ل وحتى ج�دة » نعر ع�ادي ميش ومجاع�ة كثري يع�روا، وإذا 

وصلنا حمايل نركب سيارة حتى جدة«.
منطقـة جازان: مركز صامطة وه�و غري بعيد عن احلدود الس�عودية اليمنية، 
احلال�ة رق�م )27( يؤك�د أن صديق�ه قابل أحد الس�امرسة يف مركز 
صامط�ة بقوله » ال صديق�ي كلم واحد يف صامط�ة وبعدينا اتصل 
وج�اء الدالل وس�ئلنا أين تري�دون الذهاب قلنا له نري�د مكة قال 
الدالل نحن ال يوجد لدينا أحد يروح مكة بس فيه واحد يوصلكم 
إىل مكان جتدون منه مهرب يوصلكم إىل مكة واتفق معنا أنه سوف 
يأخ�ذ من كل واح�د عرشين ري�ااًل وأن املهرب س�وف يأخذ مائة 

وعرشين ريااًل حتى يوصلنا إىل مكان اسمه ... «.
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ويؤك�د اإلخب�اري )أ � 8( أنه يعاين من املخالفني واملهربني والس�امرسة 
وم�ن وجودهم يف املنطق�ة، لكنه يؤكد صعوبة التعرف عليهم » املهربني كثري 
يف صامطة لكن ما أحد يعرفهم أكثرهم من خارج املنطقة بس السامرسة أكيد 

إهنم من صامطة بس ما أحد يدري هبم واهلل أهنم أذى«.

3 ـ  آليات عمل التهريب الداخيل ووسائله

وج�دت الدراس�ة من خ�الل املقابالت املعمق�ة مع عينة الدراس�ة من 
األطف�ال وم�ع املهتمني بالظاه�رة واإلخباريني أن املهربني يرتبطون بش�كل 
رئيس بالس�امرسة، كام اكتش�فت الدراس�ة أن لدى املهربني من�ازل يف معظم 
م�دن اململك�ة الحتجاز املهَرب�ني فيها إىل ح�ني دفعهم للمبال�غ املتفق عليها 
سابقًا، كام اكتشفت الدراسة أن املهربني يمتلكون سيارات متنوعة تتوافق مع 
األغراض التي تس�تخدم فيها، فهي جتمع بني الس�يارات الفارهة وس�يارات 
الدفع الرباعي، كام أن املهربني يمتلكون خرة ودراية يف طرق التهريب الرية 
الت�ي يس�لكوهنا، وأن هناك تعاونًا وتنس�يقًا بني املهربني أنفس�هم، وس�وف 
تس�تعرض الدراسة أهم نقاط آليات عمل التهريب الداخيل ووسائله متمثلة 

يف النقاط التالية:

أ ـ  السامرسة

احلال�ة رقم )27( يق�ول إن صديقه كان يعرف ش�خصًا قام بتوصيلهم 
للمه�رب » دالل« أخ�ذ م�ن كل واحد مبل�غ عرشين ريااًل س�عوديًا وأخذنا 
حت�ى مرمى للنفاي�ات »مرمى بيش«، كام يؤكد احلال�ة رقم )29( أن صديقه 
وجد سمسارًا قام بتوصيلهم للمهرب مقابل مخسني ريااًل سعوديًا للشخص، 
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يقول » راح يدور عىل مهرب يوصل أحنا جلدة، ثم إجا لعندنا وقال فيه واحد 
شا جييب لنا مهرب ويشا من كل واحد مخسني ريال«.

ويؤك�د أحد املهتم�ني بالظاهرة أنه ال يمكن الوص�ول للمهرب إال من 
خالل السمس�ار أو الس�امرسة، وهو ما أكده أحد املهتمني بالظاهرة )خ-5( 
»إذا ت�م القضاء عىل الس�امرسة فإنه س�وف يت�م القضاء ع�ىل املهربني، وإهنم 
حلقة الوصل بني طالبي التهريب واملهربني« يؤكد القول »إن عمل السامرسة 

يتميز بالرسية ويصعب التعرف عليهم«.

ب ـ التعاون بني املهربني 

تشري جمموعة من الدالالت عىل أن هناك تنسيقًا وتعاونًا فيام بني املهربني 
الداخلي�ني، فق�د ذكر احلال�ة رقم )19( أن امله�رب قام بتوزيعه�م عىل عدة 

مهربني كاًل بحسب املكان الذي يريده طالب التهريب.

وأكد احلالة رقم )27( حيث يقول »ركبنا من سمر مع مهرب يف سيارة 
لكزس جديدة لكي يوصلنا إىل مكة بمبلغ مخسامئة ريال وكان يسري بنا يف الر 
إذا اق�رتب من مراكز الرشطة، ثم اتصل بواس�طة اجلوال عىل صديق له لكي 
نذه�ب معه، وق�د قابلنا صديقه يف منطق�ة قرب الدرب وكانت معه س�يارة 
مرس�يدس ش�بح، ثم أنزلنا يف هنج�ر يف منطقة القوز واتص�ل عىل صديق له 

لكي يواصل بنا حتى مكة«.

ويذك�ر احلال�ة رقم )16( يق�ول » مش�ينا مع اجلمس م�رات يميش مع 
س�فلت ومرات مع اجللد، ومشى بنا فرته وبعدين سلمنا سيارة صالون ثانية 

ومشينا معه مدة وبعدين ركبنا سيارة مجس ثانية حتى وصلنا الرياض«.
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ج ـ مقرات املهربني داخل املدن )دور االحتجاز(

يوج�د ل�دى املهربني مق�ار  � وهي عبارة ع�ن منازل ش�عبية  � يقومون 
بحجز األش�خاص املهربني فيها حتى يتم دفع املبلغ املتفق عليه، الذي خيص 
امله�رب نظ�ري ما قام به جتاه نق�ل املهربني، فمعظم طالب�ي التهريب يدخلون 
إىل اململك�ة العربية الس�عودية وهم ليس لدهيم أم�وال لكنهم يعتمدون عىل 
بعض أقربائهم املقيمني  � بالطرق الرشعية أو غري الرشعية  � باململكة العربية 
الس�عودية، وبالتايل ف�إن املهرب ينقل املهربني من م�كان التهريب إىل املدينة 

التي يقصدوهنا دون احلصول عىل املال وهذا يف معظم احلاالت.

احلالة رقم )29( يقول »وقت ما وصلنا إىل جدة املهرب ودا إحنا لبيت 
ش�عبي وطلب من كل واح�د يتصل عىل مجاعته حتى هيب�وا للمهرب أجرته 
ح�ق التوصيل، وق�د قال املهرب ال�ذي مجاعته ما يدفعوش يبق�ى هانا، إجا 

واحد من اجلامعة وهبا للمهرب أجرته، خرجنا ورحنا لعندهم يف العزبة«.

احلال�ة رقم )16( يقول »ويوم وصلنا الرياض ودانا راعي اجلمس بيت 
وحطن�ا فيه وعطان�ا تليفون جوال، وقال كل واحد يدق عىل مجاعته وخيليهم 

جييبون الفلوس وترى اليل ما جييب الفلوس بنحبسه عندنا«.

احلالة رقم )17( يقول »يوم وصلنا الرياض ودانا الرجال املهرب لبيت 
وق�ال لنا ادخلوا ودخلنا يف البيت، وكان وس�ط البيت رجالني غريه، وقالوا 
لن�ا كل واحد يدق تلفون عىل مجاعته عش�ان يدفعون عن�ه فلوس التوصيل، 
وكلنا يدفعون الفلوس عنه خيلونه يروح، واليل ميدفعون عنه خيلونه حمبوس 

عندهم«.
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د ـ وسائل املهربني

يس�تخدم املهربون جمموعة من الوس�ائل يف إمتام جريمتهم، والدراس�ة 
احلالية تذهب إىل تقسيمها إىل ما ييل:

ـ وسائل النقل وأساليبه

حي�ث وج�دت الدراس�ة أن معظم املهرب�ني كانوا يس�تخدمون الطرق 
الري�ة بمختلف أنواعها )الصحراوية، واملعبدة، واملس�فلتة(، وأهنم غالبًا ما 
يس�تخدمون س�يارات حديثة الط�راز ومتنوعة، فقد ذك�رت بعض احلاالت 
أن املهربني يس�تخدمون س�يارات الدفع الرباعي، فيام ذكرت حاالت أخرى 
أهن�م يس�تخدمون س�يارات اجلم�س، وذكرت بع�ض احل�االت أن املهربني 
يس�تخدمون الس�يارات الفارهة، وذكرت بعض احلاالت أهنم يس�تخدمون 

السيارات العائلية متوسطة احلجم.

ـ أسلوب التزوير والتهريب اجلوي

لق�د وجدت من خ�الل املقابلة املعمقة م�ع احلالت�ني )24 و25( نمطًا 
فري�دًا م�ن املهربني، ه�ذا النمط يس�تخدم الطرق اجلوي�ة يف هتريب األطفال 
م�ن خالل التزوير، حيث إن هذا املهرب يس�تغل هويته الوطنية، ويدعي أن 
هؤالء األطفال أبناؤه مس�تغاًل عدم وجود صور لألطفال حتت سن 17 سنة 
يف اهلوي�ة، ويقوم برشاء التذاكر لألطفال ثم إرس�اهلم للمدين�ة التي يريدون 
الذهاب إليها، لكنه يش�رتط عىل من يريد ذل�ك أن يدفع له املبلغ املتفق عليه 

مقدمًا.
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ويقول احلالة رقم )25( عند حتدثه عن طريقة هتريبه برفقة أخته للرياض 
م�ن جازان يقول »رحنا أنا والعم )أ( عن�د )س( وهبينا له الفلوس، وأخذها 
وقال اشا مائتني ريال زيادة عشان يشرتي لنا مالبس حق السعودية« واشرتى 
لنا مالبس حق السعوديني، وهبا لكل واحد منا اسم جديد  � عبداهلل وفاطمة 
-، وقال لنا كل واحد هذا اس�مه لو أحد س�أله يقول هذا اسمي وال بيقع قتل 
ومشاكل كبرية من احلكومة، قلنا له حارض، علينا أنه لو امسكنا نقول أنا احنا 
أبناء )س( بس يف الرياض خلص منعرفش يشء عن )س( » ثم يضيف احلالة 
رق�م )25( ع�ن يوم الس�فر يقول »يف الصباح حق الس�فر اجين�ا لعند )س(، 
وقال لنا اشاكم تسمعون الكالم الذي أقوله لكم مليح مليح، أنت الناس هنا 
واحلكومة كلهن تقول هلم أنا اس�مي عبداهلل )س( وأختي فاطمة مريضة وهلا 
مراجعة يف مستش�فى التخصيص يف الرياض وأنا ش�ا اروح معها وش�ا يقابلنا 
عمي يف الرياض عشان أيب عنده شغل وما يقدر يروح معنا وانتبهوا ومتغلطو 
يف ال�كالم وإذا خرجت�م م�ن مطار الري�اض انتم ما تعرفوين وأن�ا ما أعرفكم 

انتبهوا لو ما عملتوا الذي أقول ترى فيه مشاكل كبرية سوف حتصل لكم«.

ـ استخدام املالبس النسائية

وج�دت الدراس�ة طريق�ة يتبعها املهرب�ون يف هتريب املخالف�ني ومنهم 
األطف�ال. حيث يق�ول احلالة رق�م )22( » وقت وصلن�ا صامطة جلس أيب 
ي�دور ع�ىل مه�رب يوصلنا إىل ج�دة ولق�ى أيب واحد س�عودي قال أنه ش�ا 
يوصلن�ا إىل جدة بس لزم نلبس عبايات وغطاوي حق احلريم، وطلب 700 
ريال عىل كل واحد، وقال له أيب طيب، لبس�نا العبايات، وركبنا حتى جدة« 
وهو أس�لوب تنكري يس�تخدمه املهربون اس�تغالاًل لك�ون األنظمة تراعي 
خصوصي�ة املرأة واألرسة الس�عودية عمومًا، وتتحاش�ى تفتيش الس�يارات 

التي هبا نساء إال يف أضيق احلدود.
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ـ أسلوب تعامل املهربني

يس�تخدم املهربون أس�لويب التهدي�د واالحتجاز مع املهربني وس�بق أن 
ارشن�ا لالحتجاز ال�ذي يقوم به املهرب�ون مع املهربني، وهن�ا نعرض لبعض 
املق�والت التي ذكرهتا عينة الدراس�ة الت�ي تؤكد تعرضه�م للتهديد من قبل 
املهرب�ني قب�ل التهري�ب وأثن�اء االحتج�از، وذك�رت إحدى احل�االت أهنم 

الحظوا قيام بعض املهربني باستخدام العنف ضد بعض املهربني.

أ ـ التهـــديـــــد

احلال�ة رقم )25( يق�ول يف حديثه عن ما قال له امله�رب » وقال لنا كل 
واحد هذا اس�مه لو أحد سأله يقول هذا اسمي وال بيقع قتل ومشاكل كبرية 

من احلكومة«.

ويؤك�د احلال�ة رق�م )19( يف حديث�ه ع�ن امله�رب » ركبن�ا أن�ا وخايل 
ومعن�ا أربع�ة م�ع مهرب كبري يف الس�ن معه س�يارة جيب فك�س جديد كلنا 
باغ�ني الرياض واتفقنا معه أن يدفع ل�ه كل واحد 2500 ريال عند وصولنا 
للري�اض، وذه�ب بنا إىل جبل ما ه�و بعيد عن احلدود وق�ال لنا ترى اليل ما 
عن�ده أحد يدفع عنه املبلغ يف الرياض برجعه إىل اجلبال وبذبحه، اليوم ناموا 
هن�ا وغدًا س�وف نذهب للرياض نمنا يف اجلب�ل ذاك اليوم وهرب واحد من 

اليل كانوا معنا خايف من املهرب«.

ويق�ول احلال�ة رق�م )16( يف حديثه عن املهرب�ني » كل واحد يدق عىل 
مجاعته وخيليهم جييبون الفلوس وترى اليل ما جييب الفلوس بنحبس�ه عندنا، 
وبنعطيه فرصة يومني وإذا ما جات الفلوس ترى بنذبحه ونرميه للكالب«.
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ب  ـ استخدام العنف

احلال�ة رق�م )16( يقول وهو يتح�دث عن اس�تخدام العنف ضد أحد 
املهربني » وشفتهم لطموا واحد كف وهاوشوا عليه«.

ـ العائد املادي من التهريب الداخيل

من خالل املقابالت املعمقة مع عينة الدراسة وبعض املهتمني بالظاهرة 
فإن الش�واهد تش�ري إىل أن هناك تفاوتًا يف تسعرية التهريب البرشي، وكذلك 
يف عمولة السامرسة. وهذا التفاوت يرتبط بأمرين األول املواسم الدينية احلج 
ورمض�ان، حي�ث يؤكد أح�د املهتمني بالظاه�رة )خ-5( أن املواس�م ترتفع 

خالهلا املبالغ املالية التي حيصل عليها املهربون والسامرسة عىل حد سواء.

والث�اين قرب وبعد املنطقة املطلوبة للتهري�ب، فكلام بعدت املنطقة كلام 
ارتفعت املبالغ التي جيب أن يتم دفعها للمهرب، فقد ذكرت احلاالت )16-
17-19( الت�ي كانت تريد أن هترب للري�اض أن املبلغ الذي دفع للمهربني 
كان )3000 ري�ال للحالة رقم 16 واحلالة رقم 17( من الش�واطئ اجلنوبية 
الغربي�ة للمملكة حتى الري�اض، يف حني طلب املهرب من احلالة رقم )19( 

مبلغ 2500 ريال لتهريبه من احلدود السعودية اليمنية وحتى الرياض.

وذك�رت احلال�ة رق�م )27( أنه دفع مبل�غ 500 ريال مقاب�ل هتريبه من 
منطقة جازان وحتى مكة املكرمة، يف حني ذكر احلالة رقم )29( أنه دفع مبلغ 

350 ريااًل مقابل هتريبه من صامطة وحتى مدينه جدة.
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ـ الكيفية التي حيصل هبا املهربون عىل األموال من املهربني

يص�ل معظم املهرب�ني إىل اململكة وهم ال حيملون امل�ال الكايف ليدفعوه 
للمهرب�ني، واملهرب�ون مدرك�ون لذلك، وبالت�ايل فإن معظمه�م يوجد لديه 
موقع لكي حيتجز فيه املهربني حتى يقوم ذووهم بدفع املبلغ املتفق عليه وإال 

استمروا حمتجزين.

وبالت�ايل فإنه م�ع وصوهلم للمدين�ة املقصودة فإن املهرب�ني يطلبون من 
املهرب�ني االتصال بمن س�وف يقوم بدفع املبالغ، وحيددون مع�ه مكانًا بعيدًا 
ع�ن م�كان االحتج�از فإذا دف�ع املبلغ يت�م إطالق امله�رب له وه�و ما ذكره 

احلاالت )16، و17، و22(.
خامسًا:  التنظيم اإلجرامي املرتبط بتهريب األطفال

هناك جمموعة من الشواهد واملؤرشات التي وجدهتا الدراسة يف املقابالت 
املعمقة مع املبحوثني، والتي تشري إىل وجود تنظيم إجرامي له عالقة بتهريب 
األطفال، فهناك ناقل  � مهرب  � يوفر للطفل دخول اململكة العربية السعودية 
بطريقة رس�مية ثم يقوم بتس�ليمه لش�خص  � ذكر أو أنثى  � يقوم باس�تغالله 
داخل اململكة، وتنقطع بعد ذلك عالقته بالطفل، وقد وجدت الدراس�ة هذا 
النم�ط يف األطفال القادمني من نيجرييا بش�كل واض�ح، ويف طفل من اهلند، 
يف ح�ني مل تعث�ر الدراس�ة ع�ىل ما يش�ري لوجود ه�ذا النمط ب�ني األطفال من 

اجلمهورية العربية اليمنية وكذلك بالنسبة لألطفال من السودان.

فق�د ذك�ر احلالة رق�م )14( أنه حرض مع ش�خص من قريته�م إىل مكة 
املكرم�ة، وبع�د ذل�ك تركه الش�خص عن�د عدد م�ن األش�خاص من نفس 
اجلنس�ية وذهب إىل املدينة املنورة، ومل يش�اهده بعد ذلك أبدًا، حيث قام أحد 

األشخاص باستغالله يف ممارسة التسول.
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يف ح�ني يذك�ر احلال�ة رقم )3( »أنه ح�رض مرتني هتريبًا م�ع رجل يقوم 
بتس�ليمه المرأة من نفس اجلنس�ية، حيث يقول: » واح�د مرة جيي مع حرمة 

من نيجرييا، واثنني مرة جيي مع رجال«.

ث�م يق�ول احلالة رق�م )3( » رجال يعرف أبو »صاح�ب أبو« قال ال أبو 
ليش متخيل ولد يروح معي س�عودية، أبو قال طيب، س�افرت معه بالطيارة 
بعدي�ن جي�ي جدة رجال وديني عند حرمة ث�اين يف هنداوية وهو روح بعدين 

أنا شغل مع حرمة كرامة كرامة«.
سادسًا: آليات عمل التنظيم اإلجرامي وكيفية استغالل األطفال

م�ن خالل املقاب�الت املعمقة مع األطف�ال من اجلنس�ية النيجريية، فإن 
الدراس�ة وجدت بعض املؤرشات التي يمكن من خالهلا التعرف عىل بعض 

آليات عمل التنظيم اإلجرامي الذي يتاجر باألطفال وهيرهبم.

فق�د ذكرت معظم ح�االت األطفال أن هناك امرأة أو رج�ااًل  � واملرأة 
أكث�ر  � غالب�ًا ما حي�رضون إىل أرسة الطفل ويعرضون عليه أن يقوم بإرس�ال 
الطفل أو الطفلة معهم للعمل يف السعودية مقابل مبلغ مايل يقومون بإرساله 
لألرسة التي ينتمي هلا الطفل، وقد سبق وأن عرضنا ملقوالت األطفال حول 
ذل�ك، لكن ال�ذي يلفت االنتباه أن مجي�ع األطفال يذكرون أهن�م دخلوا مع 
امرأة، بينام يؤكد اإلخباري )أ-9( أن األنظمة متنع دخول النساء بدون حمارم، 
والدراسة تذهب للقول بأن هناك رجااًل ينتمون للتنظيم اإلجرامي يتمحور 

دورهم يف إدخال األطفال والنساء إىل اململكة ثم يعودون إىل بلداهنم.

ك�ام وج�دت الدراس�ة من خ�الل املقابلت�ني )7-8( أن هن�اك تواصاًل 
وتعارفًا بني األطفال ومس�تغيل األطفال، فق�د تعرف الطفالن خالل املقابلة 
معه�ام ع�ىل احلالة رق�م )3( من خالل ص�ورة له كانت يف إح�دى الصحف 
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اليومي�ة، وذكرا معلومات عنه وعن املرأة التي يعمل معها، وذكرا معلومات 
كذل�ك عن طف�ل آخر من نفس اجلنس�ية، وذك�را معلومات عن امل�رأة التي 

كانت تستغله.

وهن�اك م�ا يمكن أن نس�تدل عليه من خ�الل احلالة رق�م )7( الذي تم 
القب�ض علي�ه وتم إيداع�ه يف دار اإليواء، وبع�د ذلك اتصل ع�ىل املرأة التي 
تستغله وحرض شخص من بني جلدته أبرز إقامته مدعيًا أنه أبنه، حيث أخذ 
التعهد الالزم عليه حس�ب اإلجراءات املتبع�ة يف تلك الفرتة وأطلق الطفل، 
وه�و ما أكدته إحدى املهتامت بالظاه�رة )خ-2( واعرتف الطفل به رصاحة 
حي�ث ق�ال احلالة )7( » أن�ا تتصل عىل خدجي�ة، بعدين جيي رج�ال ويطلع، 
وتروح عند خدجية تس�وي شغل« وعند س�ؤالنا له عن الرجل الذي أخرجه 
من دار اإليواء يقول »أنا منعرف خدجية تعرف، رجال نيجرييا« وكانت أبرز 
امل�ؤرشات الدالة عىل وجود تنظيم يقف خلف حاالت األطفال املهربني من 

اجلنسية النيجريية حتديدًا هي عىل النحو التايل:
1  ـ اإلعاقات العمدية وطريقة التربير وأسلوب اإلعاقة

وج�دت الدراس�ة أن هناك ثالثة أطفال  معوق�ني إعاقات عمدية، أكدت 
حالت�ان أن هذه اإلعاق�ات صنعت هلام عمدًا، مها احلالة رق�م )4( واحلالة رقم 

)7( يف حني أنكر احلالة رقم )3( ذلك.

وقد وجدت الدراس�ة أن مجيع هذه احلاالت أثناء طرح األس�ئلة عليهم 
حول س�بب هذه اإلعاقة تكون دائاًم إجابتهم واحدة، فاحلالة رقم )4( يقول 
قبل أن يعطي املعلومات احلقيقية حول س�بب إعاقته » أنا يف نيجرييا طحت 

من فوق شجرة دكتور يقول الزم قطع «.

ك�ام يقول احلال�ة رقم )7( قبل إعطائ�ه للمعلومات احلقيقي�ة » يف البلد 
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تطيح من شجر ودكتور تقطع«. وكذلك كان يقول احلالة رقم )3( كان يقول 
نفس مقوالت سابقيه.

يف ح�ني أكد املهتامن بالظاه�رة )خ-1( و)خ-2( أنه من خالل خرهتام 
الطويل�ة يف التعام�ل م�ع حاالت األطف�ال أن معظ�م األطفال من اجلنس�ية 
النيجريية، والذين هبم إعاقات عمدية يكون تريرهيم لإلعاقة  »أهنم سقطوا 
من شجرة، وأن الطبيب أمر ببرت أيدهم، كام أن اإلعاقات وخصوصًا برت اليد 

تكون دائاًم من نفس املكان ويف نفس اليد«.

وم�ن خالل املالحظ�ات عىل هؤالء األطفال وع�ىل بعض املعوقني من 
بن�ي جلدهت�م فقد وج�دت الدراس�ة أن هناك تش�اهبا كب�ريًا يف ترير هؤالء 
األطفال هلذه اإلعاقة، كام أن هناك متاثاًل يف أسلوب اإلعاقة فجميع األطفال 
الذي�ن وجدت الدراس�ة أن إعاقاهتم متش�اهبة متامًا يف الش�كل واألس�لوب 
)الي�د اليرسى مبتورة من املنطقة القريبة من الكتف(، وكذلك فإن الدراس�ة 
وج�دت من خالل املالحظ�ات امليدانية أن هناك عددًا كبريًا من األطفال من 

نفس اجلنسية يعانون من نفس اإلعاقة.
2 ـ التدريب والتأهيل ثم اإلعاقة

لقد وجدت الدراسة أن األطفال الذين تم صنع اإلعاقات العمدية هلم، 
أن هذه اإلعاقات مل تصنع هلم إال بعد تكرر دخوهلم للمملكة أكثر من ثالث 
م�رات وأصبحوا مؤهلني للمتطلب�ات التي حيتاج إليها من ق�ام بتهريبهم يف 
املرات الس�ابقة، وتم صنع هذه اإلعاقات لكي تتوافق مع احتياجات العمل 

الذي سوف يكلفون به.
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3 ـ مفهوم األم لدى األطفال
لق�د وجدت الدراس�ة أن مجيع األطفال من اجلنس�ية النيجريية يطلقون 
مفهوم األم عىل املرأة التي تستغلهم، فمن خالل املقابالت املعمقة مع هؤالء 
األطفال وقبل أن تتحصل الدراسة عىل املعلومات احلقيقية من بعضهم، فإن 

مجيعهم يطلق لفظ »أمي« عىل املرأة التي تتوىل تشغيلهم.

وتؤك�د إحدى املهتامت بالظاه�رة )خ-2( ذلك بقوهلا » أمضيت ثالث 
س�نوات يف التعامل م�ع النيجرييني، وكانوا يقولون نري�د االتصال عىل أمي 
وكن�ت دائ�اًم اتصل هل�م  � حس�ب التعليامت  � وقد اكتش�فت أكث�ر من مرة 
أن ه�ذه ليس�ت األم احلقيقية، إنام ه�ي التي تقوم بتش�غيلهم، ويف الكثري من 

األحيان يتكرر نفس االسم للمرأة ونفس رقم اهلاتف«.

ويتح�دث احلال�ة رق�م )8( ع�ن أح�د األطف�ال » أمها م�ا كويس كتري 
ت�رضب«، ك�ام وجدت الدراس�ة أن احلالتني رق�م )7( ورقم )8( تس�تغلهام 

امرأة واحدة، وكان كل واحد منهام يقول إهنا » أمي«.
4 ـ النمط املوحد يف استغالل األطفال

لق�د وج�دت الدراس�ة أن الغالبي�ة العظمى م�ن األطف�ال النيجرييني 
يستغلون بنمطية واحدة وأسلوب واحد، فاألطفال مجيعهم يوجهون للعمل 
يف مهنة التس�ول، ومجيعهم تس�تغلهم امرأة لدهيا جمموع�ة من األطفال تقوم 

باستغالهلم وتوزيعهم وتنظيمهم.

مثل احلالتني رقم )7( و)8( كانا يعمالن ومعهم ثالثة أطفال لدى امرأة 
واحدة تقوم باستغالهلم وتوزيعهم ومتابعتهم.
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احلال�ة رق�م )4( يقول عن األطف�ال املوجودين عند املرأة التي تس�تغله 
»رج�ال ودين�ا عند حرمة يف املدينة، حرمة فيه عن�ده واحد ولد ما يف يد بنت 
واحد يد قطع، بنت واحد يميش عربية، كله نش�تغل كرامة «. واحلال نفس�ه 

عىل الغالبية العظمى من األطفال النيجرييني.
5 ـ التخطيط والتنظيم

وج�دت الدراس�ة أن عملي�ات نق�ل األطف�ال وهتريبه�م، وم�ن ث�م 
استغالهلم يف حاالت األطفال النيجرييني تتم وفق ختطيط وتنظيم، فالغالبية 
العظم�ى 10 ح�االت من بني 13 حالة ذكروا أن هناك من حرض إىل أرسهم 
يف موطنهم األصيل وقام بتقديم العروض هلم يف س�بيل إرس�ال أطفاهلم معه 
مقاب�ل مبال�غ مالية، ثم قام هو أو من ينوب عنه بتجهيز وثائق الس�فر للطفل 
)وه�ي تعتمد عىل التزوير(، ثم يقوم الناقل بأخ�ذ الطفل وتوصيله ملن يقوم 
باستغالله خارج بلده  � يف اململكة العربية السعودية  � احلالة رقم )4( يتحدث 
عن آليات نقله من بلده مرتني بواس�طة رجل ث�م يقوم بتوصيله المرأة تقوم 
باستغالله، يتحدث عن املرة األوىل ويقول » رجال يعرف أبو »صاحب أبو« 
قال أبو ودي ولد يروح معي س�عودية، أبو قال طيب، س�افرت معه بالطيارة 
بعدي�ن جي�ي جدة رجال وديني عند حرمة ث�اين يف هنداوية وهو روح بعدين 
أنا شغل مع حرمة كرامة كرامة، حرمة فيه عنده ثالثة بنتي صغري، واحد ولد 
ما يف رجل بس عربية يميش، واحد ولد كبري شوية كلنا يشتغل كرامة كرامة، 

حرمة تودينا بتاكيس وتكلم ما تروح أنا جيي«.

ويتح�دث عن الرحلة الثانية ويقول » أب�و وديني عند رجال نروح معه 
للس�عودية، بعدي�ن نركب طيارة نج�ي جدة نروح مكة بعدي�ن مدينة رجال 

ودينا عند حرمة يف املدينة«.
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6 ـ جاهزية مكان االستقبال
لق�د أك�د مجي�ع حاالت األطف�ال م�ن اجلنس�ية النيجريية أهن�م بمجرد 
وصوهلم للمملكة العربية الس�عودية وللمدينة املقصودة، فإن السكن يكون 
جاهزًا هلم وال جيدون عناء يف البحث عنه، بمعنى أن هذا السكن معد مسبقًا 
هلم وغالبًا ما جيدون من يس�تقبلهم من أبناء جنسهم، ويف الغالب يكون هذا 
املكان يف األحياء الشعبية التي يقطنها عدد كبري من نفس اجلنسية )اهلنداوية، 
والس�بيل يف حمافظ�ة جدة، وش�ارع الس�تني وش�ارع منص�ور يف حمافظة مكة 

املكرمة، واحلي القريب من املستشفى التخصيص يف الرياض(.
7 ـ توفري مكان للسكن عند االنتقال من مدينة إىل أخرى

وجدت الدراس�ة من خالل املقابالت املعمقة مع األطفال الذين ذكروا 
أهن�م ينتقل�ون يف املواس�م )احل�ج ورمضان( م�ن مدينة ج�دة إىل مدينة مكة 
املكرمة، ويمضون مدة ش�هر كام�ل يف مكة املكرمة، وأهنم خالل هذه الفرتة 
توفر هلم املرأة التي يعملون لدهيا س�كنًا لدى أش�خاص من نفس جنسيتهم، 
فق�د ذك�ر احلالت�ان )7( و)8( أن املرأة تنقلهام يف هذه املواس�م وتس�كنهام يف 
مكة يف ش�ارع الس�تني، حت�ى ينتهي املوس�م ثم تعود هبم إىل ج�دة، وكذلك 
احلال�ة رقم )11( أن املرأة التي كانت تس�تغلها قام�ت بنقلها إىل مكة خالل 
موس�م احلج، وكذلك خالل ش�هر رمضان وكانت تسكن يف شارع منصور 
عند أش�خاص يعرفون هذه املرأة، كام ذكرت احلالة رقم )10( أن املرأة التي 

تستغلها ذهبت هبا للرياض، وسكنت عند أشخاص من نفس اجلنسية.
8 ـ اخلوف الشديد واحلرص عىل الرسية

وج�دت الدراس�ة أن مجي�ع ح�االت األطف�ال م�ن اجلنس�ية النيجريية 
لدهي�م خت�وف ش�ديد نحو إعط�اء معلوم�ات حوهلم بش�كل صحي�ح )عدا 
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بع�ض احلاالت(، ويش�عر م�ن يتحدث إليه�م أن هناك ما يقلقه�م وخييفهم 
عىل العكس من باقي األطفال من اجلنس�يات األخرى، فجميع األطفال من 
اجلنس�ية النيجريية لدهيم أس�امء ومهية مغايرة متامًا لألس�امء احلقيقية اخلاصة 
هب�م، كام أن احلصول عىل املعلومة الصادقة منهم حيتاج للعديد من املقابالت 

وملراجعة السجالت األرشيفية حوهلم.

مجي�ع م�ا ذكر يعد مؤرشات تدل ع�ىل أن هناك تنظي�اًم إجراميًا له عالقة 
مبارشة بتهريب األطفال واملتاجرة هبم خصوًصا اجلنسية النيجريية.

4 . 1 . 4 أنامط وأشكال اجلريمة والعنف ضد األطفال وطرق 
وآليات استغالل األطفال

س�وف نوضح من خالل هذا بعضًا من أنامط العنف وأش�كال اجلرائم 
الت�ي تع�رض هل�ا األطف�ال املهرب�ون، ومدى معان�اة األطف�ال وبش�اعة ما 

يتعرضون له من جرائم واستغالل.
أواًل: أشكال اجلرائم التي تعرض هلا األطفال

1 ـ جريمة االجتار باألطفال
وفق�ًا للمفه�وم ال�ذي تبنت�ه الدراس�ة ووفق�ًا للمفه�وم الع�ام لالجتار 
باألطف�ال فقد ثبت أن هذه اجلريمة متارس ض�د جمموعة من األطفال الذين 
ش�ملتهم الدراسة خالل نمطني، األول: األطفال املؤجرون من قبل أرسهم 
لآلخري�ن، الث�اين: األرسة املتاج�رة بأطفاهل�ا، ونع�رض فيام ييل ألب�رز هذه 

األنامط من خالل عرض جنسيات األطفال:
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أ ـ األطفال من اجلنسية النيجريية

وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من األطفال النيجرييني هم أطفال 
مؤجرون من قبل أرسهم ال من أش�خاص يستغلون هؤالء األطفال، بحيث 
يتم نقل الطفل من بلده إىل اململكة العربية الس�عودية، ويتم اس�تغالل الطفل 

عىل أرضها.

