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 على المجتمع الیمني واللجوء الھجرة تداعیات 

 عادل دشیلة د. 

 الملخص

اھرة   دت ـظ ـــت ادر  الھجرة واشــ درة على  ممن  البالد  الیمنیین    كثیر مناللجوء، وـغ دیھم الـق ،  الخروج ـل

  واألطباء  والصـحفیین، والسـیاسـیین، ،والطالب   واألكادیمیین، ،الطبقة الوسـطىرجال األعمال، ووأغلبھم من 

 أوروبا   غادروا إلىدول الخلیج   بعض  باإلضــافة إلى بعض العمال الذین كانوا یعملون في  وأصــحاب الحرف،

ولعل لم تستطع مغادرة البلد واكتفت بالنزوح الداخلي.   الفقیرةاللجوء ھناك، بینما الطبقة   اوطلبو ،ودول أخرى

ــبـة  من أھم المعوقـات التي تعترض البـاحثین في مجـال الھجرة واللجوء   غیـاب  تتمثـل في    للیمنیین  بـالنســ

، فضـال عن ندرة الورش العلمیة خالل الفترة األخیرةقیقة لدى السـلطات الرسـمیة عن عددھم  االحصـائیات الد 

جعل الباحثین ال   ، ممانتیجة لوجود القصــور مثل ھذه الظواھر؛ســلبیات وإیجابیات  واألبحاث األكادیمیة حول 

 مثل ھذه القضایا االجتماعیة الھامة. للدراسة  والبحث في یلتفتون 

عدم قدرة الباحثین  تعقید بسبب  ویتضح، أیًضا، أن البحث في مجال الھجرة واللجوء یكتنفھ الكثیر من ال  

 ومن ثم اقتراح الحلول والمعالجات ودراسة وضعھم    ،على الوصول إلى المبحوثین في الدول التي ینتشرون فیھا 

الباب    تفتح  ھذه الورقةیمكن القول أن مثل  و.  على حد سواء  الالجئوالمناسبة بما یخدم المجتمع وكذلك المھاجر  

تقدیم صورة    الورقةتحاول ھذه  ومن ھذا المنطلق،    للباحثین إلجراء المزید من األبحاث حول ھذه الظواھر.

التي    الظواھرترى الورقة بأن ظاھرة الھجرة واللجوء من أبرز  و  .للیمنیین  ظاھرة الھجرة واللجوءعن    واضحة

كون    الموضوع تبرز أھمیة  و الذین غادروا البلد من الكوادر المؤھلة.  بعض  تواجھ الیمن الیوم خصوًصا وأن  

من   البلد   بھ  الیمني الیوم لصلتھ الكبیرة بما یمر  تشغل المجتمعظاھرة الھجرة واللجوء من أھم القضایا التي  

على تداعیات الھجرة واللجوء    برزت أھمیة مناقشةولذا،  معقدّ.    واقتصادي واجتماعيوضع سیاسي وعسكري  

 . على المجتمع الیمني  المجتمع الیمني

وماھي  الھجرة واللجوء في الوقت الراھن،  ما دوافع  إلجابة على التســاؤالت التالیة:ل وتســعى الورقة 

د الھجرة ك على    ؟فواـئ ات ذـل داعـی ا ـت اإلمكـان؟  المجتمعوـم ادة من    وھـل ـب ــتـف د االســ ت البـل الكوادر التي ترـك

ــرح إلىالورقة وتھدف    وھاجرت؟ ــباب ھجرة ولجوء الیمنیین إلى دول العالم شــ آثار ذلك على   ، وتحلیل  أســ

ــار ــي، المسـ ــي  ،االجتماعي  األكادیمي، والنفسـ ــیاسـ على المنھجیة العلمیة من خالل   وتم االعتماد   ....إلخوالسـ

ا، تم.  وصــف وتحلیل ھاتین الظاھرتین جمع المعلومات من الدراســات وبعض التقاریر المنشــورة حول    أیضــً
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وإلقاء نظرة على ظاھرة ھجرة    لھاتین الظاھرتیننظري  المفاھیمي والـشرح  الوتركز الورقة على  الموـضوع.  

ــیم ذلك ــحإلى عدة مراحل.   الیمنیین ولجوئھم من خالل تقسـ ــباب    وتوضـ ــار ھذه الظواھرأسـ في الوقت  انتشـ

 وتختم بسرد مجموعة من التوصیات العامة. .المجتمع الیمنيعلى  ماھتداعیاتوالراھن 

 

الیمن، الھجرة، اللجوء.كلمات مفتاحیة:    

 مدخل 

وفي ھذا الصـــدد یقول محمود الزبیري:    بجدیدة على المجتمع الیمني، ظاھرة الھجرة واللجوءلم تكن   

  ، مرت الیمنالحدیثة  الدولة الوطنیة تشكیلمنذ  و) 1(" الیمن بلد ـشموس تدفع بأبنائھا على الدوام نحو الخارج."  

مروًرا   1970-1962الثوار الجمھوریین ـضد الملكیین خالل  بحرب   ابتداءبالـصراعات الـسیاـسیة والعـسكریة  

ــطى  بحروب المناطق الجنوبیة ــوال إلى  والوسـ ــي وصـ ــبعینیات القرن الماضـ ، وأحداث 1986أحداث   في سـ

عدة صراعات عسكریة وسیاسیة ابتداًء من الحرب التي تفجرت    21. وشھدت الیمن منذ مطلع القرن ال1994

ــباب الیمني عام  2010-2004بین الدولة الیمنیة والجماعة الحوثیة بین عامي   ــد   2011، وكذلك ثورة الشـ ضـ

  \أیلول   12ئیس الراحل علي عبدهللا صــــالح، مروًرا باقتحام جماعة الحوثي للعاصــــمة صــــنعاء في نظام الر

بتمبر   كریة، وصـوًال إلى تدخل التحالف العربي بقیادة  2014ـس ات البالد بالقوة العـس ـس قاط مؤـس عودیة   واـس الـس

  ، وما یزال الصراع قائًما حتى الیوم.2015في مارس 

 

، ، غیاب مؤســســات الدولة التي تنظم شــؤون الناسالصــراعات  من نتائج ھذهوأصــبح من الالفت أن   

اـستطاعت   ؛ حیث فاعلةالمـسلحة الجماعات  ال  وظھور  وانھیار االقتـصاد، وبروز ظاھرة البطالة بـشكل مخیف،

الـستقرار النفـسي،  وھذا خلق حالة من عدم ا مناطق ـشاـسعة من البالد.فرض ـسیطرتھا العـسكریة واألمنیة على  

دفق موـجات النزوح الجـماعي ــي، واالقتصــــادي، وأدى  إلى ـت اســ ـــی داخلي، و  واالجتـماعي، والســ   الھجرةاـل

 بحثًا عن مكان آمن للحصول على العیش بسالم.  اللجوءو ،الخارجیة

 

 
 نتائجھا، المركز الوطني للمعلومات،  -أسبابھا  -محمد الزعبي وأحمد شجاع الدین، الھجرة الیمنیة طبیعتھا )1(

 .1د.ت، ص   
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 الھجرة  -أ

التي تواجھ    الیوم، وال یمكن السیطرة على ھذه    الیمن أصبحت دینامیكیا الھجرة من أھم المعضالت 

بینما  . وعلیھ فقد  في ظل استمرا الصراعات العسكریة  الظاھرة الكثیر من كوادرھا،  الدولة الوطنیة  خسرت 

منھ ولو جزئیًا. وتعرف الھجرة  لالجئین مناًخا یمكن للمھاجرین االستفادة  للمھاجرین واشكلت الدول المستقبلة  

بأنّھا االنتقال من مكانك األصلي إلى مكان آخر بحثا عن العیش واألمن، وھناك من یرى بأن المھاجرین "ھم  

 أولئك األشخاص الذین یقررون أن یتركوا مكان سكنھم األصلي بحثًا عن وضع اقتصادي أفضل في بلد آخر."

التحرك    )2( بأنّھا  تتیح لألفراد والجماعات تحقیق قدر من وھناك من یعرفھا  تحت ظروف أساسیة ورئیسیة 

أو البی  التوازن،  المختلفة  ااإلنسانیة  الحاجات  إشباع  طرق  عن  الوجود  في  واالجتماعیة  واالستمرار  لوجیة 

 )  3( والسیكولوجیة والثقافیة والسیاسیة وغیرھا.

