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 التأثيرات النفسية للهجرة غير الشرعية

 "دراسة نظرية"

 ن. د. بيداء عبد الصاحب عهبر الطائي           أ.ن.د. ابراوين مرتضى االعرجي                  

مدير مركز     مركز البحوث التربوية والهفسية / جامعة بغداد    جامعة بغداد          \تدريسي في كلية اآلداب            

 مسؤول وحدة اإلعالن والمعلوماتية              البحوث التربوية والهفسية        

 
 :ممخص البحث 

اليجرة بانيا ظاىرة قديمة وحديثة بالوقت نفسو؛ فيي قديمة الف اإلنساف انتقؿ مف مكاف آلخر عبر  توصؼ
كما انيا حديثة كونيا مازالت مستمرة وتتنامى باضطراد وألسباب مختمفة. وقد العصور التاريخية وألسباب عديدة, 

اقتصادية في معظـ أقاليـ العالـ اف لـ يكف نتائج ديموغرافية واجتماعية ونفسية و  ترتب عمى انتشار ىذه الظاىرة
 كميا.

وتعكس معظـ الحركات السكانية واليجرات رغبة اإلنساف في مغادرة منطقة ما يصعب عميو العيش فييا الى 
منطقة أخرى يعتقد في أمكانو العيش فييا بصورة أفضؿ وأحسف , وال يقتصر ذلؾ عمى اليجرات الدولية فقط، بؿ 

حمية مثؿ انتقاؿ األيدي العاممة مف إقميـ آلخر وانتقاؿ سكاف الريؼ لمعيش في المدف وانتقاؿ يشمؿ اليجرات الم
 السكاف مف المناطؽ المزدحمة الى المناطؽ األقؿ ازدحاما وىكذا.

كما وتعكس اليجرات الطارئة والكثيرة محاولة االنساف اليرب مف مناطؽ يشعر فييا بتيديد حياتو الى 
و االمف واالماف، وىذا ما يحدث عادة في الكوارث والحروب. ويحفؿ التاريخ البشري بشواىد مناطؽ اخرى توفر ل

 كثيرة عمى اليجرات والحركات السكانية مف ىذا النوع وىو االخطر.
ويشيد التاريخ الحديث ىجرات كثير مف ىذا النوع السيما في مناطؽ الشرؽ االوسط، والتي يغمب عمييا نوع 

عية( إذ تعيش ىذه المناطؽ ولمدة طويمة نسبيا حالة مف التوتر والالستقرار، افرزتيا الحروب )اليجرة غير الشر 
والصراعات الطويمة والمستمرة، والتي دفعت باعداد كبيرة مف المواطنيف لميجرة الى مناطؽ اخرى يرونيا االفضؿ. 

تانييف واالفغاف ...، ومع تفاقـ االزمات ومف ىذه الشواىد ىجرة الفمسطينييف والييود العرب  والمبنانييف والباكس
والصراعات والحروب وتوسعيا وزيادة مخاطرىا عمى حياة االفراد في مجتمعات مثؿ )المجتمع العراقي، والمجتمع 
السوري، والمجتمع الميبي والمجتمع اليمني ...(   زادت معدالت اليجرة )غير الشرعية( وشممت افرادا وجماعات 

 ت مختمفة وفئات عمرية متعددة. مف قوميات وديانا
وعمى الرغـ مف صعوبة تحديد اعداد المياجريف غير الشرعييف، تشير منظمة العمؿ الدولية الى انيـ 

%( مف عدد المياجريف في العالـ، أذ تقدر ىذه المنظمة اعداد المياجريف )الشرعييف ٘ٔ- ٓٔيشكموف مانسبتو )
(. كما وتشير تقديرات منظمة اليجرة ٕ٘ٔٓمميوف( مياجر )الكردي،  ٕٓٓوغير الشرعييف( في العالـ باكثر مف )
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( مميوف شخص سنويًا ٘.ٔالدولية لميجرة غير الشرعية إلى دوؿ االتحاد األوروبي بانيا تصؿ إلى )
 (.٘،ٖٕٔٓ)يونس،

كونيا تفرز اف تزايد اعداد المياجريف غير الشرعييف اصبح يمثؿ مشكمة عالمية كبرى تحتاج تدخاًل دوليًا. 
مشكالت كبيرة وكثيرة تتطمب  معالجة حموؿ. وعمى الرغـ مف تعدد ىذه المشكالت ، تبرز وبشكؿ كبير المشكالت 
المتعمقة بالمياجريف غير الشرعييف وبالمقدميف عمى اليجرة، السيما لدى فئتي الشباب والمراىقيف. ففيما يتعمؽ 

اسات الى انيـ يواجيوف جممة تحديات ومشكالت صحية ونفسية بالمياجريف غير الشرعييف تشير التقارير والدر 
واجتماعية واقتصادية. اما فيما يتعمؽ بالمقدميف عمى اليجرة فتشير التقارير والدراسات الى اف غالبيتيـ مف 
المراىقيف والشباب في مقتبؿ العمر ومف مستويات تقافية وتعميمية متنوعة، ويعانوف في مجتمعاتيـ مف مشكالت 

دة تدفعيـ لمتفكير باليجرة لمخارج كطريؽ لمخالص، وانيـ ميووسوف بيذه الفكرة وينظروف الييا بوصفيا احد ع
 اىـ اىداؼ حياتيـ التي تضمف ليـ تحقيؽ احالميـ ورغباتيـ.

إذ يرى عمماء النفس واالجتماع اف اليوس باليجرة لدى الفئات العمرية ىذه والتزايد  في اعداد المياجريف 
الى التغير في االتجاىات واالفكار نحو اليجرة لدى الشباب والذي جاء نتيجة لعدة اسباب منيا ما يتعمؽ يعزى 

بالواقع الصعب والمأساوي الذي يعيشو الشاب في المجتع، ومنيا ما يتعمؽ بحاجاتو وطموحاتو واىدافو والتي 
 والتي توصؼ بانيا بمداف متطورة. يتوقع اف يشبعيا او يحققيا في بمداف مثؿ اوربا وستراليا وامريكا،

اف تكويف مثؿ ىذه االتجاىات واالفكار عف اليجرة وترسيخيا لدى الشباب اصبح يشكؿ ظاىرة خطيرة ذات  
شقيف: االوؿ يتعمؽ بالمجتمع االصمي لمشاب وما يواجيو مف مخاطر تتمثؿ بافراغ المجتمع مف طاقاتو الشابة، 

ناء والتطوير والتجديد، والثاني يتعمؽ بالشاب المياجر نفسو وما يمكف اف يعانية تمؾ التي يعوؿ عمييا كثيرا في الب
مف صعوبات وتحديات تيدد بناء شخصية وصحتو النفسية. وفيما يتعمؽ بالشؽ االوؿ مف المشكمة فاالمر يتطمب 

في بناء المجتع تكثيؼ جيود مؤسسات المجتمع وسياساتيا الحتواء ىذه الطاقات وتطويرىا الجؿ االفادة منيا 
المثالي والسميـ. اما فيما يتعمؽ بالشؽ الثاني مف االشكالية فيو يتمثؿ بالتاثيرات النفسية واالجتماعية التي تتركيا 

 اليجرة غير الشرعية وظروفيا القاسية عمى شخصية المياجر وصحتو النفسية. 
ة بالمياجريف غير الشرعييف )المتعمق -انفة الذكر-والبحث الحالي يسمط الضوء عمى االشكاليات 