وفق�د ش�كل األطفال من ه�ذه الفئة 11حال�ة من بني إمج�ايل األطفال 
النيجريي�ني البال�غ 13طف�اًل، وه�ي نس�بة كب�رية ج�دًا إذا ما مت�ت مقارنتها 
باألطف�ال الذي�ن دخل�وا اململك�ة مع أرسه�م وقام�ت األرسة باملتاجرة هبم 
ع�ىل أرض اململك�ة من نفس اجلنس�ية، فاألطفال من اجلنس�ية النيجريية هم 
مجيعًا متاجر هبم وإن تنوعت أشكال هذا االجتار فاألرسة هي من يتاجر أوال 
وأخريًا، يف احلاالت )1-10، و12(، ووجدت الدراس�ة أن هؤالء األطفال 
قام�ت األرسة بتأجريه�م ملن ق�ام بنقلهم ثم اس�تغالهلم ع�ىل أرض اململكة 
العربي�ة الس�عودية، يف ح�ني أن احلال�ة رقم )13( ت�م نقلها واس�تغالهلا من 
والدهتا، وكذلك احلالة رقم )11( التي تم نقلها واس�تغالهلا من قبل والدهتا 
ث�م ت�م توريث هذه الطفل�ة خلالتها  � بع�د ترحيل والدهتا  � لكي تس�تمر يف 

استغالهلا.

وبن�اء عليه فإن النمط الس�ائد يف االجتار باألطف�ال النيجرييني هو نمط 
التأجري، يف حني نجد أن نمط اس�تغالل األرسة لألطفال هو نمط ش�به نادر، 

فلم جتده الدراسة إال مع حالتني من بني ثالث عرشة حالة.

ب ـ األطفال من اجلنسية اليمنية

وجدت الدراس�ة أن الغالبية العظمى م�ن األطفال اليمنيني يتم االجتار 
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هبم، لكن الوض�ع مغاير عن حالة األطفال النيجريي�ني، فاألطفال اليمنيون 
معظمه�م تس�تغلهم األرسة بش�كل إجرام�ي خ�رج ع�ن إطار االس�تغالل 
املأل�وف، لك�ن الدراس�ة تعتره نمط�ًا من أس�وأ أنامط االس�تغالل األرسي 
لألطفال، كام يف احلالة رقم )24( التي يستغلها أخوها بموافقة وتأييد األب، 
وكذل�ك احل�ال مع احلالتني )21 و28( اللذين يش�رتك يف اس�تغالهلام األب 
واألخ األكر، كام نجد أن احلالة رقم )30( يقوم باستغالهلا والدها، وكذلك 
احلال�ة رقم )22( الذي يس�تغله وال�ده، يف حني وجدت الدراس�ة أن احلالة 
رقم )23( كانت تس�تغل هي وباقي أفراد األرسة من قبل األخ األكر الذي 

مل تسلم من استغالله حتى ابنته التي مل تتجاوز مخسة أعوام.

يف ح�ني وجدت الدراس�ة حالة واحدة كانت لطف�ل تم تأجريه من قبل 
والده لش�خص يقوم باس�تغالله ثم رسعان ما حتول هذا الطفل من متاجر به 
إىل متاج�ر. احلال�ة رقم )25( ودراماتيكيا حتوله م�ن طفل متاجر به إىل طفل 
يتاج�ر بإحدى أخواته التي ال يتجاوز عمرها س�ت س�نوات، فقد قام والده 
بتأجريه عىل ش�خص يامرس التس�ول برفقته مقابل مردود شهري يدفعه هذا 
الش�خص لوال�د الطفل، يقول »اجيت أول ما اجي�ت مع واحد من اجلامعة، 
قال أليب شاش�غل الولد معي وأرسل لك زلط كل شهر، اجيت معه ودخلنا 
هتري�ب« ثم يعمل هذا الطف�ل بمفرده وأخريًا يتاجر بأخته لكي يس�تغلها يف 

عمليات التسول القرسي.

وم�ن خالل العرض الس�ابق فإن حالة تأجري األطف�ال من قبل األرسة 
هي حالة نادرة فلم تعثر الدراس�ة س�وى عىل حالة واح�دة فقط ويف مقابلها 

نجد أن هناك سبع حاالت تتاجر هبا األرسة وتقوم باستغالهلا.
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ج ـ األطفال من اجلنسية السودانية

مل تعثر الدراس�ة عىل حاالت متاجرة بني األطفال من اجلنسية السودانية 
ع�دا حال�ة واح�دة من ب�ني أربع ح�االت هي احلال�ة رق�م )18(، وقد متت 
املتاجرة به خارج اململكة العربية السعودية )بني السودان واإلمارات العربية 

املتحدة(.

د ـ األطفال من اجلنسية اهلندية

يتض�ح من خ�الل املقابالت املعمقة م�ع األطفال اهلن�ود أن احلالة رقم 
)14( طف�ل متاج�ر به، فقد دخل مع ش�خص قام بنقله م�ن اهلند وهو ليس 
من أرسته ثم تركه عند أش�خاص كانوا يقومون باستغالله، يف حني مل تتضح 
الرؤى حول الطفل يف احلالة رقم )15(، لكن الدراسة ترى أن هناك احتاملية 
كب�رية يف أن يك�ون هذا الطف�ل متاجرًا به، فهو يقول إن�ه حرض مع أبيه وبعد 
القب�ض ع�ىل أبيه عاش لدى ش�خص من بن�ي جلدته، لدي�ه جمموعة أطفال 

يقوم باستغالهلم وكان هذا الطفل من ضمنهم.
2 ـ جريمة هتريب األطفال

مجيع األطفال الذين ش�ملتهم الدراس�ة ه�م أطفال مهرب�ون للمملكة 
العربية الس�عودية، إال أن الدراس�ة تفرق بني نمطني م�ن أنامط التهريب عىل 

النحو التايل:
األول: هتري�ب ليس للطفل املهرب حق يف قبوله أو رفضه )بمعنى أن الطفل 

ال يمتلك القرار يف ذلك(.
وهذا النمط من التهريب هو النمط السائد واألكثر انتشارًا بني عينة   
الدراس�ة، فقد وجدت الدراس�ة أن 23 حالة من بني 31 حالة كان 
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األطف�ال ليس هل�م قرار يف رحل�ة التهري�ب، وأن األرسة هي التي 
قررت وأوعزت بتهريبهم.

الثاين: الطفل هو الذي قرر أن هيرب نفس�ه وقد بلغ عدد احلاالت يف هذا النمط 
8 ح�االت من بني 31، وهي نس�بة قليلة إذا ما قورنت بالنمط األول، 
لك�ن األرسة كان�ت موافقة عىل ه�ذه الرحلة ما عدا حالت�ني ذكرتا أن 
هتريبهام تم بدون علم األرسة مها احلالة رقم )20( واحلالة رقم )29(.

فاألطف�ال يف احلالة األوىل ارتكب�ت ضدهم جريمة بموافقة األرسة ومن 
قب�ل األرسة، ويف احلال�ة الثاني�ة أس�همت األرسة بموافقته�ا ع�ىل هتريبهم يف 

جعلهم يقعون ضحايا هلذه اجلريمة وتبعاهتا.
3 ـ جريمة التشويه العمدية لألطفال

وجدت الدراس�ة أن هناك ثالث حاالت من ضمن عينة الدراس�ة، قد 
ارتكبت بحقهم أبش�ع أش�كال اجلريمة التي هتدد ب�راءة الطفولة، وتنعكس 
سلبًا عىل حارضهم ومستقبلهم، فقد وجدت الدراسة أن هناك نمطًا إجراميًا 
يتمثل يف اصطناع عاهات مستديمة هلؤالء األطفال هبدف حتويل األطفال إىل 
سلع سوقية ترتفع قيمتهم السوقية كلام زادت هبم اإلعاقات والعاهات، وقد 

مثلتهم احلاالت رقم )3( ورقم )4( ورقم)7(.
4 ـ تكرار وقوع الطفل كضحية جلريمة التهريب

لق�د وجدت الدراس�ة أن هناك عددًا متوس�ط احلجم وه�و يقرتب من 
منتص�ف عين�ة الدراس�ة تك�رر وقوعهم كضحاي�ا جلريم�ة التهريب، حيث 
وجدت الدراس�ة أن 14حالة من بني عينة الدراس�ة قد تم هتريبهم مرتني إىل 

أربع مرات.
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ثانيًا: أشكال العنف الذي تعرض له األطفال
تع�رض عدد جتاوز نص�ف العدد اإلمج�ايل لعينة الدراس�ة، ذكروا أهنم 

تعرضوا ألنامط متنوعة من العنف كان أبرزها ما ييل:
1 ـ العمل القرسي

وج�دت الدراس�ة أن احل�االت )21( و)28( و)24( و)13( واحلال�ة 
رقم )30( كانت جتر عىل ممارس�ة التس�ول القرسي، فاحلالة رقم )30( كان 
جيرها والدها عىل ممارس�ة التس�ول قرسًا، وكذلك احلالتان )21 و28( كانتا 
جت�ران ع�ىل ذلك م�ن قبل األخ األك�ر ووالدمه�ا، واحلالة رق�م )24( كان 
جيرها أخوها عىل ممارس�ة التس�ول، يف حني احلالة رقم )13( كانت ترغمها 

والدهتا عىل ممارسة التسول.
2 ـ الضــرب

ذك�ر عدد م�ن األطفال يق�رتب من نصف حج�م العينة أهن�م تعرضوا 
لل�رضب، حيث بل�غ عددهم 13 حالة م�ن بني جمموع عينة الدراس�ة، وهو 

عدد يقرتب من نصف العدد اإلمجايل للعينة ومتثلهم احلاالت التالية:
� احلال�ة رق�م )18( ذك�ر أنه تع�رض للرضب م�ن قبل أحد زم�الء مهنته  � 
راكب�ي اهلج�ن � ونت�ج ع�ن ه�ذا ال�رضب ش�جة يف رأس�ه، يقول 
»س�كنت وإياهم أول مرة وتايل رضبني ولد باكس�تاين )وأش�ار إىل 

شجة يف رأسه شوفها رضبت الولد(«. 
»كنت مايش عىل سيكل ودست ماي جات عليه، سبني وسب أمي   
وأب�وى ورضب رايس باألرض، وتايل املع�زب عطاين غرفة ومحام 

جنب بيته«.
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وكذل�ك احلالة رقم )1( الذي يؤكد أن املرأة التي يعمل لدهيا تقوم   
برضبه يف حال عدم جلبه للامل املناسب  � الذي يرضيها  �.

� احلال�ة رق�م )4( الذي يؤك�د أنه تعرض للرضب عىل أيدي النس�اء اللوايت 
س�بق وأن عم�ل معهن، يق�ول » واهلل حرمة ما كوي�س، كثري كالم 
حت�ب فلوس، ما جتيب فلوس ترضب عصاي�ا«، ويؤكد احلالة رقم 
)5( ع�ىل الرغ�م من إعاقت�ه إال أن آثار ال�رضب واضحة عليه فهو 

يؤكد أن املرأة التي تستغله غالبًا ما تقوم برضبه.
� احلالة رقم )24( تؤكد أن أخاها الذي يقوم باستغالهلا دائاًم ما يقوم برضهبا.
� وكذلك احلالتان )14( و)15( يؤكدان أن الشخص الذي يقوم باستغالهلام 
كان يرضهب�ام، ويؤكد احلالة رقم )6( أن املرأة التي تس�تغله ترضبه 
يف حال�ة تدين دخل�ه اليومي، واحلال�ة رقم )28( تؤك�د أن والدها 
وأخاه�ا األكر يقومان برضهب�ا دائاًم، واحلالة رق�م )30( تؤكد أن 
والده�ا دائ�اًم ما يقوم يرضهب�ا، واحلالة رق�م )21( يؤك�د أن أخاه 
ال�ذي يقوم باس�تغالله دائاًم م�ا يقوم برضبه يق�ول »واهلل أخي )ع( 
دائاًم يرضبني ويقول يل اش�تغل مليح إحنا جينا نش�تغل وكان يأخذ 

كل الفلوس«.
� احلال�ة رق�م )7( يؤك�د أنه تع�رض للرضب من النس�اء اللوايت س�بق وأن 
عمل معهن، كام أنه تعرض للرضب من بعض األطفال يف الش�ارع 
من اجلنس�ية األفريقية حيث يقول »عيال يف الش�ارع مرات يس�وي 

مضاربة معي، حرمة كامن ترضب«.
� ويؤك�د احلال�ة رق�م )8( أن املرأة تقوم برضبه إذا تكاس�ل يف العمل، حيث 

يقول »تقاصمي وشوية ترضب«.
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3 ـ احلرق بالنار
حال�ة واحدة فقط من بني عينة الدراس�ة ذك�رت أن والدها قام بحرقها 

بالنار يف إحدي قدميها وهي احلالة رقم )30(.
4 ـ اإلرغام عىل ادعاء املرض

وجدت الدراس�ة أن هن�اك حالتني فقط من بني جمموعة عينة الدراس�ة 
كانت�ا ترغامن عىل ادعاء املرض، فاحلالة رق�م )30( كان والدها جيعلها تقوم 
بحركات توحي للناس أهنا مريضة وأهنا مصابة بالرسطان، وكان يدرهبا عىل 
بع�ض احلركات لك�ي يؤكد للناس أهنا مريضة وكان يأخ�ذ معه أوراقًا لكي 
يؤك�د ذلك، وإذا رفضت الطفلة أو قالت له تعبت فإن الرضب والش�تم هو 

الذي سوف تناله.

أما احلالة رقم )22( فإن والده أيضا كان جيره عىل ادعاء املرض.
5 ـ العنف اللفظي

تتنوع أش�كال العنف اللفظي ضد األطفال، حيث وجدت الدراسة أن 
هذا العنف يتمحور يف ش�كلني )التهديد، والس�ب، والش�تم(، وأن الغالبية 

العظمى من األطفال قد تعرضوا للسب والشتم.

أ ـ التهديــد

ع�دد كبري من األطفال ذك�روا من خالل املقاب�الت املعمقة معهم أهنم 
تعرضوا للتهديد س�واء كان ذلك من املهربني أو من املستغلني، وخيتلف هذا 
التهدي�د بحس�ب احلالة واملس�تغل، فاملهربون ع�ادة يكون هتديده�م بالقتل 
واحلبس، يف حني يكون هتديد األطفال من قبل مستغليهم بالرضب املرح أو 
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الط�رد من املنزل، حيث بلغ عدد احلاالت التي تعرضت لذلك 19 حالة من 
بني جمموعة عينة الدراسة.

فق�د ذكرت احلاالت رق�م )16( و)17( و)19( أهنم تعرضوا للتهديد 
باحلب�س والقتل من قب�ل املهربني الذين قاموا بنق�ل احلالتني )16 و17( من 
السواحل اجلنوبية للمملكة وحتى الرياض، يف حني تعرض احلالة رقم )19( 
للتهدي�د ومن معه من املهرب الذي كان بصدد نقلهم من احلدود الس�عودية 

اليمنية وحتى الرياض.

وكذلك احل�االت رق�م )13( و)30( و)28( و)24( و)21(، فاحلالة 
)13( كان�ت تتعرض للتهديد م�ن قبل والدهتا بالرضب، واحلالة رقم )30( 
كان والده�ا هيددها بش�كل دائم بال�رضب، يف حني أن احلالت�ني رقم )21( 
و)28( كان هيددمه�ا أخومه�ا بالرضب، كام أن احلالة رقم )24( كان هيددها 

أخوها بالرضب والطرد من املنزل.

احلالة رقم )5( كانت هتدده بالرضب املرح املرأة التي تس�تغله وكذلك 
احلال مع احلالة رقم )6( فقد كانت هتدده املرأة املس�تغلة له بالرضب املرح، 
احلالتان )14( و)15( يؤكدان تعرضهام للتهديد بالرضب والطرد من املنزل 
من قبل الش�خصني اللذين كانا يس�تغالهنام، وكذلك احلال كان مع احلالتني 
رقم )7( ورقم )8( فإهنام يؤكدان أن السيدة التي تستغلهام كثرية التهديد هلام 

بالرضب يف حال تكاسلهام يف أداء العمل الذي تكلفهام بالقيام به.

ب ـ السب والشتم

يؤك�د الغالبي�ة العظمى م�ن أف�راد العين�ة )24( حالة األطف�ال الذين 
أجري�ت عليهم الدراس�ة أهنم غالبًا ما يتعرضون للس�ب والش�تم، فقد ذكر 
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مجي�ع األطف�ال أهن�م تعرض�وا لذلك م�ن قبل مس�تغليهم يف أكث�ر األوقات 
وحالت�ان فقط ذكرت�ا أهنام تعرضا لذلك م�ن األطفال اآلخري�ن ومها احلالة 

رقم )18( واحلالة رقم )7(.

6 ـ احلجز واالعتقال

أكد مجيع أفراد عينة الدراسة عدم تضجرهم أو انزعاجهم من وجودهم 
يف م�كان االحتج�از  � دار اإلي�واء  � فه�م ي�رون أن اخلدمات مناس�بة، وأن 
التعام�ل جيد، ويقول احلالة رق�م )21( عن دار اإليواء » يقول واهلل التعامل 

كويس جدًا، حتى دار اإليواء كلهم كويسني واملدير مره طيب«.

إال أن الدراس�ة وجدت أن احلاالت رقم )16( و)17( و)18( و)19( 
وكذلك احلالة رقم )27( لدهيم هلف وتشوق للسفر لبلداهنم عىل الرغم من 
أهن�م مل يتجاوز احتجازهم مدة أس�بوع داخل ال�دار، وربام يعود ذلك لكون 
طموحاهت�م مل تتحقق يف إجياده�م للعمل يف اململكة العربية الس�عودية، وأن 

القبض عليهم أسهم يف قتل تلك الطموحات.

إال أن بع�ض األطفال أبدوا ختوفهم وتضجره�م عند احتجازهم لدى 
املهربني عىل الرغم من أن فرتة االحتجاز مل تتجاوز اليوم الواحد.

ثالثًا:  أشكال املخاطر التي تعرض هلا األطفال

يتع�رض األطفال ضحايا التهريب ملجموعة متنوعة من املخاطر ذكرها 
أفراد عينة الدراسة، ونستعرض هنا بعض ما تم ذكرها من قبلهم، إال أنه من 
األمهي�ة بمكان أن نؤكد عىل أن معظمهم غري مدرك للكثري من املخاطر التي 

قد يتعرضون هلا.
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1 ـ التزاحم الشديد خالل رحلة التهريب
ذك�ر مجي�ع عينة الدراس�ة الذين قدموا بواس�طة البح�ر وهم 3 حاالت 
)16، و17، و19( )بع�د أن قمن�ا بإضاف�ة احلال�ة ال�ذي ه�رب بح�رًا حتي 
اليم�ن(، أهنم تعرضوا للتزاحم الش�ديد مرتني، امل�رة األوىل: عندما كانوا يف 
مراكب التهريب يف وس�ط البحر والثانية: عند ركبوهم يف س�يارات املهربني 
داخل اململكة العربية السعودية  � يستثنى منهم احلالة رقم 19 � يف حني ذكر 
معظ�م األطف�ال الذين دخلوا احلدود الس�عودية برًا ثم ق�ام مهربون بنقلهم 

داخل اململكة أهنم تعرضوا للتزاحم الشديد خالل الرحلة.

احلال�ة رقم )21( يقول » يقول أخي س�مري يع�رف حاجات كثري، وهو 
الذي قابل مهرب سعودي معه سيارة صالون وقال أنه شا يوصلنا إىل جدة، 
وق�د ركبن�ا مع امله�رب وكان بيننا أكثر ع�ن عرشة رجال يمني�ني ومنهم من 
السود ثالثة، بس كنا مداحشني يف السيارة، وكان احلر شديد، وكان السواق 
يس�وق برسعة ويلف كثري وكان خيرج مع الصحراء كثري، وأكثر من مرة كان 
راح يعم�ل حادث، كانت الرحلة خموفة كثري« وهذا هو حال معظم احلاالت 

التي هترب برًا داخل اململكة.

2 ـ اجلوع والعطش
مجي�ع حاالت األطفال الذي�ن قدموا هتريبًا من ال�ر والبحر ذكروا أهنم 
كان�وا يعان�ون من اجلوع والعطش خ�الل رحلة التهريب، وه�م يتجاوزون 
نصف العينة )16حالة(، يف حني أنه مل يذكر ذلك األطفال الذين تم هتريبهم 

جوًا.

إال أن الدراس�ة وج�دت أن هن�اك حال�ة واحدة ذك�رت أن الذي يقوم 
باس�تغالهلا يتعم�د جتويعهم وهي احلالة رقم )18( حي�ث يقول »املعزب مو 
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بزين ما يعطيني آكل زين بس بسكوت وشوي عصري ومرات تفاحة وموزه، 
بس أنا دايم أفوز بالسباقات«.

كام أن هناك بعض احلاالت ذكرت أن من يقوم باس�تغالهلم ال يوفر هلم 
الطعام بشكل مناسب.

احلال�ة رق�م )4( يق�ول » حرمة م�ا كويس خياص�م كثري ما ي�ودي أكل 
كويس«.

3 ـ احلر الشديد واإلجهاد البدين
مجيع األطفال الذين قدموا هتريبًا بواس�طتي الر والبحر، وهم أكثر من 
نصف العينة )16( حالة، ذكروا أهنم تعرضوا للحر الشديد واإلجهاد البدين 
خالل رحلة التهريب، إال أن مجيع أفراد عينة الدراسة أمجعوا عىل أهنم يعانون 

من احلر الشديد أثناء قيامهم باألعامل التي يوجهون للعمل هبا.
4 ـ ساعات العمل الطويلة

الغالبي�ة العظم�ى من أفراد عينة الدراس�ة أكدوا أهن�م يعملون لفرتات 
طويلة تتجاوز تس�ع س�اعات يوميًا، حي�ث ذكر األطفال الذي�ن يعملون يف 
التس�ول واملهن اهلامش�ية أهنم يعملون عىل فرتتني صباحية ومس�ائية ترتاوح 
مدة العمل يف كل فرتة بني 5 ساعات وست ساعات، يف حني ذكر احلالة رقم 

)18( أنه يتدرب عىل سباق اهلجن ثامنية أشواط يوميًا »هنار كامل«.
5 ـ اخلوف الشديد

معظ�م األطف�ال الذين هرب�وا برًا وبح�رًا ذكروا أهنم كان�وا يعانون من 
اخل�وف الش�ديد خ�الل مراح�ل رحل�ة التهريب، فم�ن كانوا ع�ىل املراكب 
البحرية كانوا خيافون من الغرق ثم بوصوهلم للر خافوا من املهربني يف الر، 
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ث�م خافوا من القبض عليهم من األجه�زة األمنية فهم يعلمون أهنم خمالفون 
لألنظمة.

يف ح�ني عان�ى األطفال الذين تم هتريبهم برًا م�ن جمموعة من املخاوف 
بدءًا من قطاع الطرق ثم األجهزة األمنية ثم املهربني، ثم املستغلني هلم وأخريًا 

خماطر احلوادث املرورية خالل السري مع املهربني.
6 ـ احلوادث )إصابات العمل(

ذكرت حالتان من بني العينة أهنام تعرضتا لإلصابة أثناء قيامهام باألعامل 
التي يكلفهام هبا مستغلومها.

احلالة رقم )18( ذكر أنه تعرض لكرس يده اليمنى بس�بب س�قوطه من 
اجلمل خالل إحدى الس�باقات، حيث يقول الطفل »أنا أحب السباق ودايم 
أف�وز، إذا م�ا فزت باملرك�ز األول احصل عىل املركز الث�اين أو الثالث دائاًم يف 
املراكز األوىل، بس مرة طحت من أم صبحان وانكرست يدي« وأم صبحان 

هي إحدى النياق التي يسابق هبا الطفل.

احلال�ة رق�م )24( ذك�رت أهن�ا تعرض�ت حلادث م�روري وأن س�يارة 
صدمتها أثناء ممارس�تها للتس�ول وأن أخاها الذي كان يس�تغلها مل يذهب هبا 

إىل املستشفى وتركها فقط يومني يف املنزل ثم عاد هبا لتامرس تلك املهنة.
رابعًا: طرق وآليات استغالل األطفال

وج�دت الدراس�ة أن الغالبية العظم�ى من األطفال املهرب�ني للمملكة 
العربية الس�عودية يتم اس�تغالهلم يف نش�اط واحد فقط هو ممارس�ة التسول، 
حي�ث وج�دت الدراس�ة أن 24 طفاًل م�ن بني جمم�وع عينة الدراس�ة كانوا 
يوجهون ملامرس�ة التسول، يف حني وجدت الدراسة حالة واحدة فقط كانت 



241

تس�تغل يف ممارس�ة األعامل الرخيص�ة  � بيع الفل  � وه�ي احلالة رقم )29(، 
كام وجدت الدراس�ة أن هناك حالة واحدة فقط كانت تستغل يف هتريب مادة 

القات املخدر هي احلالة رقم )26(.
1 ـ مستغلو األطفال

وجدت الدراس�ة أن عدد 15 حالة من بني عينة الدراسة يتم استغالهلم 
من اآلخرين، وهو عدد كبري يقرتب من نصف العدد اإلمجايل لعينة الدراسة، 
فاألطفال النيجرييون الذين يتم استغالهلم من قبل أشخاص مستأجرين يبلغ 
عددهم 11 طفاًل، ونجد أن هناك طفلني من اجلنس�ية اهلندية يتم اس�تغالهلام 
من قبل أش�خاص من أبناء جنس�يتهم، كام وجدت الدراسة أن هناك طفلني 
من اجلنس�ية اليمنية، يتم اس�تغالل األول من أحد أبناء جنسيته، واآلخر يتم 

استغالله من قبل أحد املواطنني.

ويف املقاب�ل نج�د أن األرسة )األب، واألم، واألخ( ه�ي الت�ي تق�وم 
باستغالل أبنائها، حيث وجدت الدراسة أن هناك حالتني للجنسية النيجريية، 

يقابلها ثامين حاالت من اجلنسية اليمنية.
2ـ التدريب والتهيئة

وج�دت الدراس�ة أن األطف�ال يتم تدريبه�م عىل إتقان مه�ارات معينة 
تتوافق مع احتياجات مستغليهم والعمل الذي سوف يكلفون به.

حيث وجدت الدراس�ة أن احلاالت )3، و4، و7( استجلبت للمملكة 
العربي�ة الس�عودية، وذل�ك هب�دف تدريبهم وتأهيلهم ملامرس�ة التس�ول ملدة 
ث�الث م�رات، ثم بع�د أن أصبح�وا مدربني ومؤهل�ني تم ب�رت أيدهيم، لكي 
يصبح لدهي�م إمكانات أكر، وق�درة أكثر عىل اس�تعطاف املواطنني وبالتايل 

يكون هناك دخل أكر ملن يقوم عىل استغالهلم.
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ك�ام ذكرت احلالة رقم )30( أن والدها يدرهبا عىل طقوس معينة تدعي 
من خالهلا املرض حتي يزداد دخل والدها من عملية التسول.

كذل�ك ذك�ر احلالة رقم )22( ال�ذي ذكر أنه تدرب ع�ىل ادعاء اإلعاقة 
بإيعاز من والده، ويذكر أنه أتقن هذا الدور حيث يقول » كنت أسوي أين يف 
مش�كلة يف الرجول واليد اليرسى وم�ا اقدرش أتكلم، وكان أيب يأخذ عربية 

قديم ويميش يب«.
3 ـ أماكن السكن

وجدت الدراس�ة أن هناك تباينًا يف أماكن الس�كن إال أن النسبة الكرى 
من احلاالت كانت تس�كن يف األحياء الش�عبية، والتي تتميز بوجود ثقافات 

تتناسب مع كل جنسية.

حي�ث وجدت الدراس�ة أن األطفال من اجلنس�ية النيجريية يقطنون يف 
األحي�اء التالية: حمافظ�ة جدة: حي اهلنداوي�ة، والس�بيل، والبخارية، وباب 
رشي�ف، ومك�ة املكرمة: ش�ارع منصور، وش�ارع الس�تني، والرياض: حي 

الشمييس(.

وبالنسبة لألطفال من اجلنسية اهلندية فهم يقطنون يف حي املسفلة بمكة 
املكرم�ة. ك�ام وجدت الدراس�ة أن األطفال من اجلنس�ية اليمنية يتوزعون يف 
جمموعة من األحياء )حمافظة جدة: باب مكة، وحي اجلامعة، وحي البوادي، 
وح�ي العزيزي�ة، ومك�ة املكرمة، وج�رول( كام وج�دت الدراس�ة أن هناك 
حالت�ني من اجلنس�ية اليمنية ذك�را أهنام يقي�امن يف الش�وارع وال توجد لدهيام 

أماكن تؤوهيام وهي احلالة رقم )30( واحلالة رقم )31(.

ويميز سكن اليمنيني بأنه عبارة )عن ما يعرف بالعزب( وهو أنه يشرتك 
يف الس�كن جمموعة أش�خاص لكل ش�خص طبيعة عمل معينة، كام أهنم من 
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أعامر متباينة، وتربطهم عالقات إما قرابة أو أهنم أبناء قرية واحدة.

يف ح�ني يتمي�ز س�كن النيجريي�ني واهلن�ود أهن�م يس�كنون جمموعة من 
األطفال برفقتهم شخص أو شخصان يقومان باستغالهلم.

4 ـ آليات نقل الطفل من مقر السكن إىل مكان ممارسة عمله املستغل به
وج�دت الدراس�ة أن نقل األطفال من مقرات س�كنهم إىل املواقع التي 
يكلف�ون بالعم�ل فيها، يت�م بتوجيه�ات ومتابعة من الش�خص ال�ذي يقوم 

باستغالهلم وهذا النقل له شكالن: 

الشكل األول: وهو نقل األطفال املعتاد أو النقل اليومي من مقر السكن 
إىل مكان العمل.

وقد وجدت الدراس�ة أن ذلك خيتلف بحسب جنسيات األطفال حيث 
إن األطف�ال من اجلنس�ية النيجريية يكون املس�تغل لديه أكث�ر من طفل، فإن 
ه�ذا املس�تغل يقوم بتوزيع األطفال بنفس�ه عىل جمموعة من املواقع بواس�طة 
سيارة أجرة، وحيدد هلم وقت العودة لكي يعود األطفال بمفردهم يف الوقت 
املح�دد، وهو يقوم بمراقبة األطفال الذين يكلفهم بالعمل يف املوقع القريب 
م�ن املنزل، وأحيانا تكون املتابعة منه بواس�طة اهلاتف اجل�وال، فقد وجدت 
الدراس�ة أن أحد األطفال احلالة رق�م )8( كان بحوزته هاتف جوال، وذكر 
أنه حيرص عىل إخفائه وقت التسول، وأنه كان يستخدمه يف االتصال بأرسته، 
وكذلك فإن املرأة التي تس�تغله تتصل به لتنبهه إذا الحظت األجهزة األمنية 

لكي يعود للمنزل ويغادر املكان.

يف حني نجد أن احلال خيتلف مع األطفال من اجلنس�ية اليمنية فاملستغل 
ال يوج�د مع�ه س�وى طفل واحد فق�ط أو طفلني بح�د أق�ى، وبالتايل فإن 

الطفل يرتبط بتحركات مستغله.
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الشـكل الثـاين: ه�و النق�ل املوس�مي وه�و يرتب�ط باملواس�م  � احل�ج، 
ورمض�ان  � حيث يتم نق�ل األطفال إىل مدينة مكة املكرم�ة خالهلا، ويرتبط 

انتقال األطفال مع انتقال مستغليهم.

4 . 1 . 5  عرض نتائج املالحظات امليدانية وما تم استخالصه 
اإلخباريـني  مـن  أخـذت  التـي  املعلومـات  مـن 

واملهتمني بالظاهرة

يف خت�ام ه�ذا الفصل فإن الدراس�ة س�وف تعرض إلب�راز املالحظات 
امليداني�ة الت�ي تم تس�جيلها من خ�الل جولتها امليدانية عر ث�الث حمافظات 
)ج�دة، ومكة، وجازان(، وم�ن خالل املعلومات التي أخ�ذت من املهتمني 

بالظاهرة ومن قبل اإلخباريني، والتي سوف نعرضها عىل النحو التايل:
أواًل: األطفال املهربون

وتع�رض الدراس�ة هن�ا األطفال املهرب�ني من حيث بع�ض اخلصائص 
املتعلقة هبم.

1 ـ جنسيات األطفال املهربني
الحظ�ت الدراس�ة أن الغالبية العظم�ى   من األطفال هم من اجلنس�ية 
األفريقي�ة، والتي يف الغالب تكون من اجلنس�ية النيجريية، ثم تليها اجلنس�ية 
اليمني�ة، وأكد ذلك بعض املهتم�ني هبذه الظاهرة والقريب�ني منها حيث أكد 
)خ-1( »أن معظم األطفال املهربني يتحدرون بالدرجة األوىل من اجلنسيتني 
النيجريية واليمنية، لكننا نجد يف حاالت قليلة يكون األطفال برفقة أهلهم«.
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وتؤك�د املهتمة بالظاهرة )خ-2( » أكثر األطفال من اجلنس�ية النيجريية 
ثم اليمنية وهم كثريًا ما يرتددون عىل اململكة«.