 

ھاجر الیمنیون في خمســینیات وســتینیات القرن الماضــي واســتقر بعضــھم في ،  وفي العصــر الحدیث  

اثر أـعداد المـھاجرین في الوالـیات المتـحدةالوالـیات المتـحدة.   ـــلت   حتى  وتتـك   ربع  إلى  ھنالرا  الوـقت   في  وصــ

ا  مـھاجر ملیون ــب ـما أورده الـباـحث یحیى ـغاـلب.تقریـب ــیم أجـیال ھجرة الیمنیین إلى   )4("  ، بحســ ویمكن تقســ

الخارج بعد قیام النظام الجمھوري الیمني في مطلع ستینیات القرن الماضي إلى خمسة أجیال: جیل المھاجرین  

ــیة، والحرب   -1970-1962األول بین عامي   ــیاس ــاع الس ــبب األوض وكان خروج الناس في ھذه المرحلة بس

والملكیین خالل عقد الســتینیات وبعض ھؤالء اســتوطنوا في الدول التي  األھلیة التي تفجّرت بین الجمھوریین  

اني (   ل الـث ا. الجـی اجروا إلیـھ اجر  1990  -1970ـھ ث ـھ ارة عن تحول كبیر؛ حـی ة عـب ذه المرحـل ت ـھ اـن )، وـك

ــعت الھجرة إلى بلدان أخرى مثل أوروبا وأمریكا. وبعد   ــعودیة وتوسـ ــة السـ الیمنیون إلى دول الخلیج وخاصـ

تم االســتغناء عن كثیر من العمالة الیمنیة في الخلیج وخاصــة الســعودیة وكان    1990األولى في حرب الخلیج 

عودة المھاجرین عبارة عن عودة قســریة. وشــكلت تلك العودة عبئًا كبیًرا على الدولة ولم تســتطع اســتیعاب  

ریة جماعیة ... لعدد كبیر ھدت الیمن عودة قـس من العمال  نتیجة األحداث   القوى العاملة العائدة من الخلیج. وـش

 
 .86) ، ص 2008عاصم خلیل، الالجئون، المھاجرون والقانون في "فلسطین"، (معھد أبولغد، جامعة بیرزیت  ) (2
 182ھشام الموسوم، ظاھرتا اللجوء والھجرة غیر الشرعیة"دراسة في النشأة واألسباب واآلثار، ص  ) (3

 مجلة  المتحدة األمریكیة في النصف الثاني من القرن العشرین،یحیى غالب، الھجرة الیمنیة إلى الوالیات  )4(

 .1880، ص  2020،  )120بحوث كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة، العدد (  
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أكثر من ملیون  بأنّھا تم إخراج وھناك من یرى    )5(م.  1991-1990التي شـــھدتھا منطقة الخلیج خالل عامي  

شــكل ذلك   )7(بســبب نظام الكفالة،   1990وبعد الخروج الكبیر من الســعودیة   )6(عامل یمني من الســعودیة."  

 عبئًا على الحكومة الیمنیة وتدھورت األوضاع االقتصادیة واألمنیة.

)، وكانت ھجرة ھذا الجیل طوعیة باستثناء بعض الحاالت بسبب أحداث 2011  -1995الجیل الثالث(  

الوحدة، إال أن غالبیة ھذا الجیل من المھاجرین كان  بحثا عن   بسبب الحرب بین االنفصالیین ودولة  1994

 الذي  الشخص  ھو المھاجر العاملفرص العمل. ویمكن أن نطلق على ھذه الجیل "بجیل العمالة المھاجرة"، "و

 )8( ." فیھ مواطنا لیس بلد  في مأجورا نشاطا مارس ...

ویطلق مصطلح الھجرة القسریة  والجیل الرابع، ویمكن أن نطلق علیھ (جیل الھجرة القسریة واللجوء).    

في حال توافر فیھا عنصرا الضغط واإلجبار، بما في ذلك التھدید للحیاة والرزق، وربما تكون مسبباتھا بفعل 

  - أیلول   21خاصة عندما اقتحم الحوثیون العاصمة صنعاء غداة    2014وكان ذلك بعد عام    )9( البشر أو الطبیعة.

حیث خرجت األیدي العاملة وبعض الموظفین من الجامعات والمؤسسات الیمنیة وحتى الیوم؛    2014سبتمبر  

كندا ودول  وبعضھم ھاجر إلى أوربا و،  السعودیة بعقود رسمیةالحوثیة، واتجھوا إلى    بطش الجماعةخوفًا من  

العودة   ولم یستطع كثیر منھم    ومصر، وجیبوتي، والصومال، وإثیوبیا، تركیا ودول أخرى.  ،اإلقلیم مثل األردن

بسبب الصراع القائم، واستمرار سیطرة جماعة الحوثي على المحافظات الشمالیة وبعض المناطق  بلد  الإلى  

 الوسطى.  

 
 یحیى المتوكل وآخرون، الیمن: توجیھ تحویالت المغتربین والعاملین الیمنیین في الخارج نحو     )(5 

 .3)،  ص 2014اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا،  -التنمیة،األمم المتحدة 
مارات للدراسات (مركز اإل، 2محمد سیف حیدر،الیمن ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة البحث عن االندماج، ط ) (6

 .12م.)، ص 2014والبحوث االستراتیجیة،  
،  2014مایو   01، العربي الجدید، نُشر بتاریخ عادل األحمدي، العمالة الیمنیة في السعودیة.. مشكلة ما بعد السیاسة )(7

 https://cutt.ly/uWyNCt0)، في: 2021أغسطس  26الدخول: ( 
إشــكالیة الھجرة في ســیاســات واســتراتیجیات التنمیة في شــمال أفریقیا: دراســة مقارنة، (األمم المتحدة، اللجنة االقتصــادیة  ) 8(

 .7)، ص 2014ألفریقیا، مكتب شمال أفریقیا،  
ــریعبد المجید ھندي، )    (9 ــوریة المقیمة  الھجرة القسـ ــر السـ ــة  إنثوجرافیة لعَیّنة من أرباب األسـ ة واالندماج االجتماعي: دراسـ

 .139، ص 2020)، 26بالمجتمع المصري، المجلة العربیة لعلم االجتماع العدد ( 

https://cutt.ly/uWyNCt0
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، وال  كثیر من البـلدانإیرانیـًا نزح كثیر من الیمنیین إلى   وھـكذا، بـعد انقالب الجـماعة الحوثـیة الـمدعومة 

ومـصر من   ،والـسودان  ،جیبوتي، والـصومالالـسعودیة، وتوجد معلومات دقیقة عن عدد الالجئین، ولكن كانت  

أكثر الدول التي اســتقبلت الیمنیین. ویجدر اإلشــارة ھنا، إلى أن أغلب الیمنیین لیســوا مســجلین ضــمن طالبي  

اللجوء بل أن أغلبھم یواجھ متاعب الحیاة المعیشــیة بنفســھ، والغالبیة ال یســتقبلون معونات من منظمة الھجرة 

على أنفسـھم، ومعظمھم حصـل على إقامات سـیاحیة كما الدولیة والمنظمات التي تھتم بالالجئین، بل یعتمدون  

ــل على إذن إقامة من البـلدان التي ــھم حصــ یقطنون بـھا كـما ھو حالھم في   ھو حال الیمنیین في تركـیا، وبعضــ

 مصر.