وبالمقدميف عمى اليجرة لمخارج(. إذ يحاوؿ  اف يبيف التاثيرات النفسية واالجتماعية المترتبة عمى المياجريف غير 
الشرعييف، بغية تحديدىا بدقة وايجاد السبؿ الالزمة لحميا اوالتعامؿ معيا، ومف جانب اخر يحاوؿ البحث الحالي 

رات النفسية واالجتماعية ذات الطابع السمبي بمثابة رادع توعوي وتثقيفي لممقدميف عمى اف يجعؿ مف ىذه التاثي
 اليجرة او الميووسيف بيا. 
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Research Summary :  
Migration is described as an old and modern phenomenon at the same time; it is old 

because man has moved from one place to another through historical ages and for many 
reasons, and it is modern as it is continuing and growing steadily and for various reasons. The 
spread of this phenomenon has had demographic, social, psychological and economic 
consequences in most regions of the world, if not all.                                               

Most of the population movements and migrations reflect the desire to leave an area where 
it is difficult to live in another area where they can live better and better, not only international 
migration, but also local migration such as labor mobility from one region to another, In cities 
and the relocation of people from crowded areas to less crowded areas and so on.                                                     

Emergency and many migrations also reflect the man's attempt to escape from areas where 
he feels his life is threatened to other areas that provide him with safety and security, which is 
usually the case in disasters and wars. Human history has many signs of migration and 
population movements of this kind, the most dangerous.     

The recent history of migrations of many of this type, especially in the Middle East, which 
is predominantly type (illegal immigration) as these areas live for a relatively long period of 
tension and instability, caused by wars and conflicts, long and continuing, which prompted large 
numbers of citizens to migrate to areas Others see it better. These include the migration of 
Palestinians, Arab Jews, Lebanese, Pakistanis and Afghans ... and as crises, conflicts and wars 
intensify, expand and increase their risks to the lives of individuals in communities such as Iraqi 
society, Syrian society, Libyan society, And included individuals and groups of different 
nationalities, religions and age groups.                                                                    

Although it is difficult to determine the numbers of illegal immigrants, the International 
Labor Organization (ILO) points out that they account for 10 to 15 percent of the world's 
migrants. The organization estimates the number of migrants (legal and illegal) in the world at 
more than 200 million. (Kurdish, 2015). The International Organization for Migration (IOM) 
estimates that illegal immigration to EU countries amounts to 1.5 million people per year 
(Yunus, 2013,5                                                      

The growing number of illegal immigrants has become a major global problem that needs 
international intervention. Because they produce a lot of problems that require solutions. 
Despite the multiplicity of these problems, the problems related to illegal immigrants and 
migrants, especially among the youth and adolescents, are most prominent. With regard to 
illegal immigrants, reports and studies indicate that they face various health, psychological, 
social and economic challenges and problems. As for the immigrants, reports and studies 
indicate that the majority of them are teenagers and young people of different ages and different 
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levels of educational and educational, and suffer in their communities of several problems that 
cause them to think of emigration as a way to salvation, and they are obsessed with this idea 
and see it as one of the most important goals of their lives They realize their dreams and 
desires.Psychologists and sociologists believe that the migration obsession among these age 
groups and the increase in the number of immigrants is due to the change in attitudes and ideas 
towards migration among young people, which is the result of several reasons, including the 
difficult and tragic reality of young people in the community, including the needs, ambitions and 
goals Expected to be satisfied or achieved in countries such as Europe, Australia and America, 
which are described as developed countries.       

 The formation of such trends and ideas about migration and entrenchment among young 
people has become a serious phenomenon of two parts: The first concerns the original society 
of young people and the risks faced by emptying society of its young energies, which are very 
reliable in the construction and development and renewal, Can suffer from difficulties and 
challenges that threaten to build personality and mental health. With regard to the first part of 
the problem, it is necessary to intensify the efforts of the community institutions and policies to 
contain these energies and develop them in order to benefit from them in building the ideal and 
proper community. As for the second part of the problem, it is the psychological and social 
effects of illegal immigration and its harsh conditions on the personality of the immigrant and 
his mental health.                                    

The current research sheds light on the above-mentioned problems (relating to illegal 
immigrants and those applying for emigration). It tries to show the psychosocial effects of illegal 
immigrants in order to identify them accurately and find ways to solve or deal with them. On the 
other hand, the current research attempts to make these psychological and social effects of 
negative nature an educational and educational deterrent to immigrants or those who are 
obsessed with them.           

 مشكمة البحث
تشير احصاءات وزارات الداخمية لعدد مف الدوؿ التي تعد ىدفا لممياجريف غير الشرعييف او منفذا ليـ مثؿ 

غرؽ القوارب التي يستقميا المياجر والتي وصفت بقوارب )ايطاليا، واليوناف واسبانيا، وتركيا..(  إلى تعدد حوادث 
الموت وقوارب االنتحار الجماعي وقدرت اإلحصائيات حوادث الغرؽ والموت باآلؼ وىي ارقاـ تعكس حجـ المشكمة 

  وخطورتيا.
ومف جانب اخر ويؤكد عمماء النفس واالجتماع الى اف ىناؾ جممة مشكالت وتحديات تواجو المياجريف غير 

شرعييف، والتي مف شانيا اف ثؤثر بشكؿ سمبي عمى صحتو النفسية وتوافقو النفسي واالجتماعي، سواء أكانت ال
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عمى المدى القريب أو المنظور. وتأتي ىذه التاكيدات بناَء عمى نتائج مجموعة مف الدراسات عف المياجريف في 
 ثقافات وبيئات وظروؼ متعددة.

ماعية ونفسية نتيجة التبايف بيف المجتمعات واالنتقاؿ إلى مجتمع إذ يعاني المياجروف مف مشكالت اجت
جديد لو لغتو وتقاليده وعاداتو وقيمو فيصعب عمى بعض المياجريف التواصؿ مع المجتمع الجديد ويعانوف مف 

في حالة مشكمة االندماج التي تقؼ عائقا أماـ إمكانية تكيفيـ وتأقمميـ مع المجتمع الجديد ويزداد االمر تعقيدًا 
 اليجرة غير المشروعة حيث ال يحمؿ المياجروف أي سند قانوني يحمي وجودىـ في تمؾ البمداف.