ويش�اركهم يف التأكيد عىل ذل�ك )خ-3( »النيجرييون هم األكثر هتريبًا 
ومعظمه�م ب�دون أرسه�م، واليمني�ون بعضهم مهرب�ون لك�ن أكثرهم مع 

أرسهم«.

ويؤك�د )خ-1( أن هناك جنس�يات أخ�رى يتم هتريبه�م للمملكة مثل 
اهلن�ود والباكس�تانيني واألفغ�ان لك�ن أعداه�م ليس�ت كبرية مث�ل اليمنيني 

والنيجرييني.
2 ـ  خصائص األطفال

أ ـ العمــر

يؤك�د املهت�م بالظاهرة )خ-3( أن معظم األطف�ال ترتاوح أعامرهم بني 
السادس�ة واخلامس�ة عرشة، وتتفق مع�ه املهتمة )خ-2( وتؤك�د أن األطفال 

املهربني مجيعهم أقل من 16سنة وليس بينهم من هو أقل من 6 سنوات.

ب ـ اجلـنس

وجدت الدراسة من خالل اجلوالت امليدانية أن الذكور هم أكثر بروزًا 
ووجودًا يف املهن التي يستغل هبا األطفال  � التسول، وبيع األشياء البسيطة-، 
ويؤك�د ذلك مجيع املهتمني بالظاهرة الذين قامت الدراس�ة بمقابالهتم )خ-

1(، و)خ-2(، و)خ-3(.



246

ج ـ اإلعــاقات

الحظت الدراس�ة من خالل جوالهتا املتعددة بني حمافظتي مكة املكرمة 
وحمافظ�ة ج�دة، أن هناك عددًا الفتًا لالنتباه بني األطفال الذين يس�تغلون يف 
ممارسة التسول يتميزون بوجود إعاقات متنوعة )أطراف مبتورة  � وإعاقات 
رباعي�ة  � وإعاق�ات ثنائي�ة  � وتش�وهات خلقي�ة متنوع�ة(، وهن�اك أطف�ال 
م�ن جنس�يات متنوعة، لكن األبرز واألكث�ر تواجدًا يف الس�احة امليدانية هم 
األطفال من اجلنس�يات األفريقية  � س�ود البرشة  � والتي غالبًا ما تكون من 

اجلنسية النيجريية.

وق�د أكد أحد املهتم�ني بالظاهرة )خ-1( » أكثر األطف�ال املعوقني هم 
النيجرييون، وهناك بعض اهلنود والباكستانيني«.

يف ح�ني تؤك�د املهتم�ة )خ-2( » النيجريي�ون ه�م األكث�ر واإلعاقات 
املوجودة هبم هي يف معظم احلاالت عمدية«.

3 ـ العودة بعد الرتحيل
يؤك�د عدد م�ن املهتمني بالظاه�رة أن هن�اك عددًا متوس�ط احلجم من 
األطف�ال تتك�رر عودهتم إىل اململكة العربية الس�عودية بع�د ترحيلهم وأكثر 
األطف�ال عودة بع�د ترحيلهم هم من اجلنس�ية اليمنية ثم اجلنس�ية النيجريية 

وهو ما أكده املهتمون )خ-1(، )خ-2(، )خ-3(. 
4 ـ تعرض األطفال للعنف

يؤكد املهتمون بالظاهرة أن أبرز مظاهر العنف الذي يتعرض له األطفال 
هو الرضب حيث تؤكد املهتمة )خ-2( » التعرض لإليذاء اجلس�دي هو أبرز 
أش�كال العن�ف ضد األطف�ال، ويكون يف الغال�ب من الذين يس�تغلون هذا 
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الطفل« وترى أن بعض األطفال جيرون عىل السري ملسافات طويلة ويكلفون 
بالعمل يف ظروف مناخية شديدة احلرارة، وه�و شكل آخر من أشكال العنف 
ضده�م، ويؤكد املهتم )خ-1( »لقد ش�اهدنا الكثري من أش�كال العنف ضد 

األطفال، والعنف اجلسدي كالرضب، واللفظي كالشتم والسب«.

املهتم )خ-3( يقول » لقد حز يف نفيس ذلك الطفل املعوق  الذي رأيت 
أث�ار الرضب امل�رح عىل ظهره«، ويؤكد املهت�م )خ-7( أن الرضب هو أبرز 

أشكال العنف الذي يامرس ضد األطفال.
5 ـ األعامل التي يامرسها األطفال

الحظ�ت الدراس�ة أن أبرز األع�امل التي يامرس�ها األطف�ال يف املواقع 
امليداني�ة، أن التس�ول ه�و أب�رز األع�امل املش�اهدة ميداني�ًا، والتي يامرس�ها 
األطف�ال، ويؤكد املهتمون بالظاه�رة )خ-1(، و)خ-2(، و)خ-3(، و)خ-

7( أن التسول هو األبرز بني األعامل التي يامرسها األطفال.
6 ـ مستغلو األطفال

يؤكد املهتم بالظاهرة )خ-1( أن األرسة هي األبرز يف استغالل األطفال 
اليمني�ني، ويتفق معه املهتم بالظاهرة )خ-7( يف م�ا ذهب إليه، ويؤكد )خ-
1( أن األطفال النيجرييني هم يف أكثر احلاالت يتم اس�تغالهلم من قبل نس�اء 

ليست هلن أي عالقة قرابة مع الطفل.

يف ذات الوق�ت تؤكد املهتم�ة بالظاهرة )خ-2( » النيجرييون يس�مون 
امل�رأة الت�ي تس�تغلهم أمي، وهي ليس�ت هل�ا عالق�ة قرابة هب�م، النيجرييون 
مجيعهم تس�تغلهم امرأة من خ�ارج األرسة، واليمنيون عىل العكس من ذلك 

فهم تستغلهم أرسهم  � األب واألخ  � يف أكثر األحيان«.
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ثانيًا: التهريـــــب
م�ن خالل بعض املقابالت امليداني�ة مع األطفال املهربني، والتي دفعت 
بالدراس�ة لالجتاه نح�و احلدود الس�عودية اليمني�ة، واملناطق الت�ي يمر منها 
املهرب�ون، وتس�جيل بع�ض املالحظات امليداني�ة، وإجراء بع�ض املقابالت 
م�ع املهتم�ني بالظاه�رة واإلخباريني الذين اس�تخدمتهم الدراس�ة يف بعض 

العالقات االجتامعية للوصول هلم. وقد استخلص من ذلك ما ييل:

1 ـ حجم ظاهرة التهريب عرب احلدود السعودية اليمنية

وقفت الدراسة عىل احلدود من خالل منفذي حرض والطوال، وكانت 
تنتق�ل خالل زيارتني ميدانيني للمنطقة، وقد س�جلت الدراس�ة املالحظات 

التالية:

 )هناك هتريب لألشخاص وخمدر القات بشكل يومي وهناك مطاردات 
حامي�ة الوطيس بني مهريب القات ورجال األمن، وتركيز رجال األمن هناك 
ع�ىل مهريب القات أكث�ر من البرش، ومن املش�اهدات هناك » مطاردة س�يارة 
حممل�ة بالق�ات نتج عنها انقالب س�يارة امله�رب وضبطه « أع�داد كبرية من 
املتس�للني  � أطفال، ورجال، ونس�اء، وأرس متكاملة  � يتحركون بحرية تامة 

يف املواقع احلدودية ويف بعض قرى منطقة جازان(.

زارت الدراس�ة مق�ر الرتحيل بمنطق�ة جازان والحظت أع�دادًا كبرية 
من املتس�للني الذين يتم ترحيلهم بشكل يومي، وأجريت مقابلتان مع بعض 
اإلخباريني هناك اإلخباري )أ-10( يقول » نقوم برتحيل أعداد كبرية بشكل 

يومي لكن دون جدوى فمعظمهم يعود لنا يف اليوم الثاين«.

ويؤكد اإلخباري )أ-4( أن هتريب األش�خاص يتم بش�كل يومي، وأن 
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هن�اك أماك�ن يتجمع فيه�ا هؤالء األش�خاص وهم من األطف�ال والرجال.

ويؤك�د اإلخب�اري )أ-2( أن هن�اك أودي�ة وجبااًل هبا أع�داد كبرية من 
املتخلفني وأهنم يشكلون خطرًا عىل املنطقة، ويذكر أن هناك جرائم ارتكبت 
م�ن قبلهم ويستش�هد بحالة كان جمرمها أحد املتس�للني حيث يق�ول » انتهز 
فرصة غياب األب عن املنزل واس�تخدم أحد األسلحة النارية العائدة لألب 

واحتجز الفتاة وعندما رفضت متكينه منها قتلها واغتصبها بعد قتلها «.

ويؤك�د أحد املهتمني بالظاهرة )خ-4( أن الظاهرة أصبحت مقلقة ويف 
تزايد وتنام مستمر.

2 ـ املهربون الداخليون
إن الرغبة يف احلصول عىل املعرفة العلمية حول هذه الظاهرة اإلجرامية 
هي التي دفعت بالدراسة احلالية للقيام بزيارة بعض القرى التي تعتر مراكز 
للمهربني والس�امرسة فقد اجتهت الدراسة للقرى التالية: )صامطة، والقوز، 
وحماي�ل( هب�دف احلصول عىل بع�ض املعلومات حول املهربني والس�امرسة، 
لكن الدراسة مل توفق يف احلصول عىل معلومات حول ذلك، لكن املشاهدات 
امليدانية تش�ري إىل وجود أعداد كبرية من الرجال واألطفال وبعض النساء يف 
تلك الق�رى، وهم من خمالفي نظام اإلقامة، وعندها قررت الدراس�ة تفعيل 
العالقات االجتامعية يف الوصول إىل أحد املهتمني بالظاهرة )خ-5(، والذي 
تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات مهمة حول املهربني والس�امرسة فق�د أعطى جمموعة 
م�ن املعلومات املهمة حول املهرب�ني أبرزها )أن املهربني ينطلقون من املراكز 
التالي�ة: حماي�ل، والق�وز، وصامط�ة، والط�وال، وأن معظمهم يس�تخدمون 
سيارات ذات دفع رباعي، والقليل منهم يستخدم السيارات متوسطة احلجم، 
وأهنم يس�لكون طرقًا برية يعرفوهنا جديدًا، ويرى أهنم ينقسمون إىل قسمني 
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مهرب�ني منظمني ومهربني غري منظمني، ويرى أهنم ينجحون بنس�بة كبرية يف 
حتقي�ق مهامهم اإلجرامية، ويرى أهنم يش�كلون خط�ورة إجرامية كبرية عىل 
األم�ن فهم ينقل�ون كل من يدفع إىل املكان الذي يري�د وال هيمهم من يكون 
هذا الشخص فقد ينقلون شخصًا بسيطًا وعاديًا، وقد ينقلون جمرمًا ومطلوبًا 

أمنيًا(.

يف حني وجدت الدراسة اإلخباري )خ-8( الذي أعطى معلومات عن 
املنطق�ة الت�ي يقطنه�ا  � صامطة  � فقد ذك�ر أنه يالحظ حت�ركات للمخالفني 
وللمهربني يف املنطقة ويس�مع كثريًا عن وجود سامرسة، ويؤكد أن السامرسة 
يقطنون يف نفس املنطقة لكن املهربني ليس�وا من املنطقة، ويؤكد أن السامرسة 

جمهولون وال يمكن ألحد التعرف عليهم.
ثالثًا: احلاضنات األفريقية  أبرز املالحظات امليدانية

م�ن خالل اجل�والت امليدانية يف حمافظة جدة الحظت الدراس�ة ظاهرة 
غريبة جدًا قد ترتبط باالجتار باألطفال، وتسهم يف بروز العديد من الظواهر 
اإلجرامية املس�تجدة مستقباًل يف املجتمع الس�عودي، هذه الظاهرة هي بروز 
ع�دد من الس�يدات األفريقي�ات ممن يتجاوزن الس�ن البيولوج�ي لإلنجاب 
)سيدات جتاوزن سن اخلامسة واخلمسني من العمر(، وهن بحوزهتن أطفال 
رض�ع ال يتجاوزون الش�هر الثام�ن من العم�ر، وقد الحظتهم الدراس�ة يف 
مواق�ع خمتلفة من حمافظة جدة وحمافظة مكة املكرمة، ويف األس�واق التجارية 
ويف اإلش�ارات املرورية وأمام املس�اجد، وتس�اءلت الدراسة عن رس هؤالء 
الرضع ورس هؤالء النس�اء ؟ وما طبيعة ه�ذه العالقة بينهم ؟ وهل األطفال 
أحفادهن ؟ وهل هم أطفال مؤجرون ؟ وهل حتققت معجزة ومحلن هبم بعد 

سن اليأس ؟
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فلم جتد الدراس�ة بدا من البحث عن من يعطي معلومات هلا حول هذه 
الظاهرة، وفعلت بعض العالقات االجتامعية للوصول هلذه املعلومات، وقد 
وجدت الدراسة بعض املعلومات املهمة حول هذه الظاهرة من خالل ثالثة 

إخباريني وأحد املهتمني بالظاهرة.

اإلخب�اري )أ-7( يؤك�د أن هناك نس�اء كبريات يف الس�ن من اجلنس�ية 
األفريقية تقوم األفريقيات بوضع أطفاهلن الصغار لدهين ويذهبن للعمل ثم 
يع�دن ألخذهن بعد انتهاء فرتة عملهن » كانت تش�تغل عند زوجتي خدامة 
تش�ادية، وكانت حامل، وبعد الوالدة بأسبوع رجعت تشتغل عندنا، سألتها 
زوجت�ي عن املولود فقال�ت أنا وديته عند حرمة عجوز معها أوالد حق ناس 
م�ن اجلامعة«، ويؤك�د القول أن منازهلم ليس�ت بعيدة فهم يف احلي الش�عبي 

املجاور.

ويقول اإلخباري )أ-6( إن احلي الذي يس�كن فيه جالية أفريقية كبرية، 
ويؤك�د ما ذكره اإلخب�اري )أ-7( حيث يق�ول » التكروني�ات كان أكثرهم 
تأخذ ولدها عىل ظهرها وتروح تشتغل والورع معلق يف ظهرها، لكن هذي 
األيام التكرونية ترتكه يرتبى عند مجاعتها وما تأخذه إال إذا سار يميش عشان 

يساعدها يف الشغل«.

اإلخب�اري )أ-5( لدي�ه تضجر من تزايد أع�داد األفارقة يف احلي الذي 
يس�كن فيه » أذونا التكارين ومش�اكلهم ما هلا حدود، كلهم يشتغلون يف كل 

يشء احلرام واحلالل حتى العجوز هلا شغل عندهم «

ث�م يضيف » احلريم الذين يش�تغلوا يرتكون العي�ال حقهم عند عجايز 
مقابل مبلغ بسيط يعطونه هلا«.

ويؤكد أحد املهتمني بالظاه�رة )خ-6( القول بأن هناك دورًا للحضانة 
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ينش�ئها األفارق�ة، بحي�ث تكلف امرأة كبرية يف الس�ن برعاية أطفال النس�اء 
العام�الت مقابل مبالغ مالية، وتكون هذه الرعاي�ة فرتة ذهاب األم للعمل، 
وتس�تلم األم طفله�ا بع�د رجوعه�ا م�ن العم�ل، ويقول من خ�الل خريت 
»النس�اء األمه�ات خمالفات لنظام اإلقامة ومعظم األطف�ال بدون آباء  � غري 
رشعي�ني، أو أن األب غري موجود يف اململكة  � وبالتايل فإن األم ال تس�تطيع 
أخ�ذ هذا الطفل لبلدها يف حال القبض عليها، وترتك حرية الترف املطلق 
للمربي�ة أو احلاضن�ة يف الترف يف الطفل وفق ما تش�اء يف حال القبض عىل 

األم وترحيلها«.

4 . 2 مناقشة نتائج الدراسة
متهيــد

بع�د أن قمن�ا بع�رض نتائج الدراس�ة الت�ي تم اس�تخالصها من خالل 
املقابالت املعمقة مع عينة الدراس�ة، فإننا نناقش نتائج هذه الدراسة يف ضوء 
النظري�ات واألط�ر النظرية والدراس�ات الس�ابقة التي أرشن�ا إليها يف اجلزء 

النظري من هذه الدراسة.

4 . 2 . 1 خصائص ضحايا جريمة التهريب واالجتار باألطفال

أواًل: اجلنسـية
أثبتت الدراسة أن النسبة العظمى من األطفال املهربني للمملكة العربية 
الس�عودية ينتم�ون إىل جنس�يتني رئيس�تني مها اجلنس�ية النيجريية واجلنس�ية 
اليمني�ة، حي�ث كان�ت أعىل نس�بة من األطف�ال املهرب�ني  � الذين ش�ملتهم 
الدراس�ة  � ينتمون إىل اجلنس�ية النيجريية، ثم اجلنس�ية اليمنية بنس�بة تقرتب 
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منها، كام أثبتت جمموعة من املؤرشات التي استخلصتها الدراسة أن األطفال 
من اجلنس�يات املذكورة هم أكثر اجلنسيات التي يتم هتريبها للمملكة العربية 
الس�عودية حيث أكد أكثر املهتمني بالظاهرة )خ-1(، و)خ-2(، و)خ-3(، 
أن األطف�ال من اجلنس�يتني املذكورتني هم أكثر األطف�ال الذين يتم هتريبهم 
للمملك�ة، وأن ع�ددًا كبريًا منهم يعود بعد ترحيله، كام أكدت س�جالت دار 
اإليواء أن عدد األطفال الذين تم ترحيلهم خالل الفرتة من 1424/8/22  
� 1430/4/4ه كان أعىل نسبة منهم من اجلنسية اليمنية، حيث بلغ عددهم 
)1725 طف�اًل وطفل�ة( يليهم مبارشه األطفال من اجلنس�ية النيجريية حيث 
بلغ عددهم خالل نفس الفرتة )830 طفاًل وطفلة( )الس�جالت األرش�يفية 

لدار اإليواء، 1430ه(.

إن التفس�ري العلم�ي واملنطقي لتزاي�د هتريب هؤالء األطف�ال من هاتني 
اجلنس�يتني إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية يع�ود ملجموعة متداخل�ة ومعقدة 
م�ن العوام�ل، ترتبط بعضها بظ�روف دول املص�در واملقص�د، وبالتنظيامت 
اإلجرامية، وبالضحايا أنفس�هم، ونحن هن�ا نحاول أن نفرس ملاذا حتتل هاتان 
اجلنس�يتان النس�بة الكرى بني األطفال املهربني للمملكة العربية السعودية؟ 
وبناء عىل ذلك فإن الدراسة سوف تقدم تفسريًا لذلك وفقًا للمعلومات التي 
تم اس�تخالصها من نتائج الدراسة، فبخصوص األطفال من اجلنسية اليمنية 
هناك جمموعة من العوامل التي جتعلهم أكثر األطفال الذين يصلون للمملكة 
العربي�ة الس�عودية هتريب�ًا، وأبرز هذه العوام�ل القرب اجلغرايف ب�ني البلدين 
واتس�اع احلدود الري�ة ووعورهتا بينهام، ووجود نش�اط مله�ريب األطفال بني 
البلدي�ن، ووجود ثقاف�ة أرسية خاصة تدعم هذه الظاه�رة، فاألرس يف الكثري 
من احلاالت هي التي تقوم بتش�جيع األطفال عىل خوض رحالت التهريب، 
ك�ام أن بع�ض األرس هي التي هت�رب أطفاهل�ا، إضافة إىل وج�ود جالية يمنية 
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كبرية تقيم ع�ىل أرض اململكة تربطهم عالقات قرابة ببعض األطفال ضحايا 
التهريب، وفش�ل السياسات احلكومية يف معاجلة هذه الظاهرة عىل الرغم من 
استفحاهلا وحتوهلا إىل مشكلة يف املجتمع اليمني، وقد أكدت عىل ذلك دراستا 

كل من رشسثا وريسبويل )رشسثا، 2004م( و)ريسبويل، 2006م(.

وبخص�وص األطف�ال من اجلنس�ية النيجريي�ة فإن الدراس�ة تؤكد عىل 
وج�ود تنظي�م إجرامي له عالقة مب�ارشة بتهريب األطف�ال واالجتار هبم من 
نيجريي�ا  � غرب أفريقيا � إىل اململكة العربية الس�عودية، هذا التنظيم ينش�ط 
خالل موس�مي العم�رة واحلج، حيث يقوم ه�ذا التنظيم باس�تغالل نظامي 
العمرة واحلج يف هتريب األطفال إىل اململكة خالهلام، عالوة عىل وجود ثقافة 

أرسية متعاونة وداعمة هلذا التنظيم اإلجرامي.
ثانيًا: اجلنـس

أثبت�ت الدراس�ة أن الذك�ور أكث�ر وقوع�ًا كضحاي�ا جلريمت�ي هتري�ب 
األطف�ال واالجتار هبم أكث�ر من اإلناث، حيث وجدت الدراس�ة أن ضحايا 
هات�ني اجلريمت�ني م�ن الذكور قد بل�غ ثالثة وعرشي�ن طف�اًل يف مقابل ثامين 
إن�اث، وبن�اًء عىل ذلك فإن الدراس�ة تؤكد أن الذكور م�ن األطفال هم أكثر 

استهدافًا إليقاعهم كضحايا هلاتني اجلريمتني من اإلناث.

ويرتب�ط حم�دد اجلن�س لألطف�ال بوصفه�م ضحاي�ا هلات�ني اجلريمتني 
بمجموع�ة م�ن املحددات أبرزها اهلدف الذي يس�عى إلي�ه اجلناة من خالل 
ارتكاهبم هلذه اجلريمة ضد األطفال، كاالستغالل اجلنيس التجاري والتبني، 
واالستغالل التجاري لألطفال يف املصانع كعاملة رخيصة وغريها، كام يرتبط 
بقاع�دة الع�رض والطل�ب، عالوة ع�ىل ارتباط ذل�ك بالعوام�ل االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية والقانونية لبلدان املصدر واملقصد.
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وبالنس�بة للوض�ع يف اململكة العربية الس�عودية فإن هن�اك جمموعة من 
العوامل الدينية واالجتامعية والقانونية، التي جتعل هناك مصاعب تقف أمام 
التنظيامت اإلجرامية لكي تستغل وتتاجر يف األطفال من اإلناث عىل أرضها، 
عدا يف جريمة واحدة فقط وهي التس�ول، وبالنظر يف اإلناث الاليت أجريت 
عليهن الدراسة فإننا نجد أن اإلناث من اجلنسية النيجريية مجيعهن  معوقات 
ع�دا طفلة واحدة، وهذه اإلعاقات تأيت متوافقة مع اهلدف الذي يس�عى إليه 
التنظيم اإلجرامي، وهو اس�تخدامهن كمتس�والت، يف حني نجد أن اإلناث 
من اجلنس�ية اليمنية مجيعهن كان يتم استغالهلن من قبل أحد أفراد أرسهتن  � 
األب، األخ  � وبش�كل عام فإن معظم املجتمعات وخصوصًا العربية حتافظ 
عىل اإلناث وختش�ى عليهن من خماطر االعتداءات اجلنسية، ألن ذلك يرتبط 

كثريًا بالرشف والسمعة.

وبخص�وص األطفال الذك�ور فإهنم فئة مس�تهدفة من قب�ل التنظيامت 
اإلجرامي�ة لتهريبهم واالجت�ار هبم، وذلك لوجود إمكانية أكر الس�تغالهلم 
ع�ىل أرض اململك�ة العربي�ة الس�عودية يف أكث�ر من نش�اط، أبرزها التس�ول 
والعامل�ة الرخيصة واملش�اركة يف بعض األنش�طة اإلجرامية، ك�ام أن الذكور 

لدهيم قدرة أكر يف حتمل مشاق العمل والسفر يف ظروف قاسية وصعبة.

وبش�كل عام فإن هذه النتيجة جاءت متوافقة مع العديد من الدراسات 
الت�ي تناولت ضحاي�ا اجلريمة عمومًا وضحايا هتري�ب األطفال، وأبرز هذه 
الدراس�ات هي )دراس�ة هالل، 2006م(، ودراس�ة )ريس�بويل، 2006م(، 

ودراسة )رشسثا، 2004م(، ودراسة )منظمة الصحة العاملية 2002م(.
ثالثًا:  العمــر

أثبت�ت الدراس�ة أن الغالبي�ة العظم�ى م�ن األطف�ال ضحاي�ا التهريب 
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واالجتار يقعون يف الفئة العمرية )13  � 15 س�نة(، حيث بلغ عددهم س�بعة 
ع�رش طفاًل وطفلة من ب�ني جمموع عينة الدراس�ة، ويليهم مب�ارشة األطفال 
الذين يقعون يف الفئة العمرية )8  � 12 س�نة(، حيث بلغ عددهم أحد عرش 
طف�اًل وطفلة، والدراس�ة تؤكد أن معظ�م األطفال من هات�ني الفئتني قد تم 
هتريبه إىل اململكة العربية السعودية من مرتني إىل أربع مرات، حيث كان بينهم 
اثنا عرش طفاًل وطفلة، وأن معظمهم قد تم تدريبه عىل ممارسة التسول خالل 
رح�الت التهريب الس�ابقة، والدراس�ة تؤكد أن مس�تغيل األطفال حيرصون 
دائ�اًم عىل انتقاء الضحايا من األطفال الذين تتجاوز أعامرهم ثامين س�نوات، 
لكي يمكن هلم التواصل معهم وتوجيههم بشكل يتناسب مع األهداف التي 
يس�عون لتحقيقها من خالل هؤالء األطف�ال، فاألطفال يف هذا العمر لدهيم 
ق�درة لالس�تيعاب أكثر من األطف�ال يف املراحل العمرية األق�ل، وإذا نظرنا 
يف األط�ر النظري�ة الت�ي تناولت عمر الطف�ل كمحدد من حم�ددات ارتكاب 
اجلريم�ة ض�ده فإننا نجد أن هناك تف�اوت يف حتديد ذلك، فق�د عرض فتاح  
Fattahملجموع�ة من الدراس�ات التي كان�ت متباينة يف حتدي�د أكثر األعامر 

وقوعًا كضحايا للجريمة، فهناك دراسات حتددها باملرحلة العمرية من ست 
س�نوات فام دون، وهناك دراس�ات حتددها باملرحل�ة العمرية من أربعة عرش 
عامًا فام دون، كام أن هناك دراس�ات ذكرت أن األطفال يف الفئة العمرية من 
سبع س�نوات إىل تسع س�نوات هم األكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة 
)Fattah 2003 , 199-213(، وتؤك�د الدراس�ة أن املرحل�ة العمري�ة لطفل 
وعالقتها بوقوعه كضحية للجريمة ترتبط بمجموعة من املحددات األخرى 
مثل عالقة اجلاين بالطفل وطبيعة هذه العالقة، ونوع اجلريمة، والغرض من 

اجلريمة، وكذلك جنس الطفل  � ذكر، أو أنثى  �.
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رابعًا: املوطن األصيل
أثبت�ت الدراس�ة أن النس�بة العظم�ى   م�ن األطف�ال الضحاي�ا ينتمون 
ملجتمع�ات قروي�ة وبدوي�ة حي�ث كان ع�دد الضحاي�ا الذي�ن ينتم�ون إىل 
جمتمعات قروية بلغ مخسة وعرشين طفاًل وطفلة، وأن األطفال الذين ينتمون 

ملجتمعات بدوية بلغ أربعة أطفال.

ويع�ود ذل�ك لك�ون ه�ذه املجتمع�ات غالب�ًا ما تتمي�ز بالفق�ر واجلهل 
وانخف�اض مع�دالت التنمي�ة االجتامعي�ة واالقتصادي�ة، ب�ل وإىل انع�دام 

مقومات التنمية يف بعض املجتمعات. 

وتتف�ق هذه النتيجة مع بعض الدراس�ات التي تناول�ت ضحايا االجتار 
بالب�رش وهتري�ب البرش والت�ي تؤكد ع�ىل أن الضحايا ينتم�ون للمجتمعات 
الفقرية وأهنم يف الغالب يأتون من القرى واملدن الصغرية، كدراسة )دانيال، 

2004م( ودراسة )ريسبويل، 2006م(.
خامسًا: املستوى التعليمي

أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من األطفال الضحايا هم من األميني 
حي�ث بل�غ عدد األطفال األمي�ني ثالثة وعرشين طفاًل وطفل�ة، يف حني بلغ 
ع�دد األطفال الذين ترسب�وا من املرحلة االبتدائية س�تة أطفال ومعظمهم مل 
يكمل عامًا دراسيًا واحدًا وأجر عىل ترك الدراسة، يف حني وجدت الدراسة 

حالتني فقط ترسبتا من املرحلة املتوسطة.

وتتواف�ق ه��ذه النتيج�ة م�ع بعض الدراس�ات الت�ي تناول�ت موض�وع 
هتري�ب األطف�ال واالجت�ار هب�م، حيث أك�دت دراس�ة )رشس�ثا، 2004م(، 
ودراس�ة )ريس�بويل، 2006م( أن معظ�م األطف�ال ضحايا التهري�ب هم من 



258

األمي�ني أو من الذين ترسبوا من التعليم النظامي، كام أكدت دراس�ة )دانيال، 
2004م( أن ضحايا جريمة االستغالل اجلنيس التجاري مجيعهن من األميات.

فاألمية واجلهل من أبرز العوامل التي جتعل األفراد أكثر عرضة للوقوع 
كضحايا للجريمة.

سادسًا: اإلعاقــات

أثبت�ت الدراس�ة أن هن�اك عدد ثالثة ع�رش طفاًل وطفلة  م�ن املعوقني، 
ينتم�ي معظمهم للجنس�ية النيجريية وكان عددهم أح�د عرش طفاًل وطفلة، 
وطفلني ينتميان للجنسية اهلندية وكان بينهم عدد مخس حاالت هبم إعاقات 
طبيعية، يف حني وجدت الدراس�ة ثالث حاالت من بني األطفال كانت هبم 
إعاق�ات عمدية صنعت هل�م عقب هتريبهم للمملكة العربية الس�عودية أكثر 
م�ن ثالث م�رات وتم تدريبهم ملامرس�ة مهنة التس�ول وإتق�ان اللهجة وبعد 
ذلك صنعت هلم هذه اإلعاقات من قبل التنظيم اإلجرامي لكي يكسبوا من 
خالهلم اس�تعطاف املجتمع الس�عودي ويزداد الدخ�ل اليومي، كام وجدت 
الدراس�ة ع�دد مخس حاالت م�ن األطفال هب�م إعاقات غ�ري واضحة املعامل 
ويصعب احلك�م عليها فيام إذا كانت هذه اإلعاقات عمدية أو طبيعية، وهذا 
الع�دد الكبري من األطف�ال املعوقني يقرتب من نصف عينة الدراس�ة الفعلية 
وهذا يؤكد أن مستغيل األطفال هيتمون بانتقاء ضحاياهم بعناية لكي تتناسب 

مع أهداف التنظيم اإلجرامي وغاياته.

وتتواف�ق ه�ذه النتيج�ة يف ك�ون املعوقون فئ�ة اجتامعية مس�تهدفة لكي 
يكونوا ضحايا للجريمة مع بعض الدراسات التي تناولت هذا اجلانب، مثل 
 Roylance & ,1999( ودراس�ة )دراس�ة منظمة الصحة العاملية، 2002م(
Scanlon ( وم�ن خالل هذه الدراس�ة نالحظ أن العصاب�ات اإلجرامية قد 
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اس�تهدفت هذه الفئة، ب�ل وزادت عىل ذلك أهنا اصطنع�ت لبعض األطفال 
األصح�اء إعاق�ات عمدية لك�ي يتوافق الضحاي�ا من األطف�ال مع أهداف 
التنظيم اإلجرامي، وهذا النمط اجلديد حيتاج لتفسري نظري يقدم حتلياًل هلذه 

اجلريمة، وهو ما سوف حتاول الدراسة تقديمه يف هناية هذا املبحث.

سابعًا:حجم األسـرة

أثبتت الدراس�ة أن مجيع األطفال الضحاي�ا ينتمون إىل أرس كبرية احلجم، 
عدا حالة واحدة مل تعط معلومات عن حجم أرسهتا، فقد وجدت الدراس�ة أن 
الغالبية العظمى من األطفال ينتمون إىل أرس يرتاوح عدد أفرادها )5-13 فردًا( 
فق�د بلغ عدد األطفال الذين ينتمون هلذه الفئة ثامنية وعرشين طفاًل وطفلة، يف 

حني وجدت الدراسة حالتني يزيد عدد أفراد أرستيهام عىل )13فردًا(.