 

 اللجوء -ب

االجتماعي    االستقرار  وجود  وعدم  الكریم،  العیش  سبل  تنعدم  عندما  بلده  لمغادرة  اإلنسان  یضطر 

 الفرار أو المستوى المعیشي واالقتصادي، لتحسین فرص  قتصادي. وقد تكون ھذه المغادر "للبحث عنواال

جسیمة اإلنسان فیھا یتعرض  التي المناطق من  االضطھاد  أو المسلحة للنزاعات  نتیجة لحقوقھ النتھاكات 

أن یكون    ھ الجئ، وھي:ستة معاییر لیكیف وضع أي شخص على أنّ   ووضع جیمس ھاثاواي" )10( والتعذیب. "  

الشخص خارج بلده، وأن یتعرض لخطر حقیقي، ویحتمل أن یؤدي إلى إصابتھ بضرر جسیم، وذلك نتیجة فشل 

دولتھ في حمایتھ، وأن یرتبط الخطر بنوع من الحقوق المدنیة والسیاسیة المحمیة، وأن یكون الشخص في حاجة  

تعریف الالجئ، وضمت أسبابًا اخرى للجوء  1969ووسعت االتفاقیة اإلفریقیة عام    )11( ة ومستحقًا لھا.إلى الحمای

، ونصت على "كل شخص یجد نفسھ مضطًرا بسبب عدوان، أو 1951غیر تلك المنصوص علیھا في اتفاقیة  

في  ا العام  األمن  بشكل خطیر  تھدد  أحداث  بسبب  أو  أجنبیة  أو سیطرة  منشئھ  حتالل خارجي،  بلد  من  جزء 

ف الالجئ على أنھ كل شخص ”یوجد خارج دولة جنسیتھ بسبب    ...،    1951وفقًا التفاقیة  و   )12(  األصلي. " یُعَرَّ

أو عرقھ  إلى  ترجع  ألسباب  لالضطھاد  التعرض  من  مبرر  فئة   تخوف  لعضویة  انتمائھ  أو  جنسیتھ  أو  دینھ 

 
عربیة، المركز العربي لألبحاث  سیاسات  واإلقلیمیة، الدولیة واآللیات الصكوك :الالجئین حقوق روابحي، حمایة عمر ) 10(

 .66، ص 2021)،  48ودراسة السیاسات، العدد ( 
 .84نفس المرجع السابق، ص  ) 11(

 محمد فرحات، حق الالجئین في المشاركة السیاسیة: اإلطار القانوني في ضوء القانون الدولي، مجلة )  (12

 .64، ص 2019)، 19العدد ( الدیمقراطي، المركز العربي  العلوم السیاسیة والقانون،  
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التخوف یفتقر إلى القدرة على أن یستظل بحمایة دولتھ   اجتماعیة معینة أو آرائھ السیاسیة، وأصبح بسبب ذلك

 )13(.“أو لم تعد لدیھ الرغبة في ذلك

لجوء   على  یحصل  أن  یمكن  فالالجئ  ذلك،  وغیر  الممیزات  حیث  من  الھجرة  عن  اللجوء  ویختلف 

سیاسي، أو حمایة إنسانیة مؤقتة في الدولة التي لجأ إلیھا،. ویتمتع بالخدمات األساسیة لحقوق اإلنسان من الدولة  

ھ ویالقي صعوبات في كثیر  التي قبلت لجوئھ، بعكس المھاجر الذي یبحث عن العمل فھو یتحمل تكلفة معیشت

 .من األحیان كالبحث عن فرص العمل خاصة إذا لم یكن لدیھ خبرة في مھنة معینة

 

ــرین حول العـالم، وإن كـانـت ھنـاك بعض   وال توجـد أرقـام محـددة لعـدد الالجئین الیمنیین المنتشــ

إال أن تلك األرقام ال تعبر  ،  بعض المواقع الخاصـة بمنظمة الھجرةاإلحصـائیات التي توردھا األمم المتحدة في 

ویبقى عدد   .سـوى عن األشـخاص الذین سـجلوا بشـكل رسـمي في كشـوفات المنظمة الدولیة المھتمة بالالجئین

ــة أنور   معروف بطریـقة دقیـقة، إال أنغیر   الیمنیین الالجئین ھـناك من اجتـھد وكـتب بعض األرـقام مـثل دراســ

ة  :للحدود العابرة الیمنیین الالجئین تحركاتكامل والمعنونة  ب" یة الجغرافیا في دراـس یاـس ـس ." وأورد فیھا  ال

ــومال وجیبوتي، وكذلك جبعض األرقام لالجئین الیمنیین المتوا المملكة  ولئك الذین یتواجدون فيأدین في الصـ

عودیة، إال أنّھم ال یحملون ـصفة الجئ، ولكنھم یحملون ـصفة زائر تقریبًا، وخـصوـصا اولئك الذین الـس  العربیة

تركوا الیمن بعد سـقوط العاصـمة صـنعاء بید الجماعة الحوثیة. وتبقى السـعودیة البلد األكبر السـتقبال الیمنیین  

الذین حصـلوا على   خالمدرسـین... إل  سـواء أولئك الذین یحملون صـفة زائر، أو العمال، األكادیمیین، األطباء،

ــبیل المثال،عقود عمل.    73118كامل بأن عدد الالجئین الیمنیین  في جیبوتي بلغ حوالي   یؤكد أنور  على ســ

% من إجمالي عدد الالجئین الیمنیین في دول الجوار.... وبلغ عدد 25,9تشــــكل ما نســــبتھ    2019الجئ عام  

ــومال حوالي   ــبة    2019حتى عام     الجئ  87228الالجئین الیمنیین في الصـ ... ویوجد في %   27,7، أي بنسـ

  )14(الجئ یمني.  28526إثیوبیا حوالي 

 

 
 https://cutt.ly/SISOS9g)، في: 2022ینایر  21الالجئون والمھاجرون، تاریخ الدخول في:( ) 13(

 

 
 أنور كامل، تحركات الالجئین الیمنیین العابرة للحدود دراسة في الجغرافیا السیاسیة، مجلة كلیة اآلداب،  )14 (

  552-550، ص 2019)، 51جامعة بني سویف، العدد (  

https://cutt.ly/SISOS9g
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أكد السفیر السعودي لدى الیمن، محمد آل جابر، في مقابلة لھ مع قناة الیمن الیوم، أن   ،إضافة إلى ذلك 

ــتقبلت ملیون ومائتي ألف یمني في عام   ــعودیة اسـ ــ عبر منافذ   2015المملكة العربیة السـ .  عودیة الیمن مع السـ

ــھم عاد إلى الیمن. وتبقى في المملكة حوالي  ــر ودول أخرى وبعضـ ــمائة   وغادر معظم ھؤالء إلى مصـ خمسـ

 بحسب تصریحات السفیر السعودي. )15(ألفًا، حتى تاریخ المقابلة،  عشرینستة وو

 

 أن  یتضـح. وفي ھذا السـیاق ومن حیث الدول التي تسـتقبلھماللجوء   طالبيأقل  من    یینالیمن أنیُلحظ  و 

ــون في الخلیج ــتثـناء بعض الـحاالت التي نزـحت من  كثیر من الیمنیین ممن لـجأوا إلى أورـبا ـكانوا یعیشــ ، ـباســ

عالوة على   .الداخل، إال أنھ ال یوجد رقم رسـمي ودقیق قام بتسـجیل تلك الحاالت، مما جعلھا غیر قابلة للتحقق

شباب من استطاع مغادرة البلد ومعظم ھؤالء من فئة الم، ھناك بعض المؤھلین وأصحاب الطبقة الوسطى  ذلك

. وأغلب  بین المحافظات  بالنزوح الداخلي  التي تمنحھم اللجوء، بینما اكتفت الطبقة الفقیرة    وتسـتفید منھم الدول

الفئة تنزح من مكان آلخر ألكثر   ركزون في محافظة مأرب، شــرق الیمن، ومحافظات أخرى. وھذهھؤالء یتم

 من مرة بسبب استھداف الجماعة الحوثیة للمخیمات، وبسبب قرب الصراع أحیانا من ھذه المخیمات. 

