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 من االجتماعي اللييباثرها على األآرة غري الشرعية للشباب أسباهبا و اهلج
 امةة نن وليدجبدراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية اآلداب 
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 من االجتماعي اللييباثرها على األآرة غري الشرعية للشباب أسباهبا و اهلج
 دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية اآلداب جامةة نن وليد

 امللخص: 
 ،كالقانون  ،من عدة ختصصات كادميينياث واألح  اليت تناوهلا الكثري من الب ضوع اهلجرة من املوضوعات القدميةيعد مو        

اثر سياسية واقتصادية آية دراستاا وما يترت  علياا من ، ألمهعلم االجتماعو االقتصاد، و التاريخ، و اجلغرافيا، و السياسة، و 
لشرعية خارج سباب ميول الشباب حنو اهلجرة غري اأ لىىل التعرف عإاجملتمع أبسره، حيث هدف البحث واجتماعية على الفرد و 

، يف الدراسة م املناج الوصفيخد  است   قدو  .لياااملترتبة عاثر اآلو  جرة غري الشرعية لد  الشبابأوطاهنم، والكشف عن دوافع اهل
جلمع البياانت  تبيان أداة  عتمد يف هذا البحث على استمارة اساا بطريقة العشوائية البسيطة، و لب  ( طا120وتكونت العينة من )

، كما تشري االقتصادية ىل سوء األوضاعإسباب اهلجرة غري الشرعية ترجع أن أكشفت نتائج البحث و  .رثالثة حماو ىل إسمت ق  
واالستقرار  ،ن األصليوتكاليف مصاريف الزواج يف املوط ،ن دوافع اهلجرة غري الشرعية متثلت يف غالء املاورإىل أالنتائج 

، وجود املااجرين غري الشرعيني يف تكوين املترتبة على اهلجرة غري الشرعيةاثر من اآلر إلياا. و يف الدول املااج   مينالسياسي واأل
أمهاا: االهتمام أبمهية خطورة  ،ىل جمموعة من التوصياتإوقد توصل البحث  .بشر واملخدراتكتجارة ابل  ،عصاابت التاري 
عية والدول املستقطبة هلا، إقامة مؤمترات وندوات علمية وذلك ابلتنسيق بني الدول املصدرة للاجرة غري الشر  ،اهلجرة غري الشرعية

، من املمكن االستفادة من جتارب الدول الكرب  واملتقدمة يف مواجاة اهلجرة غري اهلجرة غري الشرعية املختصةوري وبشكل د
 الشرعية والتغل  علياا.

 .(يمن االجتماعاأل -هجرة غري الشرعية  -الشباب ) :الكلمات االفتتاحية
Abstract                                                                          

The topic of immigration is one of the old topics, which was dealt with by many researchers 

and academics from several disciplines such as law, politics, geography, history, economics, 

sociology, due to the importance of studying it and the political, economic and social 

implications that it has on the individual and on society as a whole. On the causes of youth 

tendencies towards illegal immigration outside their homelands. Disclosure of the motives for 

illegal immigration among young people, and the implications thereof. A descriptive 

approach was used The sample consisted of (120) students, in a simple random way, and in 

this research a questionnaire was used as a tool to collect data, and it was divided into three 

axes, as the results of the research revealed that the causes of illegal immigration are due to 

poor economic conditions, and the results indicate that the motives of migration are not 

Legitimacy was represented in the high costs of dowries, marriage expenses in the country of 

origin, and political and security stability in the countries of immigration to them. Among the 

implications of illegal immigration is the presence of illegal immigrants in the formation of 
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smuggling gangs as a trade In people and drugs, the research reached a set of 

recommendations, the most important of which are: Recommendations: Paying attention to 

the importance of the danger of illegal immigration, in coordination between the countries 

that export illegal immigration and the countries that attract them, and the establishment of 

international conferences and seminars on a regular basis with regard to illegal immigration, 

it is possible to benefit from the experiences of countries Major and advanced in facing 

illegal immigration and overcoming it  

Key Words: Illegal immigration - its causes - its motives - its effects - the youth 
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 -مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 ،كالقانون  ،كادمييني من عدة ختصصاتاث واأليت تناوهلا الكثري من البح  ال ضوع اهلجرة من املوضوعات القدميةيعد مو       
 ،واقتصادية ،اثر سياسيةآوما يترت  علياا من  ،ية دراستاا، ألمهعلم االجتماعو االقتصاد، و التاريخ، و اجلغرافيا، و السياسة، و 

كانت أشكاهلا سواء أل املاتمني بدراسة اهلجرة بكافة زال هذا املوضوع يشغل ابل كااجملتمع أبسره. ومو على الفرد  ،واجتماعية
 و غري شرعية. أهجرة شرعية 

وقت  يف ،مانمن واألاأل يتوفر فيه ذينسان حبثا عن املكان اللياا اإلإحيث يلجأ  ،ن واحدآ صبحت غاية ووسيلة يفأفاهلجرة  
ن كان إو  ،نسان يبحث عن مصلحته الشخصيةصبح اإلأو  ،وانعدمت فيه الروح الوطنية ،نيةنسااجتاحت فيه احلروب احلياة اإل

 رااج  ي   يتفاهلجرة من الظواهر اليت تسببت يف الكثري من املشاكل ألغل  الدول ال .سرتهأكنف   عد عن احلياة يفلك يكلفه الب  ذ
 .اثر سلبيةآمن  ى اهلجرةا يترت  علمل اإلياا نظر   مناا أو
م    وأهداف البحث، وأمهية البحث،  ،لة البحث وتساؤالتهاحملور األول: حتديد مشكتضم ن  ،اورحمأربعة إىل  البحث وقد ق س  

وأدبيات موضوع  ،الدراسة ايتوتضمن نظر  ،: اإلطار النظريإىل احملور الثاينفيما تطر ق  .الدراسات السابقة، و ومفاهيم البحث
 واستخالص النتائج ،ياانت وتفسريهاتحليل البل: احملور الرابعفيما ج ع ل  جراءات املناجية. احملور الثالث اإلاحتو  و  .البحث

 .والتوصيات
 مشكلة البحث  -

و غري شرعية يف كال أ ،هجرة شرعية)ة، و خارجيأ ،كانت هجرات داخليةأغل  اجملتمعات من شبح اهلجرة سواء أتعاين       
 نه الأوكما نعلم  ،وهم سواعد التنمية يف جمتمعاهتم ورقياا ،غلباا من الشباب الذين هم القو  العاملة للمجتمعأ، وهي (احلالتني
وضاع من سوء األيعانون  -م عماد اجملتمع وه -وىف جمتمعنا اليوم أصبح الشباب  ،معية بدون تنمية املوارد البشريةتنمية جمت

، وهذا ال ميكن العيش املناس  ومستو  اقتصادي جيدإىل فضل و ىل األإنسان بطبيعته يسعى واإل ،مانمن واألاملعيشية وانعدام األ
، من ه نا ال يشعر شي فيااويف حني ال يشعر الشباب أبمن واستقرار بلده وتدين املستو  املعي ،األم ال ابستقرار بلدهإن يتحقق أ

، ثر استقرارا  أكىل دول إصلي ارج موطنه األىل السفر خإ، وهبذا يلجأ الشباب عن وضعه االقتصادي واملاديال عن نفسه و  اابلرض
 بعادهافإن اهلجرة الشبابية أب ولذلك ؛فضلىل األإوضاعام املعيشية أحتسني  نبطريقة رمسية أو غري رمسية )غري شرعية( حبثا  ع

 : يتآلكلة البحث يف التساؤل الرئيسي احيث تتمثل مش .هي حمور هذا البحث املختلفة وحيثياهتا ومالحماا
 من االجتماعي؟األ ىاثر املرتتبة علاآلما و  ،غري الشرعية للشباب اللييب سباب والدوافع للهجرةاأل ما

 -أمهية البحث:
ي ظاهرة اهلجرة  اليتمهية النظرية من حيث األ :ا البحثذتكمن أمهية ه معظم حاالهتا غري  اليت تكون يفتتمثل يف تفش  

، وابلتايل كان من املفيد إلقاء الضوء على أسباب هذه الظاهرة وبيان طرق عالجاا أو الوقاية مناا، وذلك من واضحة املعامل
نتائج . كما سيتم إيضاح الالسبيل بدون دراية بعواقبه هج هذخالل رصد الدوافع لد  الشباب وحتليل الواقع الذي دفع هبم إىل ولو 

املترتبة  أو اآلاثر  ،واآلاثر اليت تطبعاا على الشخص العائد من السفر من النواحي االقتصادية واالجتماعية ،اليت تسفر عن اهلجرة
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مهية التطبيقية من خالل واأل وعلى بنيته الثقافة والتنموية واالقتصادية املتعلقة ابألمن االجتماعي. ،على بنية اجملتمع عموما  وتكوينه
 تية:لك يف النقاط اآلذوميكن توضيح  التحليل اإلحصائي ملعرفة العوامل الدافعة للاجرة غري الشرعية،

من االجتماعي اثرها على األآو  ،دوافعااو  ،أسباهبا :ى هجرة الشبابتسليط الضوء من خالل أدبيات ونتائج البحث عل  -1
 مبجتمعنا اللييب.

 ىل أوطان الغربة.إصلي هجرة الشباب من موطنام األافع أسباب ودو  قد يساعد هذا البحث يف الكشف عن -2
 ،وكذلك منظمات اجملتمع املدين ،أمهية للمسئولني بوزارة العمل ووزارة الشئون االجتماعية اذ ئ البحث شيقد يقدم هذا ا -3

 للبالد. يمن االجتماعمن ظاهرة هجرة الشباب حلماية األ وذلك من أجل احلد

 -أهداف البحث:
سواء  ،يضاح األسباب اليت تدفع شبابنا إىل اهلجرةإو  ،تعريفاا :على مشكلة هجرة الشبابدراسة إىل الوقوف هتدف هذه ال

ن أن تسام يف معاجلة هذه واخلروج بنتائج أو توصيات ميك ،والوقوف على آاثرها .أو سياسية ،أو اجتماعية ،اقتصادية كانتأ
 هدافنا من البحث يف:أوتكمن  ،الظاهرة
 سباب ميول الشباب حنو اهلجرة غري الشرعية خارج أوطاهنم.أ لىالتعرف ع -1
 دوافع اهلجرة غري الشرعية لد  الشباب. على  التعرف -2
 من االجتماعي اللييب.ترتبة للاجرة غري الشرعية على األاثر املعلى اآل التعرف -3

 -تساؤالت البحث:
 سباب ميول الشباب حنو اهلجرة غري الشرعية خارج أوطاهنم؟أما  -1
 دوافع اهلجرة غري الشرعية لد  الشباب؟ ما  -2
 من االجتماعي بليبيا؟ة غري الشرعية لد  الشباب على األاثر املترتبة على اهلجر أهم اآل ما -3

 -مصطلحات ومفاهيم البحث:
ن تشبه وهت ج ر فال ،رخآخرج منه إىل بلد و  ،"هاجر املااجر مااجرة من البلديقال:  -:ف اهلجرة لغة  يتةر  :مفهوم اهلجرة - 1

ألهنم تركوا دايرهم  ؛ويسمى املااجرون مااجرين ،، وأصل املااجر عند العرب خروج البدوي من ابديته إىل املدنابملااجرين
آخر  اسكن بلد  و  ،ومساكنام اليت نشئوا هبا والتحقوا بدار ليس هلم هبا أهل وال مال، فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري

 .[1]" جر  فاو م اا

فر فياا سبل الكس  اانتقال أفراد من الناس بصورة دائمة أو مؤقتة إىل أماكن تتو "بـأهنا  :[2] ف اهلجرة اصطالحا  وتةر    
عوامل  وذلك حتت أتثري عدة ؛د، أو خارج حدوده هبدف االستقراروالعيش الكرمي، وقد تكون تلك األماكن داخل حدود البل

  .وغريها ،واجتماعية ،وسياسية ،اقتصادية
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عملية االنتقال من املناطق الضعيفة  بكوهنا اهلجرة بوجه عام( وديفيد هري ،جليفر جنسون)من  : كل [3]يةرف كما      
اقتصاداي إىل املناطق أو الدول الغنية اليت تكون أقو  اقتصاداي وذات دخل فردي مرتفع. إذ يتمتع املااجرون بفرص العمل 

 جر.املمنوحة هلم، فضال عن اجلماعات اليت هتا
عن الواثئق  اعيناا بطريقة غري رمسية، بعيد  شخاص للوصول إىل دولة بوسيلة يتبعاا األ"هي  -:[4]اهلجرة غري الشرعية   -2 

لدولة ما يكون الغرض من اهلجرة غري الشرعية، هو اللجوء، أو اهلجرة للعمل يف ا اوغالب   .عن ملفات اهلجرة االرمسية وبعيد  
لذا فاهلجرة السرية هي انتقال أفراد أو مجاعة من  ؛ة والقوانني بل واألعراف الدوليةألنظما، وخمالفة يةاملقصودة بطريقة غري رمس

مثل:  ،كما هو متعارف عليه دوليا، فاي تشمل العديد من أصناف املااجرين  ،إىل آخر بطرق سرية خمالفة لقانون اهلجرة مكان 
ويعملون بطرق غري شرعية، وينتاكون  غري شرعية، بطرق ين الذين يدخلون الدولاملااجرين الذين ينتاكون نظام اللجوء، واملااجر 

 كالسلع والبضائع".  ،هتري  املااجرينويصبحون ضحااي االجتار ابلبشر و  قواعد الزايرة،
 ،لشبابواالنتقال إىل مكان بطريقة غري شرعية من قبل ا ،اخلروج من أرض الوطن أبهنا وتةرف اهلجرة غري الشرعية إجرائيا:

 ،أو البحث عن عمل ،وبقد تكون احلر  ،أو بسب  ظروف معينة ،أو مؤقت ،بغرض اإلقامة يف ذلك املكان سواء بشكل دائم
 واالستقرار االجتماعي. ،ياملاد وضعالحتسني من مث و  .مانمن واألوالبحث عن األ

فـالشباب  ،تعد  مرحلة الطفولةو  ،لطوقش  عن او ، الغالم أدرك طور الشباب :الشاب الشباب لغة: تةريف -الشباب: - 3
مبعىن صار فتيا، أي أدرك سن البلوغ ومل يصل  ؤنث معا ، وتعين الفتاء واحلداثة، وأصل كلمة شباب هو ش   املمذكر و لل هو مجع  

 .إىل سن الرجولة
وكذلك نضجه  ،والعضوي أو طور من أطوار منو اإلنسان اليت يكتمل فياا النمو اجلسمي ،"هم مرحلة عمرية نينما اصطالحا

ولكنام خيتلفون فيما بينام يف حتديد بداية وهناية هذه  ،العقلي والنفسي على حنو جيعل املرء قادرا على أداء وظائفه املختلفة
وير  آخرون أهنا الشرحية ما بني مخسة عشر عاما  ،فاناك من ير  أن الشباب هم الشرحية العمرية حتت سن العشرين ،السن

لفترة  اد  معيار العمر حمد    1980وقد اعتمدت األمم املتحدة عام  وميتد هبا آخرون حىت سن الثالثني. ،شرين عاماومخسة وع
للشباب على شروط املرور أو الدخول يف سن  جرائياملفهوم اإلويرتكز  .[5]سنة"  30-15الشباب أبهنا الشرحية اليت متتد بني 

ريف وتقترح اجلاات الرمسية وبعض الباحثني أن يتوصل تع ،دي واالستقرار االجتماعيهذه الشروط هي االستقالل املا ،الكاولة
و يفكر يف اهلجرة غري الشرعية نظرا لظروف احلياة أر كل مواطن لييب فك    ونقصد هبم يف البحث .الشباب إىل حدود سن الثالثني

من و هاجروا حبثا عن األأين يفكرون ابهلجرة ذفراد الاأل اجتاهاته حنوو و اجملتمعي. أسري و األأستو  الشخصي املاملختلفة على 
 .جتاهاهتم حنو اهلجرة غري الشرعيةلتعرف على ال ،داب جامعة بن وليدوقد متثلوا يف طالب كلية اآل مان،واأل
 تماسك اجملتمعلنتيجة  ،ا ومجاعات ابالطمئنان وزوال اخلوففراد  أر الناس شع  ت   هو احلالة اليت من االجتماعي:تةريف األ - 4

 مبا ،وأعراضام ،وأمواهلم ،وعقوهلم ،وأنفسام ،يف دينام ،فرادهأهتدد سالمة  شكال التاديدات واملخاطر اليتأوتكافله ضد كافة 
 وإجرائيا نقصد به مد  متاسك اجملتمع .[6]واحلفاظ على مقدراته ومكتسباته ،صيانة نظمهو  ،يضمن هلم حتقيق وحدة اجملتمع

مان وتوفر متطلبات من واألوشعورهم ابأل ،فرادوالتخلص من كافة التاديدات ضد األ ،الفتنة والفرقة االجتماعيةاللييب وجتاوز 
 وحتقيق مطالبام. ،املعيشة املناسبة هلم
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 الدراسات السانقــــــــــــة
حبثتنا  هدف مشترك مع االسابقة اليت كان هلفرت لنا فرصة االطالع على عدد من  الدراسات اا اجلزء من البحث تو ذيف ه    

وسنتناول الدراسات  .وسامهت يف صياغة التساؤالت ،ثراء البحث بتكوين القاعدة العلمية لالنطالقإاحلايل، واليت سامهت يف 
 التالية:

 لدراسة إىل استعراضهدفت ا .) أورواب غري بلدان املغرب العرباهلجرة غري الشرعية إىل): [7]نةنوان 2007دراسة احلوات  -
اصة خبو  ،والضفة الشمالية للبحر املتوسط ،منوذج من مناذج اهلجرة غري الشرعية اليت تتم بني ضفيت الصحراء الكرب  يف إفريقيا

ء الكرب  لتعرب بشكل مؤقت ا الصحر ريري الشرعية القادمة من إفريقيا غوإلقاء الضوء على اهلجرة غ .عرب الشواطئ الليبية ،إيطاليا
ومن حتليل ما توفر للباحث . وبشكل أساسي إىل جنوب إيطاليا ،وروابأبعة عرب البحر املتوسط إىل جنوب إىل ليبيا، ومن مث املتا

اض املستو  املعيشي يف من بياانت تبيت أن اهلجرة غري الشرعية يدفعاا وحيركاا الفقر والبطالة بشكل أساسي، وكذلك اخنف
اا بقوارب املوت عرب يف ليبيا، وتواصل حتركلتستقر مؤقتا إىل املتوسط اء الكرب   الشرعية تعرب الصحر فريقية، واهلجرة غريالقارة اإل
مشكلة اجتماعية واقتصادية قبل النظر إلياا ابعتبارها ومشكلة اهلجرة غري الشرعية تتطل  النظر إلياا  .يطالياإجنوب إىل البحر 

ضع اهلجرة غري الشرعية اآلن يتطل  معاجلتاا على مستويني: األول إقليمي بني ليبيا أبهنا مشكلة أمنية، ويف مجيع األحوال فإن و 
تعامل مع هذه وعلميا يف شكل اتفاقية ليبية إيطالية لل .يف عرض البحر املتوسط ايطاليإرويب، والثاين ثنائي بني ليبيا و واالحتاد األو 

ة خاصة احمليطة بليبيا يف شروط وعناصر هذه االتفاقيات، وما يترت  فريقيبد أن تشارك بعض البلدان اإلالو  .اهلجرة معلوماتيا
 .علياا من التزامات على كافة األطراف

املااجرين غري  عناهلجرة غري الشرعية ابجملتمع اللييب: دراسة اجتماعية ميدانية ): [8]نةنوان 2014دراسة املصرايت  -
راسة إىل التعرف على أهم خصائص املااجرين غري الشرعيني املوقوفني مبركز هدفت الدو  (.يني مبركز قنفودة مبدينة بنغازيالشرع
بنغازي، وجتارهبم وخرباهتم املتعلقة ابهلجرة، ومعرفة العوامل اليت دفعتام إىل هجر مواطنام، وتلك العوامل اليت جعلتام بقنفودة 

 ،مبحواث 80 وابلغقد و  (،مسح شامل)إجراء الدراسة  يقصدون ليبيا دون غريها، ولتحقيق ذلك متت مقابلة مجيع احملتجزين فترة
تتمثل يف تدين أوضاع املااجرين يف  ،مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ن اهلجرةأ وانتات الدراسة إىل نتيجة مفادها

مالة اليدوية، األمر الذي شجع بلداهنم األصلية، إضافة إىل توفر فرص عمل غري احترايف يف ليبيا مثل الرعي، وأعمال البناء، والع
 .الكثريين من أفراد العينة لقصد ليبيا حبثا عن فرص عمل تليب هلم طموحاهتم وأهدافام االجتماعية واالقتصادية

وقد . [9].2015، القاهرة (للشباب اجملتمع املصري اهلجرة غري الشرعية)مسيحة نصر و ، يدراسة نسرين البغداد -
ل اهلجرة غري التعرف على أشكاو ، عية للشباب وتوزيعاهتا اجلغرافيةعلى حجم مشكلة اهلجرة غري الشر  ىل التعرفإالدراسة  هدفت

املناج الوصفي،  ت الدراسةمالفاعلة يف اهلجرة. ولقد استخد التعرف على العواملو ، زها الواقع املصرير يف الشرعية للشباب اليت
اخلصائص مل تشاد أمهاا: ،ىل جمموعة من النتائجإوتوصلت الدراسة ، ( مفردة1000على عينة عمدية قواماا ) هتطبيقومت 
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 .الة االجتماعية، واحلالة العمليةأقدم على اهلجرة غري الشرعية حتوالت كثرية من حيث النوع، واحل يالدميوغرافية للشباب الذ
 ،2013ارنة مبا كانت عليه يف سنة قم ،2015ام عزايدة نسبة الشباب الذين يقدمون على اهلجرة غري الشرعية ألول مرة يف و 
االقتصادية  سباباألوكانت تكلفة، قل األفر عن طريق البحر األكثر خطورة و تزايد اختيار الشباب املااجرين غري الشرعيني السو 
 سباب للاجرة غري الشرعية للشباب. كثر األأ من
 (وانتمائهم الوطين يف حمافظات غزة ،جتاهامهم وحوهاأسباب ميل اخلرجيني إىل اهلجرة وعالقتها اب)دراسة زكي رمزي مرجتى  -

إىل الكشف عن أسباب ميل اخلرجيني إىل اهلجرة يف حمافظات غزة، والتعرف إىل اجتاهات  هدفت الدراسة [10].2017
عما إذا  اخلرجيني حنو اهلجرة يف حمافظات غزة، والكشف عن مستو  االنتماء الوطين لد  اخلرجيني يف حمافظات غزة، والكشف 

كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني أسباب ميل اخلرجيني إىل اهلجرة واجتاهاهتم حنوها يف حمافظات غزة، والكشف 
عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني أسباب ميل اخلرجيني إىل اهلجرة ومستو  انتمائام الوطين يف 

ومن خالل النتائج   ،( خرجيا  وخرجية445الدراسة من ) خدمت الدراسة املناج الوصفي، وتكونت عينةاستقد حمافظات غزة، و 
هلجرة واجتاهاهتم حنوها، بينما مل توجد عالقة ارتباطية بني إىل اكشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بني أسباب ميل اخلرجيني 

ظارت النتائج أن التنظيمات أأسباب اهلجرة مل تؤثر يف االنتماء الوطين، كما  إن .خلرجيني للاجرة واالنتماء الوطينأسباب ميل ا
 السياسية ال تعمل من أجل الوطن وأهله.