وتتفق هذه النتيجة مع الكثري من الدراسات التي تناولت األطفال ضحايا 
اجلريمة، فالكثري من الدراسات تشري إىل أن األطفال ضحايا اجلريمة غالبًا ما 
يأتون من أرس تتميز بكر حجم أفرادها، وأبرز تلك الدراس�ات هي دراس�ة 
)منظم�ة الصحة العاملية، 2002م(، وما أكد علي�ه Fattah أن هناك ارتباطًا 
كبريًا بني عدد األطفال داخل األرسة وبني انخفاض مستوى رعاية األطفال 
وإمهاهلم وإمكانية تعرضهم للعنف واجلريمة.فكلام زاد عدد األطفال داخل 
األرسة كل�ام زادت إمكاني�ة تعرضهم للعنف واجلريمة، واس�تدل عىل ذلك 
ببع�ض احلوادث التي تعرض هل�ا األطفال يف الواليات املتح�دة األمريكية، 
وانجل�رتا ونيوزلن�دة )Fattah, 2003, 197-201(، ك�ام تتفق ه�ذه النتيجة 
مع دراس�تي )رشستا، 2004م( و)ريس�بويل، 2006م(، وكذلك مع دراسة 
)داني�ال، 2004م(، أن تزاي�د عدد األطفال داخ�ل األرسة الواحدة أمر من 
ش�أنه أن جيعل االهتامم والرقابة وتوفري احلاجيات األساس�ية لألطفال تقل، 
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وبل ومن ش�أنه أن ي�ؤدي إىل حرمان بعض األطفال م�ن التعليم والزج هبم 
يف س�وق العمل وهم مل يبلغوا الس�ن القانوين للعمل، وغالبًا ما يكون االبن 
األكر هو أول الضحايا، كام أن بعض األطفال قد جيد يف اهلرب والبحث عن 

حياه أفضل بعيدًا عن هذه األرسة حاًل لكل معاناته داخل األرسة.
ثامنًا:  احلالة االقتصادية

أثبت�ت الدراس�ة أن الغالبي�ة العظمى من األطفال الضحاي�ا ينتمون إىل 
أرس ذات مس�توى اقتصادي متدن، يمكن اعتباره�ا أرسًا فقرية جدًا، وتتفق 
هذه النتيجة مع العديد من الدراس�ات التي تناولت ضحايا اجلريمة وجرائم 
هتريب البرش واالجتار بالبرش وأبرز تلك الدراس�ات )دراسة منظمة الصحة 
العاملية، 2002م(، ودراس�ة )Roylance & Scanlon،  1999(، ودراس�ة 
)األم�م املتح�دة، 2006م(، فالفقر م�ن أبرز العوامل الت�ي جتعل الكثري من 
األطفال يقعون ضحايا للجريمة، وهو داء خطري غالبًا ما يس�تغله املتاجرون 
باألطف�ال يف حتقي�ق مطامعه�م اإلجرامي�ة، فمهرب�و األطف�ال واملتاج�رون 
باألطف�ال غالب�ًا م�ا يس�تهدفون األرس الفق�رية لك�ي حيصلوا ع�ىل األطفال 
الضحايا من تلك األرس وهذا ما تؤكده هذه الدراس�ة، وأكدته أيضا دراس�ة 

)رشسثا، 2004م(.
تاسعًا: بنية األسـرة

أثبتت الدراسة أن معظم األطفال الضحايا ينتمون إىل أرس مستقرة، حيث 
ش�كل ع�دد األطفال الذين ينتمون إىل أرس مس�تقرة أعىل نس�بة م�ن الضحايا 
وبل�غ عددهم واح�دًا وعرشين طف�اًل وطفلة من ب�ني جمموع عينة الدراس�ة، 
وه�ذا بعكس املتوقع يف مثل ه�ذه احلاالت فاملتوقع وال�ذي تؤكده الكثري من 
الدراس�ات أن الضحاي�ا غالبًا م�ا ينتمون إىل أرس مفككة، ولع�ل هذه النتيجة 
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تؤكد لنا ضلوع األرسة ومشاركتها يف اجلعل من أبنائها ضحايا للجريمة.

يف ذات الوق�ت وج�دت الدراس�ة جمموعة من احل�االت كانت بالفعل 
تعاين من التفكك األرسي لكنها مل تتجاوز تسع حاالت من بني جمموع عينة 

الدراسة، وأن التفكك األرسي له دور يف وقوعهم كضحايا للجريمة.

ونج�د أن ه�ذه النتيج�ة تتوافق مع بعض الدراس�ات الت�ي أكدت عىل 
دور التف�كك األرسي، ووجود األرس ذات العائل الواحد يف وقوع األطفال 
كضحاي�ا للجريمة، كدراس�ة )منظمة الصح�ة العاملية، 2002م(، ودراس�ة 

)Fattah, 2003(، ودراسة )دانيال، 2004م(.

وبذات الوقت تتعارض مع تلك الدراسات يف كون غالبية الضحايا يف 
هذه الدراسة ال ينتمون إىل أرس مفككة.

وهذا يدعم فكرة جديدة حول ضلوع األرسة ومشاركتها يف اجلعل من 
أطفاهل�م يقعون ضحايا للجريمة، فمعظم األطفال املهربني تم هتريبهم بعلم 
وموافقة األرسة، وهذا الوضع يمكن تفسريه من خالل نظرية القرار األرسي 
التي تش�ري إىل أن الطفل مس�لوب اإلرادة وال يس�تطيع تقرير مصريه بنفسه، 
وان األبوي�ن يقرران عنه بام يتوافق مع مصاحلهام وخيدم وحيقق رغباهتام دون 
أن يضعا يف احلس�بان مدى تأثري ذلك القرار عىل مس�تقبل وإمكانية اإلرضار 
بمصاحل�ه »وانطالق�ًا من هذا االجتاه ف�إن األرس تنظ�ر إىل األطفال عىل أهنم 
أعضاء مساعدون وفاعلون يف األرسة وجتعل بعض األرس توافق بل وتشجع 
األطفال عىل خ�وض رحلة هتريب حمفوفة باملخاطر لكي حتصل األرسة عىل 

عائد مادي من خالل هذه الرحلة وهذا الطفل«.
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4 . 2 . 2 العوامـل التـي أودت باألطفـال للوقـوع كضحايا 
للجريمة

تؤكد الدراس�ة عىل أن هناك جمموعة من العوامل دفعت باألطفال لكي 
يقع�وا كضحاي�ا جلريمة التهري�ب البرشي واالجتار، ت�م تصنيفها إىل عوامل 
ذاتية ترتبط باخلصائص املتنوعة لألطفال الضحايا، وعوامل مهيئة ومس�هلة 
وهي تلك العوامل اخلارجة عن الطفل وعن إرادته وغالبًا ما ترتبط بمحيطه 

االجتامعي.

أواًل: العوامل الذاتية

وه�ي تلك العوام�ل املرتبطة بمرحلة الطفولة، وقد أثبتت الدراس�ة أن 
أب�رز هذه العوامل تتمث�ل يف اخلصائص التي يتميز هبا الطفل والتي س�بقت 
اإلش�ارة إليه�ا وهي )العمر  � اجلن�س  �التعليم  � اإلعاقة( عالوة عىل بعض 
املمي�زات الت�ي يتميز هب�ا األطفال خ�الل مرحل�ة الطفولة كطبيع�ة املرحلة 

العمرية وما تتميز به مرحلة الطفولة.

من املميزات واخلصائص التي من ش�أهنا أن جتعل من األطفال ضحايا 
س�هلة االصطياد للمجرمني واملتاجرين باألطفال، طبيع�ة هذه املرحلة التي 
يتميز فيها الطفل بقلة الوعي واإلدراك وهي من أبرز العوامل التي جتعل منه 

فريسة سهلة ملن يريد افرتاسه. 

كام أن سهولة خداعهم وإهيامهم والتغرير هبم كان عاماًل بارزًا يف إيقاع 
بع�ض األطفال كضحايا جلريمت�ي االجتار باألطفال وهتريبه�م، وتتفق هذه 
النتيج�ة مع الكثري من الدراس�ات التي تناولت ضحايا اجلريمة مثل دراس�ة 
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(Von Hintiq, 1967(، ودراس�ة )Fattah, 2003(، وه�ذا ين�درج ضم�ن 
مفهوم الضحية الريء.

ثانيًا: العوامل املهيئة واملسهلة

وهي جمموعة العوامل األرسية واالجتامعية واالقتصادية التي هلا عالقة 
مبارشة يف وقوع األطفال كضحايا جلريمتي التهريب البرشي واالجتار وأبرز 

هذه العوامل ما ييل:

1 ـ األســرة
أثبتت الدراس�ة أن األرسة تلعب دورًا رئيس�ًا يف ايقاع أطفاهلا كضحايا 
للجريمة، حيث إن الغالبية العظمى من األطفال تم هتريبهم بموافقة وتشجيع 
ودعم من األرسة، بل وأن بعض األرس هي التي تقوم بتهريب أطفاهلا، وهناك 
أرس تقوم بتأجري أطفاهلا ملن يقوم باستغالهلم وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة 
)رشس�تا، 2004م(، ودراس�ة )ريس�بويل، 2006م(، ودراس�ة )ش�هبون، 
 Models of 2002م(، ويمك�ن تفس�ري ذل�ك وفقًا لنظري�ة الق�رار األرسى
Household Decisions، والتي تش�ري إىل: » كون الطفل مس�لوب اإلرادة 

وال يس�تطيع تقري�ر مصريه بنفس�ه، وان األبوين يق�رران عنه ب�ام يتوافق مع 
مصاحله�ام وخيدم وحيقق رغباهتام دون أن يضعا يف احلس�بان مدى تأثري ذلك 
القرار عىل مس�تقبل وإمكاني�ة اإلرضار بمصاحله »وانطالق�ًا من هذا االجتاه 
فإن األرس تنظر إىل األطفال عىل أهنم أعضاء مس�اعدون وفاعلون يف األرسة 
م�ا يعطيهم أمهية أكر، ويدف�ع هذا االجتاه األرس إىل النظر لألطفال عىل أهنم 

مشاريع استثامرية ملستقبل األرس. 

ك�ام وج�دت الدراس�ة أن هناك جمموعة م�ن العوام�ل املرتبطة باألرسة 
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والتي يكون هلا دور يف هتيئة وتسهيل وقوع الطفل كضحية للجريمة أبرزها: 
)حج�م األرسة، وتدين املس�توى االقتصادي ل�ألرسة، والتفكك األرسي  � 

وقد سبق وأن عرضنا هلام يف خصائص الضحايا-(.

كام أثبتت الدراسة وجود ثقافة هامشية )نسميها ثقافة التسول( لدى بعض 
األرس، فهن�اك أرس بكامله�ا متتهن التس�ول، وهذه الثقافة جتع�ل من األطفال 
الذي�ن ينتم�ون إليه�ا أكثر عرضة جلريم�ة التهريب واالجتار حي�ث تقوم تلك 

األرس بتهريب أطفاهلا للخارج وتقوم هي باملتاجرة باألطفال واستغالهلم.

وقد أثبتت الدراس�ة أن لتدين املستوى التعليمي لألرس التي ينتمي إليها 
األطفال عالقة بوقوع األطفال كضحايا للجريمة.

إن املس�توى التعليم�ي املتدين لألرسة ينعكس س�لبًا ع�ىل أفراد األرسة 
عمومًا وعىل األطفال عىل وجه اخلصوص، وتذهب الدراسة احلالية للتأكيد 
عىل القول بأنه »كلام ارتفع املستوى التعليمي لألرسة كلام قلت إمكانية وقوع 
أطفاهلا كضحايا للجريمة، وكلام تدنى املستوى التعليمي لألرسة كلام زادات 

إمكانية وقوع أطفاهلا كضحايا للجريمة«.

وقد وجدت الدراسة أن ما يتميز به أفراد أرس األطفال الضحايا  � عينة 
الدراسة  � أهنم أرس أمية.

ك�ام أثبتت الدراس�ة أن هجرة أحد أف�راد أرسة الطفل  � األب أو األخ � 
يعد من العوامل املسهلة لوقع الطفل ضحية للتهريب واالجتار، وهذه النتيجة 
تتوافق مع دراسة )رشسثا، 2004م(، ودراسة )ريسبويل، 2006م(، فتواجد 
قريب للطفل خارج وطنه جيعل لدى الطفل رغبة يف التوجه إليه، وهييئ هذا 

الطفل لكي يكون فريسة سهلة للمهربني واملتاجرين.
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2 ـ مجاعة الرفاق وصور النجاح االجتامعي
أثبت�ت الدراس�ة أن جلامعة الرف�اق دورًا مهيئًا ومس�هاًل يف وقوع بعض 

األطفال كضحايا جلريمة التهريب واالجتار.

م�ن العوام�ل الت�ي وجدت الدراس�ة أهنا تلع�ب دورًا حموري�ًا يف جعل 
األطف�ال يقع�ون ضحاي�ا جلريمة هتري�ب األطف�ال واالجتار هب�م )وحتديدًا 
األطف�ال الذي�ن جت�اوزات أعامرهم عرش س�نوات( ه�و الدور ال�ذي تلعبه 
مجاع�ة الرف�اق من خالل أمري�ن األول هو اإلقناع واآلخر ه�و تلك الصور 
التي يرس�موهنا ع�ن النجاحات االجتامعية ملن س�بق وأن قام�وا بمغامرات 
التهريب، وهناك صور مس�موعة ومش�اهدة قد يالحظه�ا الطفل من خالل 
جمتمع�ه املح�يل، هذه العوامل متفاعلة أو متفردة هل�ا دور بارز يف هتيئة هؤالء 

األطفال لكي يقعوا ضحايا سهلة ملهريب البرش أو للمتاجرين بالبرش. 

هذه النتيجة تتوافق مع دراس�ة )بنعمو، 1999م(، ودراس�ة )ش�هبون، 
2002م(.

ويمكن تفسري ذلك نظريًا من خالل نظرية االختالط التفاضيل لالدوين 
. differential association theory سذرالند

حيث يمكن هلذه النظرية أن تفرس لنا جانبا مهام يف وقوع األطفال ضحايا 
للتهري�ب البرشي أو االجت�ار، فاختالط الطفل يف بع�ض األحيان باألطفال 
الذي س�بق هل�م أن هربوا إىل دول أخ�رى ومتتعهم ببعض الفوائ�د املادية قد 
يدفع�ه إىل التقليد لكي يق�وم هو كذلك بتجريب ما قام به رفقاؤهم يف بلدان 
أخرى. وبالتايل فهذه النظرية تعطينا بعض املعاين يف فهم مش�اركة الطفل يف 

حد ذاته يف عملية التهريب من خالل انقياده وراء شبكات التهريب.
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4. 2 . 3  آليـات وطـرق هتريب األطفـال إلـى اململكة العربية 
السعودية وعالقة ذلك بالتنظيامت اإلجرامية

أواًل: دول املصدر واملقصد والعبور لألطفال ضحايا التهريب
أثبتت الدراس�ة وجود تنوع يف دول املصدر لألطفال ضحايا التهريب، 
ك�ام أثبتت الدراس�ة أن ال�دول املصدرة لألطف�ال هي دول يمك�ن تصنيفها 
ع�ىل أهنا دول فقرية، كام أثبتت الدراس�ة أن دول�ة املقصد هي اململكة العربية 
الس�عودية، وهي دولة تصنف عىل أهنا من الدول الغنية، وتتمتع بالعديد من 

عوامل اجلذب االقتصادي واالجتامعي والديني.

وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراس�ات التي تؤكد عىل أن ضحايا 
التهريب واالجتار البرشي غالبًا ما تكون حركتهم من الدول الفقرية يف اجتاه 
ال�دول الغني�ة، وهو ما تؤكده دراس�ة )األم�م املتحدة، 2006م(، ودراس�ة 

)املرزوق، 2005م(.

ك�ام أثبت�ت الدراس�ة أن اجلمهوري�ة العربي�ة اليمنية تعت�ر دولة مصدر 
وعبور لألطفال ضحايا التهريب واالجتار البرشي وحتديدًا األطفال املهربني 

من رشق أفريقيا.

كام أثبتت الدراسة أن دولة السودان تعتر دولة مصدر وعبور لألطفال 
ضحاي�ا التهريب واالجتار البرشي وحتديدًا لألطفال املهربني من دول غرب 

أفريقيا.
ثانيًا: آليات التهريب وطرقه

أثبتت الدراسة أن هناك ثالثة طرق رئيسة تم من خالهلا هتريب األطفال 
إىل اململكة العربية، وهي اجلو والر والبحر.
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كام أثبتت الدراس�ة أن معظم األطفال قد تم هتريبهم بواسطة اجلو، وأن 
ه�ؤالء األطفال دخل�وا إىل اململكة مع مهربني بحجة احل�ج أو العمرة، وأن 
دخوهلم للمملكة كان بطريقة نظامية، لكنها س�بقت بعمليات تزوير للوثائق 

يف بلدان املصدر.

أثبت�ت الدراس�ة أن مجيع األطفال الذين تم هتريبه�م إىل اململكة العربية 
السعودية بواسطتي الر والبحر قد دخلوا بطرق غري نظامية للمملكة العربية 

السعودية.

أثبت�ت الدراس�ة أن أق�ل الط�رق التي يتم م�ن خالهلا هتري�ب األطفال 
للمملك�ة ه�ي الطرق البحرية، كام أثبتت الدراس�ة أن أكث�ر الطرق التي يتم 

هتريب األطفال من خالهلا هي الطرق اجلوية ثم الرية.

ه�ذه النتائج تفرسها الدراس�ة من خالل حتليل الوض�ع العام للضحايا 
وم�ن حيث البل�دان التي تم هتريبهم منه�ا، ومن حيث ارتب�اط تلك الطرق 

بالتنظيامت اإلجرامية.

ولقد أكدت كل املعطيات التي عثرت عليها الدراس�ة أن مجيع األطفال 
الذي�ن دخل�وا إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية بواس�طة اجلو قد ت�م هتريبهم 
م�ن بل�دان بعيدة ج�دًا، وأن التهريب بتلك الوس�يلة هو األنس�ب لدخوهلم 
للمملكة، كام أن النسبة العظمى من األطفال الذين هربوا بذات الطريقة هم 

أطفال متاجر هبم وينطبق عليهم مفهوم األطفال املتاجر هبم.

ك�ام أن ه�ذا النمط م�ن التهريب يتض�ح يف كل مراحله وج�ود التنظيم 
اإلجرامي من خالل عدة مراحل: 

املرحلـة األوىل: وه�ي مرحل�ة احلص�ول عىل الطف�ل  � كس�لعة  � من خالل 
استئجار الطفل أو حتى رشائه.
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املرحلـة الثانية: وهي مرحلة جتهيز الطفل للس�فر إىل بل�د املقصد، ويتضمن 
إع�داد امله�رب أو الناق�ل الذي س�وف يق�وم بنقل الطف�ل من بلد 
املص�در إىل بل�د املقصد، ثم القي�ام بعمليات التزوي�ر لكي يتم من 
خالهلا أثبات قرابة الطفل باملهرب أو الناقل، والتي تس�مح قانونيًا 

بأن يصطحب هذا املهرب الطفل.
املرحلة الثالثة: مرحلة التنسيق مع املستقبل يف بلد املقصد. لكي يقوم بتدريب 

الطفل واستغالله.
املرحلـة الرابعة: رحلة التهري�ب، ويتم من خالهلا اصطحاب الطفل من قبل 

املهرب وتسليمه للمستقبل يف بلد املقصد.

وفي�ام يتعلق باألطفال الذين دخلوا اململكة العربية الس�عودية برًا فإهنم 
ق�د ت�م هتريبهم م�ن بل�دان قريبة م�ن اململك�ة العربي�ة الس�عودية  � اليمن، 
اإلم�ارات -، حيث إن معظمه�م قد عروا احلدود الرية مش�يًا عىل األقدام 
بش�كل مجاع�ي، ومعظمه�م كان�وا برفق�ة أش�خاص يعرفهم الطف�ل أو مع 
بع�ض أف�راد أرسته، وعىل الرغ�م من ذلك فق�د وجدت الدراس�ة أن هناك 
عصابات إجرامية متتهن هتريب البرش وتنش�ط يف احلدود الس�عودية اليمنية، 
وهل�ذه العصاب�ات اإلجرامية عدة أش�كال، فهناك مهربون ف�رادى يتمحور 
دوره�م يف مرافقة طالبي التهريب من اليمن حت�ي املدن أو القرى احلدودية 
السعودية، ويكون ذلك مشيًا عىل األقدام  � وهو نشاط إجرامي فردي وغري 
منظ�م-، والنم�ط الث�اين نمط ش�به منظ�م  � يف اليم�ن  � ويس�تخدم عربات 
النق�ل ذات الدفع الرباعي، وله تواصل مع مهربني داخل الس�عودية بحيث 
هي�رب األطف�ال ومرافقوهم عر طرق برية وع�رة، ويتم التهريب من خالل 
شكلني: األول مقابلة مهرب يكون يف الغالب من اجلنسية السعودية ويسلمه 
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األش�خاص يف مقابل مبلغ مايل، وهو يواص�ل هتريبهم حتى املدن التي يريد 
املهرب�ون الوص�ول إليها، والثاين أن يق�وم املهرب بإدخال املهربني بس�يارته 

حتي املدن احلدودية القريبة.

أما التهريب بواسطة البحر فهوا نمط غري شائع ضمن األطفال ضحايا 
التهري�ب يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، إال أن الدراس�ة تؤك�د عىل وجود 
عصابات إجرامية نشطة يف البحر األمحر تقوم بتهريب األشخاص من رشق 
أفريقي�ا إىل غرب اجلزي�رة العربية، إال أن الدراس�ة وجدت بعض املؤرشات 
التي تدل عىل أن هناك تواصاًل بني مهريب البرش عر البحر ومهريب البرش عر 
الر، فاملهربون البحريون يتصلون باملهربني الريني لكي يكونوا يف اس�تقبال 
الضحاي�ا، وغالبًا ما يدف�ع املهربون الريون س�مرسة للمهربني البحريني يف 

مقابل تسليمهم للضحايا.
ثالثًا: مهربو البرش داخل السعودية

أثبتت الدراس�ة وجود نش�اط إجرامي داخل اململكة العربية السعودية 
يمتهن هتريب البرش عر املدن والقرى داخل اململكة، هذا النشاط اإلجرامي 
ينش�ط يف املنطق�ة اجلنوبي�ة للمملك�ة العربية الس�عودية وبالق�رب من املدن 
والق�رى احلدودية، وينترش بالقرب من الس�واحل اجلنوبية الغربية للمملكة 
العربية الس�عودية، ويأخذ هذا النشاط ش�كلني رئيسني األول يأخذ الشكل 
العش�وائي غ�ري املنظم وهو عبارة ع�ن أفراد غري منظم�ني يمتهنون التهريب 
الب�رشي وق�د يمتهنون مهن النقل الري كس�ائقي س�يارات النق�ل الكبرية، 

وبعض من يعملون بسياراهتم اخلاصة يف نقل الركاب.

والث�اين يأخذ الش�كل املنظم ال�ذي غالبًا م�ا يكون ش�بيهًا بالعصابات 
اإلجرامية املنظمة، ويتكون هذا التنظيم غالبًا من عدة عنارص إجرامية.
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األول: زعي�م التنظي�م ومس�اعدوه، وهو ش�خص خيت�ار العامل�ني معه من 
الشباب العاطلني عن العمل والذين يتميزون بمهارة عالية يف القيادة 
ولدهي�م خلفية ع�ن الطرق الرية التي تكون بعي�دة عن عيون رجال 

األمن.
الثاين: الس�امرسة وهم حلقة الوصل بني طالبي التهريب، وزعيم التنظيم أو 

مساعديه.
الثال�ث: املهربون أو الناقلون، وهم الذي�ن يقومون بنقل طالبي التهريب إىل 

املكان الذين يريدونه.
الراب�ع: العامل�ون يف دور االحتج�از، وهم أف�راد يقومون باحتج�از طالبي 

التهريب، حتي يقوموا بدفع املبلغ املتفق علية للمهربني.
وق�د أثبتت الدراس�ة أن هناك جمموعة من املواقع ينترش فيها الس�امرسة 
واملهربون أبرزها )مركز القوز  � مركز حمايل  � مركز الدرب  � مركز صامطة(.
أثبت�ت الدراس�ة أن املهربني يس�تخدمون جمموعة متنوع�ة من العربات 
أبرزه�ا العربات احلديثة ذات الدفع الرباع�ي والعربات الفارهة ذات الطرز 

احلديثة، وذلك لكي تكون متوافقة مع املهام التي يقومون هبا.
أثبتت الدراس�ة أن هناك بعض الطرق للتهريب ابتكرها بعض املهربني 
الذين يمتهنون هتريب األطفال داخل اململكة وهي اس�تغالل اهلوية لالدعاء 

أن األطفال هم أبناؤه.
كام أثبتت الدراسة أن املهربني يلجأون يف بعض احلاالت جلعل املهربني 

يرتدون الزي النسائي.
أثبتت الدراسة أن هناك عائدًا ماديًا كبريًا حيصل عليه مهربو البرش نظري 
عملي�ات التهري�ب، إال أنه يتفاوت زمانيًا ومكانيًا، فكلام بعدت املس�افة زاد 
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العائ�د، وكلام كانت تلك العمليات تتم خالل املواس�م  � احلج، ورمضان  � 
كلام زاد العائد والعكس صحيح.

أثبتت الدراسة أن هناك خطورة عىل األمن الوطني السعودي تتمثل يف 
وجود العصابات اإلجرامية املتخصصة يف هتريب البرش داخل اململكة.

فه�ذه العصابات املهم لدهيم فقط امل�ال بغض النظر عن من الذي تقوم 
بتهريب�ه هل هو ش�خص أو طفل ؟ هل هو جمرم مطل�وب للعدالة  � إرهايب، 
أو قاتل، أو س�ارق  � أو ش�خص خمالف للنظام ؟ هل هو برش أو خمدرات أو 

سالح ... إلخ ؟
رابعًا: التنظيم اإلجرامي املرتبط بتهريب األطفال واالجتار هبم

أثبتت الدراس�ة أن التنظيم اإلجرامي املتعلق بتهريب األطفال واالجتار 
هبم يتضح يف مجيع األطفال من اجلنسية النيجريية.

أثبتت الدراسة أن هناك جمموعة من املؤرشات التي تؤكد ضلوع التنظيم 
اإلجرامي يف جريمة املتاجرة باألطفال من اجلنسية النيجريية.

أثبتت الدراسة ضلوع األرسة كطرف ضمن أطراف التنظيم اإلجرامي.

أثبتت الدراس�ة أن التنظيم اإلجرامي  � النيجريي  � يتكون من شبكتني 
إجراميتني:

األوىل يف بل�د املص�در  � نيجريي�ا  � وتق�وم بدور اس�تئجار األطفال أو 
رشائهم من خالل االتفاق مع أرس األطفال الضحايا، ثم جتهيز األطفال، ثم 

جتهيز من ينقلهم إىل بلد املقصد  � السعودية �.

والثانية يف بلد املقصد  � الس�عودية  � وتتكون من املس�تقبل أو املش�غل 
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ومس�اعديه، وهم من يقومون بتش�غيل الطفل واس�تغالله وتوفري له السكن 
والتنقل داخل مدن اململكة.

4 . 2 . 4 أنامط اجلرائم والعنف التي تعرض هلا األطفال

أثبتت الدراس�ة أن معظم األطفال الذين ش�ملتهم الدراس�ة هم أطفال 
متاجر هبم.

اثبت الدراس�ة أن هناك نمطني من املتاجرة باألطفال نمط تقوم األرسة 
بتأج�ري أطفاهلا للمتاجري�ن، ونمط األرسة هي التي تتاجر بالطفل من خالل 

استغالهلا له.

أثبت�ت الدراس�ة أن هناك جريمة غري إنس�انية تتم ض�د بعض األطفال 
وه�ي صنع اإلعاق�ات العمدية الدائم�ة لألطفال من قبل أرسه�م لكي يتم 
رفع القيمة الس�وقية لألطفال بعد صنع تلك اإلعاقات، وهي جريمة بش�عة 
تق�رتف من قب�ل أقرب الناس هلذا الطف�ل وهي جريمة تتع�ارض مع طبيعة 
النف�س البرشية، ف�األرسة هي نبع احلن�ان لألبناء فكيف تتح�ول إىل مصدر 
للعن�ف واجلريم�ة ضد أبنائها. إن هذه اجلريمة البش�عة مل تعثر الدراس�ة عىل 
نظري�ة أو إط�ار نظ�ري يمكن من خالله تفس�ري هذه اجلريم�ة، وهي بحاجة 

لتفسري نظري سوف حتاول الدراسة تقديمه يف هناية هذا املبحث.

أثبت�ت الدراس�ة أن عددًا كبريًا من األطفال ق�د تعرضوا ألنامط متنوعة 
م�ن العنف اجلس�دي وكان أب�رز تلك األنامط )ال�رضب، والعمل القرسي، 

واإلرغام عىل ادعاء املرض، واحلجز واالعتقال(.

أثبت�ت الدراس�ة أن الغالبي�ة العظم�ى م�ن األطف�ال تعرض�وا للعنف 
اللفظي، وأبرز تلك األنامط كان )التهديد، والسب والشتم(.
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أثبت�ت الدراس�ة أن األطفال تعرضوا للعديد م�ن املخاطر خالل رحلة 
التهري�ب وبع�د وصوهل�م للمملكة العربية الس�عودية، وأب�رز تلك املخاطر 
تتمثل يف )خطر الغرق خالل رحلة التهريب البحري، اجلوع والعطش، احلر 
الش�ديد، اجلهد واإلهناك، التزاحم يف وسائل نقل املهربني، إصابات العمل، 

احلجز من قبل املهربني(.

أثبت�ت الدراس�ة أن تعام�ل رجال األمن الس�عوديني م�ع األطفال كان 
تعام�اًل ممتاز خالل عملي�ات القبض عليهم وأن األطفال مل يتعرضوا للعنف 

من قبلهم.

4 . 2 . 5 طرق وآليات استغالل األطفال

أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من األطفال يتم استغالهلم يف نشاط 
واحد فقط هو ممارسة التسول.

وهذا يعود لكون اململكة العربية الس�عودية بلدًا إس�الميًا به أطهر بقاع 
األرض احلرمان الرشيفان اللذان يقصدمها سنويًا ماليني املعتمرين واحلجاج، 
فالدين اإلس�المي حيث عىل البذل والعطاء والتصدق واإلحس�ان، واملتوقع 
م�ن األعداد الكب�رية التي تقدم للمملك�ة أن تتصدق عىل ه�ؤالء األطفال، 
عالوة عىل ما يتمتع به املجتمع الس�عودي من حس�ن خلق وحب لالحسان 
والصدق�ة ف�إن املتوقع منه أن يتص�دق عىل هؤالء األطفال املتس�ولني، وهو 
م�ا حيصل بالفع�ل فاجلميع يتصدق عىل هؤالء األطفال، فمس�تغلو األطفال 

يعرفون جيدًا طبيعة املجتمع الذي يامرسون فيه أنشطتهم اإلجرامية.

أثبتت الدراسة وجود حالة واحدة من األطفال كانت تستغل يف هتريب 
املخدرات عر احلدود السعودية اليمنية.
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وذلك يعود لكون املس�تغل جييد فن اس�تغالل ب�راءه الطفل يف توظيفها 
لصاحل�ة واحلص�ول من خالل ه�ذا الطفل عىل الس�لعة املهرب�ة بثمن زهيد، 

وبذات الوقت يضمن لنفسه السالمة من األجهزة األمنية.
أواًل: مستغلو األطفال

أثبتت الدراسة أن مجيع األطفال من اجلنسية النيجريية يتم استغالهلم من 
قبل نساء، وأهنن يستخدمن العنف بشكليه البدين واللفظي ضد األطفال.

أن الكثري من الدراسات تؤكد عىل أن النساء هن أكثر من يامرسن العنف 
ضد األطفال، مثل دراسة )منظمة الصحة العاملية، 2002م(، وكذلك دراسة 
)Fattah، 2003(، وتشري تلك الدراسات إىل أن الفرتة الطويلة التي يقضيها 
الطف�ل م�ع املرأة التي غالبًا ما تكون أمه أو مربيت�ه، وما يمكن أن يصدر عن 
الطفل من سلوكيات غري مقبولة أو مستفزة فإن ردة الفعل من طرف األم أو 

املربية تكون يف الغالب عىل شكل عنف موجه للطفل.

لك�ن يف مث�ل األطف�ال الذين طبقت عليهم الدراس�ة ف�إن احلال مغاير 
متام�ًا فامل�رأة تقوم بمجموعة متنوعة م�ن األدوار فهي املربي�ة واألم البديلة، 
واملس�تغلة واملتاج�رة واملراقبة، وكل ام�رأة لدهيا جمموعة م�ن األطفال تقوم 
باس�تغالهلم وبالت�ايل ف�إن أنامط العن�ف الذي تقوم به النس�اء جت�اه األطفال 
متن�وع ومتع�دد بتعدد تل�ك األدوار وبتعدد ع�دد األطفال الذين تس�تغلهم 
كل امرأة، فاألطفال بالنس�بة هلن س�لعة جتارية جيب أن تس�تغل لكي يتحقق 
هل�ن الربح وبالت�ايل فالعنف بنوعية البدين واللفظي هو أحد األس�اليب التي 

متارسها النساء املستغالت ضد األطفال الضحايا. 

أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى  من األطفال من اجلنسية اليمنية يتم 
اس�تغالهلم من قب�ل أحد أفراد أرسهت�م، حيث تنظر تل�ك األرس إىل أطفاهلا 
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بأهن�م مص�در رزق هلم فهم مش�اريع اقتصادي�ه ناجحة لتل�ك األرس، وهذا 
الس�لوك من قبل األرسة يمكن تفسريه من خالل نظرية القرار األرسي التي 

سبق وأن عرضنا هلا يف هذا املبحث.

أثبتت الدراس�ة أن هناك فوارق بني مس�تغيل األطفال ختتلف باختالف 
جنس�يات األطف�ال، فمس�تغلو األطفال من اجلنس�ية النيجريي�ة، يكون كل 
مس�تغل لديه جمموعة من األطفال ال يقل عددهم عن مخس�ة أطفال وكذلك 
احلال مع األطفال من اجلنسية اهلندية، وكذلك ال توجد أي صلة للقرابة بني 

األطفال ومن يقوم باستغالهلم، ما يؤكد أن هؤالء األطفال متاجر فيهم.

يف ح�ني نجد أن مس�تغيل األطفال من اجلنس�ية اليمني�ة ال يتجاوز عدد 
األطفال عند املستغل طفلني بحد أقى، كام أن هناك عالقة قرابة بني الطفل 

املستغل ومستغله فهو إما أن يكون األب أو األخ.