( تولد مشكمة ٘ٗـ، ٕٕٓٓإف مشكمة االندماج في المجتمع الجديد والتكيؼ معو كما يرى الكردي والكناني)
لو مف البيئة والمجتمع الذي ألفو إلى أخرى تتمثؿ في العزلة االجتماعية والنفسية لممياجر غير الشرعي جراء انتقا

آخر جديد غير مألوؼ األمر الذي يولد لديو نوعًا مف االحساس بالحرماف مصحوبًا بالشعور والحنيف إلى الوطف 
والتفكير فيو واستعادة ذكرياتو وقد يترافؽ معو الحزف واألرؽ وفقداف الشيية وحاالت مف القمؽ والخوؼ مف 

 د وقد يدفع ذلؾ بالمياجر إلى طمب المعالجة الطبية النفسية.المجيوؿ في البمد الجدي
كما اف اليجرة غير المشروعة إلى البمد الجديد تتطمب احتكاؾ المياجر بأىؿ البمد األصمييف ومحاولة تطبعو 
بعاداتيـ وأخالقيـ ومف الطبيعي أف يواجو صعوبة في التكيؼ مع ىذا الوضع الجديد سيما أف بعض وسائؿ 

تقوـ بدور تحريضي عمى أف المياجريف غير الشرعييف غالبيتيـ مجرموف أو متطرفوف إرىابيوف فيؤدي  اإلعالـ
ذلؾ إلى زيادة التعصب وتأجج مشاعر الكراىية والحقد وظيور صورة ذىنية سمبية قد تتحوؿ إلى صورة نمطية 

حاالت االضطراب النفسي لدى تحوؿ دوف تواصميـ مع المجتمع الجديد بشكؿ فعاؿ وىو أمر قد يؤدي إلى ظيور 
 (.ٕٙـ، ٜٜٚٔ( )يوحوش، ٛٗـ، ٖٜٛٔبعضيـ )موصار،

وقد تؤدي اليجرة غير المشروعة إلى إضعاؼ الشخصية وىو أمر ينعكس سمبًا فيجعؿ الحياة تبدو صعبة 
المقربيف يترافؽ مع ذلؾ شعور بعض المياجريف بخسارتيـ الكبيرة مثؿ فقداف بعضيـ لمنازليـ وماليـ واألصدقاء 

واألقارب وذلؾ يولد الشعور بفقداف االستقالؿ وفقداف القدرة عمى اتخاذ القرار وفقداف الطمأنينة واألمف النفسي 
والبعض يتأثر بنظرة اآلخريف إلى ىويتيـ وتزداد المشقة والصعوبة ألف األمر بتطمب بداية جديدة في مجاالت 

مر يؤدي في بعض األحياف إلى ضغط نفسي قد يتطور إلى أزمة الحياة المختمفة وأوليا تعمـ لغة جديدة وىو أ
(Diary of polar camel.) 

وقد اشارت دراسات كثيرة إلى اقداـ المياجريف غير الشرعييف عمى تعاطي الكحوؿ أو المخدرات في محاولة 
انتقؿ إليو المياجر  لتخفيؼ القمؽ، والتوتر واالكتئاب أو اليروب مف المشاكؿ أو رغبة في مجاراة المجتمع الذي

 (.ٕ٘ٔٓولما ليذا التعاطي مف مضاعفات نفسية )الكردي، 
ومف جانب اخر فاف اليجرة غير المشروعة يمكف أف تناؿ مف ىوية المياجر ذلؾ أف اليجرة إلى البمد الجديد 

ؿ االستماع تقود إلى تاثيرات سمبية لدى البعض، لذلؾ يالحظ لجوء ىؤالء عمدًا إلى أساليب دفاعية نفسية مث
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لمموسيقى واألغاني الشعبية واقتناء الرسومات والموحات وما يعمؽ عمى الجدراف وارتداء األزياء والمالبس الوطنية 
 (.ٕ٘ٔٓوالتمسؾ بمظاىر الميجة المحمية )الكردي، 

( إلى أف المكانة االجتماعية التي بإمكاف المياجر ٖٕٓـ ، ٖٕٔٓوفي ىذا الصدد يشير السعيد وعدواف )
الحصوؿ عمييا قد تكوف سببًا في زعزعة توازنو النفسي فبعض المياجريف غير الشرعييف )السرييف( كانوا أصحاب 
مكانة اجتماعية محترمة اساتذة ،أطباء، مدراء ...الخ حيث يجد المياجر نفسو بعد المغامرة مرمّيًا في مراكز 

 لنفسية والعقمية. االستقباؿ مع الميمشيف والمصابيف بشتى أنواع االضطرابات ا
ويرى االختصاصيوف في مجاؿ الطب النفسي أف اليجرة إلى الخارج وما يرافقيا مف احداث مف شانيا اف 
تترؾ أثرًا نفسيًا مف الصعب محوه، كما ويمكف اف تؤدي إلى اضطرابات نفسية وسموكية لدى المراىقيف والشباب، 

رؽ في القوارب، وىو يشاىد الغارقيف وىـ يحتضروف، و فعمى سبيؿ المثاؿ اف المياجر الذي يعيش خبرة الغ
يشاىد جثثيـ، وقد يكوف احد افراد عائمتو او صديقو، فالبد ليذه الخبرة مف اف تترؾ اثرىا النفسي السيء في حياة 

 المياجر،     
 

الذي يشكؿ ويزداد الضغط عمى المياجر غير الشرعي عندما تتقاذفو فكرة العودة لموطف فيشعر برىاب العودة 
اعتراؼ المياجر بالفشؿ اماـ األىؿ واألصدقاء وىو أمر غير مقبوؿ لشخص مغامر يبحث عف النجاح فالعودة 

 بالنسبة لو مرادؼ لالعتراؼ بالفشؿ واالنتكاس والشعور باإلحباط.
 .األىمية النظرية:ٔ

، ومف الحاجة الممحة لتوظيؼ تتمثؿ األىمية النظرية لمدراسة مف اىمية ظاىرة اليجرة والمياجريف وحيويتيا
نظريات عمـ النفس واالجتماع في فيـ وتفسير ىذه الظاىرة، السيما واف اليجرة غير المشروعة تـ تناوليا مف 

 أبعاد أخرى جغرافية، سياسية ، اقتصادية، اجتماعية، وأمنية ، وندر تناوليا في الجانب النفسي.
طريؽ تسميط الضوء عمى التأثيرات النفسية التي يتعرض ليا المياجر  كما وتبرز األىمية النظرية ليذه الدراسة عف

غير الشرعي والتي تؤثر عمى نفسيتو وتعرضو لبعض االضطرابات النفسية. فضال عف كونيا يمكف أف تكوف رادعا 
 تثقيفيا وتوعويا يغير مف أفكار المقدميف عمى اليجرة واتجاىاتيـ.  

 .األىمية التطبيقية:ٕ
ية التطبيقية ليذه الدراسة في النتائج التي يمكف الحصوؿ عمييا بواسطة تحميؿ الدراسات والنظريات في تبرز األىم

 الجوانب النفسية والتي تعكس واقعًا يجب أف يتـ التصدي لو لمحفاظ عمى الصحة النفسية لممياجر غير الشرعي.
 ج النفسي.يمكف أف يستفيد مف نتائج الدراسة العامموف في ميداف الصحة والعال

 كما يمكف أف يستفيد مف الدراسة رجاؿ األمف والشرطة والجمارؾ المعنيوف بالتعامؿ مع المياجريف غير الشرعييف.
 أىداؼ الدراسة:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحديد التاثيرات النفسية لميجرة غير الشرعية ، وذلؾ بتحديد:
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 ر غير الشرعي..التاثيرات النفسية السمبية عمى شخصية المياجٔ
 .االضطرابات النفسية التي يتعرض ليا المياجر غير الشرعي.ٕ

 حدود الدراسة:
تحدد الدراسة الحالية مف حيث الموضوع بالتقارير والدراسات واالدبيات والنظريات النفسية عف اليجرة غير 

 ٕ٘ٔٓ- ٖٕٓٓالمشروعة لممدة مف 
 مفاىيـ الدراسة:

 .اليجرة:ٔ
جاء في لساف العرب : الِيجرُة واليْجرُة الخروج مف أرض إلى أرض وأصؿ المياجر عند العرب  يقصد بيا لغويًا كما