ــیة وصـــعوبة  األویبقى النازح في الداخل ھو    ــاسـ ــة للمخاطر؛ نتیجة لغیاب الخدمات األسـ كثر عرضـ

ــة   ــحاري مارب تحت الخیام.  أالعیش خاصـ ــون في صـ ــنعاء   ولئك الذین یعیشـ ــب ما أورده مركز صـ وبحسـ

ات فھناك حوالي ملیونین ... ممن نزحوا إلى مأرب نتیجة للصـراع الدائر.   وفي أحدث تقریر لألمم  )16(للدراـس

ــدر في ــراع  جراء  الـنازحین  ـعدد  ارتـفاعـبأن ھـناك    2022مطلع ـعام   المتـحدة واـلذي صــ   4 إلى  الیمن في صــ

 )17(في أنحاء الیمن.  شخص  ألف 200و مالیین

 اللجوء والھجرة تاأسباب  ظاھر

 
  24، مقابلة تلفزیونیة مع قناة الیمن الیوم، تاریخ النشر بال رحمة مع السفیر السعودي في الیمن محمد آل جابر )15 (

 https://cutt.ly/MP8lXp3 )، في:2022فبرایر  26، الدخول: (2022فبرایر  
)16( Manal Ghanem, In Endless Pursuit of Refuge, Sana’a Center for Strategic Studies, Published 

 on December 24, 2021,  accessed:( Feb 05 ,2022), at: https://cutt.ly/hOSYYcI 
 20مالیین، وكالة األناضول، تاریخ النشر  4.2األمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحین في الیمن إلى  ) 17(

 https://cutt.ly/TPiPkzPفي:  )،2022فبرایر ،  14، الدخول: (2022ینایر   

https://cutt.ly/MP8lXp3
https://cutt.ly/hOSYYcI
https://cutt.ly/TPiPkzP
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ــلـیة نتیـجة ـعدم وجود فرص عـمل، وفي    ـغالـباً ـما تتمیز عواـمل دفع المـھاجرین لمـغادرة بـلدانھم األصــ

لجماعة الحوثیة  قبل ســیطرة او )18(المقابل تتوفر عوامل الجذب والفرص االقتصــادیة في المناطق المســتقبلة.  

ن یغادرون البلد لتحسـین  والحقا صـنعاء، كانت الھجرة طوعیة. وكان كثیر من المھاجریعلى محافظة صـعدة 

إال أن عوامل   أمریكا. مثلمسـتوى المعیشـة، واسـتفاد الكثیر ممن ھاجر سـواء إلى الخلیج أو إلى بلدان أخرى  

مثل البطالة، وضـعف الموارد االقتصـادیة كانت من ضـمن األسـباب الرئیسـیة التي دفعت بالیمنیین إلى سـلك 

ــبة.   ــیلة لتحســین المعیشــة والحصــول على فرص العمل المناس وكانت البطالة من ضــمن  طریق الھجرة كوس

  )19(في المائة." 13.5، إلى 2014"  التحدیات الكبیرة التي تواجھ الدولة. وبلغت نسبة البطالة في عام

ــة بعد تفجر الصــــراعات بین الحكومة الیمنیة وبین جماعة  وحدیثًا  ــباب الھجرة وخاصــ ، تغیّرت أســ

ــت   الحوثي. ــلحة بین جماعة الحوثي والدولة الیمنیة بین عامي   وأفضــ ــراعات المســ إلى   2010-2004الصــ

. وأدت فكرة الجماعة الحوثیة القائمة  2011نھایة عام  ســـیطرة جماعة الحوثي على معظم مناطق صـــعدة في 

ـــعت   ــاس أـیدیولوجي. وتوســ على العنف وـعدم قبول االختالف مع اآلخر إلى زـیادة الكراھـیة الـقائـمة على أســ

ومن ھنا،   الخالفات بین أبناء المجتمع؛ حیث قامت جماعة الحوثي بتشــرید أبناء األقلیة الیھودیة كخطوة أولى.

عندما اســتولت الجماعة الحوثیة على  على ســبیل المثال، .  2006منذ عام  جرة القســریة، تقریبًا  بدأت فكرة الھ

ــارك في الحرب أجزاء من محافظة  ــالم بحجة أن وأحدا منھم ش ــعدة|، قامت بطرد مجموعة من یھود آل س ص

ى مع العراف وأن مجموعة أخرى قامت بتوزیع الخمر في المنطقة، وھذا یتناف  2006ضــــد اللبنانیین في عام  

وكان ذلك العمل   )20(حینھا  القبلیة، بحسـب ما أورده مسـؤول تابع لحركة الشـباب المؤمن التي یرأسـھا الحوثي

 الذي قامت بھ الجماعة الحوثیة عبارة عن مقدمة لتھجیر من یختلف معھا فكریا وسیاسیا.

ــعدة،     ــیطرة الجماعة الحوثیة على مركز محافظة ص ــد وبعد س ــكریة كبیرة ض ــن حملة عس قامت بش

ــلفیة في  ــھر.ج  دمامركز  الجماعة الس ــتمر لمدة ثالثة أش ــط بین   اس ــاطة للتوس ــلت الدولة وس وفي النھایة أرس

على وثیقة صـلح جائرة    الطرفانتدخلت لجان برلمانیة وقبلیة وعسـكریة ووقع  والحوثیین والجماعة السـلفیة. "

 
(18 ) Helen James, Population, Development, and the Environment: Challenges to  Achieving the 

 Sustainable Development Goals in the Asia Pacific,  (Springer, 2019), p 319. 
)، 2022فبرایر  23، الدخول: (2021یونیو  07تعرف على نسبة البطالة المخیفة في الیمن، حیروت، تاریخ النشر  ) 19(

 https://cutt.ly/gPSND5rفي:  
)، 2022فبرایر  04الدخول: (، 2007ینایر  29تاریخ النشر  محمد الخامري، الحوثیون یوضحون مالبسة طرد الیھود، ) (20

 https://cutt.ly/3OO8yXOفي:  

https://cutt.ly/gPSND5r
https://cutt.ly/3OO8yXO
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سـلفیون من  خرج الو  )21(".بحق السـلفیین، قضـت بخروجھم من منطقة دماج إلى محافظة الحدیدة غرب الیمن

ـضطر بعضھم للھجرة إلى وا  )22(على ید الـشیخ یحیى الوادعي. على مرور تأـسیـسھ    عاما  35مركز دماج بعد 

كان طرد جماعة  و. بالمقاومة الشـعبیة، وجزء اسـتقر منھم جنوب وشـرق البالد ألتحق    خارج الیمن، وبعضـھم

تسـعى إلى حوثنة ھذه المناطق وإصـباغھا بفكرھا    الجماعةعبارة عن مؤشـر بأن   للسـلفیین من صـعدةالحوثي  

ا  السـیاسـي واألیدیولوجي. وأدركت الجماعة أن ذلك لن یتحقق لھا إال من خالل تھجیر من یختلف معھا سـیاسـیً 

 وفكریًا. 

ــیاســـي،  طرأت مؤخًرا عدة عوامل أدت إلى ســـبب مغادرة الیو  منیین لبالدھم، منھا ما ھو ثقافي، وسـ

دفعت بالیمنیین إلى الھجرة منھا انعدام األمن  أخرى ، كانت ھناك أسـباب 2014بعد عام  وواجتماعي وغیرھا.  

 وارتفاع معدل البطالة، وسـیطرة الجماعة الحوثیة على مفاصـل الدولة والتحكم بكل مرافقھا، إضـافة إلى القمع  

الذي مارسـتھ الجماعة الحوثیة على كل من یخالف فكرھا األیدیولوجي وتوجھھا السـیاسـي. وكل  واالضـطھاد  

   جعلت البیئة الیمنیة بیئة طاردة للعقول، ومكان غیر آمن للعیش نتیجة للقبضة العسكریة للحوثیین.ھذه العوامل  

 

، والھجرة األســباب التي دفعت بالكثیر إلى اللجوء  ضــمنمن  المتردیة تعتبر األوضــاع االقتصــادیة  و 

ا وأن معظم الموظفین في مناطق سـیطرة الجماعة وحتى الحكومة الشـرعیة قد توقف بعضـھا بشـكل   خصـوصـً

وتشـــیر  شـــبھ كلي، مما جعل بعض األســـر تعیش على المســـاعدات التي تقدمھا المنظمات الدولیة واإلقلیمیة.  