وبالنس�بة لن�وع  � جنس  � مس�تغيل األطف�ال فإننا نج�د أن اإلناث هن 
املستغالت يف اجلنسية النيجريية، يف حني نجد الذكور هم املستغلون يف باقي 

اجلنسيات.

أثبتت الدراس�ة أن بعض العصابات اإلجرامي�ة تقوم بتدريب األطفال 
وهتيئتهم من خالل هتريبهم للمملكة العربية السعودية أكثر من مرة ثم يقوم 

التنظيم باالتفاق مع األرسة باستحداث إعاقات عمدية لألطفال.

إذا كان التدري�ب والتهيئ�ة لألطف�ال عىل امله�ن التي حيتاج هل�ا التنظيم 
اإلجرامي يمكن أن يفهم من خالل نظريات التعلم املختلفة، إال أن السلوك 
اإلجرامي الذي يرتكب جتاه الطفل أمر مل جتد الدراسة ما يفرسه من نظريات 
أو أطر نظرية، وبالتايل فإن الدراس�ة س�وف حتاول تقديم تصور نظري يفرس 

هذه اجلريمة يف هناية هذا املبحث.
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ثانيًا:  األحياء العشوائية كنقاط رئيسة ملستغيل األطفال

أثبتت الدراس�ة أن النس�بة العظمى من مس�تغيل األطف�ال يتخذون من 
األحياء العشوائية مقار رئيسة لسكنهم وانطالقهم.

لق�د أش�ارت العدي�د م�ن الدراس�ات أن األحي�اء العش�وائية يف املدن 
احلرضي�ة غالب�ًا ما تكون مرتبطة بانتش�ار اجلريمة، وأهنا بيئة مناس�بة لتفريخ 
اإلج�رام واملجرمني، كام تعتر األحياء العش�وائية نقطة جذب للكثريين من 

أصحاب حاالت الفساد االجتامعي، واملجرمني، وخمالفي األنظمة.

وتتصف معظم املناطق العش�وائية بعدم وجود منافذ لبعض املواقع، ما 
يؤدي إىل صعوبة الوصول إليها يف احلاالت الرضورية كاإلسعاف أو اإلنقاذ 
يف حاالت احلريق أو مطاردة املجرمني، ما جيعل املناطق العشوائية بؤرًا خطرية 
لتفري�خ اإلجرام واملجرمني لبعدها ع�ن األجهزة األمنية ولصعوبة الوصول 
إليه�ا. كام يالحظ أن اخلدم�ات األمنية ال تتوفر يف معظم املناطق العش�وائية 
بالص�ورة الت�ي تتفق مع خطورة تل�ك األماكن، ويف بعض العش�وائيات قد 

يكون األمن معدومًا باعتبارها خارج املدينة )النعيم، 2004م(.

وفيام يتعلق بمستغيل األطفال واختاذ األحياء العشوائية مقرًا هلم فإن هناك 
العدي�د من العوامل التي تدفع هبم لذلك أبرزه�ا بعدهم عن رقابة األجهزة 
األمني�ة، وتواج�د ثقافة فرعية متامثلة مع ثقافاهت�م فالنيجرييون يتخذون من 
األحياء العش�وائية التي يكون غالب س�اكنيها من اجلنس�ية النيجريية مأوى 

هلم، ونفس احلال مع باقي اجلنسيات.

ثالثًا: التنقل بني مدن اململكة

أثبتت الدراس�ة أن مس�تغيل األطف�ال يقومون بنقل األطف�ال بني مدن 
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اململكة، حيث وجدت الدراسة أن هناك أطفااًل تم القبض عليهم يف الرياض 
واملدينة املنورة والطائف، وهذا يؤكد قيام مس�تغيل األطفال بنقلهم بني مدن 
اململكة هبدف توس�يع نش�اطهم اإلجرام�ي، لقد ثبت للدراس�ة أن األطفال 
الذي�ن يتخ�ذ مس�تغلوهم من حمافظ�ة جدة مق�رًا هلم أهن�م يقوم�ون بنقلهم 
ملحافظ�ة مك�ة املكرمة خالل موس�مي رمضان واحلج هب�دف رفع معدالت 

الدخل اليومي.

أثبت�ت الدراس�ة أن منطق�ة مكة املكرم�ة حتتل املرتب�ة األوىل بني مناطق 
اململكة التي ينترش فيها األطفال ضحايا التهريب واالجتار.

إن وج�ود اكر ع�دد من األطفال املهرب�ني يف منطقة مك�ة املكرمة، أمر 
له الكثري من املررات، فمعظم األطفال الذين يدخلون هتريبًا بواس�طة اجلو 
داخل�وا بحج�ة أداء فريضة العم�رة أو احل�ج، وبالتايل تواجده�م يف املنطقة 
أم�ر منطقي، عالوة عىل تواجد احلرم املك�ي الرشيف هبا عنر جاذب لكي 
جيعل من مستغيل األطفال يتمركزون يف املنطقة خصوصًا وأن النشاط الذي 
يامرس�ونه هو التسول وكذلك وجود أعداد كبرية من اجلنسيات التي ينتمون 
إليه�ا يعد أمرا مس�اعدًا هلم يف املنطقة، واحلال ينطب�ق عىل األطفال الذين تم 

هتريبهم برًا.

4 . 2 . 6  احلاضنات األفريقية و اخلطورة املستقبلية
أثبتت الدراسة وجود دور حاضنات للجالية األفريقية يف مواقع خمتلفة 

من حمافظة جدة.

وأن هذه احلاضنات هي بالكامل خمالفة لألنظمة فاملرأة التي تضع أطفاهلا 
لدي املرأة احلاضنة هي خمالفة لنظام اإلقامة � جمهولة اهلوية  � واملرأة احلاضنة 
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هي خمالفة أيضا. والطفل أيضا جمهول اهلوية )وبعض األطفال يكون جمهول 
النس�ب أو أن والده ت�م ترحيله(، أن هذه احلاضنات متث�ل خطورة اجتامعية 

وأمنية متنوعة للمملكة العربية السعودية إذا ما متت معاجلتها رسيعًا.

ف�األم البيولوجي�ة تعط�ي أذنا مس�بقًا للم�رأة احلاضن�ة يف الترف يف 
الطف�ل يف حال القبض عليها ألهنا ال تس�تطيع اصطحاب�ه معها، وبالتايل فإن 
ه�ذا الطف�ل قد يتح�ول إىل طفل تتاجر به امل�رأة احلاضنة تأج�ريًا أو بيعًا عىل 
األرايض الس�عودية، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا الطفل إذا ظل 
يف املجتم�ع الس�عودي فام ه�و مصريه، أنه يف الغالب س�وف يكون ش�خصًا 

حاقدًا عىل املجتمع ويصبح جمرمًا متمرسًا.

4 . 3 خالصة تفرس النظريات بنتائج الدراسة 
أكدت الدراس�ة يف جزئها النظري ع�ىل أن العوامل التي تودي باألفراد 
لك�ي يقع�وا كضحايا للجريمة يمكن تفس�ريها من خالل تصنيفني رئيس�ني 
األول يرك�ز عىل ال�دور الذي يقوم به الضحية يف ح�دوث الفعل اإلجرامي 
علي�ه )مدى مش�اركة الضحية يف ح�دوث الفعل اإلجرامي علي�ه(، والثاين 
يرك�ز عىل اخلصائص العامة املتعلقة بالضحي�ة والتي جتعل منه عنرًا جاذبًا 

لكي يكون ضحية سهلة االصطياد .

وم�ن خ�الل عرضن�ا لنتائ�ج ه�ذه الدراس�ة فإنه يتض�ح لنا بج�الء أن 
التصني�ف األول وهو  )مدى مش�اركة الضحية يف حدوث الفعل اإلجرامي 
عليه( يعد حمدودًا فلم تعثر الدراس�ة بني احلاالت املدروس�ة سوى عىل عدد 
س�بع حاالت كان هلا دور حمدود ج�دًا يف وقوعهم كضحايا جلريمة التهريب 
البرشي، وق�د مثلت هذا االجتاه احلاالت التالية : )احلالة رقم 16( و)احلالة 
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رق�م 17(، و)احلال�ة رق�م 19(، و)احلال�ة رق�م 26(، و)احلال�ة رقم 27(، 
و)احلالة 29(، و)احلالة رقم 31(.

هذه احلاالت يمكن أن تنطبق عليها املفاهيم املرتبطة بمدى مس�امهتهم 
يف وق�وع اجلريمة جتاهه�م، مثل مفه�وم الضحية املتهور، ومفه�وم الضحية 
املس�هل، وكذلك مفهوم الضحية املولع باالكتساب، فقد كان لكل حالة من 
احلاالت املذكورة دور أو مس�امهة يف وقوع الفعل اإلجرامي جتاهه، وتنطبق 
املفاهيم التي ذكرت عليهم ، لكن هذا الدور اليمكن حّتييده وعزله عن باقي 
اخلصائ�ص العام�ة التي يتمي�ز هبا األطف�ال الضحايا فهي تتفاع�ل وتتقاطع 
معها يف العديد من العوامل التي تسهم يف إيقاعهم كضحايا جلريمة التهريب 

واالجتار باألطفال.

وبالتايل فإنه يمكن التأكيد عىل أن هنالك مس�امهة لألطفال يف وقوعهم 
كضحايا هلذه اجلريمة إال أن هذه املس�امهة ترتبط أساس�ا باخلصائص العامة 
لألطف�ال الضحاي�ا املرتبط�ة بطبيع�ة املرحل�ة العمري�ة  � مرحل�ة الطفولة � 
وخصائصه�ا، وتل�ك اخلصائ�ص املتعلق�ة بالبيئ�ة االجتامعي�ة واالقتصادية 

واألرسية لألطفال .

وفيام يتعل�ق بالتصنيف الثاين املتعلق باخلصائص العامة لألطفال والتي 
جتعل منهم يقعون كضحايا للجريمة، فقد أثبتت الدراسة أن هذه اخلصائص 
هل�ا دور كب�ري وب�ارز يف جع�ل األطفال يقع�ون ضحاي�ا جلريمت�ي التهريب 
الب�رشى واالجتار، حيث كانت واضحة عىل مجيع احلاالت املدروس�ة، وهي 
ترتبط بمفهومي الضحية الريء، والضحية املتاح الذي سبقت اإلشارة إليه 

يف الفصل النظري من هذه الدراسة .

وم�ن خ�الل ما تم عرضة ف�إن نتائج الدراس�ة تؤكد ع�ىل أن التصنيف 
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العلم�ي املتوافق م�ع حاالت األطفال يف هذه الدراس�ة يتوافق مع التصنيف 
ال�ذي يؤكد ع�ىل أن هنالك خصائص بيولوجي�ة أو ديموجرافية اجتامعية أو 
اقتصادية أو نفسية  جتعل بعض األفراد يكونون أكثر عرضة للوقوع كضحايا 
للجريمة، واخلصائص التي متيز هبا األطفال يف هذه الدراسة هي من العوامل 

البارزة التي جعلت منهم يقعون كضحايا جلريمة التهريب واالجتار.

وبالتايل فإن الدراسة تؤكد أنه رغم وجود مسامهة لألطفال يف وقوعهم 
كضحاي�ا للجريم�ة إال أن هذه املس�امهة ترتبط يف األس�اس بطبيع�ة املرحلة 
العمري�ة لألطفال التي تتميز بقلة الوع�ي واإلدراك وعدم القدرة عىل تقدير 
املواقف التي يضع الطفل نفسه فيها ، فاألطفال ليسوا مكتميل النمو اجلسدي 
والعقيل واالنفعايل حتى يمنكن لنا اعتبارهم ضحايا مشاركني أو هلم دور يف 

حدوث الفعل اإلجرامي جتاههم .

وعند حماولة تقديم تفس�ريات نظري�ة للعوامل التي تودي باألفراد لكي 
يقعوا كضحايا للجريمة فقد عرضت الدراسة يف جزئها النظري أربع نظريات 
اعترهت�ا الدراس�ة من النظريات التي من املمكن أن تس�هم يف تقديم تفس�ري 
علمي نظري ملوضوع الدراس�ة احلالية  وقد وجدت الدراس�ة أن بعض هذه 
النظريات قدمت بالفعل بعض التفس�ريات النظري�ة اجلزئية لوقوع األطفال 
كضحاي�ا جلريمت�ي التهريب واالجت�ار، وبذات الوقت وجدت الدراس�ة أن 
بعض هذه النظريات مل تستطع تفسري هذه الظاهرة، وسوف تعرض الدراسة 
ل�كل نظرية من تلك النظري�ات كاًل عىل حدة وحتدد اجلوانب التفس�ريية هلا 
واجلوانب التي مل تغطها  هذه النظرية يف جمال تفس�ري الظاهرة املدروس�ة عىل 

النحو التايل :
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4 . 3 . 1 نظرية النشاط الرتيب

ع�ىل الرغ�م من أن هذه النظرية م�ن النظريات التي يمك�ن أن تفرس لنا 
العوامل التي جتعل من األفراد يقعون كضحايا للجريمة، إال أن هذه النظرية 
مل تق�دم لنا تفس�ريًا واضحًا حيدد لنا كيفية وقوع األطف�ال كضحايا جلريمتي 
هتري�ب األطف�ال واالجتار هبم، حيث تنطل�ق هذه النظرية من مقولة رئيس�ة 
تتمث�ل يف أنه البد من توافر ثالث�ة رشوط حلدوث الفعل اإلجرامي ) املجرم 
ذو الرغب�ة اإلجرامي�ة، اهلدف املناس�ب، غي�اب الرقابة ( أو بص�ورة أخرى 

وجود هدف مناسب، وجود دوافع إجرامية، نقص احلامية لألفراد.

وعند حماولة تفس�ري وقوع األطفال ضحاي�ا جلريمتي التهريب واالجتار 
م�ن خ�الل هذه النظري�ة، فقد تبني لنا أن ه�ذه النظرية اليمك�ن أن تفرس لنا 
تفس�ريًا واضحًا لوقوع األطف�ال كضحايا جلريمتي التهري�ب واالجتار، فقد 
أثبت�ت الدراس�ة أن األرسة ه�ي التي ترتكب هاتني اجلريمت�ني ضد أطفاهلا،  
)واألرسة  يف الغال�ب ال متتل�ك الرغب�ة اإلجرامية (، ك�ام أهنا ترتكب يف ظل 
وج�ود الرقابة األرسية وبموافق�ة واطالع وتأييد  من هذه األرسة )وليس يف 
غياب الرقابة أو احلراس�ة(، وعليه فقد أثبتت هذه الدراس�ة أن اجلريمة متت 
يف ظ�ل غي�اب رشطني من رشوط توافرها بحس�ب نظرية النش�اط الرتيب، 
وعلي�ه ف�إن هذه النظرية غري قادرة عىل تفس�ري العوامل الت�ي جتعل األطفال 
يقعون كضحايا جلريمتي التهريب واالجتار، لكنها تتناس�ب مع تفسري بعض 

اجلرائم األخرى.
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4 .  3 . 2 نظرية أسلوب احلياة
تنطل�ق هذه النظرية من أن احتامالت وقوع الفرد ضحية للجريمة تعود 
إىل ثالثة عوامل رئيس�ة هي: أس�لوب احلياة الذي يتبعه الفرد، األش�خاص 

الذين خيتلط بعضهم ببعض، األشخاص الذين يكون الفرد معرضا هلم.

 Garofalo,( ث�م عدل�ت ه�ذه النظرية م�ن ط�رف الباح�ث جارفال�و
1987( حي�ث أض�اف إليه�ا ثالثة متغريات أخ�رى، وه�ي: ردة الفعل جتاه 
الفع�ل اإلجرامي، جاذبية اهلدف  � مدى جاذبية الضحية املس�تهدف للفعل 

اإلجرامي-، واالختالفات الفردية.

ه�ذه املتغريات الت�ي أضافها جارفالو، أضافت بع�د البناء االجتامعي إىل 
هذه النظرية، حيث ذهب للتأكيد عىل أن بعض األفراد قد يسلكون نمطًا معينًا 
يف احلي�اة دون رغبته�م، وأن بعض األفراد قد ال خيتارون أماكن بعينها للعيش 
فيها بمحض إرادهتم بل تفرض عليهم فرضًا  � نتيجة لعوامل متنوعة -، ومن 
ث�م يفرض عليهم أس�لوب احلياة الس�ائد فيه�ا من دون رغبة مس�بقة منهم يف 
اتباع هذا األس�لوب م�ن احلياة. وأن األفراد نظ�رًا الختالفاهتم الفردية تكون 

هلم ردود أفعال خمتلفة جتاه األفعال اإلجرامية.

إن هذه النظرية يمكن أن تكون مفيدة يف تفس�ري وقوع األفراد كضحايا 
للجريم�ة يف ح�االت متباين�ة، ولكنه�ا ال تق�دم لن�ا تفس�ريًا كلي�ًا للظاه�رة 
املدروس�ة، فهي تقدم لنا تفسريًا يف جانبني األول يتمحور يف مقولة النظرية ) 
جاذبية اهلدف ( واألطفال بحكم خصائصهم وبحكم األهداف التي يرجتيها 
منه�م املجرم�ون يعترون عن�ارص جاذبه هل�م، ويف هذه الدراس�ة اتضح أن 
اجلاذبية التي يتمتع هبا األطفال واألهداف التي يس�عى املتاجرون للحصول 
عليه�ا من خالهلم، هي التي تدفع باملتاجرين للبحث عن ضحايا  �أهداف-
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مناس�بة م�ن األطفال، لكن ه�ذه النظرية تتوقف عند هذا احل�د وال تقدم لنا 
تفسريًا للكيفية التي حيدث من خالهلا التفاعل بني اجلاين والضحية والكيفية 
الت�ي يت�م من خالهل�ا حدوث الفع�ل اإلجرامي الت�ي متثل حم�ور اهتاممنا يف 
ه�ذه الدراس�ة. والثاين: هو األش�خاص الذين يكون معرضًا هل�م الطفل أو 
خيتل�ط هبم، وهذا اجلانب من النظرية يفرس لنا تلك املخاطر التي يتعرض هلا 
األطف�ال الذين خاضوا جترب�ة رحلة التهريب البح�ري أو الري، فاألطفال 
الذي�ن ركب�وا يف املراك�ب البحرية )احل�االت 16، 17، 19( فه�م تعرضوا 
واختلط�وا خ�الل رحلة التهريب هذه بعصابة إجرامي�ة وكان من املمكن أن 
يكون�وا ضحاي�ا ألنواع متنوع�ة من اجلريم�ة، إال أن أحدًا منه�م مل يذكر أنه 
تعرض لنمط إجرامي معني، كذلك فإن هنالك جمموعة من األطفال ضحايا 
التهريب تعرضوا واختلطوا بعصابات إجرامية متتهن هتريب البرش وتعرضوا 
لالحتجاز والتهديد من قبلهم. لكن هذه النظرية مل تفرس لنا التفاعالت التي 
تت�م ب�ني الضحايا واجلن�اة ، والكيفية التي يت�م هبا وقوع الفع�ل اإلجرامي، 
وأنامط اجلريمة التي من املمكن حدوثها، كام أهنا مل حتدد لنا درجات التعرض 
لألشخاص والكيفية التي يتم من خالهلا هذا التعرض، كام أهنا مل حتدد ماهو 

االختالط وما نوعه وكيف يتم بني اجلاين والضحية.

وعليه فإن هذه النظرية تقدم تفس�ريًا حمدودًا وال تفرس لنا باقي جوانب 
الظاهرة املدروسة.         

4 . 3 . 3  نظرية القرار األرسي

تش�ري ه�ذه النظري�ة إىل: » ك�ون الطفل مس�لوب اإلرادة وال يس�تطيع 
تقرير مصريه بنفسه، وأن األبوين يقرران عنه بام يتوافق مع مصاحلهام وخيدم 
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وحيقق رغباهتام دون أن يضعا يف احلسبان مدى تأثري ذلك القرار عىل مستقبل 
وإمكاني�ة اإلرضار بمصاحل�ه« وانطالقًا من هذا االجتاه ف�إن األرس تنظر إىل 
األطف�ال ع�ىل أهنم أعضاء مس�اعدون وفاعلون يف األرسة م�ا يعطيهم أمهية 
أكر، ويدفع هذا االجتاه األرس إىل النظر لألطفال عىل أهنم مشاريع استثامرية 

ملستقبل األرس.

قدم�ت هذه النظرية تفس�ريًا ملا تق�وم به ارس األطف�ال ضحايا التهريب 
واالجت�ار م�ن الدف�ع بأطفاهلم خل�وض رحالت التهري�ب اخلط�رة أو القيام 
بتأجريه�م ملن يقوم باس�تغالهلم يف س�بيل حص�ول األرسة ع�ىل عائد مادي 
من جراء ذلك، فالغالبية العظمى من أفراد عينة الدراس�ة أكدت أن هتريبهم 
ت�م بموافق�ة أرسه�م، وأن بعضه�م أرسه�م قام�ت بتأجريهم مل�ن يقومون 
باس�تغالهلم يف مقابل حصول األرسة عىل عائد مادي، وأن بعض األرس هي 
التي تقوم بتهريب أطفاهلا وتقوم باستغالهلم، فهذه األرس تنظر لألطفال عىل 

أهنم مشاريع اقتصادية ربحية لألرسة.

وعىل الرغم من أن الدراس�ة تعتر هذه النظرية مهمة ومفيدة يف تفس�ري 
دور األرسة يف عملية إيقاع األطفال كضحايا للجريمة، إال أن هذه النظرية مل 
تقدم تفس�ريًا وافيًا للظاهرة حمل الدراسة، فهي مل حتدد لنا العوامل التي تدفع 
ب�األرسة لكي تفك�ر يف مصاحلها وتغفل مصلحه أطفاهل�ا، كام أهنا مل حتدد لنا 
درج�ات الرضر وأش�كال هذا الرضر وحدوده بالنس�بة   لألطفال، وكذلك 
املصال�ح الت�ي حتص�ل عليها األرسة، ك�ام أهنا مل حت�دد أنواع تل�ك القرارات 

األرسية وماهي حدودها.



285

4 . 3. 4  نظرية االختالط التفاضيل الدوين سذرالند
تؤك�د ه�ذه النظري�ة ع�ىل دور اجلامع�ة يف تفس�ري الس�لوك اإلجرامي أو 
املنح�رف، ك�ام تؤكد عىل دور تناق�ل األفكار واالجتاهات ع�ن طريق التفاعل 
االختالطي ، فاالختالط باجلامعات املنحرفة  يساعد بشكل مبارش عىل االقتناع 

ثم االتباع ألفكارها، ومن ثم مبارشة السلوك املتناسب مع تلك األفكار.
وهذه النظرية تفرس لنا جزءًا من الظاهرة املدروسة وهم األطفال الذين 
كان�وا خيالط�ون أطفااًل س�بق وأن خاضوا رح�الت هتريب م�ن بلداهنم إىل 
بل�دان أخرى، ومن خالل هذه املخالطة تأث�ر هبم هؤالء األطفال من خالل 
أفكاره�م والصور اجلميلة التي يرس�موهنا هلم عن رحل�ة التهريب والعيش 
يف جمتم�ع مغاير، وأق�دم هؤالء األطفال ع�ىل خوض هذه التجرب�ة متأثرين 
بمخالطته�م هبؤالء األطف�ال، اال أن هؤالء األطفال عددهم بس�يط جدًا ال 

يتجاوز مخس حاالت.
وعليه فإن هذه النظرية قدمت تفس�ريًا جلزء بسيط من هذه الظاهرة، ومل 

تقدم تفسريًا شاماًل لكل جوانب الظاهرة حمل الدراسة.
وبن�اء عىل ما تم عرضه ونقده تس�تطيع هذه الدراس�ة أن تقدم نموذجًا 
تفس�رييًا مس�تخلصًا من نتائج هذه الدراسة يف حماولة لتفس�ري تلك العوامل 
الت�ي جتعل م�ن األطفال يقعون ضحاي�ا جلريمة التهري�ب واالجتار، وحتديد 
دور األرسة يف ذلك، لقد وجدت الدراسة أن الظاهرة األبرز يف هذه الدراسة 
والت�ي مل تق�دم األطر النظرية تفس�ريًا واضحًا هلا، هي كيف تش�ارك األرسة 
يف اجلريم�ة ضد أطفاهلا، وكي�ف وملاذا تتاجر األرسة بأطفاهل�ا، وكيف تتآمر 
م�ع املتاجرين باألطف�ال ضد أطفاهلا وتق�وم بصنع اإلعاق�ات العمدية هلم، 
والدراس�ة حتاول تفس�ري ذلك من خالل نموذج نظري تفسريي أطلقنا عليه 

»نموذج التآمر األرسي«.
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نص نموذج التآمر األرسي »يف ظل ظروف أرسية و اجتامعية واقتصادية 
قاسية لألرسة، ويف ظل تقديم مغريات مادية ومعنوية من املتاجرين باألطفال 
لألرسة، فإن األرسة تتآمر فيام بينها وبني املتاجرين عىل أحد أطفاهلا لكي تقدمه 
كضحية للمتاجرين، يف س�بيل حصوهلا عىل بعض العوائ�د املادية أو املعنوية، 
ث�م تتآمر األرسة مع املتاجري�ن مرة أخرى عىل الطفل الضحي�ة لتنفيذ جريمة 
اإلعاق�ة العمدية ضد الضحية، يف س�بيل حصول األرسة عىل عائد مادي أكثر 

من السابق«.

إن الفكرة الرئيس�ة التي تطرحها الدراس�ة من خالل هذا النموذج النظري 
ه�ي أن هنال�ك خصائ�ص اجتامعي�ة واقتصادية تتمي�ز هب�ا األرسة املتآمرة هذه 
اخلصائص تتفاعل مع مغريات املتاجرين باألطفال، فينتج عن ذلك أن تضحي 
األرسة بأح�د أطفاهلا لكي يكون ضحية ملتاجرين يقوم�ون بتهريبه واالجتار فيه 
خارج بلده، ثم بعد عودة هذا الطفل إىل أرسته وقد تم تدريبه من قبل املتاجرين 
فإن املتاجرين عرفوا أن هذا الطفل لديه إمكانات ال تتوفر لدى غريه من األطفال 
يف فنون ممارسة التسول وإتقان اللهجة املحلية ومواقع العمل، إال أن هذا الطفل 
تنقصه اإلعاقة لكي يكون س�لعة مربحة للمتاجرين، فالطفل املعوق   واملدرب 
يف مهنة التس�ول يوفر دخاًل عالي�ًا للمتاجرين به، لذلك فإن املتاجرين يعاودون 
الك�رة لك�ي يتآمروا م�ع األرسة ضد هذا الطف�ل الضحية، فيقنع�وا األرسة بأن 
هذا الطفل  � الضحية � هو من س�وف يوفر هلم دخاًل عاليًا أذا ما تم صنع إعاقة 
عمدي�ه له، وقد يدفع املتاجرون مبالغ نقدي�ة مقدمًا لذلك، عندها تتآمر األرسة 
وختطط لصنع اإلعاقة هلذا الطفل، ويتم تسليمه للمتاجرين مرة أخرى لكي يتم 
هتريب�ه واالجتار به خارج بل�ده، طمعًا من األرسة يف العائ�د املادي الكبري الذي 

وعد به املتاجرون ) انظر الشكل رقم 1 (.
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الشكل رقم ) ا (
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وتؤك�د فكرة هذا التفس�ري النظ�ري عىل أن هنالك خصائ�ص تتميز هبا 
األرسة املتآمرة أبرزها ماييل:

1 � الفقر الشديد.
2   اجلهل واألمية.

3 � كر حجم األرسة.
4 � إمهاهلا لألطفال.

4 �  أرسة مستقرة نسبيًا.
5 � لدهيا ثقافة هامشية ترتبط باملجتمع الذي ينتمون إليه.

كام أن هنالك خصائص للمجتمع الذي تنتمي له هذه األرسة:
1 � تنتم�ي لدول تتميز بالفقر وارتفاع نس�بة األمية وانخفاض معدالت 

التنمية.
2 � تنتمي ملجتمعات حملية قروية فقرية.

3 � تنتمي لدول ترتفع فيها معدالت الفساد اإلداري.
4 � تنتمي لدول تنشط فيها العصابات اإلجرامية التي تتاجر با األطفال.

نستخلص من هذا التصور النظري أن العصابات اإلجرامية التي تتاجر 
باألطفال تستهدف أرسًا  معينة تتميز بالفقر واجلهل وكر حجم األرسة )توفر 
األطف�ال(، وتس�تغل ظروف الفقر الش�ديد وتقدم هلم العدي�د من املغريات 
املادي�ة واملعنوية يف س�بيل إقناع تلك األرس بتأج�ري أحد أطفاهلا هلم يف مقابل 
عائ�د مادي يت�م االتفاق عليه مس�بقًا، ويف ظل ظروف الفق�ر واجلهل الذي 
تتميز به تلك األرس ووجود ثقافة القبول لدهيم فإهنا تتآمر مع املتاجرين عىل 

أحد أطفاهلا، لكي جتعل منه طفاًل متاجرًا فيه. 
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والدراس�ة تؤكد هذا النموذج ينطبق عىل مجيع حاالت األطفال املتاجر 
هب�م من اجلنس�ية النيجريي�ة، كام أن�ه ينطبق عىل مجي�ع األطف�ال الذين تقوم 
أرسهم بتأجريهم لألشخاص الذين يمتهنون استغالل األطفال، إال أن ثقافة 
التش�ويه العم�دي لألطفال ما زال�ت غري منترشة لدى باقي اجلنس�يات التي 
طبقت عليها الدراس�ة، غري أن هنالك احتاملية لوجود حاالت مش�اهبةلدى 
اجلنس�يات اهلندية فهن�اك مؤرشات تؤك�د أن هنالك ثقافة ل�دى العصابات 
اإلجرامي�ة التي متتهن االجتار باألطفال اهلنود هبدف اس�تغالهلم يف التس�ول 

تعتمد عىل تشويه األطفال وصنع إعاقات عمديه هلم.

من املهم أن تؤكد الدراسة عىل أهنا مل تستطع أن جتد تفسريًا علميًا منطقيًا 
يوضح العوامل املتنوعة التي تدفع باألرس لكي تقوم باستغالل طفل أو اكثر 
من أبنائها)باس�تثناء عامل الفقر( وماهي املعايري التي حتددها األرسة للطفل 

املستغل من قبلها أو الطفل الذي ترشحه للمتاجرين.
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نتائج الدراسة وتوصياهتا
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5 . نتائج الدراسة وتوصياهتا

5 . 1  النتائـج 

أبرز نتائج الدراسة

توصلت الدراس�ة للعديد من النتائج املهمة جاءت متوافقة مع أهداف 
الدراس�ة وتس�اؤالهتا، إال أهنا توصل�ت للعديد من النتائ�ج املهمة األخرى 
ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة والتي سوف نعرضها عىل النحو التايل:

النتائج املتعلقة بأهداف الدراسة وتساؤالهتا
أب�رز العوام�ل الت�ي جعلت م�ن األطفال املهرب�ني إىل اململك�ة العربية 

السعودية يقعون ضحايا جلريمة التهريب:   
1 � لألرسة دور كبري ورئيس يف هتريب أطفاهلا واملتاجرة هبم.

2 � الفقر من أبرز العوامل املسامهة يف هتريب األطفال واالجتار هبم.
3 � اجلهل عامل مهم يف املسامهة يف هتريب األطفال واالجتار هبم.

4 � إن جلامع�ة الرفاق دورًا يف املس�امهة يف جعل بع�ض األطفال يقعون 
كضحايا للتهريب.

5 � إن األطف�ال الذك�ور ه�م األكثر وقوع�ًا كضحاي�ا جلريمتي هتريب 
األطفال واالجتار هبم.

6 � الغالبي�ة العظم�ى من األطفال ضحايا التهري�ب واالجتار قدموا من 
قرى ومدن صغرية.
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7 � هنالك دور فاعل للمهربني واملتاجرين باألطفال يف تزايد حجم هذه 
اجلرائم، من خالل تقديمهم مغريات ألرس األطفال.     

االنعكاسـات واملخاطـر التـي تعرض هلـا األطفـال املهربـون للمملكة 
العربية السعودية:

أثبتت الدراس�ة أن األطفال تعرضوا للعديد من أنامط العنف واملخاطر 
خ�الل رحل�ة التهريب وبعد أن وصل�وا إىل اململكة العربية الس�عودية وكان 

ابرز تلك املخاطر والعنف هي ما ييل:
1 � تع�رض األطف�ال جلريم�ة التش�ويه العم�دي هل�م من خ�الل صنع 
اإلعاقات العمدية هلم من قبل األرسة بمشاركة التنظيم اإلجرامي.
2 � تع�رض األطف�ال ألنامط متنوعة م�ن العنف الب�دين اللفظي أبرزها 

الرضب، والشتم والتهديد من قبل مستغليهم.
3 � تع�رض األطفال للعديد من املخاطر خ�الل رحلتي التهريب الرية 
والبحري�ة، أبرزها اجلوع والعطش واخلوف، والتزاحم يف وس�ائط 

النقل التي يستخدمها املهربون.
4 � تعرض األطفال لإلجهاد والتعب واإلعياء من جراء السري ملسافات 
طويل�ة وتعرضه�م لدرج�ات عالية من احل�رارة، وكذلك ممارس�ة 

العمل يف ظل ظروف جوية شديدة احلرارة.
5�  تعرض األطفال للمرض وللحوادث املرورية.

الطـرق واآلليات التـي يتم من خالهلا هتريب األطفـال للمملكة العربية 
السعودية

أثبتت الدراسة أن هناك جمموعة من الطرق واآلليات التي يتم من خالهلا 
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هتري�ب األطفال، حيث يتم هتريب األطفال بواس�طة اجلو والر والبحر، إال 
أن كل أس�لوب هتري�ب له طرقه املختلف�ة عن اآلخر، كام أن هناك ش�بكات 
إجرامي�ة متته�ن هتريب األطفال إىل اململك�ة العربية الس�عودية، كام أن هناك 

شبكات لتهريب البرش داخل القرى واملدن السعودية.