 خروج البدوي مف باديتو إلى المدف، وكؿ مف فارؽ بمده مف بدوي أو حضري أو سكف بمدًا آخر فيو مياجر.
خر بحثًا عف وضع أفضؿ واليجرة حسب عمـ السكاف )الديمغرافيا( ىي: االنتقاؿ فرديًا أو جماعيا مف موقع آل

 ـ(.ٕٔٔٓ،ٕاجتماعيا أو اقتصاديا أو دينيًا أو سياسيًا، )فرنسيس،
 .اليجرة المشروعة:ٕ

يقصد بيا اليجرة لمعيش مف دولة إلى دولة أخرى وفؽ الضوابط والشروط التي يضعيا النظاـ القانوني لمدولة 
 (.ٕٔـ، ٕٛٓٓلمدة طويمة )نور والمبارؾ ،المستقبمة ويصاحب االنتقاؿ نية البقاء في الدولة المستقبمة 

 .اليجرة غير المشروعة:ٖ
وفييا ينتقؿ الفرد أو الجماعة مف موقع إلى آخر بحثًا عف الرزؽ ووضع أفضؿ اجتماعيا واقتصاديا أو دينيا وفييا 

 تتبدؿ الحالة االجتماعية كتغير الحرفة أو الطبقة االجتماعية.
ولة ، مف غير المرخص لو باإلقامة فييا بالتسمؿ إلى ىذه الدولة عبر وتعني قياـ شخص ال يحمؿ جنسية الد

حدودىا البرية أو البحرية أو الجوية أو الدخوؿ إلى الدولة عبر أحد منافذىا الشرعية بوثائؽ أو تأشيرات مزورة 
 (.ٓ٘، ٕٓٔٓوغالبا ما تكوف اليجرة غير المشروعة جماعية ونادرًا ما تكوف فردية )عيد ،

 األفراد المياجروف غير الشرعييف أو غير القانونييف السرييف:ويقصد ب
 االفراد الذيف يعبروف الحدود خمسة عف الرقابة المفروضة. -
 ـ(.ٜٕٓٓشخص يدخؿ دولة بطريقة غير قانونية وال يسوي وضعو القانوني فييا )غمو،  -
 القانونية. شخص يدخؿ دولة بطريقة قانونية ثـ ال يغادر الدولة بعد انتياء مدة اقامتو -
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 الدراسات السابقة:
( دراسة ذات عالقة بموضوع البحث الحالي، وقد اتفقت معظـ الدراسات ٗٔاطمع الباحث عمى اكثر مف )

عمى اف لميجرة غير الشرعية بشكؿ خاص عدة تاثيرت سمبية عمى شخصية المياجر وصحتو النفسية 
ه التاثيرات ونوعيا وتبعاتيا، ويستعرض البحث الحالي ىذه واالجتماعية، وتباينت ىذه الدراسات في تحديد عدد ىذ

 الدراسات عمى وفؽ تسمسميا الزمني.  
( والتي تحرت تاثير اليجرة الخارجية عمى التماسؾ االجتماعي، وقد اجريت الدراسة عمى ٜ٘ٛٔدراسة طفطاؼ )

ىا، وتوصمت الدراسة الى الكشؼ اسرة( ممف لدييـ مياجريف مف احد افراد ٕٓٓعينة مف اسر المجتمع الجزائري )
عف الجوانب السمبية لميجرة الخارجية في المجاؿ العائمي، بواسطة الكشؼ عف تاثيرىا عمى العالقات الزوجية 
وتربية االبناء وتفكؾ االسرة عف المجتمع، والتفكؾ االسري بمختمؼ اشكالو. كما وكشفت الدراسة باف اليجرة 

ة افراد اسر المياجريف، وذلؾ بسبب وجود اضطرابات نفسية وامراض عصابية الخارجية ادت الى تفكؾ في شخصي
%( مف عينة البحث والحالت المدروسة، مما اثر بدوره عمى ٘ٚوسيكوسوماتية حادة في اسر المياجريف بنسبة )

 التماسؾ االسري.
جر والتوافؽ الميني، وقد ( وقد ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف العود مف الميٜٜٛٔدراسة عبد السالـ )

( عامال غير مياجر مف المجتمع الجزائري. وكشؼ النتائج ٜٓ( عامال عائدا مف الميجر، و)ٜٓشممت الدراسة )
عف انخفاض مستويات كؿ مف التوافؽ الميني والرضا عف العمؿ ومستوى الطموح لدى العامميف العائديف مف 

استخمصت الدراسة اف اليجرة الخارجية تؤثر سمبا عمى التوافؽ الميجر في مقابؿ العامميف غير المياجريف. و 
 الميني.

( وقد تحرت العالقة بيف االغتراب النفسي  واالتجاه نحو اليجرة لمخارج لدى الشباب ٕٔٓٓدراسة مصطفى )
يف ( شابا ومف كال الجنسيف، تراوحت اعمارعـ بٖٖٓالكوردي في اقميـ كوردستاف العراقي، وقد شممت الدراسة )

( سنة، وكشفت النتائج عف مستويات مرتفعة مف االغتراب النفسي لدى عينة البحث السيما الذكور، ٖٓ-ٛٔ)
مقابؿ زيادة في االتجاه االيجابي نحو اليجرة لمخارج، وقد كانت ىناؾ عالقة دالة بيف االغتراب النفسي واالتجاه 

 نحو اليجرة. 
المياجريف المغربة في اسبانيا، وىدفت الى تحديد الصدمات  ( اجريت ىذه الدراسة عمىٕٛٓٓدراسة اليراس )

النفسية التي يتعرض ليا المياجر والناتجة عف التبايف الثقافي. إذ يعاني المياجر المغربي مف صدمة التبايف 
والثقافي والقيمي بيف مجتمعو االصمي والمجتمع المياجر اليو، ووالتي تنعكس بشكؿ سمبي عمى توافقو النفسي 

 (.ٕٙٗ-ٕ٘ٗ، ٕٛٓٓاالجتماعي والميني. )دكاؾ، و 
( دراسة حوؿ اليجرة غير الشرعية والجريمة، وقد توصمت الدراسة الى اف ٕٛٓٓوقد اجرى نور والمبارؾ )

األسباب العميقة لمشاكؿ اليجرة ترجع إلى تبايف مستويات التنمية بيف مختمؼ البمداف وبيف مختمؼ االقاليـ داخؿ 
ظاىرة اليجرة غير الشرعية أخذت أبعادًا خطيرة بعد ظيور شبكات منظمة لمجريمة وسط  البمد الواحد، وأف
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المياجريف غير الشرعييف، وقد اوصت الدراسة بضرورة عقد اتفاقيات عمؿ ثنائية بيف الدوؿ المصدرة لمعمالة وتمؾ 
نبغي أال تمنع اإلجراءات التي تحتاج إلى عمالة موسمية وفقا لقانوف العرض والطمب في سوؽ العمؿ الدولي وي

 المتخذة لمحد مف اليجرة غير الشرعية الالجئيف مف الوصوؿ إلى الدولة التي يرغبوف في المجوء إلييا.
( والتي ىدفت الى معرفة العالقة بيف االتجاىات نحو اليجرة غير الشرعية والتكيؼ النفسي ٜٕٓٓدراسة حكيـ )