ــانیة  ملیون شــــخص یحتاجون إلى مســــاع  22.2وجود حوالي  إلى "  2018في عام  بعض التقاریر   دات إنســ

لون   ة وشــدیدة للمســاعدات   11.3% من إجمالي عدد الســكان، منھم  75یشــّكِ ملیون شــخص في حاجة ماســَّ

توضـح  و  )23("  .مالیین شـخص یعانون من انعدام األمن الغذائي ویواجھون خطر المجاعة  8.4اإلنسـانیة منھم  

ــبحوا في خطر  ــدید ھذه األرقام المھولة بأن الیمنیین أص من الموت المحدق   اوأن من غادر الیمن یعتبر ناجی ش

 . بھ

 
  21، تھجیر أبناء دماج بتعاون حكومي مع الحوثیین، مجلة البیان، تاریخ النشرأحمد الصباحي )21(

 https://cutt.ly/xOPhGbQ)، في: 2022فبرایر  5، الدخول:( 2014ینایر   
 ، الخلیج العربي ومخاطر اإلسالم السیاسي الصفوي الوجھ اآلخر لإلخوان المسلمین،وآخرون سالم حمید ) 22(

 .169)، ص 2014للدراسات والبحوث،  ، (مركز المزماة1ط  

)، 2018التكلفة االقتصــادیة لحرب الیمن وأثرھا على أطراف الصــراع، (مركز الجزیرة للدراســات،   منصــور البشــیري، )(23 

 .4ص  

https://cutt.ly/xOPhGbQ
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ــب ماتحدث بھ وزیر التخطیط والتعاون الدولي، واعد باذیب "ب  وفي أحدث تقریر،  ــائر  إنبحسـ   الخسـ

 ملیار  126 حوالي إلى  تصل سنوات   ـسبع  نحو منذ   البالد  في  المـستمرة  الحرب  في  الیمني  باالقتـصاد  لحقت  التي

ــافة إلى ذلك ارتفعت معدالت البطالة خالل الحرب. " )24("  .دوالر ــبة البطالة إلى أكثر من  باإلض وارتفعت نس

ــ  % حالیاً،70 السـامیة لألمم المتحدة لشـؤون الالجئین  مفوضـیة  الأطلقت  و )25( ".% قبل الحرب 52مقارنة بــــ

ــخاص   نأب" تقریًرا أكدت فیھ ــون  بیوتھم،  من الفرار على  أجبروا الذین  األشـ .  غیرھم   من أكثر للخطر  معرضـ

ً  شــخص   ملیون  4 من أكثر  ویعیش   االحتیاجات   من  محرومون  وھم  منازلھم  عن بعیداً   صــعبة  ظروف في  حالیا

إال أن الیمن   ،الدائر الصـــراعووعلى الرغم من الوضـــع االقتصـــادي المتردي في الیمن،    )26("  .األســـاســـیة

ــیف ــتضـ ــومال من  لجوء وطالب   الجئ  137000  یسـ ــیف أكبر  ثاني  یجعلھ مما ،  وإثیوبیا  الصـ   لالجئین  مضـ

وكل ھذه األوـضاع اإلنـسانیة واالقتـصادیة الـصعبة، واـستمرار الجماعات المـسلحة   )27( ".العالم في  الـصومالیین

 رؤیة واضحة إلحالل السالم دفع الكثیر لترك الیمن.  في الحرب،وبقاء التدخالت اإلقلیمیة، دونوجود 
 

 فوائد الھجرة واللجوء 

في رفد االقتصـاد الوطني بالعملة االجنبیة من    یقومون بدور كبیرالمھاجرون الیمنیون    كاناقتصـادیًا،   

ـــیة ، وـكان ذـلك حتى في وـقت الحكوـمات الیمنـیة المتـعاقـبة خالل العقود  خالل التحویالت الـمالـیة   .القلیـلة الـماضــ

ة من خالل تحویالتھم ة االقتصــــادـی اجرون التنمـی ة وعزز المـھ الـی أن التحویالت  الـم اریر  ـب د بعض التـق . وتؤـك

كلت  ین    ،2013  عامللیمن خالل  المحلي  الناتج من  9,3 ـش ب ما أورده الباحث االقتصـادي المصـري حـس بحـس

ولذلك،  )29(." والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي لإلثراء ومـصدراً   ـصحیة  ظاھرةوتمثل "الھجرة   ) 28(األـسرج.  

 
 ، ملیار دوالر 126سنوات تصل إلى  7خسائر االقتصاد الیمني في الحرب المستمرة منذ نحو  ) (24

  https://cutt.ly/1OPLy9u)، في: 2022فبرایر   05، الدخول: (2022فبرایر  01موناكارلوا، تاریخ النشر  
 ،2019فبرایر  18تؤرق حاضر ومستقبل الیمن، المشاھد، تاریخ النشر فارس قاسم، ھجرة العقول..  ) 25(

 https://cutt.ly/qIGBzWT)، في: 2022ینایر  21الدخول: (  
 https://cutt.ly/6OPZrx8)، في: 2022فبرایر  05تاریخ الدخول: (المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، )  (26

(27 )UNCHR, YEMEN HUMANITARIAN CRISIS, accessed: (22 January 2022),  at: 

https://cutt.ly/xIK7FbK 
 )،Munich Personal RePEc Archive  ،2016حسین األسرج، ھجرة الكفاءات العربیة، ( ) 28(

 .9ص   

 دراسة حول تقییم سیاسات الھجرة في الیمن ودول الخلیج وآثارھا على التنمیة الشاملة ومستقبل العمالة )29(  

https://cutt.ly/1OPLy9u
https://cutt.ly/qIGBzWT
https://cutt.ly/6OPZrx8
https://cutt.ly/xIK7FbK
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یكفل ھؤالء معظم األســر في والروافد األســاســیة لألقتصــاد الوطني. ضــمن   من  الیمنیون  المھاجرون  أصــبح

ً  تحویالتھم دوًرا "ولعبت الداخل الیمني.  أثارھا خالل من ذلك ویظھر الوطني، االقتصـاد  مسـتوى على إیجابیا

 تحســین أو االســتھالكي  واإلنفاق المدفوعات  میزان مســتوى على ســواء االقتصــادیة المتغیرات  مختلف في

  )30(" .البطالة معدل وتخفیف الفرد  دخل مستوى

میة   بیانات وعلى الرغم من عدم وجود    اھمة المھاجرین الیمنیین في رفد    واضـحة تكـشفرـس حجم مـس

في   "محمد العدیل قدّر، في تـصریح لھ  االقتـصاد الوطني بالعملة الـصعبة، إال أن نائب وزیر المغتربین الیمني،

ملیارات دوالر أمریكي، وأوـضح إن المغتربین    8، قیمة الحواالت المالیة الـسنویة بحوالي  2020فبرایر/ـشباط  

ــوق    )31(یمن.  یدعمون نصــف ســكان ال كما أن بعض الالجئین انخرطوا في بعض المؤســســات التعلیمیة وس

ــاد   ــتقبلتھم، وفي نفس الوقت یرفدون االقتصـ العمل، وھؤالء یقدمون خدمات بحثیة واجتماعیة للبلدان التي اسـ

ي فقط، بل الوطني بالعملة األجنبیة ویكفلون أسـرھم. ولذا، ال یمكن النظر إلى الھجرة واللجوء من منظور سـلب

لما یقدمھ ھؤالء من دعم اقتصـادي ألسـرھم في الداخل الیمني خاصـة نتیجة  أن ھناك بعض الجوانب اإلیجابیة  

في ظل الـصراع الدائر، واـستمرار حالة انقطاع المرتبات لكثیر من موظفي الدولة بما في ذلك المعلمین، حیث 

  مرتبات   بدون  جماعة الحوثي ـسیطرة  مناطق في  ومعلمة معلم ألف  وـستین  مائة من  أكثر أنتـشیر التقاریر إلى 

 )32("  .سنوات  خمس من أكثر منذ 

ون واألطباء...إلخ   ب الطالب والباحثون والمھندـس ي، یكتـس ـس توى العلمي والمؤـس الخبرة   .وعلى المـس

والمھارات البحثیة والمؤسـسـة وغیرھا، ومن ثم باإلمكان االسـتفادة منھم بعد إنتھاء الحرب، إال أن ذلك یحتاج  

إلى إیجاد آلیة فعالة من قبل الدولة للتواصـل مع ھذه الكوادر، وربطھا بالوطن؛ ألن بعض ھؤالء قد انصـھروا  

 
 )، تاریخ  2011اآلسیویة في دول الخلیج إعداد، (رابطة المعونة لحقوق اإلنسان والھجرة،   

 https://cutt.ly/DPrHZkK:  ، في2022فبرایر 13الدخول:  
 دارس أبو نشطان، ھجرة الیمنیین الدولیة وأثرھا على التنمیة الوطنیة، مجلة مركز بابل للدراسات ) (30

 .398، ص 2016)، 3اإلنسانیة العدد (  
علي الدیلمي، الیمنیون في السعودیة: حواالت مالیة أقل وسط مزید من الضغوط للمغادرة، مركز صنعاء   ) (31

 )، 2022فبرایر   05، الدخول: (2020سبتمبر  22للدراسات، تاریخ النشر  

  https://cutt.ly/gOSVjLBفي:  
  06، مدى برس، تاریخ النشر لف تربوي أجبرتھم الحرب على التشرد والنزوحأ 25المعلمین الیمنیین:  ) (32

  https://cutt.ly/wUK2jjB)، في: 2022ینایر  04، الدخول: (2021أكتوبر  

 

https://cutt.ly/DPrHZkK
https://cutt.ly/gOSVjLB
https://cutt.ly/wUK2jjB
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دان المـصدرة للمھاجرین  لھم في مكافحة البطالة في البیتـضح بأن الھجرة تـساوفي المجتمعات التي احتـضنتھم.  