وسوف نعرض إلبراز تلك النتائج املتعلقة هبذا اجلانب يف ما ييل:
1 � الغالبية العظمى  من األطفال املهربني إىل اململكة العربية الس�عودية 
ت�م هتريبهم بواس�طة اجلو، وتم اس�تغالل تأش�رييت احل�ج والعمرة 
لتهريبه�م، ويليه�م يف الرتتي�ب األطف�ال الذين تم هتريبه�م برًا، يف 
ح�ني جاءت نس�بة األطفال الذين ت�م هتريبهم بواس�طة البحر أقل 

نسبة بني األطفال الذين تم هتريبهم إىل اململكة العربية السعودية.
2 � أن األطف�ال الذي�ن تم هتريبهم جوًا حيرضون م�ع مهرب أو متاجر، 
يك�ون قد ق�ام بتزوير وثائقهم م�ن البلد الذي قدموا من�ه مدعيًا أن 
ه�ذا الطف�ل � املهرب  � ابنه، لكي يكون دخول�ه إىل اململكة العربية 

السعودية رسميًا وقانونيًا.
3 � أن الغالبية العظمى من األطفال املهربني إىل اململكة العربية السعودية 

برًا عروا احلدود الرية السعودية اليمنية مشيًا عىل األقدام.
4 � األطف�ال الذي�ن ت�م هتريبه�م بح�رًا ق�د دخل�وا إىل اململك�ة العربية 
السعودية عر الشواطئ اجلنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية.
5 � أثبت�ت الدراس�ة وج�ود مهرب�ني برشي�ني داخ�ل اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية، وأن هؤالء املهربني هلم ش�كالن ش�كل فردي عشوائي 

غري منظم، وآخر منظم.  
6 � وج�دت الدراس�ة أن التزوي�ر عامل مهم من العوام�ل التي يلجأ هلا 
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املهربون يف هتريب األطفال من خارج اململكة إىل اململكة، ولتهريب 
األطفال بني مدن اململكة.

املـؤرشات الدالـة عىل وجود تنظيـم إجرامي يقف خلـف جريمة هتريب 
األطفال واالجتار هبم

أثبتت الدراس�ة وج�ود جمموعة من املؤرشات الدال�ة عىل وجود تنظيم 
إجرام�ي يق�ف خلف هتريب األطف�ال واالجتار هبم من نيجريي�ا إىل اململكة 

العربية السعودية. 

لق�د كان�ت أبرز امل�ؤرشات الدال�ة عىل ضلوع ه�ذا التنظي�م يف هتريب 
األطف�ال واالجت�ار هب�م هو توزيع وانتش�ار أعضاء ه�ذا التنظي�م فمنهم من 
يذه�ب لألرس الفقرية ويؤمن األطف�ال للتنظيم اإلجرامي وآخرون يقومون 
بتجهيز الوثائق وإعداد الطفل للتهريب، وآخرون يقومون بدور النقل )نقل 
الطف�ل من بلد املصدر إىل بل�د املقصد( وأخريات يس�تقبلن األطفال يف بلد 

املقصد.
أبرز األعامل  التي يوجه األطفال ملامرستها

أثبتت الدراسة أن هناك عماًل رئيسًا وشبه وحيد يوجه األطفال ملامرسته 
وهو القيام بأعامل التسول.

كام أثبتت الدراس�ة أن العائد املادي الذي حيصل عليه الطفل يأخذه منه 
املتاج�ر بالطفل، وه�ذا املتاجر غالبًا ما يكون ش�خصًا من خارج األرسة قام 
باستئجار هذا الطفل من أرسته للمتاجرة به، وقد يكون هذا املتاجر هو أحد 

أفراد أرسة الطفل املتاجر به.
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النتائج اإلضافية التي وجدهتا الدراسة:
1 � أثبت�ت الدراس�ة أن اجلنس�ية النيجريية هي أكثر جنس�يات األطفال 

الذين يتم االجتار فيهم.
2 � وجدت الدراسة أن اجلمهورية اليمنية متثل بلدًا مصدرًا � وبلد عبور  

ومرور  � لألطفال الذين يتم هتريبهم للمملكة العربية السعودية.
3 � أن األحي�اء الش�عبية يف حمافظ�ة ج�دة تعد بؤرًا إجرامي�ة للمتاجرين 

باألطفال.
4 � وج�دت الدراس�ة أن الغالبي�ة العظمى من األطف�ال املتاجر هبم من 

اجلنسية النيجريية هم أطفال  معوقون.
5 � هناك ظاهرة تنبئ بخطر مستقبيل حول االجتار باألطفال وهي ظاهرة 

احلاضنات األفريقية.
� أثبت�ت الدراس�ة وج�ود جمموع�ه م�ن النق�اط الرئيس�ة للمهربني    6
البرشي�ني داخل اململكة العربية الس�عودية، وأن ه�ذه النقاط ينترش 

هبا سامرسة ومهربون للبرش.
7 � وج�دت الدراس�ة أن مس�تغيل األطفال م�ن اجلنس�ية النيجريية هن 

سيدات.
� أثبت�ت الدراس�ة أن هناك س�هولة يف هتريب األطف�ال بني اململكة    8

العربية السعودية واجلمهورية اليمنية عر احلدود الرية.
9 � أن مفه�وم االجت�ار باألطفال م�ازال مفهومًا جيهله الكث�ري من أفراد 

املجتمع .



298

5 .2 التوصيــات
يف ض�وء نتائ�ج الدراس�ة امليداني�ة فإن الدراس�ة ت�ويص بمجموعة من 

التوصيات العملية والعلمية عىل النحو التايل: 

5 . 2 . 1 التوصيات العملية:
1 � إجياد آلية اجتامعية وقانونية يتم من خالهلا حتديد مفهوم واضح حيدد 
احلاالت التي يمكن اعتبارها متاجرة يف األطفال، ومن خالل ذلك 
يتم سن قوانني تتوافق مع هذا املفهوم من حيث التجريم والعقوبة.
2 � تفعي�ل التعاون الدويل بني البل�دان التي تعد بلدانًا مصدرة لألطفال 
املهرب�ني واملتاج�ر هبم، والبل�دان التي تعتر بل�دان مقصد أو عبور 
هل�ؤالء األطف�ال، ب�ام من ش�أنه أن حيمى ه�ؤالء األطف�ال من هذه 

اجلريمة، وحيد من استغالهلم واالجتار هبم. 
3 � تفعي�ل دور وس�ائل اإلع�الم للتنبي�ه بخط�ورة ه�ذه الظاه�رة ع�ىل 
األطف�ال وعىل دول املصدر واملقص�د، والتعريف هبذه الظاهرة من 
حيث املاهية والطرق التي يتم هبا استغالل األطفال واالجتار هبم . 

4 �  تفعيل دور املواطن من خالل تبني املؤسسات الرسمية ذات العالقة  
حلم�الت توعوي�ة إعالمي�ة تتضافر م�ع التوعي�ة اإلعالمية، هبدف  

تعاون املواطنني يف احلد من هذه الظاهرة واملسامهة يف مكافحتها .
5 � إنشاء جلنة وطنية ملكافحة هتريب األطفال واالجتار هبم، ترشف عىل 

هذه اللجنة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتامعية.
6 � رضورة تنسيق اجلهود األمنية داخل اململكة العربية السعودية وتفعيلها 
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للحد قدر اإلمكان من ظاهرة مهريب البرش املحليني وذلك من خالل 
االس�تعانة باخلراء األمنيني ومدهم باآلليات املناسبة وأجهزة حتديد 
املواق�ع والطائ�رات العمودية واختيار عدد مناس�ب ومؤهل ملحاربة 

هذه الظاهرة وخصوصًا يف املناطق اجلنوبية الغربية من اململكة.
7 � تفعيل عمل رجال حرس احلدود عىل طول احلدود السعودية اليمنية 
هب�دف حماربة ظاهرة هتري�ب األطفال خصوصًا والتهريب بش�كٍل 

عام.
8 � ربط القادمني ألداء العمرة واحلج وبرفقتهم أطفال بسفارات بلداهنم 
بحيث تكون السفارة هي املسؤولة عنهم وعن أطفاهلم منذ دخوهلم 
للمملكة وحتى انتهاء فرتة أداء الفريضة هبدف القضاء عىل ظاهريت 

هتريب األطفال واالجتار فيهم والتخلف عقب أداء الفريضة.

5 . 2 . 2 التوصيات العلمية:
1 � رضورة إجراء  دراسات تسهم يف الكشف عن تلك العوامل املتنوعة 
بخ�الف الفقر التي تدفع باألرس لكي تقوم باس�تغالل طفل أو اكثر 
م�ن طفل م�ن أبنائها، وحت�دد املعايري الت�ي حتدده�ا األرسة للطفل 

املستغل أو املتاجر به.
2 � رضورة التوسع يف الدراسات العلمية التي تركز عىل األطفال ضحايا 
اجلريمة عموم�ًا وضحايا التهريب واالجتار عىل وجه اخلصوص يف 

الوطن العريب.
3 � إجراء دراس�ات عىل األش�خاص الذين يمتهن�ون االجتار باألطفال 

واستغالهلم.
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املصادر واملراجع

أواًل: املراجع العربية
إقليعـي، عـادل ) 2009م( التس�ول ب�ني ال�رشع والع�ادات، جمل�ة الوع�ي 

اإلسالمي، الكويت، 2009/4/20م، العدد 524، ص18. 
األمم املتحدة ) 2006م( هتريب املهاجرين واالجتار بالبرش يف الرشق األوسط 
وش�امل أفريقيا، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة ، 

املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا، القاهرة . 
األمم املتح�دة )1989(اتفاقية حقوق الطفل .وحدة حقوق اإلنس�ان .بعثة 

األمم املتحدة يف السودان .اخلرطوم .
األمـم املتحـدة )2008م( اتفاقية حقوق الطف�ل  � الروتوكول االختياري، 
 )crc/c/opsc/kwt/co/1( ال�دورة الس�ابعة واألربع�ون، الوثيق�ة

منشورة يف 18 فراير 2008م.
األمـم املتحدة، املكتب املعني باملخـدرات واجلريمة )2003م( منتدى حول 

اجلريمة والفساد، املجلد 3، العددان األول والثاين، نيويورك.
األمـم املتحدة، املكتب املعني باملخـدرات واجلريمة )2004م( اتفاقية األمم 
املتح�دة ملكافح�ة اجلريم�ة املنظمة ع�ر الوطني�ة والروتوكوالت 

امللحقة هبا، نيويورك.
األمـم املتحـدة، املكتـب املعنـي باملخـدرات واجلريمـة )2004م( األدل�ة 
الترشيعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة عر الوطنية 

والروتوكوالت امللحقة هبا، نيويورك. 
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األمـم املتحـدة، املكتـب املعنـي باملخـدرات واجلريمـة )2006م( االجت�ار 
باألشخاص وهتريب املهاجرين يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

القاهرة.
البـار، أسـامة فضـل )1422ه( تطور خدمات احلج يف عه�د خادم احلرمني 

الرشيفني، معهد خادم احلرمني ألبحاث احلج، مكة املكرمة.
البخـاري، حممـد بن إسـامعيل، اجلامع الصحي�ح، حتقيق ش�يبة احلمد،  عبد 

القادر، )الرياض، الطبعة األوىل، 1429ه�(. 
الب�رشى، حممد األم�ني )2005( علم ضحايا اجلريم�ة وتطبيقاهتا يف الدول 

العربية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
بنعمـو، أمحـد )2001م( أطفال اهلجرة الرسية وأش�كال اس�تغالهلم، بحث 
مق�دم للن�دوة العلمي�ة س�وء معامل�ة األطف�ال واس�تغالهلم غ�ري 

املرشوع، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
ابـن تيميـة، تقي الديـن أبو العباس أمحد بـن عبداحلليـم )1426ه�( جمموع 
الفتاوى، أنور الباز  � عامر اجلزار، الطبعة الثالثة، دار الوفاء، مر.
الثاميل، حممد صالح )1991م( اهلجرة الداخلية يف اململكة العربية السعودية، 
العربي�ة  باململك�ة  اجلغرافي�ة  ألقس�ام  الرابع�ة  اجلغرافي�ة  الن�دوة 
السعودية، جامعة أم القرى، كلية العلوم االجتامعية، مكة املكرمة.
ق يف اجَلاهلّية واإلس�الم، جملة  اجلمـل، إبراهيـم حممد حسـن )1423ه( الرَّ
اجلامعة اإلس�المية باملدينة املنورة، عامدة البحث العلمي باجلامعة، 

املجلد 22، العددان )51-50(.
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http://muslimaunion.( االحت�اد:  بموق�ع  2009/2/15م 

.)com/ news.php
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املالحـــــق

امللحق رقم )1( عرض البيانات الكيفية لعينة الدراسة
نموذج جداول عرض وتنظيم البيانات اخلاصة باحلاالت املدروسة

كود احلالة 
)رمزها(

متغريات احلالةاملعلومات وثيقة الصلة

)1/نيجريي/
ذكر/ صحي(

طف�ل نيج�ريي، يبل�غ م�ن العمر 15 س�نة، أم�ي ، يتحدث 
بلغة عربية بس�يطة ولكنه�ا مفهومة، احلال�ة الصحية جيدة، 
دخ�ل مع امرأة تعرف أرسته، عن طريق اجلو إىل جدة ثم إىل 
مكة بإدعاء العمرة، وتس�تغله املرأة يف أعامل التس�ول، دخل 

اململكة مرة واحدة.

العمر، تعليم، اللغة 
اللهجة، احلالة 

الصحية، طريقة 
الدخول، املرافق 

للدخول، املستغل، 
مرات الدخول.

)2/نيجريي/
ذكر/ صحي(

طف�ل نيج�ريي، يبل�غ م�ن العمر 15 س�نة، أم�ي ، يتحدث 
باللهج�ة العامية الس�عودية بطالقة، احلال�ة الصحية جيدة، 
دخ�ل مع امرأة تعرف أرسته، عن طريق اجلو إىل جدة ثم إىل 
مكة بإدعاء العمرة، وتس�تغله املرأة يف أعامل التسول، متنقال 

بني جدة ومكة والرياض، دخل اململكة مرتني.
)3/نيجريي/
ذكر/ مبتور(

طف�ل نيج�ريي، يبل�غ من العم�ر 13 س�نة، أم�ي، يتحدث 
باللهج�ة العامي�ة الس�عودية بطالق�ة، دخل مع ام�رأة، عن 
طري�ق اجل�و إىل ج�دة ث�م إىل مكة بإدع�اء العم�رة، أكثر من 
ث�الث م�رات، ويف امل�رة األخ�رية ع�اد مبتور الي�د اليرسى 
بصورة عمدية، وتس�تغله املرأة يف أعامل التسول، متنقال بني 

جدة ومكة، دخل اململكة أكثر من ثالث مرات.



318

)4/نيجريي/
ذكر/ مبتور(

طف�ل نيج�ريي، يبل�غ من العم�ر 12 س�نة، أم�ي، يتحدث 
بلغة عربية ضعيف�ة ولكنها مفهومة، دخل إىل اململكة ثالث 
مرات، مرتني باجلو، والثالثة عن طريق البحر من السودان، 
وتع�دد املرافقون ل�ه يف كل مرة، ويالحظ أن�ه يف املرة الثالثة 
ج�اء مبت�ور الي�د الي�رسى )حت�ى ق�رب الكت�ف( بص�ورة 
عمدي�ة، وتس�تغله امل�رأة يف أعامل التس�ول، متنقال بني جدة 

ومكة واملدينة، دخل اململكة أكثر من ثالث مرات.
)5/نيجريي/
ذكر/  معوق  

طبيعيا(

طفل نيجريي، يبلغ من العمر 15 س�نة، أمي، يتحدث بلغة 
عربية بشكل مفهوم،  معوق  طبيعيا، عبارة عن شلل أطفال، 
ويتح�رك عىل لوح خش�ب عىل عجل، دخل م�ع امرأة، عن 
طري�ق اجلو إىل جدة بإدعاء العمرة، وتس�تغله املرأة يف أعامل 

التسول، متنقال بني جدة ومكة، دخل اململكة مرة واحدة.
)6/نيجريي/
ذكر/  معوق  

طبيعي(

طف�ل نيج�ريي، يبل�غ من العم�ر 11 س�نة، أم�ي، يتحدث 
باللهج�ة العامي�ة الس�عودية بطالق�ة، دخل مع ام�رأة، عن 
طريق اجلو إىل جدة ثم إىل مكة بإدعاء العمرة، اليد اليمنى به 
تشوه خلقي، فليس هبا سوى إصبع، وتستغله املرأة يف أعامل 

التسول، متنقال بني جدة ومكة، دخل اململكة مرة واحدة.
)7/نيجريي/
ذكر/ مبتور(

طف�ل نيج�ريي، يبلغ من العمر 8 س�نوات، أم�ي، يتحدث 
باللهج�ة العامية الس�عودية ضعيفة ولكنه�ا مفهومة، دخل 
م�ع امرأة، عن طريق اجلو إىل جدة ثم إىل مكة بإدعاء العمرة 
مرت�ني، ويف املرة األخ�رية عاد مبت�ور اليد الي�رسى بصورة 
عمدي�ة، وتس�تغله امل�رأة يف أعامل التس�ول، متنقال بني جدة 

ومكة، دخل اململكة مرتني.
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)8/نيجريي/
ذكر/  معوق  

طبيعي(

طف�ل نيج�ريي، يبل�غ من العم�ر 14 س�نة، أم�ي، يتحدث 
باللهج�ة العامية الس�عودية بطالق�ة،  معوق  إعاق�ة طبيعية 
عبارة عن شلل أطفال، ويتحرك عىل لوح خشب، دخل مع 
ام�رأة، عن طريق اجل�و إىل جدة ثم إىل مك�ة بإدعاء العمرة، 
وتس�تغله امل�رأة يف أع�امل التس�ول، متنقال بني ج�دة ومكة، 

دخل اململكة مرة واحدة.
)9/نيجريية/
أنثى/ إعاقة 

طبيعية(

طفل�ة نيجريي�ة، تبل�غ من العم�ر 15 س�نة، أمي�ة، تتحدث 
باللهج�ة العامي�ة الس�عودية بطالق�ة، دخل�ت م�ع ام�رأة، 
وعمرها س�ت س�نوات عن طريق اجلو إىل ج�دة ثم إىل مكة 
بإدع�اء العم�رة، واس�تقرت ملدة تس�ع س�نوات يف مكة، هبا 
تش�وه خلقي بيده�ا اليرسى، عب�ارة عن ضم�ور طبيعي يف 
الكف، اس�تغلتها امل�رأة يف أعامل التس�ول، يف مكة، دخلت 

اململكة مرة واحدة.
)10/نيجريية/

أنثى/ إعاقة 
طبيعية(

طفل�ة نيجريي�ة، تبلغ من العمر 10 س�نوات، أمية، تتحدث 
باللهجة العامية الس�عودية بشكل مفهوم، دخلت مع امرأة، 
ع�ن طريق اجلو إىل جدة ثم برًا إىل الرياض، تعاين من ش�لل 
يف يده�ا يمنى والقدم الي�رسى، ومتيش بصعوبة، اس�تغلتها 
املرأة يف أعامل التسول، يف مكة، دخلت اململكة مرة واحدة.

/11(
نيجريية/أنثى/ 

صحيحة(

طفل�ة نيجريي�ة، تبلغ من العمر 10 س�نوات، أمية، تتحدث 
باللهجة العامية الس�عودية بش�كل مفه�وم، دخلت مع أمها 
الطبيعي�ة، ع�ن طري�ق اجل�و إىل ج�دة واس�تقرت يف ج�دة، 
وقبض عىل أمها ورحل�ت، وبقيت مع خالتها، لكي متارس 
مهنة التس�ول وتعط�ي العائد خلالتها، صحيح�ة بدنيا، ليس 
هب�ا أية إعاقات، اس�تغلتها امل�رأة يف أعامل التس�ول، دخلت 

اململكة مرة واحدة.
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)12/نيجريية/
أنثى/ إعاقة 

طبيعية(

طفل�ة نيجريية، تبل�غ من العمر 7 س�نوات، أمي�ة، تتحدث 
باللهج�ة العامي�ة الس�عودية بش�كل مفه�وم، دخل�ت م�ع 
ام�رأة، ع�ن طري�ق اجلو إىل جدة واس�تقرت يف ج�دة، لدهيا 
تش�وه خلقي يف األطراف، استغلتها املرأة يف أعامل التسول، 

دخلت اململكة مرة واحدة.
)13/نيجريية/

أنثى/ إعاقة 
طبيعية(

طفل�ة نيجريي�ة، تبل�غ من العم�ر 12 س�نة، أمي�ة، تتحدث 
باللهجة العامية الس�عودية بش�كل مفه�وم، دخلت مرتني، 
األوىل م�ع أمه�ا الطبيعي�ة وأخيها، عن طري�ق اجلو إىل جدة 
واس�تقرت يف جدة، بإدعاء العمرة، وتعاين من إعاقة طبيعية 
عب�ارة ع�ن ق�ر ش�ديد يف القام�ة )تق�زم( تس�تغلها أمه�ا 
وأخوها يف أعامل التسول، ورحلوا مجيعا يف املرة األوىل، ويف 
املرة الثانية دخلت مع امرأة غريبة، تستغلها يف أعامل التسول 

أيضا، دخلت اململكة مرتني.
)14/هندي/
ذكر/ مبتور(

طف�ل هن�دي يبلغ م�ن العمر 14 س�نة، أم�ي، ال يعرف أية 
مف�ردات عربية، واتضح بعد االس�تعانة بع�دد من املرتمجني 
اهلنود، أنه يس�تخدم هلج�ة قريبة إىل اللهجة البنجالديش�ية، 
الق�دم اليمن�ى حت�ى منتصف عظم�ة الفخذ مبت�ورة، واليد 
اليمن�ى مبت�ورة كليا حتى مفصل الكت�ف، دخل إىل اململكة 
جوا، مع شخص من قريته )يرجح أنه املهرب(، من اهلند إىل 
الس�عودية بإدع�اء العمرة، وترك لدى ش�خص بمكة، يقوم 

باستغالله يف التسول، دخل اململكة مرة واحدة.

مفصل  من  كيل  برت 
احلوض.
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)15/هندي/
ذكر/ مبتور(

طف�ل هن�دي عمره 12 س�نة، أم�ي، يتحدث اللغ�ة العربية 
بصعوبة، واتضح بعد االس�تعانة بع�دد من املرتمجني اهلنود، 
أنه يس�تخدم هلجة قريب�ة إىل اللهجة البنجالديش�ية، أصابع 
ي�ده الي�رسى مبت�ورة مجيعها، وكف�ه متورم بش�كل ملفت، 
وباستش�ارة طبيب، أفاد بأن عملية البرت متت بش�كل بدائي، 
ودون رعاي�ة طبي�ة، ينتج عنه�ا تورم دائ�م يف الكف، دخل 
جوا بصحبة والده، بإدعاء العمرة، قبض عىل والده، وعاش 
مع ش�خص لديه جمموعة من األطفال يس�تغلهم يف ممارس�ة 

التسول، وبيع األشياء البسيطة، دخل اململكة مرة واحدة.
)16/سوداين/
ذكر/ صحيح(

طف�ل س�وداين اجلنس�ية، يبلغ م�ن العم�ر 15 س�نة، أمي مل 
يلتح�ق بالتعلي�م، يتح�دث بلهجة بدوية تش�به هلج�ة البدو 
يف اململك�ة. حالته الصحية جيدة، دخل برفقة أش�خاص ال 
يعرفه�م عر رحل�ة هتريب بدأت من الس�ودان بح�رًا حتي 
الس�واحل اجلنوبية الغربية للمملكة ثم برًا عر مهربني حتي 
مدين�ة الري�اض، دخل إىل اململك�ة مرة واح�دة فقط هبدف 

العمل يف الرياض.
)17/سوداين/
ذكر/ صحيح(

طف�ل س�وداين اجلنس�ية، يبلغ م�ن العم�ر 15 س�نة، أمي مل 
يلتح�ق بالتعلي�م، يتح�دث بلهجة بدوية تش�به هلج�ة البدو 
يف اململك�ة. حالته الصحية جيدة، دخل برفقة أش�خاص ال 
يعرفه�م عر رحل�ة هتريب بدأت من الس�ودان بح�رًا حتي 
الس�واحل اجلنوبية الغربية للمملكة ثم برًا عر مهربني حتي 
مدين�ة الري�اض، دخل إىل اململك�ة مرة واح�دة فقط هبدف 

العمل يف الرياض.
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)18/سوداين/
ذكر/ صحيح(

طفل س�وداين اجلنس�ية، يبلغ من العمر 10 س�نوات، أمي مل 
يلتح�ق بالتعليم، يتح�دث بلهجة خمتلطة جتم�ع بني اللهجة 
البدوي�ة ومفردات اللهجة اإلماراتية، حالته الصحية جيدة، 
ب�دأت رحلة هتريبه جوا من الس�ودان برفقة مهرب ومتاجر 
إىل اإلمارات العربية املتحدة، واستغل هناك كراكب هجن، 
كان يس�تغله ش�خص من اإلم�ارات من املهتمني بس�باقات 
اهلج�ن، وكان يق�وم بتهريب�ه إىل الدول املحيط�ة باإلمارات 
بغرض االشرتاك يف مسابقات، بعد التشديد من احلكومة يف 
اإلمارات فكر يف الدخول هتريبًا للمملكة العربية الس�عودية 

وقبض عليه أثناء ذلك.
)19/سوداين/
ذكر/ صحيح(

طف�ل س�وداين اجلنس�ية، يبلغ م�ن العم�ر 13 س�نة، أمي مل 
يلتح�ق بالتعلي�م، يتكل�م هلج�ة بدوية تش�به هلج�ة البدو يف 
اململك�ة، حالت�ه الصحية جي�دة، دخل إىل الس�عودية برفقة 
خاله، عر رحلة هتريب بدأت من الس�ودان بحرا إىل اليمن، 
ثم احلدود الس�عودية برًا، دخل هب�دف العمل مع أبيه املقيم 

بالرياض، دخل إىل اململكة مرة واحدة.
)20/يمني/

ذكر/ صحيح(
طف�ل يمن�ي يبل�غ من العم�ر ثالثة ع�رش عاما، ت�رسب من 
التعليم من الصف األول املتوسط، يتحدث اللهجة املرية 
بطالق�ة، مدعيا أنه مري، وقد اكتش�ف الباحث جنس�يته 
اليمني�ة بصعوبة بعد املقابل�ة الثالثة، احلال�ة الصحية جيدة، 
دخ�ل اململك�ة برًا مش�يا عىل األق�دام من احل�دود اجلنوبية، 
بصحب�ة رفق�اء ال يعرفهم، وهو م�ن احلاالت الن�ادرة التي 
قدم�ت إىل اململك�ة بمح�ض إرادهتا، دخ�ل إىل اململكة مرة 
واح�دة، عم�ل مل�دة قص�رية ك�راع لألغن�ام، وس�لم نفس�ه 

للرشطة طالبًا ترحيله إىل مر.
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)21/يمني/
ذكر/ صحيح(

طف�ل يمن�ي يبل�غ م�ن العم�ر ع�رش س�نوات، ت�رسب من 
التعليم االبتدائي من الص�ف الثالث، يتحدث بلهجة يمنية 
واضح�ة، خيلو من اإلعاق�ات، ولكن تظه�ر عليه عالمات 
التع�ب واإلعياء، دخل إىل اململكة برًا من اجلنوب، يس�تغله 
أخ�وه األك�ر بموافقة وتأييد من األب يف ممارس�ة التس�ول 
القرسي، وهو ش�قيق احلال�ة رقم )28(، ت�م ترحيله ثالث 

مرات ويعود.

العمر، تعليم، اللغة 
اللهجة، احلالة 

الصحية، طريقة 
الدخول، املرافق 

للدخول، املستغل، 
مرات الدخول.

)22/يمني/
ذكر/ صحيح(

طف�ل يمن�ي يبلغ م�ن العمر 14 س�نة، ترسب بع�د الصف 
األول املتوس�ط، هلجت�ه يمنية، احلالة الصحي�ة جيدة، دخل 
برفقة والده من جيزان برًا، ثم اس�تقر يف جدة، يستغله والده 
يف أعامل التس�ول، بعد أن تم تدريبه عىل ادعاء إعاقة الش�لل 
والبكم، ويقوم والده بدفعه عىل كريس متحرك والتس�ول به 

يف طرقات جدة، دخل إىل اململكة ثالث مرات.
)23/يمني/

ذكر/ صحيح(
طف�ل يمن�ي يبل�غ من العم�ر 13 س�نة، مل يلتح�ق بالتعليم، 
هلجت�ه يمنية، احلال�ة الصحية ممت�ازة، تبدو عالم�ات الغنى 
والثراء عليه، دخل إىل اململكة برًا من اجلنوب، برفقة أخويه 
وابن�ة أخيه، ثم إىل مدينة الطائف بواس�طة مهرب، يس�تغله 
أخوه األكر يف ممارسة التسول، دخل للمملكة مرة واحدة.

/24(
يمنية/أنثى/ 

صحيحة(

طفلة يمنية، ش�قيقة احلالة )25(، عمرها س�ت س�نوات، مل 
تلتح�ق بالتعليم، تتكلم باللهجة اليمنية، يبدو عليها اإلعياء 
واإلره�اق واخلوف الش�ديد، دخلت برفقة ش�قيقها، الذي 
جلبها إىل اململكة لكي يستغلها يف ممارسة التسول القرسي.
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)25/يمني/
ذكر/ صحيح(

طف�ل يمني يبلغ من العمر 15 س�نة، ترسب من التعليم من 
الصف الثاين االبتدائي، يتحدث هلجة يمنية واضحة، احلالة 
الصحي�ة جي�دة، دخ�ل إىل اململكة ثالث م�رات، يف األوىل 
والثاني�ة دخ�ل برًا من اليم�ن حتى جيزان ث�م إىل باقي مدن 
اململكة برًا بواسطة مهربني، ويف املرة الثالثة دخل إىل اململكة 
ه�و وأخت�ه برًا حتى جي�زان، ثم جوًا إىل الرياض، بواس�طة 
ش�خص س�عودي ادعى أهنم أبن�اؤه، يف رحلت�ه األوىل كان 
يس�تغل من قبل ش�خص يف أعامل التس�ول نظ�ري مبلغ مايل 
يرس�له لوالده شهريا، وسافر إىل اليمن، ويف املرة الثانية، بدأ 
يقوم بالتس�ول حلس�ابه اخلاص، ويف امل�رة الثالثة جلب معه 

أخته، ليستغلها هو يف أعامل التسول.
)26/يمني/

ذكر/ صحيح(
طف�ل يمن�ي يبل�غ م�ن العمر 11 س�نة، ترسب م�ن الصف 
الراب�ع االبتدائ�ي بع�د وف�اة وال�ده، هلجت�ه يمني�ة، احلال�ة 
الصحي�ة جيدة، يذكر أنه ترك موطنه األصيل صعدة بس�بب 
ح�رب احلوثيني وانتقل مع أرست�ه إىل املالحيط بالقرب من 
احل�دود الس�عودية، دخ�ل إىل اململك�ة ب�رًا بمف�رده بغرض 
العمل، واس�تقر يف اخلوبة الس�عودية ويرتدد بشكل شهري 
ع�ىل اليم�ن، عمل كراع لألغن�ام لدى أحد الس�كان، الذي 
أخ�ذ يس�تغله يف هتريب نب�ات القات املخ�در، وعدد مرات 

الدخول أكثر من ست مرات.
)27/يمني/

ذكر/ صحيح(
طف�ل يمن�ي يبلغ من العم�ر 15 س�نة، درس حت�ى الثالث 
االبتدائ�ي ثم ت�رسب، هلجته يمني�ة، الصحة العام�ة جيدة، 
دخل إىل اململكة برفقة أحد سكان القرية بغرض العمل، عن 
طريق جيزان ثم إىل مكة بواس�طة مهربني، واس�تقر يف مدينة 
مكة، مل يستغله أحد وكان يعمل بائعًا جائاًل للخرضوات يف 

الشارع، دخل مرتني.
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/28(
يمنية/أنثى/ 

صحيحة(

طفلة يمنية تبلغ من العمر س�بع س�نوات، أجرت عىل ترك 
املدرس�ة بعد ش�هرين من االلتحاق بالص�ف األول من قبل 
أبيها وزوجة أبيها، تتحدث بلهجة يمنية واضحة رغم صغر 
عمره�ا، ختلو م�ن اإلعاقات، تظهر عليه�ا عالمات اخلوف 
واهلل�ع، دخل�ت إىل اململكة برًا م�ن اجلنوب برفق�ة والدها 
وإخوهتا، وهي ش�قيقة احلالة )21(، يستغلها أبوها وأخوها 

األكر يف أعامل التسول.
)29/يمني/
ذكر/صحيح(

طف�ل يمن�ي يبلغ م�ن العمر 12 س�نة، ترسب بع�د الصف 
الراب�ع االبتدائي، هلجته يمنية، احلال�ة الصحية جيدة، دخل 
إىل اململك�ة برفق�ة اثنني من أهل قريته، حت�ى جيزان، ثم إىل 
مدين�ة جدة بواس�طة مهرب، يس�تغله أحد مرافق�ي الرحلة 
يف بيع الفل يف اإلش�ارات املرورية الرئيس�ة كعاملة رخيصة، 

دخل إىل اململكة مرة واحدة.
/30(

يمنية/أنثى/ 
صحيحة(

طفلة يمنية، عمرها س�بع سنوات، مل تلتحق بالتعليم، تتكلم 
باللهج�ة اليمني�ة، يبدو عليه�ا اإلعياء واإلره�اق واخلوف 
الش�ديد، دخل�ت برفق�ة والدها،ب�رًا عر احل�دود اجلنوبية، 
جت�ول هب�ا والده�ا يف العديد من م�دن اململك�ة، ودرهبا عىل 
إدع�اء اإلصاب�ة بم�رض الرسطان، واس�تغالهلا يف ممارس�ة 
التس�ول القرسي. دخلت للمملكة برفق�ة والدها، أكثر من 

ثالث مرات.
)31/يمني/

ذكر/ صحيح(
طف�ل عم�ره 13 س�نة، ترسب م�ن التعلي�م يف الص�ف الثاين 
االبتدائ�ي، هلجت�ه يمني�ة، احلال�ة الصحي�ة جي�دة، دخ�ل برًا 
إىل جي�زان برفقة ش�خص كفي�ف من أهل قريت�ه، ثم إىل جدة 
بواسطة مهرب، يستغله الكفيف كقائد له وحاض عىل تصدق 

املارة له، ثم اقتسام احلصيلة بينهام، دخل إىل اململكة مرتني.
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امللحق رقم )2( بيانات وصفية حول املهتمني بالظاهرة

كود احلالة 
)رمزها(

متغريات احلالةاملعلومات اخلاصة باحلالة

)خ-1( 
سعودي  � 

ذكر

يعم�ل يف مرك�ز قيادي يف دار اإليواء بمحافظ�ة جدة  � لديه 
س�نوات خرة تتجاوز مخس سنوات يف التعامل مع األطفال 

ضحايا التهريب. 