 .[11].2020، لبنان، (ة يف اجلزائِر، اترخيها، مراِحل تطورِها، أساليبهااهلجرُة غري الشرعي  )دراسة رمضان أمحد الةمر  -
ة، مشكلة ت عاين مناا معظم البلدان العربي  إىل ة مبفاوم اا العام، كوهنا حتولت هلجرة غري الشرعي  ظاهرة  ا ىل تعريفإالدراسة  هدفت

الوصول كان بحث  ة، واهلدف األساسي هلذا الة واإلقليمي  فْت توترات يف العالقات  مع بعض الدول األوروبي  ة  خل  وهي مشكلة  أمني  
عتمد يف هذه الدراسة على ا  حيث ، ت من أجل التصدي هلكذا ظاهرة خطرية ومعقدةوصيات واالستنتاجاألفضل  النتائج  والت

ن ظاهرة أ :، منااىل جمموعة من النتائجإتوصلت الدراسة و  .(725اماا )املناج التارخيي، كما اعتمدت الدراسة على عينة قو 
 ركوهنا بلد مصد     ؛ساهتا سلبية على اجلزائراثرها وانعكاآة، وهي ظاهرة كل املعقدة والصعبة من املشا اهلجرة غري الشرعي  

إن املوقع اجلغرايف للجزائر وحدودها الواسعة مع الدول  .عندما تفقد اجلزائر شباهبا للمااجرين، وكذلك تزداد هذه الظاهرة سلبية  
كان العمال األبرز وراء   ةمني  األة و جتماعي  االقتصادية و االألسباب لة، ابإلضافة اجملاورة، وقرب املسافة بيناا وبني الدول األوروبي  

 .اهلجرة
 :التةليق على  الدراسات السانقة

وىف ليبيا بصفة  ،بصفة عامة الوطن العريب لياا أن اهلجرة غري الشرعية يفإشارة متت اإل بعض الدراسات السابقة اليت رأت -
البطالة اليت تدفع الفئة الشابة وكثرة  ،عيشية للمااجرمدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية قد تتمثل يف تدين األوضاع امل ،خاصة
 .عن طريق اهلجرةوضاع املادية وحماولة حتسني األ ،بلد أخر ىل البحث عن مصدر دخل يفإ
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 .اهلجرة قد تتسب  يف اليت سبابمن أبرز األ اإىل أن السياسة أيض  كما أشارات البعض من هذه الدراسات   -
  .من أسباب اهلجرة اسبب   نسري قد يكوانفضعف االنتماء والتفكك األ ،أما من الناحية االجتماعية -
الضوء على هذه  تسليطىل إوهدفت وسالمته، كما تناولت بعض الدراسات خماطر اهلجرة غري الشرعية على أمن اجملتمع   -

 .الظاهرة
من كانت  ،واالضطااد الديين ،سريوالتفكك األ ،والفساد ،سعارأن غالء األإىل ت السابقة من الدراساتوصل كما ي -
 .اهلجرة بشكل كبري سباب املسامهة يفاأل
 اهناك تشاهب  ن إ إذ .صياغة التساؤالت من هذه الدراسات السابقة يف نا احلايلحبث حاولنا االستفادة يففقد  ،على ذلكبناء  و  -

 هوإجيابيات ،اثرهآو  ،همعرفة أسبابتبحث يف و  ،رةدراسة موضوع اهلجعلى فجميعاا تنص   ،بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة
 .وسلبياته

 للبحـــــث: يطار النظـــــــــــر اإل
 :وال: النظرايت املفسرة للهجرة غري الشرعيةأ

 حبثا أصال وطنه يترك املااجر إن" :يوجز بعض الباحثني ما يعنيه التفسري االقتصادي للاجرة بقوهلم :أوال : النظرية االقتصادية
 .جاذبة وعوامل طاردة بعوامل يرتبط اهلجرة حدوث نإ  1- :: جانبني امتضمن   احمدد   اذلك تصور   شملوي .عمل نع
 خالل من االقتصادية املنفعة تعظيم يستادف املااجر أن يفترض املنفعة الذي تعظيم منوذج دائما يساير املااجر سلوك إن - 2
 .ابهلجرة قيامه
ومبعىن آخر فإنه  ،تدفع األشخاص للاجرة توصف أبهنا دوافع اقتصادية دي ير  البعض أن الدوافع اليتقتصاللتفسري اال اوطبق      

 .عن الرزق وأسباب العيش ااملااجرين على أهنم ابحثون أساس  ينظر إىل 
اعدة أساسية فإن وكق ،عودة العمال املااجرين ألوطاهنمطبق ا لكما يبدو التركيز على العامل االقتصادي يف تقسيم اهلجرة    

صبح التفسري االقتصادي ألك ذوب أساس اهلجرة هو عدم التوازن بني موارد البالد ومطالباا يف مرحلة معينة من مراحل تطورها،
دافعة  قد تكون منطقة نساق االجتماعية اليتغفال النظم واألإمثل  ،ا للاجرةتكون سبب   العديد من العوامل املتداخلة اليتيتجاهل 

 .[12]دة لسكاهناو طار أ
 وقد تعرض التفسري االقتصادي املفسر لظاهرة اهلجرة لبعض االنتقادات مناا:

نه إحد  أشكال أ، و أن مثة عوامل عديدة تتدخل يف تفسري السلوك اإلنساينمن أن التفسري االقتصادي يتجاهل كل ما قلنا  -1
القتصادية يف املوطن اجرة على إبراز الدور الذي تلعبه األوضاع ، وليس هناك ما يربر االقتصار يف دراسة اهلالتفسريات احلتمية

 .األصلي
فة وسياسات احلكومات املختل ،ظروف البلد املضيف متجاهال   ،أنه سيد قراره علىإن التفسري االقتصادي ينظر إىل املااجر  - 2

 املواطن نزوح دون حتول قد اليت القانونية والسياساتثر املوانع أبذلك  ايف احلد من استقبال املااجرين، ويتجاهل هذا التفسري أيض  
 .يرغ  ابهلجرة إليه اقتصادايً  كان الذ  ير  فياا املااجر جذاب  يف امل الشع  أبناء موقف عن فضال آخر، بلد إىل
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)الذ  يعمد فيه  وان منوذج تعظيم املنفعة ال يفسر منط هجرة السلسلة ن التفسري االقتصادي يرتبط بعوامل الطرد واجلذب،إ - 3
ويتكفل إبقامتام واحلاقام ابلعمل. حيث يشكل املااجر نواة  ،املااجر إىل جذب أقاربه إىل حيث يعمل يف اجملتمع املضيف
فنموذج تعظيم املنفعة حني يركز على العوامل  ،ىل اجملتمع املضيف(إلسلسلة طويلة من أقاربه الذين جيتذهبم من موطنه األصلي 

، موطنامترك قد يكون هلا أتثري يف محل املااجرين أو تشجيعام على  اليت ،لعوامل االجتماعية والسياسيةه يغفل ااالقتصادية فإن
 .االستمرار يف اهلجرة وأ ،يف البقاء أو االستمرار

 ،صنافااختلف أشرعية مبالغري قتصادية تفسري اهلجرة : حاولت النظرية االشرعيةالغري قة النظرية االقتصادية ابهلجرة عال
للحياة  اميسر   عتبار اهلجرة عامال  اشرعية على الفوارق اجلغرافية يف توزيع الدخل كعامل مسب  للاجرة، و الوغري  الشرعية
ترت  علياا من ي وما ،من ويالت احلروب واالنقسامات الداخلية يف ظل معاانة الشباب داخل جمتمع يعاين وخاصة جتماعية،اال

 ومقتضيات احلياة االجتماعية. ،وعدم توفر السيولة ،لضعف مستو  املعيشة والدخ
التغري  من مبرحلة مير إمنا جمتمع كل نإ فياا: ويقول ،يقدم ميجاالم نظرية التنظيم االجتماعي نظرية التنظيم االجتماعي: – 

 أنساقه كل من يف التغريات إىل ابلنسبة وذلك ،خمتلفتني فترتني يف االجتماعي ونظامه اجملتمع وضع اختالف يوضحاا االجتماعي
 ابلنظام وتتأثر تؤثرو دورها  اهلجرة العملية أتخذ هذه ويف الثقايف، والنسق الشخصي، وهى النسق االجتماعي، والنسق ،الثالثة

 هذه أثناء يف تتغري ومعايريهم املااجرين الثقافية وأهداف فالقيم وكذلك ،والطرد بذاجل منطقيت من لكل االجتماعي
 [13]العملية.
 ،نفسامأاملااجرين  مث، )بذاجل (منطقة وجمتمع، )الطرد (األصلية املنطقة جمتمع :ثالثة عناصر على يشتمل اهلجرة ونسق   

 .اديناميكيً  االعناصر كلاا متساندة تساند   وتكون هذه
 :ديب للبحثا: الرتاث األاثني  

 :اثرهاآ  –أسباهبا  :واقع اهلجرة غري الشرعية
وخاصة االستقرار السياسي، والنشاط  ،بذاالستقرار من أهم أحد عوامل اجل ي عد :تهاوطبية الشرعية واقع اهلجرة غري

قي احلضاري، وانفتاح اجملتمعات على العلم امكانية العيش الر إاالقتصادي الذي يتيح للمااجرين غري الشرعيني حرية العمل و 
جعلاا تسن  وكون البلدان املتقدمة حباجة إىل الكفاءات العلمية والفنية ،قدراته والعلماء، وابلتايل إمكانية حتقيق العامل لذاته وتنمية

بذلك و  ؛لك اجملتمعات اليت يااجرون إليااالتشريعات والقوانني اليت تشجع الكفاءات على اهلجرة، وتسال اإلمكانيات هلم يف ت
ر فقدانه على وكالمها يؤث    .درات اخلاصة، وهجرة العمالةالق يذو من أي العلماء والباحثني  ،: هجرة العقولمن اهلجرة نوعني ظار

على الرغم من كل ما يقوم به املااجرون يف تنمية دول االستقبال و  .[14]، ولكل منام دوره يف جمال فعال يف اجملتمعااجملتمع سلب  
 ،واحلقوق االجتماعية ،العملو  ،كالسكن، والتعليم  ،قصاء يف كل اجملاالتون من عدة مشكالت من التمييز واإلفإهنم يعان
واملزااي اليت تقدماا  ال تعترف ابلدور اإلجيايب للمااجرين، كما ال تقدم هلم املعاملة افالدول املستقبلة للاجرة غالب   ،والثقافية
 .[15]خاصة ذوي األصول العربية واملسلمة ،، وال تسعى إىل دمج هؤالء املااجرين يف اجملتمع الذي يعيشون فيهملواطنياا