دریبي   ــتوى العلمي، والـت اجرین على المســ ل المـھ أھـی ا في ـت امـً ب دوًرا ـھ ل. وتلـع من خالل توفیر فرص العـم

 والمھني. 

 

 في المھجر   الصعوبات التي یواجھھا الالجئون الیمنیون

 

العمل أو األمن، ال یعني أن الالجئ أو المھاجر أخرى بحثا عن    مغادرة البلد األم والتوجھ إلى بلدان 

واالجتماعیة ، إال أن الجوانب النفسیة  رغم من توفر بعض الجوانب المادیةیعیش في بحبوحة من العیش، على ال

. خصوًصا، وأن الالجئ یبقى ممنوع من العودة إلى بلده طالما تبقى من ضمن الصعوبات التي تواجھھ  وغیرھا

الصعوبات األخرى التي یواجھا العدید من  باإلضافة إلى  یخضع للحمایة التي وفرتھا لھ الدولة المضیفة.    ھوو

 وتتطرق الورقة ھنا إلى أبرز ھذه الصعوبات، ومنھا:  عمل.عقود مثل الحصول على   المھاجرون والالجئون

 

 أوًال: صعوبة الحصول على إقامات العمل

 

الحصول على تراخیص    استقبال بعض الدول للیمنیین مثل مالیزیا ومصر وتركیا، إال أن على الرغم من        

في مالیزیا،  ھناك اآلآلف من الیمنیین یتواجدون    على سبیل المثال،  .  ال یمكن الحصول علیھا بسھولةالعمل  

صعوبة یواجھون  لشؤون    ولكنھم  األممیة  المفوضیة  في  مسجل  وبعضھم  عمل،  رخصة  على  الحصول 

ورغم المعاناة التي یعیشھا أكثر الیمنیین في مالیزیا فإنھم یعتبرون منحھم إقامة مكسبا بحد ذاتھ." لالجئین."ا
كما أن بعض حملة الشھادات العلیا من الالجئین والمھاجرین ال یحصلون على عمل في مجال تخصصاتھم      )33(

الدول   . إضافة إلى ذلك،  أغلب الخاصة  من أجل تغطیة احتیاجتھمأخرى  مما یضطرھم للعمل في أي مھنة  

مھنیة مؤھلة، وھناك كثیر من الیمنیین ال یمتلكون الشھادات المھنیة، الغربیة التي یلجأ إلیھا الیمنیون تحتاج لقوى  

ھناك مشاكل تواجھ الیمنیین الذین لجأوا  ،  ولذلك  .وھذا یمثل عائقًا آخر أمامھم للحصول على فرص عمل مناسبة

 مما یزید من معاناتھم.   سوق العمل،إلى ھذه البلدان ومنھا صعوبة االندماج في 

 
  18، الدخول: (2019یولویو  04الالجئون الیمنیون بمالیزیا.. أزمة العمل واإلقامة اآلمنة، الجزیرة، تاریخ النشر  ) 33(

 https://cutt.ly/FPvb7Lr)، في: 2022فبرایر  

https://cutt.ly/FPvb7Lr
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 الوضع النفسي للمھاجرین والالجئین : ثانیًا

ــتقرار ویتوقع أن   ــة وأنھ یعیش مرحلة الالس ــعبة خاص ــكل عام بظروف ص یمر المھاجر والالجئ بش

یبقى الوضــع النفســي لھذه الفئة غیر مســتقر.  في لحظة. ولذلك،  ھواللوائح  في البلد الذي یقیم فی  تتغیر القوانین

ــبـیل المـثال ــعودة الوـظائف   ـقانون  مؤخًرا، ظھرعلى ســ ــعودـیة واـلذي نص على ســ في المملـكة العربـیة الســ

ا. ذـلك وتوطینـھ د  ،  ونتیـجة ـل ارزة في ـعدد  فـق ادة ـب دین من المملـكة العربـیة  المـھاجرین  لوحـظت زـی اـئ الیمنیین الـع

ة   ــعودـی الغ عـددھم  2021خالل عـام  الســ دین الـب اـئ ل و  )34(.10,050. ومن بین الـع ذه اإلجراءات تجـع ل ـھ مـث

تظرھم.  تن التيالمھاجرین الیمنیین یعیشـون في حالة عدم اسـتقرار نفسـي وینتظرون لحظة المسـتقبل المجھول 

ریة  اإلعادة لخطر  معرضـون  ینالیمنی العمال"أكدت منظمة العفو الدولیة بأن    2021وفي یولیو     الجماعیة القـس

ــعودیة. ــاني إلى جانب ما   منھموھذا أدى إلى فقدان الكثیر  )35(من الس لوظائفھم، وبالتالي تعمیق الوضــع اإلنس

  .وصراعات داخلیة یمر بھ الیمن من  حروب 

ــوم اإلقامات في المملـكة العربـیة أدى إلى خروج الكثیر من  عالوة على ذلك،    ــوم تكلـفة رســ رفع رســ

وبا مع انّھم یحصــلون  المھاجرین الیمنیین، بل أن بعض األكادیمیین تركوا وظائفھم األكادیمیة ولجأوا إلى أور

دیة ال بأس بھا، ولكن الشـعور النفسـي بأن المؤسـسـات السـعودیة قد تسـتغني عنھم في أي لحظة على أجور ما

ر النفســي، مع أنّھم قد یحصــلون على  من أجل الحصــول على االســتقرا  غربیة  دى بھم إلى الھجرة إلى بلدانأ

الســعودیة، إال أن العامل النفســي كان غیر مســتقر  العربیة  جور زھیدة مقارنة بما یحصــلون علیھ في الممكلة أ

 خالل فترة عملھم في السعودیة. 

  

 صعوبة االندماج  :ثالثًا

النظریة بثالث مراحل أساسیة وھي: مرحلة التكیف،  المھجر من الناحیة  بلدان  یمر تأقلم المھاجرین في           

اج، و دـم ار في المجتمع.  أثم االـن ـــھ ة االنصــ دأ    )36(خیًرا مرحـل اجر وتـب ة التكیف من خالل تعرف المـھ مرحـل

 
 .3)، ص 2021سبتمبر  -الیمن (یولیو –التقریر الربعي للمنظمة الدولیة للھجرة  ) ( 34

أغـسطس   31النـشر  ، منظمة العفو الدولیة، تاریخ السعودیة: العمال الیمنیون معرضون لخطر اإلعادة القسریة الجماعیة  ) 35(

 https://cutt.ly/SOS2qfj)، في: 2022فبرایر  05، الدخول: (2021
 اتجاھات طلبة الجامعة نحو الھجرة إلى خارج الوطن وعالتھا بقیمھم، مجلة العلومفارس نظمي،  ) 36(

https://cutt.ly/SOS2qfj
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. وتـستغرق  محاولة التكیف معھامن ثم  و  وقوانیھ، وعاداتھ، وتقالیده، وأنماط معیـشتھ،  والالجئ على ثقافة البلد،

ذه   ة فترة كبیرةـھ ة.  المرحـل دیھم الرغـب د ـل اجرین ال توـج ذا   وبعض المـھ ات، ولـھ ذه المجتمـع اج في ـھ دـم في االـن

الشــخص تعتمد على مدى قابلیة  تعترضــھم الكثیر من الصــعوبات. ومن ھنا، یمكن القول، بأن مرحلة التكیف  

ــات  في  المھاجرین دمج  عملیة"  عبارة عنوالذي ھو   االندماج  . وأّما المرحلة الثانیة وھي مرحلة لھا ــسـ   مؤسـ

ا  وعملیة االندماج    )37(."  المضـیفالمجتمع   وعالقات  نوات   عبارة عن عملیة طویلةأیضـً ویبدو    .قد تـستغرق ـس

ــة   ــھار المھاجرین والالجئین في المجتمعات التي لجأوا إلیھا خاصـ ــح مدى انصـ ــات توضـ أنّھ ال توجد دراسـ

 الغربیة، إال أنّھ یمكن القول بأّن جزء من المھاجرین قد تأقلموا في ھذه المجتمعات.