اجلنسية  � اجلنس  � 
املهنة  � سنوات اخلرة  

� العالقة بموضوع 
الدراسة.

)خ-2( 
سعودية  � 

أنثى 

تعم�ل كاختصاصي�ة نفس�ية يف دار اإلي�واء بمحافظة جدة، 
لدهيا خرة جت�اوزت ثالث س�نوات يف التعامل مع حاالت 

األطفال ضحايا التهريب.

)خ-3( 
سعودي  � 

ذكر

يعم�ل كاختصايص اجتامع�ي يف دار اإليواء بمحافظة جدة، 
لديه خرة جت�اوزت ثالث س�نوات يف التعامل مع األطفال 

ضحايا التهريب. 

)خ-4( 
سعودي  � 

ذكر 

صحف�ي مهت�م بقضاي�ا هتري�ب األطف�ال م�ن اجلمهوري�ة 
العربي�ة اليمني�ة إىل اململكة العربية الس�عودية، له الكثري من 

التحقيقات امليدانية املصورة واملقابالت املتعلقة بالظاهرة.

)خ-5( ذكر  
� سعودي 

يعم�ل يف أحد األجهزة األمنية، مهت�م بقضايا هتريب البرش، 
لديه خرة واسعة يف هذا اجلانب تتجاوز خرته سبع سنوات.

)خ-6( 
سعودي  � 

ذكر

يعم�ل يف أح�د األجه�زة األمنية لدي�ه خرة طويل�ة يف جمال 
متابع�ة الب�ؤر اإلجرامي�ة الت�ي غالب�ًا م�ا توج�د يف األحياء 

الشعبية والعشوائية خرته تتجاوز عرش سنوات.

)خ-7( يامين  
� ذكر

مدير عام الدفاع االجتامعي يف اجلمهورية العربية اليمنية  � ومن 
أبرز متابعي ظاهرة هتريب األطفال من اليمن إىل السعودية.
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امللحق رقم )3( بيانات وصفية لإلخباريني

كود احلالة 
)رمزها(

متغريات احلالةمعلومات احلالة

)أ-1( يامين  � 
ذكر � عامل

مقي�م بطريقة نظامية يف حمافظة ج�دة  � يفيد أن كفيله ابتعث 
للخارج ومل يتمكن من احلصول عىل تأشرية خروج وعودة، 
فكر يف السفر للمملكة ومل جيد أمامه سوى اخلروج والعودة 
بواس�طة املهربني عر احلدود السعودية اليمنية، متت مقابلته 

يف حمافظة جدة.

اجلنسية  � اجلنس  
� املهنة -عالقته 

بموضوع الدراسة  � 
مكان املقابلة.

)أ-2( سعودي 
-ذكر � موظف 

حكومي

اب�ن أحد مش�ايخ القبائ�ل التي تقط�ن بالقرب م�ن احلدود 
السعودية اليمنية، لديه معلومات مهمة حول ظاهرة هتريب 
األطفال من اليمن للس�عودية، متت مقابلته يف موطن القبيلة 

بالقرب من احلدود السعودية اليمنية.
)أ-3( يامين  � 
ذكر � راعي 

أغنام

يعتاد الدخول للمملكة العربية الس�عودية م�ن اليمن هتريبًا 
بني فرتة وأخرى، متت مقابلته يف منطقة جازان.

)أ-4( 
سعودي-ذكر � 
موظف حكومي 

شاهد عيان عىل العدد الكبري من األطفال والرجال والنساء 
الذي�ن يدخل�ون بش�كل يومي ب�رًا ع�ر احلدود الس�عودية 

اليمنية، متت مقابلته يف منطقة جازان.
)أ-5( سعودي 
� ذكر  � متقاعد

من سكان حي غليل الش�عبي القدماء، لديه استياء كبري من 
تزاي�د أعداد األفارقة يف هذا احلي، م�كان املقابلة حي غليل 

بمحافظة جدة
)أ-6( سعودي 

-ذكر � تاجر
من مواليد وس�كان حي بني مالك الش�عبي بمحافظة جدة، 
لدي�ه معلومات ح�ول األفارق�ة خمالفي نظ�ام اإلقامة، متت 

مقابلته يف حمافظة جدة.
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)أ-7( سعودي  
� ذكر  � موظف 

حكومي

من س�كان حي البوادي الش�عبي بمحافظة جدة  � سكن يف 
احلي مدة جتاوزت اخلمس عرشة سنة.

)أ-8( سعودي  
�ذكر � متقاعد

يسكن يف حمافظة صامطة  � متت مقابلته يف حمافظة صامطة.

)أ-9( سعودي  
� ذكر  � موظف 

حكومي

يعم�ل يف اجل�وازات تنقل يف أكثر من موق�ع لديه معلومات 
حول نظم دخول اململكة العربية السعودية.

)أ-10( 
ذكر  �موظف 

حكومي 

يعمل يف ترحيل منطقة جازان
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امللحق رقم )4( دليل املقابلة اخلاصة باألطفال 

املحاور املهمة املتعلقة باألطفال ضحايا التهريب البرشي 
أوال: املعلومات األولية

 )تتعلق بحياة الطفل يف بلد املنشأ  � الدولة التي ينتمي إليها الطفل( 

يف ه�ذه اجلزئي�ة نحاول أن نجمع كل ما يمك�ن مجعه من معلومات عن 
الطف�ل يف حميط�ه االجتامع�ي داخل أرسته، وحت�ى املراح�ل األوىل لتهريبه، 

حماولني عدم إغفال أي جزئية تتعلق هبذا اجلانب.
1 � االسم: ……………………..............................................................………
2 � العمر: ………................................................................…………………...

3 � اجلنس         ذكر          أنثى    
4 � اجلنسية أو الدولة التي ينتمي إليها الطفل: ..............................................
5 � املستوى التعليمي )حيدد بدقة(: ..............................................................
6 � ما املنطقة التي ينتمي إليها )مدينة اس�مها  � قرية اس�مها، يف أي جهة من 
الدولة شامهلا جنوهبا، تأخذ املعلومات حسب اإلمكانية( ؟ ....................
...............................................................................................................

احلالة الصحية للطفل:

1 �  مع�وق  )ن�وع اإلعاقة( حتدد نوع اإلعاق�ة ... )هل هي عمدية أم طبيعية 
... )يكتب عنها كل التفاصيل قدر اإلمكان( ؟ ……...............................
..…………………………..............................................……………….........

2 � هل يعاين من أمراض مزمنة ؟ …......................................……………..…..
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3 � ما احلالة الصحية للطفل بشكل عام ؟ …..................................…………

الظـروف االجتامعيـة لألرسة التي ينتمي إليها الطفـل يف موطنه األصيل أو يف 
الدولة التي جاء منها:

1 � هل والد الطفل ووالدته يعيشان معًا )غري منفصلني( ؟ وهل مها عىل قيد 
احلياة أم أن أحدمها متوىف ؟ ...................................................................

2 � إذا كانا منفصلني مع من يعيش الطفل ؟ …...................................…….
3 � هل األب متزوج بأكثر من زوجة خالف األم ؟ ..................................... 

       )حيدد العدد( ؟ …....................................................................………….
4 � ك�م عدد أف�راد األرسة التي ينتمي إليه�ا الطف�ل ؟ ................................ 
حي���دد العدد والنوع ذكور أو إناث، وما هو ترتيب الطفل بني إخوته ؟  

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

5 � هل توجد خالفات أو مشاكل داخل أرسة الطفل ؟ )يسمح له بالتحدث 
عنها بحرية(.

        وهل كان الطفل يتعرض للعنف من قبل أرسته أو من قبل أحد أفراد أرسته؟ 
...............................................................................................................

6 � املستوى التعليمي لوالد الطفل. .............................................................
7 � املستوي التعليمي لوالدة الطفل. ...........................................................

الظروف االقتصادية ألرسة الطفل:

1 � مص�ادر دخ�ل األرسة )عم�ل األب، وعمل األم، وعم�ل األخ األكر، 
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وعمل الطفل نفس�ه(. هنا حيدد من املس�ؤول عن توف�ري مصدر الدخل 
الرئيس. .................................................................................................
...............................................................................................................  

2 � م�ا ه�ي املهنة أو املهن التي يامرس�ها أف�راد أرسة الطف�ل )األب، واألم، 
واألخ، والطف�ل ... إلخ ؟ حتدد امله�ن. .................................................
...............................................................................................................

3 � ما نوع الس�كن الذي تس�كن به األرسة )حيدد ش�قة، أو منزل ش�عبي، أو 
عشة، إلخ( ؟  ........................................................................................

4 � هل يرى الطفل أن دخل أرسته كاف لتوفري حياة مناسبة هلم )هل يستطيع 
أن حيدد(؟ ..............................................................................................

...............................................................

العوامل واألسباب التي دفعت بالطفل للسفر إىل اململكة العربية السعودية:

1 � ضغوط األرسة )وحيدد من الذي كان يامرس الضغط أكثر عىل الطفل(؟ 
...............................................................................................................

2 � أح�د األش�خاص الذي�ن كان�وا ي�رتددون ع�ىل األرسة )حت�دد الكيفي�ة 
واألسلوب( ؟ .......................................................................................
3 � إعجاب الطفل ببعض األطفال الذين سبق وأن هاجروا إىل السعودية؟ ..

..............................................................................................................

4 � من هو صاحب القرار يف س�فر الطفل )األب، األم، األخ األكر، الطفل 
نفسه( ؟ …..............................................................................................
...............................................................................................................
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5 � م�ا ه�و موق�ف األرسة من س�فر الطف�ل )موافق�ون باإلمج�اع، بعضهم 
موافق�ون، معارضون باإلمجاع، بعضهم معارضون( ؟ ……...................
……………...................................................……………….......................

6 � مع من خرج الطفل من منزل أرسته يف املرة األوىل، ومتى فارقه ؟ ..........
...............................................................................................................

ثانيًا: رحلة التهريب )أو السفر إىل السعودية(

يف هذه اجلزئية نس�عى للتعرف عىل مالبسات رحلة التهريب واملخاطر 
الت�ي تع�رض هل�ا الطفل خ�الل هذه الرحل�ة قبل دخول�ه للمملك�ة العربية 

السعودية.
1 � صف لنا كيف س�افرت من بلدك إىل الس�عودية: ب�رًا )كيف وبرفقة من، 

وحيكي كل تفصيل الرحلة( ؟ ...............................................................
م�ن،  وبرفق�ة  ............................................................................... ج�وًا 

حيكي كل تفاصيل الرحلة( ؟ ........................................... بحرًا )وبرفقة 
م�ن، حيك�ي كل تفاصيل الرحلة( ؟ هل مع الطفل وثائق تثبت جنس�يته 
)حيدد( وكيف حصل عليها ؟ ……………………………...............…………
2 � صف لنا كيف تعامل معك األشخاص الذين كنت معهم ؟ ........................
وهل تعرضت للسباب والشتم منهم ؟ ................. وملاذا ؟ ........................  

..............................................................................................................  

هل تعرضت للرضب من بعضهم ؟ من هم ؟ وملاذا ؟ .........................  
...............................................................................................................  
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هل تعرضت لالغتصاب أو التحرش اجلنيس منهم من هم ؟ ملاذا ؟ ……  
...................................…………………………………..…....................……

3 � صف لنا خماطر الطريق التي تعرضت هلا ؟ ……………………...................……
هل تعرضت للجوع والعطش أثناء الرحلة ؟ ………….....................………
هل تعرضت لظروف مناخية صعبة، حر شديد، برد شديد .... إلخ ؟ ...
..………...................................................................................................

هل تعرضت ملخاطر األفاعي والعقارب السامة ... إلخ ؟ ………...........
………………….......................................................................................

هل تعرضت ملخاط�ر أخرى حيددها ؟ …………………...........................
………….............................................................................………………

هل مات أحد من كانوا معك أو قتل أو تعرض لالعتداء ؟ ………..........
………………….......................................................................................

4 � صف لنا كيف تم عبور احلدود بني بلدك واحلدود السعودية ؟ برًا كيف؟ 
ومع من؟ جوًا ؟ كيف ؟ ومع من ؟ بحرًا ؟ كيف ؟ ومع من ؟ ................
...............................................................................................................

..……………………………………………………………………………..….…  

ثالثًا: حياة الطفل يف اململكة العربية السعودية
مالحظـة: نحاول هنا أن نأخذ كل املعلومات املتاحة عن حياة الطفل اليومية 
منذ دخوله إىل اململكة وحتى القبض عليه من خالل جمموعة حماور 
)عمل الطفل  � استغالل الطفل  � العنف ضد الطفل  � الصعوبات 

التي مر هبا الطفل  � واملخاطر التي أحدقت به(.
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1 � حدد لنا أي مدن اململكة العربية السعودية كانت أول مدينة تصل إليها؟ 
وبرفق�ة م�ن وصلت إليه�ا ؟ وكم امل�دة الزمني�ة التي بقيت فيه�ا ؟ وما 
ه�و العمل الذي كنت متارس�ه فيها ؟ وأين كنت تس�كن ومع من ؟ وما 
ه�و مق�دار دخلك اليومي م�ن العمل ؟ وكم ترف من�ه ؟ وهل املبلغ 
الذي حتصل عليه هو لك أم أنك تعطيه لش�خص آخر ؟ وما عالقة هذا 
الشخص بك؟ .......................................................................................

..............................................................................................................

2 � ما هي املدينة أو املدن التي انتقلت إليها ؟ وكيف انتقلت إليها ؟ وما هي 
األعامل التي كنت متارسها؟ ………………………….................................
………………...........................................……………………….................

وكم املدة الزمنية التي بقيت فيها )يس�أل الطفل نفس األس�ئلة الس�ابقة 
ويعطى حرية أكر يف التحدث عن كل ما يمكن أن يتحدث عنه( ؟ ……
…………………....................................………............................…………

3 � يطل�ب م�ن الطف�ل أن يصف حيات�ه اليومي�ة )العمل وكي�ف يمكن أن 
يؤديه؟  � س�اعات العمل  � العائ�د املادي من العمل كم ؟  � ومن الذي 
يأخذه ؟  � الس�كن أين ؟ ومع من ؟  � من الذي يرشف عىل س�ري العمل 

ويوزع األدوار ؟  � من الذي يؤمن له احلامية ؟ وكيف ؟
…….…………..……………………………………………………………………  

4 � هل الطفل يامرس املهنة بطوع أم أن هناك من جيره عىل ممارس�تها ؟ ……
..……………...................................……………………………………………

5 � م�ا ال�ذي حيدث له لوا أنه مل يعمل أو ق�ر يف العمل )يف حال يوجد من 
يكلفه بعمل(؟…………………….............................................................
 ………………………….....................................……………………………..
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6 � ما هي أشكال العنف الذي تعرض له الطفل ؟ ومن الذي ارتكب العنف 
ضده ؟ ……………………………………………………................................
7 � ه�ل هناك خماطر يف العمل الذي يقوم به الطفل ؟ ……………..................
.…………….............................................................................….............

8 � م�ا هي الفرتة الزمنية التي عاش�ها الطفل ع�ىل أرض اململكة قبل القبض 
عليه ؟ ………………………………............................................…………..
9 � ع�دد املرات التي قبض عىل الطفل فيه�ا ؟ ………....................................
………………….........................................................................………….

10 � إذا كان ق�د قب�ض علي�ه أكثر من م�رة وأبعد فام هي الف�رتة الزمنية بني 
الفرتتني أو الثالث أو األربع )حيدد( ؟ وكيف متكن من العودة للمملكة 
العربية السعودية ؟ ………………………………………………………………
…………………………………………………………..…........…………………

اتصال الطفل بأهله من عدمه 
1 � هل الطفل مل يتصل بأهله أبدا ؟ ………………….......................................
..…………...........................................................................………………

2 � هل يتصل هبم مرة ؟ لو أكثر حيدد ؟ ……………………..............................
..……………............................................................................…….........

3 � إذا كان يتصل هبم هل يشجعونه عىل البقاء أو يطلبون منه العودة ؟ ……
……….....................................................................................................

4 � هل يرسل هلم مبالغ مالية ؟ ومع من ؟ وكيف ؟ …………….....................
……………............................................................................……...........

5 � هل يوجد شخص وسيط بينه وبني أهله ؟ من هو ؟ وما طبيعة تلك الوساطة؟ 
……………………………………………….………………………………
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الطفل أثناء القبض عليه
1 � كي�ف ت�م القبض عليه وهل تعرض لعنف أثن�اء القبض عليه ؟ وما نوع 
العنف الذي تعرض له ؟ وما شعوره حيال ذلك ؟ ................................
...............................................................................................................

الطفل يف دار االحتجاز
1 � كيف يتم التعامل معه يف دار االحتجاز )اإليواء( ؟ ................................
...............................................................................................................

2 � ه�ل يوجد أح�د من الذين كانوا معه يتابعون حالت�ه داخل دار اإليواء ؟ 
من وكيف  وما عالقته به ؟ .....................................................................
. .............................................................................................................

3 � هل يفضل الطفل البقاء يف اململكة أم أنه يفضل العودة إىل بلده وملاذا؟ ...
.........................................................................................................

4 � يف حالة عودته إىل بلده هل يفكر يف العودة للمملكة مرة أخرى؟ ............
................................................. وإذا كانت اإلجابة بنعم فهل الطفل هو 

صاح�ب القرار أم أن هناك من يامرس الضغط عليه للعودة مره أخرى؟ 
.......................................... ومن هو ؟ ................................................. .

مالحظات عامة حول الطفل

. ............................................................................................................

. ...........................................................................................................

. ..........................................................................................................
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امللحق رقم )5( نامذج خمتارة من احلاالت

احلالة رقم )20(
أثن�اء جت�وايل العلم�ي بني دهالي�ز املجه�ول يف حاالت غامض�ة ومثرية 
وقليل منها عادية . استقر يب املطاف  أمام حالة أقل ما توصف به )الغموض 
واإلث�ارة ( ش�خصية هالمية أو تكاد تك�ون أخطبوطية متع�ددة األذرع كلام 

متكنت من ذراع من أذرعة املراوغة برز ذراع آخر ..

هو يصنف  كطفل يف عمره الزمني ولكنه يفوق عمره خرة  وقدرة عىل 
التعامل مع الظروف والتمويه لصاحله.

)ع( طف�ل يمني مل يتجاوز الثالثة عرشة من عمره. تعجز عن حتديد هويته 
يق�ول عن�ه مدير دار اإليواء التي مكث فيها س�تة أش�هر أنه )م�ري ( أما هو 
فيدعي أنه من أب مري وأم صومالية واحلقيقة ضائعة لعدم وجود سجالت 
ثبوتية ولتنقله بني مدن عدة فقد تم هتريبه من مر اىل السودان ثم من السودان 

اىل الصومال بعدها من الصومال اىل اليمن واستقر به املطاف يف السعودية (.
ت�م اس�تخراج جواز س�فر ل�ه اىل بلده م�ر ووثيقة س�فر مؤقتة ولكن 

لسبب جمهول رفض القبطان اصطحابه معهم يف الرحلة .

وصف املقابلة
ش�عرت برغبة عارمة يف س�ر أغوار هذه الش�خصية فطلب�ت من مدير 

الدار مشكورا« أن هييئ لنا لقاء فكان.

حرص�ت ع�ىل هتيئة م�كان مالئم يش�عر الطف�ل باحلري�ة واخلصوصية  
واحلميمية يف نفس الوقت كام هيأت مرشوبًا مناس�بًا نتناوله س�ويا« ملزيد من 

التواصل وليديل باملعلومات املطلوبة بدون خوف.
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جلست أمام الطفل وسألته : بعد أن عرفته بنفيس وأين أهدف ملساعدته 
هو ومن هم يف وضعه ثم سألته عن أحواله وهل هناك مايزعجه أو يضايقه .

أج�اب الطف�ل بلهجة مرية متقن�ة احلمدو هلل .أنا كوي�س.وكل حاقة 
كويسة متنيت له السعادة وقلت له : أنا ياعازم أحب أساعدك وكلنا هنا نريد 
مس�اعدتك وأكيد إنت بتس�اعدنا وتتكلم براحة وتقول لنا كل املعلومات 

اليل نسألك عنها .

وكام توقعت ..أجاب بعنجهية :أنا أولت كل حاقة وبقد .

قلت له : طيب يا)ع( ممكن تعيد يل  أنا مرة ثانية ماذا قلت .

مارأي�ك أنا أس�ألك مرة ثاني�ه وإنت جت�اوب علش�ان مصلحتك ومن 
أجلك .وألين أحب أساعدك .

عندما الحظت بادرة اس�تجابه سارعت بسؤاله : ممكن تقول يل اسمك 
بالكامل 

أجاب : أنا اسمي )ع( 

شكرًا يا )ع( ..طيب ممكن تقول يل ماجنسيتك 

رد عيل وقال : أنا مري مامتي صوماليه وبباي مري 

طيب كم عمرك يا)ع( )سألته (

فرد : 13 سنة 

هل درست  ؟؟

ق�ال : ال ماتعلمتش مامت�ي ماتت وهي بتولدين وباب�ا مات وأنا عندي 
ست سنني .
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انتهزت تنهيدة أطلقها فسألته :مع من تعيش ؟؟

قال :أنا دلوئتي عايش مع قدي أبو بابا اهلل يرمحه .

ومن أي حمافظة يف مر إنت ياعازم ومع من تسكن وأين ؟؟

جاوب وقال : أنا من االسكندرية وعايش مع قدي.

سألته : وأين سكنكم يف االسكندرية :

قال : أحنا بنسكن قنب مستشفى قامل عبد النارص.

سألته :وما نوع سكنكم أنت وجدك ؟ وهل جدك يعمل ؟

يقول قدي بيش�تغل حارس يف عامرة وعندينا غرفة صغرية وبيت مايه ، 
وعمي إىل بيشتغل يف العريش بيبعت لنا كل شهر.

قلت له أنت ملاذا مل تدرس ؟

يقول اصل قدي بيقول أنته لزم تتعلم صنعه، أحنا مش بتوع علم.

سألته وهل كنت تقوم بعمل معني ؟

يق�ول آه أن�ا كنت بس�اعد قدي يف الش�غل بتاع العامرة . ب�س قدي كان 
عاوز يعلمني صنعه وكنت با اشتغل عند نجار ،عشان خاطر أتعلم الصنعة.

مالحظــة:

راودين ش�ك يف صدق الطفل فيام يزودنا به من معلومات وحتقق الشك 
عندم�ا الحظت أثناء حديثي معه أنه يمعن النظ�ر يف  جملة جلمعية الر كانت 

أمامه عىل الطاولة  وحيرك جفنيه بنظرة الشخص القارئ .

فقلت له : الحظت أن املجله أعجبتك إتفضل ممكن تقرأ يل بعضًا مما فيها.



340

رد وقال : أنا ما اعرفش اقرأ ازاي عوزين اقرا ،أنا بس بابص عىل الصور 

ش�عرت أن الطفل ذكي وم�راوغ ويتمتع برسعة بدهي�ة وقدرة عىل الرد 
الرسيع بثقة متناهية . فأيقنت أن اس�تخراج املعلومات منه قد يصاحبه بعض 

الصعوبة .

حاولت إيقاعه، فقلت له :ال أنت تس�تطيع أن تقرأ فرد عيلَّ : ازاي وأنا 
متعلمت�ش أن�ا واهلل بس أبص يف ص�ور العيال اهيه واش�ار إىل بعض الصور 

املوجودة يف املجلة. بعد أن تناوهلا بيديه .

أدركت هنا أن هذا الطفل يكذب فطريقة إمساكه للمجلة وطريقة تقليبه 
للصفحات تؤكد يل أنه جييد القراءة.

جتاهل�ت ه�ذا األمر ليقيني بأن�ه يكذب وماه�ر يف املراوغة وعدت معه 
للموضوع السابق 

وسألته :وملاذا تركت مر وقررت السفر ؟ وكيف تم ذلك ؟

يق�ول أصله خايل أع�د عند قدي وقلس معانا أس�بوع وقايل: إيه  رأيك 
نتفسح ونروح لليمن فيها اسارات وحجات حلوة اوي ، أولت له : كويس، 

ورحت معه لغايت ما قينا  للسعودية .

سألته  : طيب أنت عندك جواز سفر  ؟وكيف سافرت أنت وخالك من 
مر إىل السعودية؟

يق�ول أن�ا معنديش قواز بس خايل كان معاه قواز ، وس�افرنا زي الناس 
ما بتسافر.

سألته هل خالك مري ؟
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يقول ال خايل صومايل بس عايش يف مر ومن هو صغري.

طلب�ت من�ه أن خي�رين عن رحلة س�فرهم ه�و وخاله من م�ر وحتى 
وصلوا للسعودية؟

يق�ول أصل�ه  أحنا ركبنا مركب يف النيل من مر لغاية الس�ودان ،ومن 
الس�ودان ركبن�ا طيارة حت�ى وصلنا الصوم�ال ،وبعدها ركبن�ا مركب لغاية 

اليمن.

كنت أبدي اس�تجابة جس�دية ملا يطرح ليس�تمر يف احلديث دون خوف 
وفعال« استمر واستمررت أنا يف طرح األسئلة عليه.

وسألته :وهل ركبتم املركب من اإلسكندرية إىل السودان ؟وكم أخذتم 
من الوقت حتى وصلتم للسودان ؟وهل جدك كان موافق عىل سفرك ؟

يق�ول قدي كان مواف�ق ،وأصلة أحنا ركبنا أطر من اإلس�كندرية لغاية 
أسوان وبعدها ركبنا مركب لغاية السودان.

أبدي�ت اندهاش�ًا وقل�ت له: بس أنا أع�رف أنه اليوج�د خط بني مر 
والس�ودان ع�ر الني�ل ؟ث�م أن�ت مل خت�رين كم س�اعة اس�تغرق س�فرك من 

االسكندرية حتى السودان وهل كان معك أحد غري خالك ؟

يق�ول مش كت�ري يف األطر نص هنار لغاية أس�ون ،ونمنا يف أس�وان يوم 
وبعدها ركبنا مركب صغري لغاية السودان ،ومفيش حد بس أنا وخايل.

س�ألته ك�م اس�تغرقت رحلتكم من أس�وأن حت�ى وصلتم للس�ودان ؟ 
وماهي املدينة السودانية التي وصلتم هلا ؟

يق�ول م�ا اعرفش بس حوايل س�ت س�عات ، وامل�كان خ�ايل بيئول أهنا 
اخلرطوم أصلو أنا ما عرفش السودان.
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طلب�ت منه أن خيرين عن ه�ذه املدينة الس�ودانية اخلرطوم ؟ماذا الحظ 
فيها ؟وكم جلستم  فيها؟ 

يق�ول مفيهاش حاق�ه زهيا زي مر بس مفيش زمح�ة كثري، والعربيات 
بتعته�م كلها اديمه اوي ،وقلس�نا ب�س يومني وبعدها ركبن�ا الطايره ورحلنا 

للصومال.
قل�ت له واين جلس�تم يف تلك اليومني يف الس�ودان ؟ وه�ل كان معك 

فلوس هلذه الرحلة ؟
يقول قلس�نا عند راقل بيعرفه خ�ايل ،وأنا مامعيش فلوس بس خايل هو 

ايل معاه.
وألحتقق من صدقه طرحت بعض األسئلة الدقيقة والتفصيلية .

وقلت له :خرين عن املطار السوداين الذي سافرت منه ؟وكيف سافرت 
وإنت بدون جواز سفر؟

قال :املطار اديم أوي والطيارات كامن أديمه.
سألته : لكن كيف سافرت وأنت بدون جواز سفر ؟

يقول ما اعرفش بس خايل هو بيعرف ؟
قلت له هل خالك اس�تخرج لك جواز س�فر جديد خاص بك ؟او أنه 

اضافك عىل جواز سفره ؟
يقول واهلل ما اعرفش اصله خايل هوا ايل بيعرف عن املوضوع دا .

سألته هنا عن مطار الصومال كيف حالة ؟ وكم جلسوا يف الصومال ؟
يق�ول املطار اصل�ة صغري وأديم أوي ،وقلس�نا يف الصومال يقي يومني 

أو ثالثة.
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قلت له وكيف كانت األحوال يف الصومال ؟ وكيف كانت الصومال ؟ 
وين جلستم خالل هذه االيام الثالثة ؟

يق�ول الصوم�ال كويس�ة وخ�رض ب�س احاينا بنس�مع طلق نار بس�يط 
منعرفش أيه حكايته ؟ واعدنا أنا وخايل يف فندق قريب من املطار بتعهم.

قلت له ملاذا فندق خالك مش صومايل ؟

يق�ول اه بس ه�واه مايعرفش الصومال اصلة اتول�د يف مر وعاش يف 
مر وميعرفش حد يف الصومال .

قلت له وكيف سافرتم أنت وخالك لليمن ؟وكم استغرقت رحلتكم ؟

يق�ول خايل بيعرف ن�اس بتوصل لغاي�ة اليمن بمراكب صغ�رية ،واتفأ 
معاه�م يوصلونا لليمن، وركبت أنا وخايل وكان معانا يقي مخس�ة وعرشين 

راقل حتي وصلنا لليمن.

طلب�ت منه أن خي�رين عن رحلتهم منذ خروجهم م�ن الصومال وحتى 
وصلوا لليمن ؟

يق�ول احنا ركبنا مع املراكب�ي والرقالة بتوعه  ،وكان يقي حوايل مخس�ه 
وعرشين راقل بس معرفش مها اكثر أو اقل ،واملركبي وكان واياه ثالثة رقاله 

يساعدوه ،وقلسنا يقي يومني يف البحر، وبعدها وصلنا لليمن.

س�ألته :تقول أنكم جلس�تم يومني يف البحر كيف كنت�م تأكلون ؟وهل 
كان مع املراكبي س�الح؟ وأي�ن انزلكم يف اليمن ؟وهل تعرضتم خلطر معني 

وانتم يف البحر ؟

يق�ول :أصله اش�رتينا حق�ات من الس�وق يف الصومال أن�ا وخايل وكنا 
بنأكل منها يف البحر ،أنا مشفتش حاقه ومعرفش معاهم سالح وال ممعهمش، 
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ومفي�ش خط�ر وال أي حاجة ، املراكب�ي نزلنا يف حاقة اس�مها ..... حاقه اه  
احلديدة . 

س�ألته ه�ل أنزلكم املراكب�ي يف احلديدة ؟ وه�ل قمتم بالس�باحة أو أن 
املراكبي انزلكم يف مكان يمكن لكم امليش فيه ؟

يق�ول :م�ا اعرفش بس حاقة اريبه منها، واملراكب�ي نزلنا يف مكان اريب 
أوي نزلنا ميش لغاية الشط  ومشينا مش كتري.

س�ألته هل مجيع الذي�ن معكم نزلوا يف نفس امل�كان ؟ واين ذهبت أنت 
وخالك صف يل رحلتكم حتى خرجتم من اليمن ودخلتم للسعودية ؟

يق�ول ان�ا وخايل رحنا أماك�ن كتري يف اليمن وش�فنا ارسات كتري أوي ، 
رحن�ا حاقه اس�مها باب املن�دب ،ورحنا عدن، ورحنا حاقه اس�مها مأرب ، 
ورحنا حديئه يف صنعاء ،ورحنا سوق يف صنعاء اديم ،وبعدها رحنا للحدود 
الس�عودية ،ودخلنا الس�عودية ،وبعدها مالئيتش خايل يف صامطة  وس�لمت 

نفيس للبوليس ،وقبوين هنا .

سألته كم جلستم أنت  وخالك يف اليمن وكيف كنتم ترفون ؟ وماهو 
هدفكم اصاًل من السفر لليمن ؟

يق�ول جلس�نا يف اليمن مش عارف بس حاقة وش�هر ،احنا قينا عش�ان 
خاط�ر الس�ياحة واالرسات ،اصل�ه خايل ه�و بيدبر كل حاق�ة ومعاه فلوس 

كفاية 

سألته كيف دخلتم السعودية أنت وخالك ؟

يق�ول إحنا ركبنا عربية من صنعاء لغاية احلدود الس�عودية ،وهناك ابل 
خايل راقل معرفش هوا يمني أو س�عودي مش�انا مع الصحراء يف الليل لغاية 
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موصلنا لصامطة ،ويف نفس اليوم ملئتش خايل وسلمت نفيس للبوليس.