 بعد حتديد مفاوم اهلجرة والنزوح فال بد من حتديد مفاوم املااجر ابعتباره هو الذ  يقوم ابهلجرة، فاملااجر له ثالثة مفاهيم كماو 
 :ليه بعض الدراسات املتعلقة ابهلجرةإتوصلت 
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 .ضمن حدود القطرقع خارج حدود هذه املنطقة تمنطقة ابجتيازه حدودها من نقطة  املااجر هو الشخص الذي يدخل -أ 
 املااجر هو الشخص األجنيب الذي يدخل منطقة معينة من نقطة تقع خارج حدود القطر. –ب 
 املااجر هو الشخص الذي يغادر بلده إىل قطر آخر ابجتيازه حدود دولية. -جـ 

 هلجرة غري الشرعية للشباب اللييب:اسباب  أ
 ىلإالدول الطاردة والدول املستقبلة، وهذا يرجع  قتصادي بصورة واضحة بنييتجلى التباين يف املستو  اال سباب االقتصادية:األ

ال  ، ومها قطاعان اقتصادها على الزراعة والتعدينيف اساس  أالتذبذب يف تنمية البالد املرسلة، إذ إن هذه البالد تعتمد نتيجة 
ينعكس سلبا  على ، وهذا ما أبحوال السوق الدوليةعدين ، والتيضمنان استقرارا  يف التنمية، وذلك الرتباط الزراعة ابألمطار

حد العوامل االقتصادية الدافعة للاجرة غري ألد  املواطن من  ةصبح مستو  الدخل واملعيشة املتوفر أا ذمستو  سوق العمل، وهب
 الشرعية للشباب اللييب.

زال اوم ،غرايفو فدة تعيش مرحلة االنتقال الدمييف حني جند أن الدول املو  ،غرايفو حيث متتاز دول االستقبال بضعف النمو الدمي
عروض من القوة العاملة يف ومن مث زايدة امل ،وهذا له انعكاس على حجم السكان النشطني اقتصاداي   ،النمو السكاين مرتفعا  

ت ابتداء  ؤهالوخاصة  بني الشباب من كافة امل ،لذا جند تفشي البطالة ؛ت فرص العمل حمدودة يف هذه الدولكان  طاملا، السوق
. "حيث تؤكد مجيع املؤشرات واألحباث الوطنية والدولية أن السب  [16]يدي العاملةمن املؤهالت اجلامعية، وانتااء بعمال األ

ا إذا كانت هجرهتم ملالغال  ما جتعلام ال ياتمون  أسباب اقتصادية، وهي يف إىلالرئيسي يف اهلجرة وحماولة الفرد ترك بلده يرجع 
مما جيعله يقوم  ؛هذا عدم وجود الفرص الوظيفية الكافية داخل دولته ىنونية أم غري قانونية، ويساعد علرق وأسالي  قاتتم بط

 .[17]"ابلبحث عن مصدر رزق يف مكان آخر
ل لدخضمان فارق إجيايب بني األجور املنخفضة يف الدولة األصل، وكلما زاد الفارق يف مستوايت الشغل وامن اهلجرة اهلدف ف   

، فاهلجرة اليت حدثت من أورواب حنو أمريكا يف القرن التاسع عشر انتشرت يف الدول األوروبية اليت زادت دوافع اهلجرة لد  األفراد
حدثت هبا الثورة الصناعية وليست الدول األوروبية الفقرية، كما أن اهلجرة اليت انطلقت من جنوب أورواب حنو مشاهلا قد حدثت 

ق إيطاليا، إسبانيا، الربتغال، والسب  يف ذلك راجع إىل أن أي انطال :ألكثر تطورا  يف الدول األوروبية الناشئةيف املقاطعات ا
اقتصادي خيلف حركية يف أوساط العمال الذين ميكنام دفع تكاليف اهلجرة، وهو ما حيدث  اقتصادي ينجر عنه عدم استقرار

ال إفريقيا. من جاة أخر  فإن قرار اهلجرة مرتبط ابلقدرة على دفع تكاليفاا، اليوم مع غالبية دول جنوب املتوسط خاصة دول مش
 .[18]هذا ما جيعل الدول املستقبلة تلجأ إىل رفع التكاليف كوسيلة للحد أو التقليص من عدد املااجرين إلياا

هرواب من الواقع  ،خارج دولتام هلجرةإىل افراد تدفع األ سباب االجتماعية اليتهناك العديد من األ :سباب االجتماعيةاأل
من خلق الفرقة  اعنا نتج وما ،ضرار احلربأالوقت الراهن بعد  يعيشه املواطن اللييب يف والسيما ما ،املعاش ياالجتماع

ات ةن الواقع اللييب واقع أي جمتمع من اجملتمإ .(والقبلي ينتيجة االضطااد العرق)وبث روح االنتقام واألخذ ابلثأر االجتماعية 
 وتصدع يف النسيج ،جنم عنها من مشكالت اجتماعية وعانت ويالت احلروب وما ،تةرضت للرنيع الةريب الةرنية اليت
وغريها من  ،نسبة البطالةوارتفاع  ،وانتشار اجلرمية ،وضةف الدخل ،نتيجة سوء املةيشة وهجرة الةقول الليبية .االجتماعي
 مند سنوات. املشكالت
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يت حترمام من حتقيق طموحاهتم دات البريوقراطية يف جمتمعام النتيجة للتعقي ؛ة خطرا  على األفراداالجتماعي  ا وتشكل الضغوط ذه  
ضعف مشاعر الوالء ا يتعرض له البعض اآلخر من اضطااد وضغوط تفضال  عم   ،إحد  العوامل الطاردةهي و  ،وتطلعاهتم

ي ضعف الروابط التقليدية واملعايري املعززة هلا اليت كانت متأل حياة أبناء  ذلكو يندفع بساولة خارج وطنه،  وابلتايل ؛واالنتماء لديه
ا فقدوه من اليت تعوض األفراد عم   قت الذي مل توجد الروابط البديلةيف الو  ،مع جمتمعام تكامل وترابطيف الدول العربية وجتعلام 

ابالنفصال عن روابطه املااجر عرضوا له من طمس وضياع وشعور روابط تقليدية أصيلة يف حميط األسرة والعائلة والقبيلة، وما ت
ن العوامل أيعتقد الكثري من الباحثني و  [19]ما يعوضه عن مشاعر الغربة يف وطنه.خلارج حبثا  عإىل اعناا جعله يندفع واغترابه 

ظاهرة ابعتبارها هلجرة غري الشرعية موضوع ا ةمباشر  حتللالنظرايت األساسية لعلم االجتماع مل االجتماعية املستنبطة من عمق 
خذ الباحثون االجتماعيون إبسقاط مبادئ التحليل االجتماعي املستمد من تلك النظرايت، على الرغم من أن أبل  ،أساسية

التراث النظري لدراسات علم اجتماع اهلجرة يعد غين جدا ، غري أنه يف العصر احلديث انصبت جل االهتمامات بقضااي اهلجرة 
 للجوء خاصة يف الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب.وا
 وهذا يرجع إىل غياب الظاهرة يف القرن التاسع عشر، حيث كانت ،مل يتطرق ماكس فيرب ملوضوع اهلجرة غري الشرعية مباشرة   

ة من منظور ماكس فيرب ولو ندرج التحليالت االجتماعي ،حركة السكان واهلجرة إىل البلدان الصناعية من األمور املرغوب فياا
يل اليت االهتمام املباشر بقضااي التحضر والتوسع الرأمسا - انكون قادرين على فام الظاهرة يف سياق عاملني أساسني، أوهلمفإننا 

ا الناس عن كما هو احلال يف القيم اليت حيملا  ،شد االرتباط ابلقيم االجتماعية، اليت تعزز النظام الرأمسايلأيراها ماكس فيرب مرتبطة 
فقرار اهلجرة عامة وقرار اهلجرة غري  .لدوافع القيمية للسلوك االجتماعياباهتمامه املباشر  - ااثنيامو الثروة والوقت والعمل. 

شكله شكل األمناط السلوكية  ،الشرعية خاصة ما هي إال منط من أمناط السلوك االجتماعي الذي خيضع للتحليل والدراسة
 .[20]األخر 

واملطالبة  ،نييةاين منها الشباب الليبي سباب املةاانة اليتأاجملتمع اللييب من الصراع السياسي داخل  -السياسية: سباباأل
ابلتغيري السياسي حق أصيل للناس، لكن عناصر صناعة الواقع اللييب تفاخر وجتاهر مبواالة اخلارج والتنسيق مةه والذهاب 

األموال ن أدىن اعتبار للمصلحة الوطنية أو احلفاظ على اإلمكانيات واملوارد و والتسليم له، نل والةمل وفق ما خيطط دو 
حد أهم جتليات الواقع اللييب، حيث يةاين الذين صةدوا للسطح السياسي واالجتماعي من أزمة أوالسيادة الليبية، إهنا 

ء اخلارج ويسلمون له وملبةوييه نطريقة اجلدارة ابحلكم أو نتصدر املشهد الوطين حىت داخل قبائلهم نفسها، حيث يوايل هؤال
ابملقانل رفض وعرقلة أي لقاء وطين داخلي  .، ويتسانقون للقاءات خارج احلدودمجاعات مأ اأفراد   اء أكانواخر،، سو أبأو 

ل ومنةوا أي لقاء وطين داخلي أو قبلي ميكن أن يشك  أو تواصل مع قبائل أو أطراف ليبية أخر، إال عرب الوسيط الدويل،
 حاضنة وطنية تساهم يف التخلص من مشكالت جمتمةنا اللييب.

سباب اليت أدت إىل تفاقم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية، فمنذ عقود والعامل يتخبط يف منية والسياسية من بني أهم األتعترب الدوافع األ
د يف حياة الفقر، از ، مما اخرياهت هن يف احلياة واألمان و حقاا صراعات عرقية وحروب أهلية وطائفية، أدت إىل سل  الشعوب 

فريقيا، والكونغو الدميقراطية، إجنوب فريقي )ت، واألمثلة عديدة ففي اجلنوب اإلابإلضافة إىل ما خلقه االستعمار من مشكال
يكي عام الحتالل األجنلو أمر بوروندي، وغريها الكثري( ويف البالد العربية فلسطني، ولبنان، والعراق بسب  او ساحل العاج، و 



 
  Global Libyan Journal ية العالميةالمجلة الليب     

 2021/ أبريل /   خمسونالعدد الواحد وال

 
 

13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

ومن األسباب السياسية القسرية   [21].، وما خلقه من طائفية أدت إىل زرع بذور التفرقة واخلالف بدعم من بريطانيا"2003
، أي أن التدخل العسكري اخلارجي من أية دولة من الدول يؤدي إىل هجرة ة ضغط القوة والتاديد واالستيالءاليت تدفع إىل اهلجر 

ل النامية حيث تنعدم الدميقراطية، ، ففي معظم الدو اسي احمللي يؤدي كذلك إىل اهلجرةالضغط السيخارجية، إضافة إىل أن 
واملعتقالت دومنا سب  أو حماكمة، وكذلك كثرة الثورات الداخلية  وتسود النظم الدكتاتورية، ويساق الناس إىل السجون

خلارج، كما تعترب بعض الظروف الطارئة كإيقاع عقوابت دولية على واالنقالابت العسكرية، واحلروب احمللية تؤدي إىل اهلجرة إىل ا
 جمتمع ما من العوامل املسببة للاجرة.