ذین    ویـعاني الالجئ والمـھاجر الیمني، وـخاصــــة    د في الفترة األخیرة  لـجأوا  اـل ةإلى البـل من    ان الغربـی

ا وأنّھم قادمین من مجتمع محافظ إلى مجتمعات منفتحة، وبالتالي یعانون الكثیر من  صـعوبة االندماج   خصـوصـً

ا األشـخاص الذین قد و صـلوا إلى مراحل متقدمة من  الصـعوبات، منھا عدم القدرة على إجادة اللغة، خصـوصـً

ھؤالء یعیـشون في بعض ـصعوبة فھم الثقافة الغربیة والقوانین المنظمة للحقوق والحریات، مما یجعل  العمر. و

الـصدمة الثقافیة خاصة ألولئك الذین خرجوا من الیمن إلى دول وبعـضھم یـُصاب ب عزلة داخل ھذه المجتمعات.

لى ـصعوبة  إقامة. إـضافة إ  غربیة مباـشرة. كما أن إجراءات اللجوء قد تـستغرق ـسنوات حتى یتم الحـصول على

 واحیانًا قد یضطر الشخص للعمل في مجال لیس في إطار تخصصھ.  .االندماج في سوق العمل

 

 : تحدیات العودةرابعًا

إلى بلدانھم، خصوًصا وأن    یواجھ المھاجرون والالجئون على وجھ التحدید العدید من تحدیات العودة 

األصلي. وھذه معضلة أخرى  من حصل على إقامة لجوء  في البلدان الغربیة یمكنھ زیارة أي بلد باستثناء بلده  

كما  تواجھھم أھم أ.  من ضمن  یعتبر  واألمني  السیاسي  المشھد  على  المسلحة  الجماعات  سیطرة  استمرار  ن 

لى الداخل وخاصة السیاسیین والباحثین، والصحفیین ورجال المال  العوامل التي تعیق عودة الالجئین الیمنیین إ

مثل انھیار الریال الیمني، وعدم توفر الخدمات االقتصادیة    كما أن استمرار تدھور األوضاعواألعمال وغیرھم.  

 
 .8. ص 2006)، 55التربویة والنفسیة، جامعة بغداد، العدد (  

)37( Wolfgang Bosswick and Friedrich Heckmann, Integration of Migrants: Contribution of Local 

 and Regional Authorities, (European Forum for Migration  Studies (EFMS), 2017), p 1. 
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الخدمات انعدام  واستمرار    جرین والالجئین.االقتصادیة والمالیة ولو بالحد األدنى یجعل من الصعب عودة المھا

؛ ألن المھاجر یعتبر ھذه الخدمات من ضمن أیًضا من ضمن التحدیات  األساسیة مثل الماء والكھرباء والصحة

الخدمات   فياألشیاء البدیھیة التي حصل علیھا في بالد المھجر، ولذلك عندما یفكر بالعودة، یفكر بطبیعة الحال  

و وجمااألساسیة.  الدولة  بین  العسكري  الصراع  الحوثياستمرار  االنتقالي  عة  جماعة  استمرار  وكذلك   ،

یجعل من الصعب عودة المھاجرین والالجئین وحتى الباحثین والطالب    فیاالستیالء على العاصمة المؤقتة عدن

على  غیاب مؤسسات الدولة الیمنیة؛ نتیجة لتواجد قیادتھا خارج البالد  ورجال المال واألعمال إلى الیمن. كما أن  

ال السنوات  المھاجرین؛ ألن ھؤ مدى  تواجھ  التي  الصعوبات  یعتبر من ضمن  بالدولة. ماضیة  الثقة  فقدوا  الء 

 .تعني التعایش والقبول بحكم الجماعات المسلحة  إلى الیمنیدركون بأن عودتھم و

 

 الھجرة واللجوء  آثار وتداعیات

ــلبًا  آثار وتداعیات كثیرة وترمي بظاللھا على المجتمع  الیمني  على ظاھرة الھجرة واللجوء    یترتب   سـ

ــادـیة، والتعلیمـیة    أو ـــیة، والثـقافـیة (الھوـیة الوطنـیة)، واالقتصــ ا، ومن ـھذه اآلـثار:  االجتـماعـیة، والنفســ إیـجابـً

 وتتطرق الورقة ھنا على بعض ھذه اآلثار ومنھا:وغیرھا. 

 

  الیمنيتأثیر ھجرة األدمغة على المجتمع  -

بأنھ " كل ما یزید من إنتاجیة القوى    وتعرفھ األمم المتحدةرأس المال البشري  ھناك مفھوم یُطلق علیھ  

 ) 38(العاملة من خالل القدرات والمھارات المعرفیة والتقنیة التي یكتسبھا (األفراد) من خالل العلم والمعرفة."

القیام بخدمة المجتمع في شتى نواحي  واأل تعلیم جید مما یمكنھم من  الذین حصلوا على  دمغة ھم األشخاص 

بدون وجود العقول المفكرة التي تدیر أو حضاریة  وال توجد نھضة اقتصادیة أو ثقافیة  الحیاة والنھوض بھ.  

 النمو في البشري المال رأس دور على التنمیة ونظریات  اإلقتصادیة، النظریة تؤكد ذا،  ولھ  وتخطط وتعمل.

غداة  و  )39( والمستدام." األمد  طویل العاصمة صنعاء  على  الحوثیة  الجماعة  سیطرة  سبتمبر   -أیلول  21بعد 

 
 ، (سلسلة قضایا التنمیة كریم أبو حالوة، ِھْجَرةُ الكفاءاِت والعُقُوِل السوریِّة نزیٌف تنمويٌّ مستمرٌ  )(38

 .19)، ص 2018البشریة،   
 ،  جمعیة العلوم االقتصادیة السوریةھجرة الكفاءات وأثرھا على التنمیة اإلقتصادیة، (نبیل مرزوق،  ) (39
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وجدت األدمغة الیمنیة    تقریبًا  2019  أغسطسفي    ، وسیطرة المجلس االنتقالي على العاصمة المؤقتة عدن2014

الحرب،   جانب  إلى  دخلھا،  وانخفاض  بھا،  االھتمام  وعدم  العلمي،  للبحث  واقعیة  بیئة  توفر  ھذه  وعدم  أدت 

األسباب مجتمعة إلى ترك ھؤالء لبلدھم. ولعل ما یمكن التركیز علیھ ھنا، أن أھم ما یمكن أن یستثمر فیھ الیوم 

لم یكن إال نتیجة لالھتمام باألدمغة    ،یزیا من نھضة في شتى المجاالت ھو األدمغة الیمنیة. ولنا ما حصل في مال

. وھناك بلدان أخرى استثمرت  األسبق  ، رئیس وزراء مالیزیا)2022-1925(  التي تبناھا الراحل مھاتیر محمد 

 منھا سنغافورة. والعقول وخرجت بنتائج مبھرة في شتى المجاالت 

الیمنیة المتخصــصــة في مجال الطب، والھندســة، والعلوم   األدمغةالعدید من  المھجرالیوم في    د ویوج 

ل على عقود عمل  من حـص  افي مناطق متفرقة من العالم، منھالتي غادرت البلد واـستقرت    االجتماعیة وغیرھا

اآلخر اســتقر في القاھرة  لدراســة ما بعد الدكتوراه، وبعضــھا    حصــل على منح علمیة  في الخلیج، وبعضــھا