لدراسة عف وجود اتجاىات ايجابية نحو اليجرة غير الشرعية لدى االجتماعي لمشباب الجزائري وكشفت نتائج ا
الشباب الجزائري، واف ىذه االتجاىات ارتبطت سمبيا مع التكيؼ النفسي واالجتماعي، واف ىناؾ فروؽ في العالقة 

 ىذه عمى وفؽ الجنس ولصالح الذكور.
غير الشرعييف عمى وفؽ نظرية  ( التي حاولت اف تستكشؼ الحاجات النفسية لممياجريفٜٕٓٓدراسة عيد )

ماسمو، وخمصت الدراسة الى اف المياجريف غير الشرعييف يفتقروف الى اشباع حاجات اساسية وممحة لدييـ 
( في دراستيا عمى عينة مف ٜٕٓٓبسبب اقداميـ عمى اليجرة، ومف اىميا الحاجة إلى األمف، وقد بينت عيد  )

ف ىذه الحاجة تعد ضرورة قصوى تدفع الفرد إلى سمؾ شتى الطرؽ الفمسطينييف الميجريف والمياجريف الى ا
التباعيا، واف اليجرة والتيجير ولدت سموكيات عكسية تتمثؿ في الرغبة لمرجوع والبقاء في الوطف سعيًا إلى 

 تحقيؽ االماف واالرتياح النفسي.
لمتبعة لميجرة غير الشرعية، مؤكدة ( فقد تصدت لدراسة االنتشار واألشكاؿ واألساليب إٓٔٓإما دراسة األصغر )

عمى أف قضايا اليجرة غير الشرعية أصبحت مصدر قمؽ لمتخذي القرار في الدوؿ المصدرة ليا وفي الدوؿ 
المستوردة ليا بالنظر لما تسببو مف مشكالت اجتماعية واقتصادية متعددة باإلضافة إلى المشكالت السياسية بيف 

مشكمة اليجرة غير المشروعة تكتسب أشكااًل جديدة ذلؾ أف العامميف في الجريمة الدوؿ. وتوصمت الدراسة الى إف 
المنظمة لدييـ الوعي واالنتباه والحذاقة التي تمكنيـ مف متابعة أي تطور يحدث في العالـ لتسخيره وتوظيفو 

 ألغراض تجارتيـ غير المشروعة وتحقيؽ الثراء المادي.
رت الدراسة تاثير ضغوط الحياة عمى تكويف اتجاىات ايجابية لميجرة الى ( وقد تحٕٔٔٓدراسة نصيرة والحسيف )

الخارج لدى طمبة الجامعات المغربية المقبميف عمى التخرج، وتوصمت الدراسة الى اف ىناؾ اتجاىات ايجابية عالية 
ادية والبيئية لالقداـ عمى اليجرة لدى الشباب الجامعي، واف ضغوط الحياة )االنفعالية واالجتماعية واالقتص

 والدراسية( كانت وراء تكويف مثؿ ىذه االتجاىات.
( دراسة حاوال فييا استجالء التاثيرات النفسية والعقمية التي تنتجيا ظاىرة ٖٕٔٓوقد أجرى السعيد وعدواف )

ت اليجرة غير الشرعية عمى الشباب المتواجدوف عمى األرض الفرنسية في ظؿ غياب الشعور باألمف لدييـ، وبين
الدراسة اف ىذه التاثيرات النفسية مف شانيا اف تسبب زعزعة في التوازف النفسي فضاًل عف رىاب العودة والحنيف 

Nostalgi .)إضافة إلى مشكمة اندماج المياجريف داخؿ المجتمع الفرنسي )المجتمع الجديد 
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عمى اليجرة غير الشرعية، كما وتحرت ( والتي تحرت االسباب والعوامؿ الكامنة وراء االقداـ ٕ٘ٔٓدراسة الكردي )
التاثيرات النفسية والصحية واالجتماعية لممياجريف غير الشرعييف، وتوصمت الدراسة الى اف اليجرة غير الشرعية 

 تؤثر سمبا عمى الصحة النفسية والجسمية لممياجر غير الشرعي.
حد مف ظاىرة اليجرة غير الشرعية، كما أف دراسة إبراىيـ )د. ت( أكدت أف وسائؿ اإلعالـ لـ تقـ بدور فاعؿ لم

الجيات األىمية والحكومية لـ يكف ليا الدور الفاعؿ في توعية الشباب بمخاطر تمؾ الظاىرة وأخيرًا اشارت الدراسة 
إلى أف لميجرة غير الشرعية تاثيرات سمبية تيدد أمف واستقرار المجتمع كما واف ىناؾ بعض التاثيرات االيجابية 

 ليا.
 ؿ نظري:مدخ

تشير معظـ نظريات عمـ النفس االجتماعي والصحة النفسية باف المياجر غير الشرعي يعاني مشكالت عدة 
جراء انتقالو مف البيئة والمجتمع الذي الفو إلى آخر جديد غير مألوؼ األمر الذي قد يولد لديو نوعا مف االحساس 

بالحزف واألرؽ والقمؽ وفقداف الشيية في المراحؿ األولى  بالحرماف والعزلة االجتماعية والنفسية مصحوبا بالشعور
لوصولو لبمد االستقباؿ، وقد تزداد حاالت القمؽ واالنطواء النفسي عندما ال يستطيع المياجر غير الشرعي تحمؿ 
الوحدة والمغة الجديدة يضاؼ لذلؾ البحث عف مكاف مناسب لمسكف ثـ البحث عف عمؿ كؿ ذلؾ قد يولد خوفا مف 

جيوؿ ألنو يشعر بصعوبة وضعو النفسي واالجتماعي واالقتصادي، وىي عوامؿ تزيد مف الضغوط عميو األمر الم
الذي قد ينعكس عمى صحتو الجسمية فيصاب ببعض األمراض النفسجسمية ويزداد األمر سواء عندما يفرض 

جمبيا معو وقد يجد صعوبة في  الواقع الجديد عمى المياجر غير الشرعي تحوير وتعديؿ بعض القيـ الثقافية التي
التكيؼ مع الواقع الجديد فتزداد الضغوط النفسية عميو، في جانب آخر قد يمجأ البعض مف المياجريف غير 
الشرعييف إلى مجاراة قيـ المجتمع الجديد وىـ األكثر عرضة لبعض االنحرافات والعالقات غير المشروعة وتعاطي 

 (ٕ٘ٔٓالكحوؿ أو المخدرات. )الكردي، 
ومف التاثيرات الصحية والنفسية الخطيرة لميجرة غير الشرعية اقداـ المياجريف عمى تعاطي الكحوؿ أو 
المخدرات ، فمقد اتفقت العديد مف الدراسات عمى أف أحد أسباب التعاطي يكمف في محاولة البعض تخفيؼ القمؽ 

 (.ٜٙ، ٖٜٛٔأو التوتر أو االكتئاب أو اليروب مف المشاكؿ )الدمرداش، 
ويمكف أف يتعاطى المياجر غير الشرعي الكحوؿ أو المخدرات رغبة في مجاراة المجتمعات التي انتقؿ إلييا 
خاصة إذا سبقو في التعاطي معارفو واصدقاؤه لذا فأف أمر مشاركتيـ يبقى محتمال كما يمكف أف يمجأ البعض 