 :املرتتبة على اهلجرة غري الشرعيةاثر اآل
اثر اجتماعية على مجيع البلدان واملؤسسات ذات العالقة، إضافة إىل أتثريها آ"للاجرة غري الشرعية  جتماعية:االاثر اآل

تلك اآلاثر االجتماعية التفكك   حدإاملباشر على املااجر غري الشرعي الذي قد يتعرض للموت يف البحر، فمن  االجتماعي
إذ يترك أسرته وأهله وذويه، ويف مجيع  ؛األم تفككا  أسراي   هاألسري واالجتماعي، حيث إن املااجر سيواجه بال شك يف بالد

مبا يف ذلك أقرب رابطة وهي األسرة، وهذا سيؤثر على استقراره االجتماعي  ،اجتماعية هاألحوال سيقتلع املااجر من روابط
 .[22]وانتمائه اإلنساين، وكذلك روابطه يف بلده"

تغيري يف التركيبة االجتماعية لكل من دول املاجر واملنشأ نتيجة ملا يسمى ابالنتقاء اهلجري، حيث اليضا  أاثر االجتماعية ومن اآل
 ،ىل دول املاجر، مما يؤثر ابلسل  على التركيبة االجتماعية للمجتمعإقال الشباب )الذكور( من اجملتمع يترت  على اهلجرة انت

 حيث يظار ذلك يف الدول النفطية. ،صلينيت مؤقتة من وجاة نظر السكان األن اهلجراإوازدواجية الوالء عند املااجرين، حيث 
م خمتلف عما يتم التعامل به مع الوطين، مما ينتج عنه الشعور ابلضيق واالضطااد يتم التعامل يف الدول املستقبلة للمااجرين بنظاو  

احتياجات السكان  ةعدم كفاية اخلدمات التعليمية والصحية لتغطي بسب وتزايد معدالت األمية  ،نتيجة للتفرقة يف املعاملة
(. دعارة –)تسول  خالقيةار العديد من اجلرائم غري األانتشاألصليني واملااجرين، مما ينتج عنه تدهور للمستو  السلوكي لألفراد و 
وما  ،مما ينتج عنه قيام أسرة كاملة ابلسكن يف غرفة واحدة ؛وارتفاع مستو  األسعار يف الوحدات السكنية يف أماكن التجمعات

  [23]مما يؤثر ابلسل  على بناء اجملتمع. ؛قية وسلوكية كالزان تعاطي خمدراتخالأيترت  على ذلك من جرائم 
يضا  آاثر اقتصادية على خمتلف املستوايت سواء  على الدول أ ، فلاااجتماعية اثرآللاجرة غري الشرعية كما و  -اثر اقتصادية :آ

زراعة، مما تؤدي إىل اليت ال يزال اقتصادها يعتمد بشكل كبري على ال املصدرة أو املستضيفة، وغالبا  ما تكون من الدول النامية
نقص يف اليد العاملة يف هذه الدولة، ونقص يف إنتاج احملاصيل الزراعية، بينما يف اجلان  اآلخر وهو الدولة املستقبلة، يف هذه 

فيد التفسري االقتصادي احلالة يؤدي املااجر إىل توفري اليد العاملة هلذه الدولة بشكل فعلي، حيث يقول بعض الباحثني ما ي
 كما تؤدي اهلجرة غري الشرعية أيضا إىل إحباط العمالة   [24]وهلم: إن املااجر يترك وطنه أصال  حبثا  عن عمل. جرة بقللا

ىل الشعور بعدم الوالء إحلافز لدياا على التقدم والتطوير، بل وقد يصل األمر ، وفقدان االوطنية اليت مل تنجح يف اهلجرة
ن بعض املااجرين غري الشرعيني أجر، و قرانه يف دول املاأني ما يتقاضاه يف وطنه وما يتقاضاه للمؤسسات الوطنية نتيجة للمقارنة ب

ىل فقدان هؤالء ملاارهتم وتوقفام إمما يؤدي مع مرور الوقت  ؛قد يقبلون العمل يف  أعمال ال تتناس  مع مااراهتم وقدراهتم املانية
تنمية، ىل بلداهنم تفيد يف عمليات الإالقوه املااجرة من حتويالت مالية ن ما جتلبه ابلرغم من أو . عن اكتساب ماارات جديدة
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ىل القطاعات ذات الرحبية اليت قد إتاجية ولكناا غالبا  ما تذه  نىل قنوات االستثمار اإلإاذه التحويالت ال تذه  ابلضرورة ف
، املدفوعات للدول املصدرة للعمالةر يف ميزان ستقرااالتؤدي هذه التحوالت إىل عدم ف ؛ارض مع متطلبات التنمية احلقيقيةتتع

 [25].وزايدة معدالت التضخم يف الدولة األم نتيجة نقل أمناط اإلنفاق االستاالكي
تداخل اآلاثر اليت ميكن أن تفرزها هذه الظاهرة، وتداخل وتفاعل اآلاثر االقتصادية والسياسية من رغم ابل -اثر سياسية:آ

هذه اآلاثر ختتلف يف أتثريها ووطأهتا من بلد إىل آخر، ومن وقت إىل آخر، وأتيت  فإنلصحية واألمنية، واالجتماعية والثقافية وا
األخطار السياسية يف مقدمة ما ميكن أن تفرزه هذه الظاهرة من آاثر، فاألخطار اليت تكمن وراء تدفق مئات اآلالف من األفراد 

تشكل عبئا ثقيال على   -وخارج املنافذ احملددة لعبور األشخاص - واملصرح بهبطريقة تتسم ابلغموض وخارج دائرة املألوف قانوان
يضا  اليت تدفع إىل اهلجرة ضغط القوة والتاديد واالستيالء، أي أن التدخل العسكري أاآلاثر السياسية و كاهل دول العبور. 

سياسي احمللي يؤدي كذلك إىل اهلجرة، ففي اخلارجي من أية دولة من الدول يؤدي إىل هجرة خارجية، إضافة إىل أن الضغط ال
ويساق الناس إىل السجون واملعتقالت دون سب  أو  ية حيث تنعدم الدميقراطية وتسن النظم الدكتاتوريةمعظم الدول النام

 .[26]حماكمة، كما تعترب بعض الظروف الطارئة
وهو ما يعين  ،خفاقااإنمية وما يستتبع ذلك من جناحاا و ي عد األمن يف أي دولة من دول العامل هو حمور عملية الت  اثر أمنية:آ

 اليت ت عد اهلجرة غري الشرعية أحد أهم ركائزها.  من تفشي عمليات اجلرمية املنظمة ، انطالقا  وجود خلل يف املنظومة األمنية
واالبتزاز  يتعرض لالستغالل و غري مشروع، حيثأ امشروع   كان عمال  أفاملااجر غري الشرعي ي عد فريسة ساله لالستغالل سواء 

 [27]كانت يف دولة العبور أو دولة املاجر نتيجة إقامته غري املشروعة. أويكون من السال الزج به يف أعمال إجرامية سواء 
من ضمن املطلوبني أمنيا  لد  الدول املصدرة  أو ،من الطبيعي أن يكون من بني املااجرين غري الشرعيني من احترف اإلجرامو   
فيغادر الشخص دون أن يطاله القانون، وبذلك ينتشر اإلجرام دون رادع قانوين حيث ي صبح اجملال مفتوحا  أمام اجلميع  ،لاجرةل

تتسلل إلياا عناصر تنتمي إىل مجاعات أو فقد مبغادرة الدولة مبجرد ارتكاب أي جرمية، أما ابلنسبة للدول املستقبلة للاجرة 
تزايد جرمية االجتار ابلبشر من خالل العصاابت وتقيام أبعمال إرهابية تزعزع األمن داخل البالد، عصاابت إرهابية تسعى إىل ال

من العام للدول املستقبلة، لي واجلسدي، هتدد هذه الظاهرة األاليت تستغل رغبة املااجرين يف اهلجرة ابخلداع والقمع والقار العق
 [28]واملظاهرات واإلضراابت املتكررة لتحسني شروط العمل. املتمثل يف ظواهر العنف والتدمري من األقليات، 

تلف األعمال غري املشروعة، سلبا على الدولة، إذ " تغذي هذه الشبكات خم نعكس نشاط شبكات هتري  املااجرينا ويذه   
ئق". انهيك عن مسؤوليتاا البغاء، وتزوير الواثو التزييف، و االجتار ابألعضاء البشرية، و هتري  األسلحة، و هتري  املخدرات، مثل 

وحبكم نشاط شبكات التاري  الذي ينص  على الدخول  ،عن إدخال مااجرين غري شرعيني وما ينجر عنه من مشاكل أمنية
فاي هتدد بشكل مباشر سيادة الدولة حيث تلغي قوانيناا الوطنية اليت تنظم حركة املرور عرب  ،إىل الدول بطريقة غري مشروعة

ضياا. كما قد يندس بني أفواج املااجرين غري الشرعيني من يسعى إىل زعزعة ار لطتاا يف حتديد من يقيم فوق أا سكذو  ،حدودها
 [29].أمن البلد من إرهابني وغريهم
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 ة:تيالنقاط اآل اثر اهلجرة على الشباب اللييب يفآسبق تلخيص  وميكننا مما
شرعية، وتعرضام الشباب الذين حاولوا القيام بعملية اهلجرة غري شريعة يف فقدان عدد كبري من الالتسببت اهلجرة غري  - 1

السب  الرئيسي للكثري من املخاطر، وزايدة حاالت الوفيات والغرق، وبدال من عودة الشباب إىل أهاليام ابألموال اليت كانت 
 هامدة. ث السفرهم، يعودون جث

ت واالبتزاز املادي، والتعرض خلسارة الكثري من األموال، من خالل شرعية يف التعرض للكثري من اإلهاانالتتسب  اهلجرة غري  -2
 .عمليات النص  الذي يتعرض هلا الكثري من املااجرين الغري شرعيني

، وضياع شرعيالخر  إىل بلد املااجر غري أشرعية التعرض لالعتقال والسجن واحلبس، مث الترحيل مرة المن نتائج اهلجرة غري  -3
 .ن الشبابمستقبل الكثري م

سب  وذلك ب ،شرعية، مما أد  إىل االخنفاض االقتصاديالكما أتثرت بعض الدول األوروبية بسب  انتشار اهلجرة غري  - 4
عداد املااجرين، وبسب  إدخال أعداد كبرية من املااجرين إىل سوق العمل يف فترة زمنية قصرية أكثر أاألعباء املالية بسب  زايدة 
 .حدودهادخول  من شرعيني الإىل حماولة منع دخول املااجرين غري  الدول األوروبية ا دفع الكثري منمن احتياج السوق، م

  :جراءات املنهجية وحتليل البياانت وتفسريهااإل
اآلداب جبامعة بن وليد موزعني حس  فصوهلم الدراسية والبالغ  يتكون جمتمع البحث من مجيع طالب كلية  -جمتمع البحث :

  دارة مسجل الكلية.    إ( طال  وطالبة حس  الكشوفات الرمسية من 1200عددهم )
  عينة البحث : 
 .طال  وطالبة 120مت تطبيق البحث على عينة عشوائية بسيطة من جمموع طالب كلية اآلداب جامعة بن وليد والبالغ عددهم  