سألته وملاذا قررتم أنت وخالك احلضور للسعودية ؟

يقول عشان نتفسح ، وبعدها نرقع مر تاين.

مالحظات جديرة بالوقوف عندها وحتليلها:

الكثري والكثري مما قال اليمكن تصديقه بداية من قصة التهريب بني أربع 
دول عربي�ة، وانته�اًء  بقصة العيش يف اليمن والس�ياحة هب�ا ودخول اململكة 
العربية الس�عودية ،وكيفية تدبري املبلغ الكايف هل�ذه الرحالت واهلدف منها ، 

والكثري من األمور التي تدور يف ذهني حول هذا الطفل.

تس�اءلت كثريا»أم�ام هويت�ه :ه�ل هو فعاًل م�ري أو أنه يمن�ي من أم 
مرية وأب يمني . )مل تتضح الصورة كثريا(«.

الطف�ل يتحدث اللهج�ة املرية براعة وال جييد اللهج�ة اليمنية متامًا ، 
يعرف اليمن كثريًا وجيهل مر أكثر.. لديه الكثري من األمور املتناقضة.

لذا فقد قررت أن اعود مرة أخري لكي استكمل معه املقابلة الثانية لعل 
اهلل يوفقن�ي وأص�ل ملعلومات واضحة ومؤكدة حول هذا الطفل مس�تخدمًا 
املعطيات من املقابلة السابقة  وألعطيه فرصة لإلجابات الصحيحة فامرست 
مع�ه تطمين�ًا آخر وودعته مذك�رًا إياه أين أرغب مس�اعدته وأمتنى أن يزودين 

بكل يشء صحيح.

تركت�ه وع�دت ملن�زيل  الس�تعد للمقابل�ة الثانية وخ�الل توجهي ملنزيل  
خطرت عىل بايل فكرة االس�تعانة  بمدير ال�دار )اإليواء( فاتصلت به وقلت 
له أنه ساورين شك كبري يف جنسية هذا الطفل ويف كل املعلومات التي ذكرها 
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يل ،فقال يل : واهلل هذا الولد له عندنا س�ته ش�هور  وقد س�ألناه أكثر من مرة 
فيجي�ب  بنفس املعلومات الت�ي ذكرها لك .فرجوته   : أن حياول مرة أخرى 
لعل�ه يص�ل ملعلومات أخرى حقيقي�ة وجديدة بحكم وج�وده الدائم يف دار 

اإليواء  حتى عوديت  يف املرة القادمة.

وبالفع�ل بع�د يومني من املقابلة األوىل اتصل يب مدير دار االيوء  وقال يل 
لقد صدق حدسك فقد اتضح من خالل طرحي األسئلة أنا والزمالء عىل هذا 
الطف�ل أنه يامين اجلنس�ية وليس مري�ًا، وأنه اتقن اللهج�ة املرية من خالل 
مش�اهدته للمسلس�الت املرية ، وأن وال�ده مريض نفس�يًا ، وأن لديه رغبة 
يف الس�فر والعي�ش يف م�ر ،وملزيد من املصداقي�ة فقد تأكد مدي�ر دار االيوء  
م�ن ذلك بنفس�ه من خالل االتص�ال بجرياهنم يف اليمن وم�ن خالل احلديث 
م�ع أمه الت�ي مرضت عقب هروب�ه من املنزل ،س�عدت هلذا اخل�ر الذي أكد 
ح�ديس ولرغبت�ي يف الوصول للحقيقة والتوصل  ملعلوم�ات  واقعية عن هذا 
الطف�ل وذهبت ع�ىل الفور لدار االي�واء بعد أخ�ذ األذن يف املقابلة من املدير.

املقابلة الثانية:

قابل�ت الطف�ل للمرة الثانية وس�لمت عليه وس�ألته عن حال�ه، وقلت 
له:  أنا أرغب يف مس�اعدتك أنت ومن ه�م مثلك وامتنى تزودين بمعلومات 

صحيحة وأنا أثق بك.

قال بلهجة مرية احلمدهلل أنا كويس 

قلت له اريدك أن خترين باسمك 

قال : اسمي )ع(

عمري 13سنة 
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درست سبع سنوات 

يقول وبلهجة مرية أنا من اليمن من حمافظة املقاطرة 

سألته عن عدد أفراد ارستة ؟

ق�ال  وبلهج�ة مري�ه متقنة بابيا وممت�ي ،وأنا وبت وأثن�ني رقالة ، وأنا 
الصغري فيهم.

سألته عن أبيه وأمه واخوته ماذا يعملون ؟

يقول وبلهجة مرية بابا اصله عيان ومابيشتغلش وماما كامن متشغلش 
وعندي أختي عمرها 16س�نة مبتش�تغلش ،وعندي أخويا الكبري بيشتغل يف 

تعز عمره 20سنة ، وأخويا إيل بعده بشتغل يف بلدنا ميكانيكي.

سألته من الذي يرف عليكم ؟وأنت هل تشتغل ؟

يق�ول أخوايت الكب�ار بيرفوا علينا وخيالين ،وأن�ا ممتي بتديني فلوس 
بشرتي بيها اسكريم وببيع للعيال يف الشارع.

قلت له : اجلميع هنا ياعازم يعرف أنك يمني  فلامذا ال تتحدث باللهجة 
اليمنية ؟

استغرب وقال : إزاي أنا واهلل ما عرفش.                     

  قلت له كيف ماتعرفش ؟ وهذه هلجتك ولغتك ؟

يقول وبلهجة مرية أصله ماعرفش واهلل ما أقدرش.

تقبلت�ه وقل�ت له : خالص حتدث معي بأي هلج�ة حتب .وواصلت معه 
املقابلة.

سألته :هل أنت كنت مرتبطًا باملدرسة أم أنك تركتها ؟



348

يقول أنا لسا بدرس، بس خالص أنا مش عايز املدرسة.

قلت لة وملاذا التريد املدرسة ؟

يق�ول أن�ا عوز اش�تغل ومش عوز اعي�ش يف اليمن ، أنا ع�وز اعيش يف 
مر.

قل�ت له ملاذا تري�د العيش يف مر والتريد اليمن بل�دك ؟هل لك أحد 
من أقربائك يف مر؟ 

يق�ول أصله احلياة يف مر حل�وة أوي مش زي اليمن ، الواحد بيعيش 
حياته ، وحمدش  بيدخل يف حياته ، وأنا مليش أرايب يف مر خالص.

س�ألته وكيف عرفت أن احلياة حلوة يف مر؟وملاذا احلياة ليست حلوة 
يف اليمن ؟

يق�ول الن�اس كله�ا بتؤل احلي�اة يف مر حل�وة وانا بش�وف التلفزيون 
واألفالم وكل حاقة حلوة يف مر ،واليمن أصل احلياة متعبه أوى فيها.

سألته هل هنالك من يتدخل يف حياتك ويضايقك يف اليمن ؟ومن هم؟

يقول اه اخوايت الكبار بيتدخلو يف حيايت وصحايب ،متمشيش مع دا وما 
تصحبش دا ومرات انرضب منهم ، ومامتي كامن بتدخل وكذا.

سألته وملاذا يرضبوك إخوانك ؟

يقول عش�ان صح�ايب ،بيؤل�وا دا كويس ودا مش كوي�س ،وبيخصموا 
صحايب.

وس�ألته هل ترى أن اصحابك كويس�ني ؟ وهل الحظ اخوانك عليهم 
ترفات غري طبيعية؟
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يقول اه كويس�ني ،بس اخوايت بيئولوا اهنم عيال صيع وبيش�وفوا افالم 
مش كويسه ،بس أنا مشفتش حاجة.

قلت له يعني أنك مل ترى منهم يشء مش كويس ؟

يقول ال كلهم كويسني 

)ليتك سألت لو كانوا يتحدثون معه بلهجة مرية (.

توقفت هنا لكي أعود وأسأله عن رحلة هروبه من منزل أرسته ؟وكيف 
عاش خالل تلك الفرتة ؟وملاذا قرر السفر للسعودية ؟

يقول أصله ماما كل يوم بتديني فلوس، بأخذها منها وبشرتي أسكريم 
وابيع�ه عىل العيال ، وأعطي الفلوس ملاما ت�أين ، وأنا أصله يف اليوم دا اخت 
الفل�وس ولعبت ق�امر مع العيال وخ�رست الفلوس بتاعت مام�ا كلها ،وملا 
كن�ت ع�وز ارقع للبي�ت العيال كلهم ال�وا ممتك واخوت�ك عوزين يرضبوك 
عش�ان مها عرف�وا أن الفل�وس ضيعتها ع�ىل القامر،وبعدها أن�ا خرجت من 
البل�د وأنا ممعيش هلدوم وال فلوس رحت عن قامع�ة ارايبنا يف عدن »اصلها 
اريبه منا »وقلس�ت عندهم جيي أس�بوع بعدها راح�وا لتعز ورحت معاهم ، 
ويف تعز اش�تغلت يف مطعم ش�هرين وكنت بنام مع عامل املطعم وكان مرتبي 
يف الش�هر 3300ريال يمني )وهوا مبلغ حوايل ثامنني ريال سعودي (،بعدها 
رحت إىل صنعاء عش�ان خاطر اش�رتي هدوم وبعدها أروح للسعودية ،ويف 
صنعاء قابلت واحد يف الشارع وقايل شكيل بعرفك مش أنته اخو عبدالسالم 
اش جاب�ك هن�ا  »كذبت علي�ه ادور عىل أخ�ي الكبري »وبعده�ا رحت معاه 
لبيتهم وقلس�ت عنده أسبوع ،وبعدها ركبت عربية من صنعاء إىل حرض يف 
تكيس كل واحد يدفع ألف ريال يمني ،وصلت حرض يف العر، وقلس�ت 
حتى اتعش�يت، وبعدها ركبت عربية لغاية قبل املنفز بتاع السعودية ،مشيت 
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مس�افة وبعدها ابل�ت عيلة صغريه اثن�ني رجالة واثنني حري�م ومعهم أربعة 
عيال وبنات صغرية ،وألت هلم أنا عايز أروح معاكم للسعودية ،قالوا مفيش 
مش�كلة ،وقلس�ت مع العيلة يقي يومني يف الصحراء عىل احلدود وكنا بناكل 
من عند ناس بتبيع اصله فيه ناس كتري يف الصحراء ،وكنا بناكل  بس�كويتات 
وحقات بس�يطة، بعدها القامعة كل ماتتحرك عربية الرشطة بتوع الس�عودية 
يدخ�ل مقموعه ،واحتركت العربية ودخلت أنا والعيلة ،وبعد مدخلنا العيلة 
قلوا يل أنت عوز ايه يف الس�عوديه الت هلم أن عاوز اش�تغل ،وبعدها مش�ينا 
يوم ووصلنا حاجة اريبة من صامطة اس�مها اجلرادية ،وش�غلوين عند واحد 
بيعرفه واحد فيهم يف رعي الغنم ،اش�تغلت عنده ثالثه أيام ،وبعدها سلمت 

نفيس للرشطة عشان خاطر يسفروين ملر، وبعدها قبوين جدة .

مالحظات جديرة باالستفهام حوهلا 

فالطف�ل يتمي�ز ب�ذكاء فري�د ،وق�درة هائلة ع�ىل الكذب ،الحظ�ت عليه 
نوع�ًا م�ن امليوعة والدالل، فق�د عرفت منه أن�ه مل يتبق معه أي مبل�غ مايل عند 
دخوله للس�عودية وأخرين مدي�ر دار االيواء أن الطفل بحوزته  مبلغ مخس�امئة 
ري�ال س�عودي يف األمانات التابع�ة لدار اإليواء، فكيف ج�اء هبذا املال؟ وهل 
كان يتح�دث باللهجة اليمنية مع مرافقيه اليمنيني يف رحلة التهريب ،وجمموعة 
من األس�ئلة التي قررت طرحه�ا عليه يف املقابلة الثالثة،وهن�ا تركته لكي اعود 

واستكمل باقي املعلومات.

املقابلة الثالثة

ما قبل اللقاء:

ع�دت ل�دار اإلي�واء بعد ثالث�ة أيام م�ن املقابل�ة الثانية ،وق�د تعمدت 
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احلض�ور للموق�ع بعد املغ�رب ،وطلبت م�ن املختص املن�اوب إحضار هذا 
الطف�ل ،ويف أثن�اء جل�ويس م�ع األخصائي س�ألته ع�ن رأيه يف ه�ذا الطفل 
فنبهن�ي إىل بعض الس�لوكيات الت�ي عرفها عن هذا الطفل م�ن خالل عمله 
ومن خالل املدة الطويلة التي جلس�ها هذا الطفل يف املركز ،وذكر يل أن هذا 
الطفل لديه س�لوكيات غريبة ملن هم يف مثل س�نه وملن ه�م متواجدون لدينا 
،قلت له مثل ماذا قال حيب العطور وحيب تطويل الش�عر ،وقص يل أنه بكى 
ورفض أن يقوم احلالق بحالقة ش�عره ،وأنه اثناء نقله للميناء هبدف ترحيله 
ملر اش�رتى عط�ورات بمبلغ مائه ريال،ويقول األخصائ�ي أنه اثناء حديثة 
معه وطرح بعض األس�ئلة عليه عرف من هذا الطفل أنه يلعب القامر بشكل 
ش�به يومي يف اليمن ،وأنه كان يش�اهد بعض األفالم وأكثرها أفالم جنسية، 
وأن ه�ذا الطف�ل اع�رتف له أن�ه كان يامَرس مع�ه اجلنس )فاحش�ة اللواط (
من�ذ أن كان يف الس�ابعة من عمره ، وأنه اس�تمر عىل هذا احل�ال حتى أصبح 
يس�تمتع بأن يامرس فيه اللواط، فقلت له وهل عرفت عنه معلومات أخرى 
مثل رس اللهجة املرية ورس الس�فر إىل مر والس�عودية ،يقول االخصائي 
حقيق�ة ه�ذا الطفل غري�ب جدًا يق�ول إنه أتق�ن اللهجة املري�ة من خالل 
املسلس�الت املرية ويقول األخصائي »غريب هذا الطفل يف إتقان اللهجة 
املري�ة لدرجة أن الكل يقول إنه مري وال يش�ك أح�د أنه يمني« قدمت 
لألخصائي الش�كر والتقدير عىل هذه املعلومات املفيدة واملهمة عن الطفل ، 

وحرض الطفل بدأت مقابلتي معه.

وصف اللقاء:

رحبت بالطفل وسألته : كيف أحولك اليوم ؟

قال كويس 
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قل�ت ل�ه  : أن�ا الي�وم هنا م�ن أجلك وأري�دك خترين ع�ن رحلتك منذ 
خروجك من منزل اهلك حتى س�لمت نفسك للرشطة ،هل تعرضت خلطر 

معني أو لعنف معني ؟

يقول مفيش حاقه ،حمدش عمل معايا حاقه مش كويسه.

سألته امل تتعرض للتعب أو جوع أو عطش خالل رحلتك من اليمن للسعودية؟

يقول مفيش حاقه للقوع وللعطش بس شويه تعب من امليش.

سألته هنا وماهو هدفك من السفر للسعودية ؟

يق�ول أنا عاوز احلكومة الس�عودية ترحلني ملر ،وأن�ا عاوز اعيش يف 
مر.

سألته وملاذا مل تسافر من اليمن إىل مر مبارشة ؟

يق�ول أصله م�ا أدرش  مفي�ش فلوس كفاي�ة ،ومامتي م�ش حتوافق ، 
وأخوايت كامن مش حيسبوين أسافر .

سألته هل أنت من فكرت يف السفر أم أن هنالك من اقرتح عليك السفر؟ 
وهل تعرف أحدًا يف مر أو السعودية لكي يسهل لك امرك ويساعدك ؟

يق�ول الفك�رة بتعتي انا ومفي�ش حد، وأنا ما اعرفش حد يف الس�عودية 
وال يف مر.

قلت له قلت يل أن أخوانك بيرضبوك ؟ فلامذا كانوا يرضبوك ؟

يقول عشان  صحايب ،وكامن عشان بضيع الفلوس.

قلت له لقد عرفت أنك متارس بعض الترفات السيئة مثل الفواحش 
فهل كان أخوتك يرضبوك عشاهنا ؟
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يق�ول اه اصل�ه واحد م�ن أخوايت عرف أن�ه واحد من صح�ايب بيعمل 
مع�ي الفواحش وأنه بنش�وف افالم مش كويس�ة ،ورضبني واش�تكي ألهل 
الواد، وأحيانًا كترية أنا كنت بتس�لف فلوس من اجلريان ومن خيالين وأقول 
مام�ا عوزه الفلوس وحرتقعها آخر الش�هر وبالعب هبا ق�امر واضيعها وماما 

واخوايت بيزعلوا وبيرضبوين.

س�ألته ومن�ذ متى وأنت مت�ارس هذا الس�لوك ؟وه�ل اصحابك الذين 
متارس معهم هذا السلوك هم يف عمرك أو اكر منك ؟

يق�ول من وانا عندي متن س�نوات ،فيه عيال م�ن دورى وفيه عيال اكر 
مني بس مش بكتري.

س�ألته خرجت من اليمن وأنت ب�دون فلوس ؟واليوم معك مخس مائة 
ريال فمن اين لك هذا املبلغ ؟

يق�ول أصله وأنا يف الرشطة بتاعت صامط�ة  فيه راقل كبري قا زيارة وملا 
ش�فني اداين ميتني  ريال وفيه عس�كري اداين مخسني وعسكري تاين اداين مية 
ريال ، وملا كانوا عوزين يرس�لوين هنا فيه راقل س�عودي من بتوع اجلوازات 

أداين مية، وكان واحد يمني أداين مخسني ريال.

قلت له وملاذا يعطوك كل هذه الفلوس ؟

يقول ماعرفش بس بيئولوا أنت ادامك وئت لغاية مترتحل ملر وحتتاج 
فلوس.

سألته عن رس اللهجة املرية ؟هل كان يستخدمها يف كل وقت ؟وهل 
استخدمها مع اليمنيني الذين رافقوه يف رحلة التهريب من اليمن للسعودية؟

يق�ول اصله أن�ا بحب اللهجة املرية وكنت اتكل�م مع كل الناس بيها 
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من أول خمرجت من اليمن ، بس لوحد س�ألني بئولة أنه مامتي مرية وبابا 
من اليمن.

قل�ت ل�ه لكنك اآلن ال�كل ع�رف قصتك فل�امذا ال تتح�دث باللهجة 
اليمنية ؟

يقول اصله ما ادرش. 

قلت له إذا رجعت لليمن ماذا تنوي أن تفعل ؟

يق�ول أنا راح اش�تغل واقم�ع فلوس وبعدها ع�وز اروح مر واعيش 
هناك، وعوز اكمل عالمي.

سألته هل سوف تسافر بنفس الطريقة من السعودية ؟

يقول ال من اليمن 

س�ألته عندما ق�ررت أن تذهب للس�عودية وتدعي أن�ك مري كيف 
عرفت أن السعودية سوف ترسلك ملر؟

يقول اصله ناس كتري بتئول أن الس�عودية برتحل كل واحد لبلده بدون 
فلوس وكتري يف اليمن بيئولو أنه اترحلوا بدون فلوس ،وظانا ألت كويس أنا 

راح اروح مر بدون فلوس.

س�ألته عن تعامل احلكومة الس�عودية معه من وقت القبض عليه وحتى 
اليوم ؟ وهل تعرض لعنف أو يشء مش كويس ؟

يقول ال كل حاقة ممتازة وكويسة.

رجع�ت لك��ي أوجه له النصح حول س�لوكه املنح�رف )ورغبته يف أن 
يامرس معه فاحشة اللواط( قبل أن أهني مقابلتي معه.
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فقلت له أنت حتب ذلك السلوك املنحرف وتستمتع به؟
فيقول اه اصله من وأنا صغري وأنا بحب احلقات دي .

قلت له هل تعلم أنا هذه السلوكيات تسبب مرضًا خطريًا يسبب املوت 
اسمه االيدز ؟

يرد برسعه فائقة وبدون تردد أو خوف »اصله ربنا ائل يف القرآن  مافيش 
من داء إال وله دواء« أيقنت يف هناية املطاف أن هذا الطفل حيتاج لدواء نفيس 
واجتامع�ي وديني وس�لوكي حتى يتعاىف وأنا عىل عجل�ة من أمري ومهمتي 

حمددة فأوصيت الدار ومديرها به خريًا«.
وعند هذا احلد اهنيت مقابلتي مع هذا الطفل الغريب والعجيب. 

مالحظات حول هذا الطفل:

1 � م�ازال هذا الطفل يمثل من وجهة نظ�ري اخلاصة لغزًا كبريًا بحاجة 
لف�ك غموضه .فعىل الرغم م�ن معرفتي جزءًا م�ن املعلومات التي 
خيفيه�ا هذا الطف�ل اال أين مازلت متأكدًا أن هذا الطفل خيفي الكثري 
والكث�ري ، ولكنن�ي كباحث ينق�ب للبحث عن احلقيق�ة اكتفيت بام 

عرفته عن هذا الطفل حول ما يتعلق بدراستي امليدانية.  
2 � يتمي�ز الطفل بقدر عايل من ال�ذكاء والكذب املتقن فقد اقنع اجلميع 

أنه من اجلنسية املرية وهو اليعرف عن مر سوى اسمها .
3 � ل�دى الطف�ل دراي�ة تامة بالوقت التي تس�تغرقه رحل�ة التهريب من 
الصوم�ال حت�ى اليم�ن .ف�ا الباحث نفس�ه مل يك�ن يعل�م أن الفرتة 
الزمنية تس�تغرق يومان إال بعد أن ق�ام بإجراء العديد من املقابالت 
الت�ي أجره�ا مع املهرب�ون م�ن إفريقيا )فكي�ف ع�رف الطفل هذه 

املعلومة ؟(.        
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احلالة رقم )4(
طفل نيجريي  معوق  إعاقة عمدية

ه�ذا الطف�ل ت�رددت عليه أكثر م�ن م�رة ، فاحلصول ع�ىل املعلومة من 
األطفال النيجرييني ليس من الس�هولة بمكان فعالوة عىل اللغة التي تعد من 
املعوق�ات التي تق�ف عائقًا أمام من يريد أخذ معلومات عنهم   فهم بش�كل 
عام ال يعطون املعلومات بش�كل صحيح ،وتشعر خالل احلديث معهم أهنم 
خياف�ون من إعطاء املعلوم�ات الصحيحة ،وهلذا فقد كنت أش�رتي لبعضهم 
اهلدايا البس�يطة ، وأعطي لبعضهم مبالغ مالية كهدايا يف حماولة مني لكس�ب 
صداقاهت�م واحلصول عىل املعلومات الصحيح�ة منهم أو األقرب للصحة ، 

وقد كان هذا الطفل أحدهم.
املعلومات األولية عن الطفل:

االسم :)م، ب( 
اجلنسية: نيجريي 

العمر : 12سنه
احلال�ة الصحية :الطفل ب�ه إعاقة عمدية عبارة عن ب�رت يده اليرسى من 
املنطقة القريبة من الكتف )اإلعاقة عمدية حس�ب ما ذكر الطفل ( وس�بق له 
أن ح�رض للس�عودية وقبض علي�ه ورحل مرتني  وهو ب�دون إعاقة ويف املرة 
الثالثة صنعت له اإلعاقة يف نيجرييا وأرسل للسعودية . )حرض ثالث مرات  

للسعودية(.

املستوى التعليمي: أمي

مكان القبض :املدينة املنورة
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املعلومات املتعلقة باألرسة:

ع�دد أف�راد األرسة ثامنية )الوضع األرسي مس�تقر ووالدت�ه تعيش مع 
والده(.

املس�توى االقتص�ادي ألرسته: يق�ول إن والده يعمل عام�اًل يف مزرعة 
وأم�ه ال تعمل »وإنه يوجد لدي�ه أربعة أخوان ذكور وثالث إناث وإنه االبن 

ما قبل األخري لدى أرسته«.

املعلومات املتعلقة بالتهريب

ح�رض الطف�ل إىل الس�عودية هتريب�ًا ثالث م�رات، إحدى ه�ذه املرات 
كانت مع امرأة وكانت الرحلة برًا من نيجرييا حتى الس�ودان بواس�طة باص 
ثم بواس�طة سفينة حتى مدينة جدة، ومرتني مع رجال جوًا من نيجرييا حتى 
جدة )ومجيع من رافقهم الطفل هم وسطاء للنقلة للسعودية ثم تشغيله لدى 

نساء يف مهنة التسول(.

التعرض للعنف واخلطر:

يفيد الطفل أنه مل يتعرض للعنف أو اخلطر إال أنه ذكر أن النس�اء الالئي 
كان يعمل معهن يقمن برضبه وشتمه.

املقابلة األوىل مع هذا الطفل

قابل�ت الطف�ل وصافحته وقل�ت له كيف حالك وطلب�ت منه اجللوس 
إىل جانب�ي حم�اواًل التقرب منه وكس�ب ثقت�ه، وقدمت له بعض�ًا من احللوى 

والعصري، وسألته عن أحواله.
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الطفل يتكلم العربية بش�كل متوسط )ويمكن أن افهم ما يقول وبذات 
الوقت هو يفهم ما أقول (.

يق�ول بلهجة عربية مكرسة »كويس احلمدهلل« ويش�كرين ويرفض أخذ 
العص�ري واحللوى ،ويتدخ�ل مدير دار اإلي�واء ويقنعه بأخذه�ا وخيره أنني 
رج�ل أح�ب اخلري وأريد مس�اعدته ،يبدأ الطفل يف تن�اول احللوى والعصري 
،عنده�ا قمت بأخذ املعلومات األولية عنه )اس�مه وعمره وجنس�يته( وكان 

متجاوبًا يف إعطائها يل.

ثم سألته مع من تعيش يف السعودية ؟ وأين تسكنون ؟

يقول مع أمي يف مدينة. )وهو يعني أهنا يف املدينة املنورة (

سألته وهل تعمل أمك؟

يقول جتلس يف البيت.

سألته ما سبب برت يدك هذه؟

يقول وأنا يف نيجرييا طحت من فوق شجرة دكتور يقول الزم قطع.
قلت له وملاذا أتيت أنت وأمك إىل السعودية؟

يقول أمي جيلس معي وأنا أدور كرامة )يعني أنه يتسول (.
قالت له هل سبق وأن حرضت للسعودية؟

يقول هذه أول مره نجي.
قالت له وكم جلستم يف السعودية؟

يقول واحد سنة بعدين العسكر مسكني.
سألته عن أمه هل قبض عليها؟
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يقول أمي يف املدينة.
قلت هلذا الطفل أنت ملاذا ال تقول احلقيقة ،ال ختاف أنت قول احلقيقة ما 

يف خوف وما يف مشكلة أنا هنا لكي أساعدك.

يقول واهلل رب الكعبة هذا حقيقة.

تدخل هنا مدير دار اإليواء وقال له ال ختاف أنا خيرج من هنا هذا رجل 
كوي�س ،وكنت أش�اهد يف نظ�رات الطفل اخل�واف ،تركنا مدي�ر دار اإليواء 
وخ�رج عنده�ا قلت له  ال خت�اف أنا اعلم أنك مل تقل يل احلقيقة عش�ان أنت 
خايف مني ، لكنني س�وف اتركك هلذا اليوم لكي تفكر وإذا قلت يل احلقيقة 

سوف أساعدك .

فكر الطفل ثم قال إن ش�اء اهلل أنا أقول احلقيقة ،تركته ،وقررت العودة 
له بعد يوم من املقابلة األوىل.

املقابلة الثانية:

قابل�ت الطف�ل يف مس�اء اليوم الث�اين وأحرضت له بعض الش�وكوالته 
اجليدة  وجمموعة من العصائر املعلبة، وقلت كيف حالك اليوم .

تبس�م الطف�ل وقال كوي�س احلم�دهلل ، وأخ�ذ العصائر بفرح�ة عارمة 
وش�كرين، عنده�ا قل�ت له هل اليوم س�وف خت�رين باحلقيقة كامل�ة وبدون 

كذب.
قال ان شاء اهلل منكذب ونقول كل يشء .

قلت له اريدك أن خترين اسمك وعمرك وجنسيتك )املعلومات األولية 
عنه( 

وذكرها يل كاملة كام دونتها يف الصفحة الرئيسة عنه )بمعنى أهنا حقيقية(
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ثم سألته كم مرة جاء للسعودية ؟
يق�ول جين�ا ث�الث م�رة »اثنني م�رة بالطي�ارة ،وواح�د مرة باخ�رة من 

السودان«.

قلت له ومع من جئت هذه املرات الثالث ؟وملاذا جئت ؟

يقول مع حرمة من نيجرييا واحد مرة ومع رجال اثنني مرة  .

قلت له أول مرة جئت للسعودية قدمت مع من وملاذا ؟

يقول حرمة جات عند أمي وقالت خلو ولد يروح معنا سعودية ،عشان 
ش�غل ونرس�ل فلوس لكم أبو وأمي قال�وا روح ،رحت مع حرمة ،س�افرنا 
س�يارة مع حرمة حتى سودان بعدين ركبنا س�فينة حتى وصلنا جدة ،بعدين 
رحن�ا بيت هنداوية فيه مجاع�ه نيجرييا اثنني حرمة وثالث بنت واثنني والد ، 
بعدين كلن شغل كرامة كرامة حرمة يشيل كل ريال، بعدين أمكن سبعةشهر 

عسكر يمسك ودي نيجرييا مرة ثاين.

قلت له وهل كنت تكلم اهلك يف نيجرييا يف تلك الفرتة ؟

يقول حرمة تقول هي تكلم أنا مانعرف بس أنا ما يكلم ؟

سألته وكيف كانت احلرمة تتعامل معك ؟

يق�ول حرمة ما كويس خياصم كثري ما ي�ودي أكل كويس ويرضب بس 
ما كثري.

قلت له ليش يرضبك احلرمة ؟

يقول إذا ماجبت فلوس كثري من الشغل.

قلت له كيف رجعت للسعودية يف املرة الثانية؟
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يق�ول يف رج�ال يع�رف ابو»صاحب أبو« ق�ال ال ابو لي�ش متخيل ولد 
يروح معي س�عودية ، ابو قال طيب ، س�افرت معه بالطيارة بعدين جيي جدة 
رجال وديني عند حرمة ثاين يف هنداوية وهو روح بعدين انا شغل مع حرمة 
كرام�ة كرام�ة ،حرمة فيه عن�ده ثالثة بنتي صغري ،واح�د ولد مايف رجل بس 
عربية يميش ،واحد ولد كبري ش�ويه كلنا يش�تغل كرام�ة كرامة ،حرمة تودينا 
بتكيس وتكلم ماتروح أنا جيي ،وجتلس ش�غل مع حرمة يمكن س�بعه ش�هر 

بعدين عسكر يمسك ودينا نيجرييا .

قلت له وكيف كانت تتعامل معك هذه احلرمة ؟

يقول واهلل كويس.

قلت له وهل كنت تتصل بأهلك يف نيجرييا ؟

يقول مايتصل.

قلت له وكيف رجعت للسعودية يف هذه املرة ؟

يقول أنا جيلس يف نيجرييا يمكن اثنني شهر ،بعدين ابو واخو كبري وديني 
عند دكتور قطع يد بعدين جيلس يأخذ دو اثنني أسبوع بعدين أبو وديني عند 
رجال نروح معه للسعودية ،بعدين نركب طياره نجي جدة نروح مكة بعدين 
مدين�ة رجال ودينا عند حرم�ة يف املدينة ،حرمة فيه عن�ده واحد ولد مايف يد 
بن�ت واحد يد مقطوع بنت واحد يميش عربية ،كله نش�تغل كرامة، وبعدين 

شغل يف املدينة ثمنية شهر بعدين عسكر يمسك وجييب هنا.

قالت له وهل أنت تشعر بالندم واحلرسة بعد برت يدك ؟

يقول ال وأنا مايف زعل أمكن فيه فايدة كتري أمكن اهلل فيه رزق. 

قلت له وكم ساعة تشتغل كرامة يف اليوم ؟
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يقول حرمة تودي بالسيارة من امكن ساعة سبعه صباح ونرجع الساعة 
عرشة يف الليل.

قل�ت ل�ه وكم دخلك اليومي من التس�ول ؟وهل هو ل�ك أو أن احلرمة 
تأخذه منك ؟

يق�ول يمكن كل ي�وم 170ريال ،حرم�ة يأخذ كل الفل�وس ويقول أنا 
يودي أمك يف نيجرييا ،«حرمة ما تودي حرمة حرامي كذابة«

قلت له وكيف عرفت أهنا التودي الفلوس ال أمك ؟هل اتصلت هبا ؟
يقول واهلل نعريف مجاعة كله تقويل ،أنا مايتصل مع أمي.

قلت له وكيف تعامل احلرمة معك ومع األطفال الذين عندها ؟
يق�ول واهلل حرمة م�ا كويس ،كث�ري كالم حتب فل�وس ،ماجتيب فلوس 

ترضب عصايا .
قلت له واين كانت تسكنكم يف املدينة ؟

يقول بيت صغري يف حارة جوا ما نعرف كويس.
سألته هل تعرضت للعنف من قبل أحد هنا يف السعودية ؟

يقول بس حرمة يرضب .  
قلت له وهل تعرضت للعنف أثناء القبض عليك من قبل رجال الرشطة؟

يقول كله كويس .
سألته عن تعامل العاملني يف دار اإليواء معه ؟

يقول كويس.
قلت له هل ترغب يف العودة للسعودية مرة أخرى بعد ترحيلك؟

يقول واهلل ماتعرف ممكن جتي ممكن ماجتي أنا منع.
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