 (.ٜٓٚٔ،ٕٙٔ،اآلخر لمتعاطي اعتقادًا منيـ في الحصوؿ عمى خبرة ممتعة )لعيوي
وحينما يشعر المياجر بالضيؽ والضجر والممؿ يندفع إلى التعاطي في محاولة منو لمتخفيؼ مف ضيقو ويتفؽ 
ذلؾ مع الدراسات التي أشارت إلى أف انتشار تعاطي الكحوؿ أو المخدرات يكوف في أوقات البطالة وسوء األوضاع 

 عي.االقتصادية وىذا ما يمكف أف يحصؿ لممياجر غير الشر 
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ومف التاثيرات النفسية لميجرة غير المشروعة النيؿ مف ىوية المياجر فمقد عد العجز في الحصوؿ عمى عمؿ 
في الوطف األصمي لممياجر تيديدًا ال يوازيو تيديد لميوية والذي قد يقود إلى حدوث مزيد مف السخط وعدـ 

 (ٕ٘ٔٓ)الكردي،  (klapp, 1969,18االستقرار عمى مستوى الفرد والجماعة مستقبال )
وكرد فعؿ نفسي يحاوؿ المياجر الشعوريا اف يعبر عف ىويتة االصمية بوسائؿ عدة و مكشوفة وقد تاخذ طابع 
عصابي، كاف ينحاز او يتعصب لوطنو، وقد وجد في بعض الدراسات أف بعض المياجريف يعاود زيارة بمده حتى إذا 

لخطابات والرسائؿ مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي أو حصؿ عمى جنسية البمد الذي توجو إليو أو تبادؿ ا
االستماع إلى الموسيقى واألغاني الشعبية واقتناء الرسومات والموحات وما يعمؽ عمى الجدراف وارتداء المالبس 

 (ٕ٘ٔٓالوطنية والتمسؾ بمظاىر الميجات المحمية أو المغة كمظير مف مظاىر التعبير عف اليوية.)الكردي، 
 
مما سبؽ يتضح بشكؿ جمي تعدد وتنوع التاثيرات النفسية السمبية لميجرة غير الشرعية، يالحظ اف ىناؾ         

 اطر نظرية متعددة تفسرىا، والبحث الحالي يعرض الىميا.  
 .الصنؼ األوؿ:ٔ

تبار كاؼ أكد عمى االتجاه الفردي في اليجرة وىو يركز عمى دور الفرد أو العوامؿ الشخصية في اليجرة دوف اع
الجذب ، ونظرية قرار اليجرة ونظرية -لممجتمع الذي يياجر منو الفرد أو إليو ويتمثؿ ىذا االتجاه بنظرية الدفع
 (.ٙٗـ، ٕٕٓٓاالنتقائية والتمايزات في اليجرة ونظرية التحميؿ النفسي )الكردي والكناني، 

 :push –pull theoryالجذب -نظرية الدفع
الناس عمى اليجرة وتاثيراتيا عمى حياة البشر بطرح تساؤؿ مفادة لماذا يياجر الناس ؟  تفسر ىذه النظرية اقداـ 

الجذب التي ترى أف اليجرة ترجع إلى اختالؿ -إف إحدى المحاوالت لإلجابة عف ىذا التساؤؿ قدمتيا فرضيات الدفع
مع وجود عوامؿ مغرية  التوازف االجتماعي واالقتصادي لجماعة معينة يدفع بعض أفرادىا إلى خارج وطنيـ

 (.Jansen,1969,65تجذبيـ نحو مكاف آخر جديد وىذا ما يمكف تطبيقو عمى المياجر غير الشرعي )
وترتبط عوامؿ الدفع والجذب باالنتقائية فعندما يكوف عامؿ الدفع قويا جدًا كالمجاعة، أو زالزؿ، أوحروب، أو 

ي المكاف األصمي تكوف في حدىا األدنى لذا يكوف الفرد أماـ اضطياد ...الخ فأف الخيار أو االنتقائية لمبقاء ف
خيار االنتقاؿ إلى مكاف آخر ليضمف سالمتو وىذا يمكف أف يحصؿ تماما لممياجر غير الشرعي 

(Jansen,1969,65) 
  Migration Decision Theoryنظرية قرار اليجرة 

وف أىدافيـ ويتخيروف المكاف والزماف المناسبيف ترى ىذه النظرية أف المياجريف )السيما غير الشرعييف( يحدد
لتنفيذ ما استقر عميو راييـ واألغمب أنيـ يعرفوف مقدمًا الشيء المناسب عف المكاف الذي سيياجروف إليو 

( وقرار اليجرة حسب ىذه النظرية مرتبط إلى حد Lee,1969,244وظروفو ومف ثـ يعدوف ليجرتيـ بشكؿ جيد )
 وقد صنفت النظرية المياجريف إلى نوعيف تبعًا لدوافعيـ المدركة: motivationكبير بالدافعية 
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 النوع األوؿ ينظر إلى اليجرة بدياًل وحيدًا لجميع المشكالت التي يعاني منيا )ومف ىؤالء المياجر غير الشرعي(.
 (.Shaw, 1975,13النوع الثاني ينظر إلى اليجرة أنيا فرصة أفضؿ نحو تحقيؽ الطموحات والتطمعات )

 نظرية االنتقائية والتمايزات في اليجرة
 selectivity and differentials in migration 
ترى ىذه النظرية أف المياجريف ال يكونوف عادة عينة ممثمة لممجتمع الذي نشأوا فيو فيناؾ أفراد معنيوف  

ة ليذه الفئة المياجرة قد تكوف يياجروف إلى أماكف جديدة لإلقامة، ويالحظ أف أىـ دوافع اليجرة غير الشرعي
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية حيث تكوف الظروؼ االقتصادية ضاغطة عمى الفرد ومستوى معيشتو يكوف 

ىذه  ،متدنيًا إضافة إلى العطالة التي يعاني منيا بعضيـ أو نتيجة الفساد أو التفكؾ األسري أو االضطياد
تبط بذلؾ العمر والجنس والمستوى التعميمي والمينة كتغيرات أساسية في المجموعات ىي األكثر عرضة لميجرة وير 

 (.Shaw, 1975,17-18االنتقائية )
 psychoanalysis theoryنظرية التحميؿ النفسي 

تستعمؿ ىذه النظرية مفاىيـ نظرية فرويد وجماعة التحميؿ النفسي في وصؼ وتفسير ظاىرة اليجرة وتاثيراتيا  
عمى شخصية الفرد وصحتو النفسية، وىي تؤكد اف الصراعات واالحباطات المتكررة وعمى مدى مراحؿ النمو 

صية الفرد المتمثمة بػ)اليو واالنا واالنا النفسي لمفرد وراء اقدامو عمى اليجرة، اذ تعمؿ االنظمة النفسية لشخ
االعمي، السيما  منظومة االنا( الى انتياج اساليب دفاعية لمواجية او التعامؿ مع ىذه االحباطات والصراعات، 
عندىا يقدـ الفرد عمى خيار اليجرة لمخارج بوصفيا حؿ ناجع يخفؼ مف ىذه الصراعات واالحباطات ومف وطأتيا، 

 ب قرار باالقداـ عمى اليجرة استعماؿ حيؿ دفاعية مثؿ التبرير واالنكار.وغالبا ما يصاح
وتفسر نظرية التحميؿ النفسي االثار النفسية لميجرة بمفيـو الصدمات النفسية التي يمر بيا الفرد والتي تترؾ 
اثارىا في شخصيتو وصحتو النفسية، إذ تعد خبرة اليجرة وما يرافقيا مف تحديات ومجازفات واحداث فارقة بمثابة 