 :يسعى الباحثان يف هذا البحث إىل وصف الظاهرة املدروسة واملتمثلة يف واقع اهلجرة غري الشرعية للشباب  منهج البحث:
اثرها" فقد مت استخدام املناج الوصفي التحليلي، حيث يعتمد هذا املناج على دراسة الظاهرة كما هي يف وآ ،دوافعااو  ،أسباهبا

 ن مث يتم حتليلاا.وم ،الواقع ويصفاا وصف ا دقيق ا
 جماالت البحث:

 .البات كلية اآلداب جامعة بن وليد: يتكون اجملال البشري من طلبة وطاجملال البشري
 الواقعة مبنطقة بن وليد.  ال املكاين كلية اآلداب بن وليد، هي إحد  مؤسسات التعليم العايلحدد اجملاجملال املكاين: 
 ،2020من شار سبتمري 10ستغرقاا البحث وهي مرحلة إعداد ملخص البحث بتاريخ يقصد به املدة اليت ا اجملال الزمين:

من  10، مث مرحلة النتائج اليت توصل إلياا البحث بشكل هنائي بتاريخ مجع البياانت وتفريغاا وحتليلاا وكتابة البحث مث مرحلة
 .2021شار يناير 

، وذلك من خالل عرضاا على جمموعة من الستبيان سيتم اختبارهااعداد استمارة إبعد االنتااء من  اختبار الصدق والثبات:
صدق  -وذلك من خالل: ) الصدق الظاهري  ،اخلرباء األساتذة احملكمني لتتبني من خالل التحكيم أن االستمارة صادقة قياسي ا

 .، قياس الثبات(احملتو 

https://www.almrsal.com/post/522543
https://www.almrsal.com/post/522543
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واقع اهلجرة غري الشرعية ) :جلمع البياانت، وكانت بعنوان عتمد يف هذا البحث على استمارة استبيان أداة  ا  أداة مجع البياانت:
إذ بلغ عدد فقرات االستبانة  (،طلبة كلية اآلداب جامعة بن وليد دراسة ميدانية على عينة من -اثرهاآ ،دوافعاا ،أسباهبا :للشباب

 .( فقرة16)
، ولإلجابة عن أسئلة البحث استخدم ة البياانتعاجلمت استخدام النس  املئوية واجلداول التكرارية مل األساليب اإلحصائية:

كما مت   ،وذلك لإلجابة عن السؤال األول .طات احلسابية واالحنراف املعياريالباحث املعاجلات اإلحصائية التالية: استخراج املتوس
 .استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة للوصول إىل النتائج

 ليل البياانت وتفسريها:حت
 سباب ميول الشباب وحو اهلجرة غري الشرعية خارج أوطاهنمأ( 1جدول )

املتوسط  حمايد غري موافق موافق العبارة م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مج
 % ك % ك % ك

 120 529. 1.35 2.5 03 30.0 36 67.5 81 سوء األوضاع االقتصادية يف كافة اجملاالت 1
عدم احلصول على عمل يف القطاعني العام  2

 واخلاص
76 63.3 26 21.7 18 15.0 1.52 .745 120 

 120 607. 1.37 6.7 08 23,3 28 70,0 84 احلرب واالنقسامات احلاصلة يف البلد 3
و أنتماء احلزيب توزيع الوظائف على حس  اال 4

 و املناطقي ال على الكفاءة واخلربةأالقبلي 
63 52.5 45 37.5 12 10.0 1.58 .669 120 

املعيشة وعدم القدرة على توفري  غالء 5
 حتياجاتاال

58 48.3 46 38.3 16 13.3 1.65 .706 120 

عدم اهتمام املسئولني ابلدولة لتلبية احتياجات  6
 احملتاجني من اخلرجيني

110 91.7 - - 10 8.3 1.17 .555 120 

 120 862. 1.68 25.8 31 15.8 19 58.3 70 الشعور ابالغتراب داخل اجملتمع 7
 120 867. 1.77 28.3 34 20.0 24 51.7 62 انتااك واالعتداء على احلرايت الشخصية 8
 120 622. 1.24 10.0 12 4.2 05 85.8 103 عدم االستقرار السياسي 9

، مث يليام من %81( بنسبة 81)م ( مبوافق وبلغ عدده1جابوا على الفقرة )أفراد العينة أغل  أن أ( يتبني 1من اجلدول ) 
 1.35، مبتوسط حسايب %1.35( بنسبة 03مبحايد وعددهم ) جابواأ%، مث من 30( بنسبة 36غري موافق وعددهم )بجابوا أ
سباب اهلجرة غري الشرعية أهم أوضاع االقتصادية من أن سوء األيرون فراد العينة أغل  أن أ، وهذا يؤكد 529احنراف معياري .و 

، مث من 63.3( بنسبة 76وافق وبلغ عددهم )( مب2جابوا على الفقرة )أصلي. كما  مناا الشباب يف موطنام األينالذي يعا
حسايب  ، مبتوسط%15.0( بنسبة 18مبحايد وعددهم ) جابواأ%، مث من 21.7( بنسبة 26 موافق وعددهم )جابوا بغريأ

( 3، كما اجابوا على الفقرة )عمل يف القطاعني اخلاص والعام لى، أبهنم مل يتمكنوا من احلصول ع745واحنراف معياري . 1.52
جابوا مبحايد أ% ، مث من 23,3( بنسبة 28عددهم )، مث من اجابوا بغري موافق و 70,0( بنسبة 84مبوافق وبلغ عددهم )

ة يف البالد اصاخل ن احلروب واالنقساماتأ( .607واحنراف معياري ) 1.37%( ، مبتوسط حسايب 6.7( بنسبة )08وعددهم )
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جابوا أ، مث من 52.5( بنسبة 63غ عددهم )( مبوافق وبل4جابوا على الفقرة )أاهلجرة غري الشرعية. كما  علىقد ساعد الشباب 
 1.58%( ، مبتوسط حسايب 10,0( بنسبة )12جابوا مبحايد وعددهم )أ% ، مث من 37.5( بنسبة 45عددهم )بغري موافق و 

ي أاملناطقي ال على الكفاءة واخلربة، و أو القبلي ألوظائف على حس  االنتماء احلزيب زيع ا.( أبن تو 669واحنراف معياري )
ى ، هم من حيصلون علو املنطقةأول من القبيلة اليت ينتمي إلياا و من لديه مسؤ أحزاب السياسية حد األأىل إمبعىن من ينتمي 

ي امتيازات اقتصادية تسد أالفئات مل يتكمن من الوظيفة وال هذه  ىلإنتمي ، ومن الشباب من ال يالوظائف واالمتيازات يف الدولة
 .   التفكري يف اهلجرة غري الشرعيةمامام سو أمث ال جيدون  ،احتياجاته ومتطلباته

( بنسبة 46 موافق وعددهم )جابوا بغريأمث من  ،48.3( بنسبة 58( مبوافق وبلغ عددهم )5جابوا على الفقرة )أكما 
.( أبن 607واحنراف معياري ) 1.37، مبتوسط حسايب %(13.3( بنسبة )16حايد وعددهم )بوا مبجاأ من ، مث38.3%

جابوا على أ. كما الشباب لزمة والضرورية أثقلت كاهسعار وعدم القدرة على توفري االحتياجات الالغالء املعيشة وارتفاع األ
، مبتوسط حسايب %(8.3( بنسبة )10مبحايد وعددهم ) جابواأ من ، مث(91.7( بنسبة)110فق وبلغ عددهم )( مبوا6الفقرة )
اجني من الشباب القادر على العمل، .( أبن املسئولني ابلدولة غري ماتمني بتلبية احتياجات احملت555واحنراف معياري ) 1.17

( بنسبة 70وبلغ عددهم )( مبوافق 7جابوا على الفقرة )أ غري قانونية كاهلجرة غري الشرعية. كمافعال أىل إهذا مما جير الشباب 
%  15.8( بنسبة 19جابوا بغري موافق وعددهم )أ، مث من %(25.8( بنسبة )31حايد وعددهم )جابوا مبأ% ، مث من 58.3

.( أبن أغل  الشباب لديه الشعور ابالغتراب داخل اجملتمع، من هنا يبدأ 862واحنراف معياري ) 1.68مبتوسط حسايب 
( مبوافق وبلغ 8جابوا على الفقرة )أخرين والشعور ابلنقص. كما ، والرغبة يف االبتعاد عن اآلمن الواقعروب اهلالشباب ابلتفكري يف 

جابوا بغري موافق وعددهم أ%، مث من 28.3( بنسبة 34مبحايد وعددهم )جابوا أ% ، مث من 51.7( بنسبة 62عددهم )
احلرايت الشخصية ( أبن االنتااك واالعتداء على .867واحنراف معياري ) 1.77%( ، مبتوسط حسايب 20.0( بنسبة )24)

مبحايد وعددهم جابوا أ% مث من 85.8( بنسبة 103عددهم ) ( مبوافق وبلغ9جابوا على الفقرة )أداخل بلدهم األم. كما 
واحنراف معياري  1.24%( ، مبتوسط حسايب 4.2( بنسبة )05جابوا بغري موافق وعددهم )أ%، مث من 10,0( بنسبة 12)
ن االستقرار السياسي له دور كبري يف هجرة أىل اهلجرة، هذا يعين إستقرار السياسي قد يؤدي ابلشباب أبن عدم اال .(622)

 الشباب وتشردهم والعنف والقمع.
 ( ماهي دوافع اهلجرة غري الشرعية لد، الشباب؟2جدول )

املتوسط  حمايد غري موافق موافق العبارة م
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 جم
 % ك % ك % ك

 120 568. 1.38 4.2 05 30.0 36 65.8 79 احترام العمالة الوافدة وتقديرهم 1
 120 527. 1.34 2.5 03 29.2 35 68.3 82 فضل.أالبحث عن فرصة عمل  2
 120 662. 1.63 10.0 12 42.5 51 47.5 57 البحث عن حياة أفضل من بلدي. 3
 120 724. 1.33 15.0 18 2.5 03 82.5 99 عن تلبية متطلبايت يف موطين األصليعدم االرتياح والشعور ابلعجز  4
 120 .722 1.51 13.3 16 24.2 29 62.5 75 غالء املاور وتكاليف مصاريف الزواج يف املوطن األصلي 5
 120 .777 1.54 17.5 21 19.2 23 63.3 76 مين يف الدول املااجر إلياااالستقرار السياسي واأل 6
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ىل أهم دوافع اهلجرة غري الشرعية لد  الشباب حيث تبني لنا من خالل التوزيع التكراري إ( 2تشري بياانت جدول رقم )    
جابوا أجابة على الفقرات، حيث فراد العينة من حيث اإلأالحنراف املعياري هناك فروق بني والنس  املئوية واملتوسط احلسايب وا

 من  % ، مث30.0بنسبة ( 36وافق عددهم )جابوا بغري مأ% ، يليام من 65.8( بنسبة 79)هم ( مبوافق وعدد1على الفقرة )
هناك احترام العمالة  ( أبن568.( واحنراف معياري )1.38% مبتوسط حسايب )4.2( بنسبة 05جابوا مبحايد وعددهم )أ

جابوا أ%، مث من  68.3( بنسبة 82بلغ عددهم )فق و ( مبوا2الوافدة وتقديرهم يف الدول املااجر إلياا. كما أجابوا على الفقرة )
فضل كما أالبحث عن فرصة عمل  .)527( واحنراف معياري )1.34% مبتوسط حسايب )2.5( بنسبة 03مبحايد وعددهم )
%، 42.5( بنسبة51جابوا بغري موافق وعددهم )أ%(، مث من 68.3( بنسبة )82دهم )( مبوافق وبلغ عد3أجابوا على الفقرة )

البحث  نأبهنم يريدو  .)662( واحنراف معياري )1.33% مبتوسط حسايب )2.5( بنسبة 03جابوا مبحايد وعددهم )أمث من 
جابوا أ%(، مث من 82.5( بنسبة )99ق وبلغ عددهم )( مبواف4صلية. كما أجابوا على الفقرة )عن حياة أفضل من بلدهم األ

( 1.33( مبتوسط حسايب )2.5( بنسبة)03موافق وعددهم ) جابوا بغريأ%(، مث من 15.0)( بنسبة 18مبحايد وعددهم )
أبهنم ال يشعرون ابالرتياح وأهنم عاجزين عن تلبية متطلباهتم داخل موطنام األصلي كما أجابوا على  ).724واحنراف معياري )

%(، مث من 24.2)( بنسبة 29ددهم )جابوا بغري موافق وعأ%( ، مث من 62.5( بنسبة )75دهم )( مبوافق وبلغ عد5الفقرة )
فراد العينة أغل  أ.( أبن 722( واحنراف معياري )1.51مبتوسط حسايب ) %(13.3( بنسبة )16حايد وعددهم )جابوا مبأ
يف  نن غالء املاور وتكاليف مصاريف الزواج يف املوطن األصلي، قد يكون عائق يف تكوين أسر وهبذا قد جندهم يفكرو أيام أبر 

ق وبلغ عددهم ( مبواف6وحياة كرمية يف بلد املاجر. يف حني أجابوا على الفقرة ) ةون فياا املاور قليلكتخر  أىل بلدان إاهلجرة 
( 21حايد وعددهم )جابوا مبأ%(، مث من 19.2( بنسبة )23موافق وعددهم )جابوا بغري أ%(، مث من 63.3( بنسبة )76)

مين يف الدول ن االستقرار السياسي واألأ  الشباب .( فري 777حنراف معياري)( وا1.54مبتوسط حسايب ) %(17.5بنسبة )
 املااجر إلياا يسال ويساعد على اهلجرة بشكل دائم أو مؤقت.

 اثر املرتتبة على اهلجرة غري الشرعية لد، الشباب؟أهم اآل (3جدول )

  م
 العبارة

املتوسط  حمايد غري موافق موافق
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 مج
 % ك % ك % ك

 120 .523 1.9 5.8 07 7.5 09 86.7 104 جرة الشاب ذوي الفئات املاهرةتزايد ه 1
يساعد وجود املااجرين غري الشرعيني يف تكوين عصاابت التاري  كتجارة  2

 ابلبشر أو املخدرات
90 75.0 25 20.8 05 4.2 1.29 541. 120 

 120 .442 1.5 3.3 04 8.3 10 88.3 106 للمااجرين غري الشرعيني عادات وتقاليد غري مألوفة 3
 120 .576 1.43 4.2 05 35.0 42 60.8 73 انتشار ظاهرة اجلرمية 4
 120 .350 1.4 - - 14.2 17 85.8 103 التخلي عن اجلنسية الوطنية 5
 120 .528 1.30 3.3 04 23.3 28 73.3 88 تغيري يف التركيبة االجتماعية لكل من دول املاجر واملنشأ 6
 الشرعية ابلسل  على التركيبة االجتماعية للمجتمع. تؤثر اهلجرة غري 7

 وازدواجية الوالء عند املااجرين
93 77.5 22 18.3 05 4.2 1.27 530. 120 
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ومن خالل التوزيع التكراري والنس  املئوية  ،اثر املترتبة على اهلجرة غري الشرعية لد  الشبابأهم اآل (3يتضح من اجلدول ) 
ددهم ( مبوافق وع1لقد أجابوا على الفقرة ) :اابت املبحوثني على النحو التايلجإواالحنراف املعياري يتبني  توسط احلسايبوامل
( بنسبة 07جابوا مبحايد )أ%( مث من 7.5( بنسبة )09وعددهم )جابوا بغري موافق أ%( مث من 86.7( بنسبة )104)

( ، 75.0( بنسبة )90ددهم )( مبوافق وع2جابوا على الفقرة )أ( مث .523( واحنراف معياري )1.9% مبتوسط حسايب )5.8
%( مبتوسط 4.2بنسبة  (05جابوا مبحايد عددهم )أ%(، مث من 20.8( بنسبة )25ددهم )جابوا بغري موافق وعأمث من 
جابوا بغري أن (، مث م88.3( بنسبة )106مبوافق وعددهم)( 3جابوا على الفقرة )أمث  541.واحنراف معياري  1.29حسايب 
( واحنراف 1.5( مبتوسط حسايب )3.3( بنسبة )04عددهم ) جابوا مبحايدأ%( ، مث من 8.3( بنسبة )10ددهم )موافق وع
( 42موافق وعددهم )جابوا بغري أ%(، مث من 60.8( بنسبة )73( مبوافق وعددهم )4جابوا على الفقرة )أ(، مث 442.معياري )
من مث  ، .576واحنراف معياري  1.43( مبتوسط حسايب 4.2( بنسبة )05حايد عددهم )جابوا مبأ%(، مث من 35.0بنسبة )

( بنسبة 17جابوا بغري موافق وعددهم )أ%(،  مث من 85.8( بنسبة )103( مبوافق وعددهم )5الفقرة ) جابوا علىأ
%( 73.3( بنسبة )88هم )د( مبوافق وعد6جابوا على الفقرة )أمث  .350واحنراف معياري 1.43مبتوسط حسايب  %(14,2)

( مبتوسط 3.3( بنسبة )04جابوا مبحايد عددهم )أ%(، مث من 23.3( بنسبة )28موافق وعددهم )جابوا بغري أ، مث من 
جابوا أ%(، مث من 77.5( بنسبة )93وافق وعددهم )( مب7جابوا على الفقرة )أمث من  .528واحنراف معياري  1.30حسايب 
 1.27( مبتوسط حسايب 4.2( بنسبة )05جابوا مبحايد عددهم )أ%(، مث من 18.3سبة )( بن22موافق وعددهم )بغري 

فق جابوا بغري مواأ%(، مث من 82.5( بنسبة )99وافق وعددهم )( مب8جابوا على الفقرة )أ. مث من 530واحنراف معياري 
واحنراف معياري  1.20حسايب  ( مبتوسط2.5( بنسبة )02جابوا مبحايد عددهم )أ%(، مث من 15.0( بنسبة )18وعددهم )
( بنسبة 12)جابوا بغري موافق وعددهم أ%(، مث من 80.0( بنسبة )96( مبوافق وعددهم )9جابوا على الفقرة )أ. مث من 460
. لقد تبني من 643احنراف معياري و  1.30( مبتوسط حسايب 10.0( بنسبة )12جابوا مبحايد عددهم )أ%(، مث من 10.0)
ة والذين هم يف اثر سلبية مناا تزايد عدد املااجرين من الشباب ذوي الفئات املاهر آنة أبن للاجرة غري الشرعية العيفراد أجاابت إ

تجارة ابلبشر واملخدرات، الوجود املااجرين غري الشرعيني يف تكوين عصاابت التاري  املتمثلة يف  سن القوة العاملة، كما يساعد
ماعية لكل من دول املاجر الوطنية جبنسية الدولة املااجر إلياا تغيري يف التركيبة االجت التخلي عن اجلنسية اض  أياثر ومن اآل
وإحباط  ،جية الوالء عند املااجرين، كما تؤثر اهلجرة غري الشرعية ابلسل  على التركيبة االجتماعية للمجتمع. وازدواواملنشأ
عيني للموت ، كما يعرض املااجريني غري الشر ياا على التقدم والتطويرحلافز لد، وفقدان االوطنية اليت مل تنجح يف اهلجرة العمالة
 .البحار أمكان يف الصحراء أسواء 
 
 

تؤدي اهلجرة غري الشرعية أيضا إىل إحباط العمالة الوطنية اليت مل تنجح يف  8
 اهلجرة ، وفقدان احلافز لدياا على التقدم والتطوير

99 82.5 18 15.0 02 2.5 1.20 460. 120 

 120 .643 1.30 10.0 12 10.0 12 80.0 96 تعرض املااجريني غري الشرعيني للموت سواء كان يف الصحراء او البحار 9
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  -نتائج البحث:
  مناا: ،ىل سوء األوضاع االقتصاديةإع سباب اهلجرة غري الشرعية للشباب ترجأن أيتبني من النتائج   -1

سباب دافعية هلجرة كثر األأسباب االقتصادية من انت األفقد ك عدم احلصول على عمل يف القطاعني العام واخلاص. -
سباب االقتصادية من ن األأىل نتيجة مفادها إتوصلت  اليت ينسرين البغدادا يتفق مع دراسة ذوه ،الشباب اللييب

 سباب للاجرة غري الشرعية للشباب.كثر األأ
 احلرب واالنقسامات احلاصلة يف البلد. -
 و املناطقي ال على الكفاءة واخلربة.أو القبلي أتماء احلزيب لوظائف على حس  االنتوزيع ا -
 غالء املعيشة وعدم القدرة على توفري االحتياجات. -
 عدم اهتمام املسئولني ابلدولة لتلبية احتياجات احملتاجني من اخلرجيني. -
 الشعور ابالغتراب داخل اجملتمع. -
 انتااك واالعتداء على احلرايت الشخصية. -
 السياسي.عدم االستقرار  -
 رعية لد  الشباب تتمثل فيما يلي:ن دوافع اهلجرة غري الشأكما تشري لنا النتائج    -2

جرة الشباب من تشترك فياا اجلوان  االقتصادية والثقافية والسياسية هل ةن هناك دوافع عدإىل أتوصلت الدراسة  -
مدفوعة بعوامل  ن اهلجرةأ مفادهايجة نت ىلإتوصلت  اليت عبدهللا املصرايتا يتفق مع دراسة ذوه ،صليموطنام األ

 .اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل يف تدين أوضاع املااجرين يف بلداهنم األصلية
 .احترام العمالة الوافدة وتقديرهم -
 فضل.أالبحث عن فرصة عمل  -
 البحث عن حياة أفضل من بلدي. -
 .ليعدم االرتياح والشعور ابلعجز عن تلبية متطلبايت يف موطين األص -
 .غالء املاور وتكاليف مصاريف الزواج يف املوطن األصلي -
 مين يف الدول املااجر إلياا.االستقرار السياسي واأل -
 أمهاا:و  ،ة على اهلجرة غري الشرعيةاثر مترتبآكذلك تظار النتائج أبن هناك  -3

 تزايد هجرة الشاب ذوي الفئات املاهرة -
 .تجارة ابلبشر أو املخدراتالعصاابت التاري  كيساعد وجود املااجرين غري الشرعيني يف تكوين  -
 .للمااجرين غري الشرعيني عادات وتقاليد غري مألوفة -
 .انتشار ظاهرة اجلرمية -
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 .التخلي عن اجلنسية الوطنية -
 .تغيري يف التركيبة االجتماعية لكل من دول املاجر واملنشأ -
يتفق  ا الذواجية الوالء عند املااجرين...وهجتمع. وازدتؤثر اهلجرة غري الشرعية ابلسل  على التركيبة االجتماعية للم -