وية تؤدي الى االضطراب النفسي او المرض النفسي. خبرات صادمة ومؤلمة مف شانيا اف تولد ردود افعاؿ غير س
رادة وىوية فعندما يياجر كأنو )نفي( أي اختار المنفى  فالفرد الذي يياجر حسب التحميؿ النفسي لديو جنسية وا 
حتى عندما يحمـ الفرد باليجرة ويرسـ صورة رائعة ليا سرعاف ما يصطدـ بالنفي االختياري والصدمة وقد عرضت 

ناثًا منيـ مف اختار اليجرة طوعًا ثـ بعد ذلؾ بدأ يشعر بالقمؽ أو االكتئاب النظرية حا الت كثيرة لمياجريف ذكورًا وا 
وىي حاالت موثقة تعبر عف الغربة والمرض، كما اف االحداث الصادمة التي يمر بيا المياجروف مثؿ غرؽ 

جثث الغرقى.... كميا تعد بمثابة خرات صادمة القوارب اوموت احد االقارب او االصدقاء غرقا او االعتقاؿ او رؤية 
 مف شانيا اف تؤدي الى اضطرابات في شخصية الفرد المياجر   

  Acculturation theoryنظرية التثاقؼ 
وىي مف النظريات التي تصؼ وتفسر التاثيرات النفسية لميجرة، إذ تشير ىذه النظرية إلى التغيرات النفسية التي 

 وكو وخصائصو الداخمية ضمف مستويات مختمفة حاؿ وصولو لمجية التي قصدىا:تواجو المياجر في سم
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 ففي المستوى األوؿ تحصؿ تغيرات مادية تتمثؿ في االنتقاؿ لإلقامة والعيش في مكاف جديد وسكف جديد.
ير في المستوى الثاني تحصؿ تغيرات بيولوجية تتمثؿ في وضع غذائي جديد قد يختمؼ تماما في حالة المياجر غ

 الشرعي عف ذاؾ الذي تعود عميو سابقا.
 في المستوى الثالث تحصؿ تغيرات في بعض االنماط الثقافية ناتجة عف االتصاؿ بيف جماعتيف مختمفتيف. 

 في المستوى الرابع يسعى المياجر لتأسيس عالقات اجتماعية جديدة مع األوساط الجديدة.
وسموكية نتيجة لمحاولة الفرد التكيؼ مع المجتمعات الجديدة  في المستوى الخامس واألخير تحصؿ تغيرات نفسية

 (.ٛٗ، ٕٕٓٓالتي ىاجر إلييا )الكردي ،الكناني، 
ويمكف عمى وفؽ ىذه النظرية اف يعاني المياجر مف مشكالت واحباطات وصراعات ثقافية قيمية في كؿ مستوى 

 النفسي واالجتماعي. مف ىذه المستويات، والتي مف شانيا اف تؤتر عمى تكيفو وتوافقو 
 Acculturative stressنظرية الضغط التثاقفي 

الناتج مف المعاناة والتوتر النفسي الذي يشعر بو الفرد في المجتمع وترى ىذه النظرية باف الضغط التثاقفي  
واالكتئاب الجديد وىو أمر قد يؤثر سمباً عمى الوضع الصحي والنفسي واالجتماعي لو وقد يؤدي بو ذلؾ إلى القمؽ 

والشعور بالوحدة واالغتراب والتعرض لبعض األمراض النفسجسمية ولمتقميؿ مف ىذه الحاالت يمجأ المياجر 
( وىكذا فإف بعض المياجريف Berry , 1974,382لمسايرة المجتمع الجديد بيدؼ تحقيؽ بعض التكيؼ معو )

ناجحة لمتثاقؼ في حيف يفشؿ البعض في  يمتمؾ أنواعا مف استراتيجيات المسايرة تسمح ليـ بالتكيؼ بصورة
 (.BerryandKim, 1987,491تحقيؽ ذلؾ األمر الذي يؤدي إلى نشوء ضغط تثاقفي عاؿ )

  Theory of Societal systemنظرية النسؽ االجتماعي )المجتمعي( 
ويسعى في نظريتيما بأف اإلنساف كائف يحب االستقرار بطبيعتو،  Hoffman-Nowotnyنوتني–ىوفمافيؤكد 

الى تحقيقة، اما اذا ما واجية جممة تحديات اوصعوبات اواحباطات فانيا بطبيعة الحاؿ ستؤدي بو الى حالة مف 
التوتر او الالاستقرار، مما يولد حالة مف التنافر بيف واقع ىيبتو واحترامو ودرجة تأثيره باآلخريف واألحداث 

لذا تبرز لديو في تمؾ المحظة الحاجة إلى التغير، وعندىا يكوف  واألشياء الواقعية وبيف ما يتوقعو ويتمناه مف ذلؾ
خياره اليجرة، وعميو فإف اليجرة إلى بيئة جديدة أفضؿ مف تمؾ التي يعيش فييا تقمؿ مف التوتر ولكنيا في الوقت 

-Hoffmanنفسو يمكف أف تولد ضغوطًا وصراعات قد تؤدي إلى خمؽ حاالت مف التوتر النفسي وعدـ التوازف )
Noouatny,1997,96.) 
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 :االستنتاجات العامة مف الدراسة
.اف االقداـ عمى اليجرة الشرعية وغير الشرعية تزايدت وتيرتو في اآلونة األخيرة السيما لدى فئات المراىقيف ٔ

تعاني والشباب بغض النظر عف مستوياتيـ الثقافية او التعميمية، واف ىذه الظاىرة اصبحت شائعة في البمداف التي 
 مف الحروب واالزمات السياسية.

. اف اليجرة باشكاليا كافة )الشرعية وغير الشرعية( يمكف اف تؤثر بشكؿ او بآخر عمى بناء وسالمة المجتمعات ٕ
االصمية لممياجريف، اذ انيا تفرغ المجتمع مف طاقاتو وامكاناتو البشرية، السيما واف ىوس اليجرة مستشري في 

 لشباب وعقوليـ.افكار المراىقيف وا
 . يواجو المياجروف غير الشرعييف مخاطر الموت واالعتقاؿ والحبس، وما يرافقيا مف تبعات.ٖ
 . يواجو المياجروف الشرعيوف وغير الشرعييف فضال عف مخاطر الصدمات النفسية واالجتماعية  ٗ
ر واشد بالمقارنة مع التاثيرات الناجمة . اف التاثيرات النفسية واالجتماعية السمبية لميجرة غير الشرعية تكوف اكث٘

 عف اليجرة الشرعية. 
.اكدت الدراسات والبحوث أف المياجريف غير الشرعييف يواجيوف مشكالت وتحديات كبيرة سواء في اثناء ٗ

ىجرتيـ الشاقة، او في المجتمع الجديد الذي وفدوا إليو، وفي الحالتيف ىناؾ تبعات وتاثيرات نفسية سمبية تتركيا 
ىذه المشكالت والتحديات تتراوح بيف العارضة والمزمنة، مثؿ مشكمة التمييز بالعمؿ والسكف واألجور فضاًل عف 
أنيـ يواجيوف مشكمة حقيقية ىي مشكمة االندماج في المجتمع الجديد واالحتكاؾ المباشر بأبنائو ويصعب عمى 