رجيني للاجرة مل توجد عالقة ارتباطية بني أسباب ميل اخل بينما :ىل نتيجة مفادهاإ  توصل ذال يزكى رمز مع دراسة 
 .ن أسباب اهلجرة مل تؤثر يف االنتماء الوطينوأواالنتماء الوطين، 

، وفقدان احلافز لدياا على التقدم الوطنية اليت مل تنجح يف اهلجرة اط العمالةتؤدي اهلجرة غري الشرعية أيضا إىل إحب -
 .والتطوير

 البحار.يف  أمكان يف الصحراء أن غري الشرعيني للموت سواء تعرض املااجري -

 التوصيات:
 ية والدول املستقطبة هلا.وذلك ابلتنسيق بني الدول املصدرة للاجرة غري الشرع ،االهتمام أبمهية خطورة اهلجرة غري الشرعية -1
 إقامة مؤمترات وندوات عاملية وبشكل دوري مبا خيص اهلجرة غري الشرعية. -2
 من املمكن االستفادة من جتارب الدول الكرب  واملتقدمة يف مواجاة اهلجرة غري الشرعية والتغل  علياا.  -3
 مية والفقرية تنمواي  للحد من انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية.قتصادية مساعدة الدول النااالوارد املعلى الدول الغنية وذات  -4
لسد حاجاهتم الضرورية  وتوفري فرص عمل مناسبة ،االهتمام بسوق العمل احمللي ومتكني الشباب من احلصول على وظائف -4

 والالزمة، وهبذا يتم العزوف عن اهلجرة الغري شرعية.
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 اهلوامش
حث للدراسات القانونية ، جملة األستاذ البااثرهاآ( أسباب اهلجرة غري الشرعية و 2018، )مليكةحجاج أمحد،  –بزريق  .1

 .280ول،صوالسياسية، العدد التاسع، مارس، اجمللد األ
، جملة دراسات نفسية (لية نفسية اجتماعيةدراسة حتلي -اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر )( 2010كركوش، فتيحة) .2

 .44اجلزائر، العدد الرابع،ص –دي مرابح وتربوية، جامعة قاص
 .49، دار األهايل، دمشق،ص1( دراسات يف اجملتمع العريب املعاصر، ط 1999خضر  ) ،زكراي .3
، ون، جامعة سطيف( اهلجرة السرية من منظور األمن اإلنساين، رسالة ماجستري يف القان2014رؤوف، منصوري ) .4

 .222-210اجلزائر.ص
 .86( العوملة والشباب من منظور اجتماعي. دار الوفاء للطباعة والنشر. مصر.ص2007، )حممد سيد فامي،  .5
 30نسانية اجمللدحباث العلوم اإلجملة جامعة النجاح لأل من االجتماعى،األ (:2016شرف)أبن مجيل -رامي حسني، .6

 .135،ص7العدد 
 منشورات اجلامعة العربية طرابلس. ريب،رواب عرب بلدان املغرب العأو ىل إاهلجرة غري الشرعية ، (2007)ي عل ،احلوات .7
دراسة اجتماعية ميدانية على املااجرين غري الشرعيني مبركز  اهلجرة غري الشرعية ابجملتمع اللييب: :محدأعبدهللا  ،املصرايت  .8

 .لرايضا منية والتدري ،اجمللة العربية للدراسات األ قنفودة بنغازي،
 القاهرة املصري" جرة غري الشرعية للشباب اجملتمع( "اهل2015، مسيحة نصر )يالبغداد، نسرين .9
  https://www.nccpimandtip.gov.eg/uploads/files/. 
 يف حمافظات ( "أسباب ميل اخلرجيني إىل اهلجرة وعالقتاا ابجتاهاهتم حنوها وانتمائام الوطين2017زكي رمزي ) ،مرجتي .10

 .https://dsr.alistiqlal.edu.ps.wwwغزة" 
، كتاب أعمال ها، أساليباارخياا، مراحل تطور ، ات( اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر2020أمحد ) ، رمضانالعمر .11

 يونيو. – 28العدد  -، العام الثامن لبحث العلميفصليا عن مركز جيل ا ، دورية دولية حمكمة تصدرراتاملؤمت
 .277سبتمرب،ص العدد الثاين، ،اجمللد السابع عشر جملة عامل الفكر، سطورة العودة،أاهلجرة و ، (1986) محدأ بوزيد،أ .12
ص  سكندرية،اإل احلديث، ياملكت  اجلامع ،انثربولوجية ملااجرون دراسة سوسيوا(2002) الغىن عبدهللا عبد غامن، .13

31-32. 
( يونيو، 1العدد )l 6 l( جملة دراسات االقتصاد واألعمال، اجمللد  2017، اجلد، علي مفتاح )فكرون، عزالدين خمتار .14
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 .133مصدر سابق، ص  :فكرون، اجلد .22
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( اهلجرة غري الشرعية )احلرقة( يف اجلزائر من خالل الصحافة املكتوبة "دراسة حتليلية جلريدة 2009طييب، رابح ) .26
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 :الكتـــــــــــــــــــــــــب وال:أ

 منشورات اجلامعة العربية طرابلس. رواب عرب بلدان املغرب العريب،أو ىل إاهلجرة غري الشرعية ، (2007)يعل ،احلوات -1
 .، اإلسكندرية، دار املعرفة4علم اجتماع السكان، ط  ،(1998الرزاق ) جليب، علي عبد -2
 .، مركز اإلعالم األمينغري املشروعة "الضرورة واحلاجة" : اهلجرةمحدي، شعبان -3
 سكندرية.اإل احلديث، ياملكت  اجلامع املااجرون دراسة سوسيوانثربولوجية،، (2002الغىن ) هللا عبد عبد غامن، -4
قانون، جامعة سطيف، اهلجرة السرية من منظور األمن اإلنساين، رسالة ماجستري يف ال ،(2014رؤوف، منصوري ) -5

 اجلزائر.
 .، دار األهايل، دمشق1دراسات يف اجملتمع العريب املعاصر، ط  ،(1999خضر  ) زكراي، -6
( "أسباب ميل اخلرجيني إىل اهلجرة وعالقتاا ابجتاهاهتم حنوها وانتمائام الوطين يف حمافظات 2017زكي رمزي مرجتى ) -7

 .https://dsr.alistiqlal.edu.ps.wwwغزة" 
الشرعية، مركز الدراسات  خطار الظاهرة والكامنة على األمن الوطين للاجرة غرياأل ،(2010، أمحد رشاد)سالم -8

 ، اململكة السعودية.معة انيف العربية للعلوم األمنية، جاوالبحوث
خطيط الستقطاهبا يف الدول العربية. املكتبة املصرية للطباعة هجرة العقول العربية والت ،(2007)شتا، السي  د علي -9

 .1ط والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
 ( العوملة والشباب من منظور اجتماعي. دار الوفاء للطباعة والنشر. مصر.2007حممد سيد فامي، ) 10
 :القاهرة املصري" ( "اهلجرة غري الشرعية للشباب اجملتمع2015، مسيحة نصر ) ينسرين البغداد 11
  https://www.nccpimandtip.gov.eg/uploads/files/ 
الدويل "ظاهرة  ااجرين يف اجلزائر أعمال املؤمتر( اهلجرة غري الشرعية وشبكات هتري  امل2019، سايلة )نيبوش - 12

 برلني.-أملانيا –والتداعيات  اهلجرة كأزمة عاملية" بني الواقع

  :والدورايت الةلمية اجملالت ا:اثني  
حث للدراسات القانونية اثرها، جملة األستاذ الباآأسباب اهلجرة غري الشرعية و  ،(2018)أمحد بزريق، مليكة حجاج -1

  .، اجمللد األول2018والسياسية، العدد التاسع، مارس 
 سبتمرب. العدد الثاين، اجمللد السابع عشر، جملة عامل الفكر، ورة العودة،سطأاهلجرة و  (1986محد)أ زيد، بوأ -2
ب املوت عرب البحر املتوسط بني اجلنوب والشمال، حبث مقدم للندوة العلمية ر ( هجرة قوا2010، )السرايين، حممد حممود -3

 جامعة انيف العربية.يف  م 8/2/2010 الرايض خالل الفترة ملكافحة اهلجرة غري املشروعة واليت عقدت يف
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أبريل، جامعة  24 – 23( اإلعالم واهلجرة غري املشروعة، املؤمتر العلمي الرابع يف الفترة 2017، أمحد حممد هشام )الريس -5
 .كلية احلقوق طنطا،

عيني مبركز دراسة اجتماعية ميدانية على املااجرين غري الشر  اهلجرة غري الشرعية ابجملتمع اللييب: محد:أعبدهللا  ،املصرايت -6
 الرايض. منية والتدري ،اجمللة العربية للدراسات األ قنفودة بنغازي،

يوليو  36الوجه القبيح للاجرة العاملية، جملة شؤون خليجية، العدد  -( االجتار ابلبشر 2006برونسون ماكنيلي ) -7
www-gcim-org كلية احلقوق. أبريل، جامعة طنطا، 24 – 23. الفترة 

، ( اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر، اترخياا، مراحل تطورها، أساليباا، كتاب أعمال املؤمترات2020د )أمحالعمر، رمضان  -8
 يونيو. – 28العدد  -، العام الثامن فصليا عن مركز جيل البحث العلمي دورية دولية حمكمة تصدر

 30نسانية اجمللدث العلوم اإلحبالأل جملة جامعة النجاح ،يمن االجتماعاأل (:2016شرف)أبن مجيل  -رامي حسني، -9
 .7العدد 

 ( يونيو.1العدد )l 6 l( جملة دراسات االقتصاد واألعمال، اجمللد  2017، اجلد، علي مفتاح )الدين خمتار ، عزفكرون  -10
، جملة دراسات نفسية ”دراسة حتليلية نفسية اجتماعية“ ( اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر. 2010كركوش، فتيحة)  -11

 .(4اجلزائر، العدد ) –جامعة قاصدي مرابح وتربوية، 
( األضرار النفسية واالجتماعية للاجرة غري املشروعة، دار جامعة انيف للنشر، 2016محد عبد العزيز األصفر)أ، اللحام -12

 الرايض.
ات ( دور وسائل اإلعالم اجلزائرية يف حماربة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بني املعيق2019) خرونآ، زين ، و ملوشي -13

أكتوبر  18 - 17والتحدايت، كتاب املؤمتر الدويل: ظاهرة اهلجرة كأزمة عاملية بني الواقع والتداعيات، اجلزء األول، يومي 
 . برلني -أملانيا

 هل املاجستري والدكتورائرسا اثلثا:
دراسة حالة  وسط "( البعد األمين للاجرة غري الشرعية يف منطقة غرب املت2016عكاز صابرين )  ذايب شوقي، بو -1

 ، قسم العلوم السياسية.املغرب منوذجا ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة العريب تبسة، كلية احلقوق والعلوم السياسية
( اهلجرة غري الشرعية )احلرقة( يف اجلزائر من خالل الصحافة املكتوبة "دراسة حتليلية جلريدة 2009، رابح )طييب -2

قسم علوم اإلعالم  -، كلية العلوم السياسية واإلعالم غري منشورة، جامعة اجلزائر يومي" رسالة ماجستريالشروق ال
 واالتصال.

ورومغاريب يف جمال مكافحة اهلجرة غري القانونية، رسالة ماجستري، جامعة ( التعاون األ2006) املالك، صايش عبد -3
 عنابة، كلية احلقوق، اجلزائر. 