 لجديد وىو أمر يولد مشكالت نفسية لدييـ.البعض تحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي والتكيؼ مع الواقع ا
.اشارت الدراسات إلى اليجرة غير الشرعية تشكؿ ازمة حقيقية سواء أكانت عمى المستوى الشخصي لمفرد او ٘

عمى المستوى المجتمعي. وتترؾ ىذه االزمة انعكاساتيا عمى الجوانب النفسية لممياجريف والتي تتضح بصورة 
االجتماعية والنفسية والضغوط النفسية ومشكمة اليوية وضعفيا لدى البعض وتعاطي جمية عبر الشعور بالعزلة 

الكحوؿ والمخدرات لدى بعضيـ فضاًل عف القمؽ والتوتر واالكتئاب لدى بعضيـ اآلخر ، وأف ىناؾ مف يعاني مف 
 الخبرات الصادمة.
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 التوصيات:
. تحديد االسباب الحقيقية المؤدية لالقداـ عمى اليجرة الشرعية وغير الشرعية، لغرض مواجيتيا والتعامؿ معيا ٔ

 بجدية. 
. حث مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لمدوؿ المرسمة لممياجريف عمى االىتماـ والعناية بفئة الشباب ٕ

ؿ ورعاية صحية ونفسية واجتماعية تضمف والءىـ لممجتمع وذلؾ عف طريؽ تاميف احتياجاتيـ مف تعميـ فرص عم
 الذي يعيشوف فيو وتنمي فييـ روح المواطنة الصالحة.  

. العمؿ عمى اقامة برامج وندوات ومشاركات ومؤتمرات تبيف التاثيرات السمبية لميجرة )السيما غير الشرعية( ٖ
ولة كافة )السيما التعميمية( مع دور كبير عمى الصعيد الشخصي او المجتمعي، واف تكوف في مؤسسات الد

 لوسائؿ االعالـ واالتصاؿ في ذلؾ.  
.انشاء او توفير مراكز لمتوجيو واالرشاد النفسي في البمداف التي تكوف بمثابة معبر لممياجريف وايضا في البمداف ٗ

اليجاد حموؿ ليا. وتكوف المياجر الييا. اليدؼ منيا مساعدتيـ عمى مواجية مشكالتيـ النفسية واالجتماعية 
 بالتعاوف مع البمداف المرسمة لممياجريف والبمداف المعبرة والمستقبمة ليـ.

.تشديد إجراءات مواجية الميربيف والعصابات والتنظيمات التي تنظـ اليجرات السرية واألشخاص الميتميف ٘
 بالمساعدة في تنظيـ عمميات  تيريب البشر.

راسات اليجرة في الدوؿ التي يتـ منيا تيريب البشر تيتـ بدراسات اليجرة في كافة .االىتماـ بإنشاء مراكز لدٙ
 المياديف االقتصادية والسياسية والنفسية واالجتماعية واإلعالمية.

 المصادر
إبراىيـ ،عمي طمبة محمد )ب.ت( دوافع اليجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري: دراسة ميدانية عمى عينة مف 

 مياجر ،كمية اآلداب، جامعة جنوب الوادي.الشباب بال
ـ( اليجرة غير المشروعة: االنتشار واالشكاؿ واالساليب المتبعة: ورقة قدمت ٕٓٔٓاالصقر ، أحمد عبد العزيز )

-ٛىػ الموافؽ ٖٔٗٔ/ٕ/ٕٙ-ٕٗفي الندوة العممية بعنواف " مكافحة اليجرة غير المشروعة" الفترة مف 
 بية لمعموـ األمنية ،الرياض.ـ جامعة نايؼ العر ٕٓٔٓ/ٕ/ٓٔ

ـ( اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية لميجرة الدولية عمى المجتمعات العربية ٕٛٓٓدكاؾ، أمؿ حمدي )
 .ٖٓٗ-ٕ٘ٗ( العدد األوؿ+ الثاني ص صٕٗواالفريقية ،مجمة دمشؽ ،المجمد )

( المجمس الوطني لمثقافة ٙ٘عرفة رقـ )ـ( اإلدماف: مظاىرة وعالجو. سمسمة عالـ المٕٜٛٔالدمرداش ، عادؿ)
 والفنوف واآلداب، الكويت.

ـ( اليجرة غير المشروعة: قراءة أثر وبيولوجية سيكوباتولوجية )فرنسا ٖٕٔٓالسعيد ، عوف وعدواف يوسؼ )
 .ٖٕٗ-ٕٕ٘( ديسمبر ، ص صٖٔأنموذجًا( مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية، العدد )
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نفسية لميجرة غير الشرعية والمجوء في ظؿ نظرية ماسمو لمحاجات: مجمة دراسة ـ( دراسة ٜٕٓٓعيد، آماؿ)
 .ٜٙٔ-ٖ٘ٔ( ديسمبر ص صٖنفسية وتربوية ، عدد  )

ـ( التجارب الدولية في مكافحة اليجرة غير المشروعة ورقة قدمت في الندوة العممية ٕٓٔٓعيد، محمد فتحي )
ىػ ٖٔٗٔ/ٕ/ٕٙ-ٕٗايؼ العربية لمعمـو األمنية، خالؿ الفترة بعنواف "مكافحة اليجرة غير المشروعة " جامعة ن

 ـ ، الرياض.ٕٓٔٓ/ٕ/ٓٔ-ٛالموافؽ 
، ٜٕٛـ( اليجرة غير الشرعية بيف تجار األوىاـ وحمـ الثروة، مجمة الجيش المبناني ،العدد ٕٙٓٓغمو، أحمد )

 اإلنترنت. -موقع الجيش المبناني
 .htt://cajj.orgيف الدوؿ العربية ، بيروت ( اليجرة غير المشروعة بٕٔٔٓفرنسيس، بيار)

ـ( ىجرة السودانييف إلى الخارج: االسباب ٕٕٓٓالكردي، خالد إبراىيـ حسف والكناني، إبراىيـ عبد المحسف )
 .٘ٙ-ٖٗ( ص صٜٔـ( السنة )ٕٕٓٓ( صيؼ )ٚواآلثار النفسية واالجتماعية، مجمة شؤوف االجتماعية العدد )

، قراءة في سيكولوجية اليجرة غير المشروعة، ورقة عممية مقدمة في الندوة العممية  الكردي، خالد إبراىيـ حسف
-ٗبعنواف: " اليجرة غير الشرعية: األبعاد األمنية واإلنسانية" المنعقدة في مدينة سطات بالمغرب خالؿ الفترة مف 

 ىػٖٙٗٔ/ٗ/ٚٔ-٘ٔـ ، الموافؽ ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙ
العاممة المياجرة إلى أوروبا )العماؿ الجزائريوف( رسالة ماجستير غير ـ( واقع القوى ٖٜٛٔموصار، عبد الحميد )

 منشورة كمية اآلداب ، جامعة بغداد.
ـ( اليجرة غير المشروعة والجريمة ،مركز ٕٛٓٓنور، عثماف محمد الحسف والمبارؾ ، ياسر عوض الكريـ )
 الدراسات والبحوث، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ،الرياض.

 ـ( التجارب الدولية في مكافحة اليجرة غير المشروعة ،بيروت.ٖٕٔٓيونس ،سامر )
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