ألّن أبســــط حقوقھم والمتمثلة بالراتب    با. وال یرید ھؤالء العودة إلى الداخل؛ولجأ إلى أورا  وبعضــــھوتركیا،  

ولذلك  )40( حتى بعض ـشققھم التي منحت لھم كما حدث في جامعة ـصنعاء.  ، بل تم مـصادرةالـشھري تم قطعھا

 یمثل خطورة على مستقبل التعلیم العاليوإفراغ المؤسسات الطبیة  من الجامعات الیمنیة   المؤھلخروج الكادر 

واالستمرارفي تدھور القطاع الصحي والذي یؤثربطبیعة    ، مما یجعل مخرجات التعلیم غیرذي جدوىوالصحة

  -عملیات اللجوء والھجرة القســریة (لھذه الفئة) ســوف تســتمر   "ویبدو أن  .الحال على المواطن بشــكل مباشــر

ــعف األمن وغیاب الدولة."  -وربماتزید  ــتقرار وضـ ــاع في الیمن، وغیاب االسـ إذن،   )41( نتیجة لتعقد األوضـ

 على البلد.ھجرة العقول تعني إفراغ البلد من الكوادر المؤھلة علمیًا، وھذا لھ تأثیر سلبي مباشر 

أن بعض الطالب والباحثین ممن غادروا البلد للتحصیل العلمي وخاصة في البلدان الغربیة    ویبدو جلیًا 

ما یقدمون على    للصــــراع الدائر، ولذلك مجرد إنتھاءھم من دراســــتھم ســــرعان  نتیجة  الداخللم یعودوا إلى 

ھؤالء من الـسھل حـصولھم على حق اللجوء البلدان التي تحـصلوا منھا على ـشھادتھم العلیا. وبعض اللجوء في 

 
 .1)، ص 2010ندوة الثالثاء االقتصادیة الثالثة والعشرون،  

 ) أكادیمیاً من مساكن40مسلسل تھجیر وتشرید نخبة المجتمع مستمر.. الملیشیات تعلن الشروع بطرد ( ) 40(

 )،2022فبرایر  17، الدخول: (2021مارس  15المصدر أون الین، تاریخ النشر ، جامعة صنعاء  

 https://cutt.ly/EPzh1Oyفي:   
 العلوم  ةمجل ئین الیمنیین في بلد اللجوء ووتحدیات العودة،الغني الحاوري، واقع اندماج الالجعبد  ) (41

 .173، ص 2019) دیسمبر 19السیاسیة والقانون، المركز العربي الدیمقراطي، العدد ( 

https://cutt.ly/EPzh1Oy
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ألنّھم مؤھلین وبالتالي سوف یستفید منھم البلد المضیف، بینما یتأثر القطاع التعلیمي في الیمن نتیجة لعدم توفر  

 .الكوادر المؤھلة

 

 

 التداعیات النفسیة -

ھو   وھذا  اجتماعیة،  ومشكالت  نفسیة  إضطرابات  من  والالجئون  المھاجرون  یعاني  النفسي  المستوى  على 

"فالصدمة اإلنسانیة التي یسببھا اإلنسان یكون  . یؤثر على مجرى حیاتھم في بلدان المھجرالتحدي الكبیر الذي 

ولذا،   )42(  التي ال یسببھا اإلنسان." لھا تبعات شدیدة بشكل عام كصدمات نفسیة بالمقارنة مع الصدمات النفسیة

تجد أن الشباب الذین خرجوا من سجون جماعة الحوثي أو الجماعات المسلحة األخرى وغادروا البلد في وضع  

حتى    ن یعیش ھؤالء في حالة نفسیة غیر مستقرة بل یفقدوھم. و إنساني مخیف نتیجة للتعذیب الذي ُمورس ضد 

لألذى والتعذیب. كما أن األشخاص الذین شاھدوا األشالء والدمار وخاصة  الثقة باآلخرین، نتیجة لتعرضھم  

الھارب   الالجئ  ومن ھنا، یمكن القول بأناألطفال وغادروا البلد تتغیر نظرتھم لمجتمعھم وتجعلھم ال یثقون بھ.  

 ي. كل شیئ نتیجة لتعرضھ لصدمات نفسیة في الماض  في حالة حذر شدید ویتوجس من من جحیم الحرب یبقى

تمت تحت اسماء وشعارات دینیة   كما أن بعض الشباب الذین شاھدوا جرائم الجماعات المسلحة  التي 

مختلفة، ثم غادروا البلد وطلبوا اللجوء في بلدان أوروبیة بدأوا بالتفكیر حتى في المسلمات الدینیة، بل أن بعضھم  

تحتاج  ولكنھا، تقع ضمن التحوالت السیكولوجیة والنفسیة لالجئ.    .إال أّن ھذه الحالت تبقى فردیة  اعتنق اإللحاد،

ویمكن القول أن  سیكولوجیة.    اتي ظھرت بین الشباب الیمنیین المھاجرین مؤخًرا إلى دراسھذه الظاھرة الت

ھم طیلة حیاتھم، على الرغم من  األطفال والنساء ھم األكثر عرضة لآلثار النفسیة مما یجعل ھذه اآلثار ترافق

 .  آمنةھم إلى بلدان لجؤ

بنیة  قد انتجت  الحرب  وصحیة واجتماعیة، إال أن "ومھما توفرت من خدمات لالجئ من وسائل نفسیة   

مضطربة مھزوزة،  النفسیة)  ...نفسیة  اآلثار  أن  قدرة  ت   (بل  من  الحیاة    (الالجئ)حدّ  متطلبات  مواجھة  على 

 
 االضطرابات الناتجة عن الصدمة النفسیة واالضطراب المجھد بعد الصدمة النفسیة: األسباب  )42(

 والتداعیات والمعالجات، دلیل إرشادي بلغات عدة للمغتربین والمغتربات،   

 .6)، ص MIMI ،2017(مي مي   
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وفي ھذا السیاق، ال یستبعد أن تؤثر ھذه الصدمات على الذكاء االجتماعي لالجئ. وال ننسى أن    )43(  .الیومیة

االجتماعي "دوًرا    الذكاء  السیاسیة  یؤدي  النواحي  في  ومفید  االتصال  كوسیلة  األفراد  حیاة  في  وفعاًال  كبیًرا 

 )44( واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. 

یعاني الالجئ من العزلة فھو بعیدا عن أھلھ وأسرتھ،   وثمة قضیة أخرى على المستوى الفردي، حیث  

وال یستطیع زیارتھم، وكل ذلك یؤثر على سلوكھ النفسي واالجتماعي وحتى العملي. ولھذا، یتم تخصیص بعض  

المراكز في الدول المضیفة لمعالجة مثل ھذه الظواھر، إال أّن قدرتھا على معالجة اآلثار النفسیة لالجئین ال  

ال تؤثر على الالجئ فحسب، ولكنھا تؤثر حتى المجتمع  ویمكن القول أن اآلثار النفسیة    رض المطلوب.تفيء بالغ

، وفي تقریر لمركز  2004بُرمتھ، نتیجة للحروب الدائرة في البالد منذ تمرد الجماعة الحوثیة على الدولة عام 

قد عاش بالفعل    25إن الیمني البالغ من العمر  أكد فیھ "  2017صنعاء عام   ً   14عاماً  متفاوت     نزاعاً مسلحا

تھدید    –التأثیر في حیاتھ. وقد تعرض الكثیر من الیمنیین بشكل مباشر أو غیر مباشر ألذى وخطر شدیدین  

یب، وھجمات  حیاتھم من قبل جماعات مسلحة، اختفاء األقارب، والغارات الجویة، واالعتقال التعسفي أو التعذ 

  )45( " .األطراف غیر الحكومیة والمیلیشیات 

 

 اآلثار الثقافیة -

ناھیك عن تشكیل ُھویة أخرى، وبالتالي    الثقافیة،یؤثر اللجوء على األسر الالجئة وعلى ھویة أطفالھا         

  على   الحفاظ  قضیة  تعد "ولھذا،    وفي نفس الوقت یمكن أن تتشكل ھویة متعددة.  التدرج في فقدان الھویة الوطنیة.

 في  المھمة  المسائل  من  مستمرة  بصورة  خارجھا  من  مھاجرین   تستقبل  التي  المجتمعات   في  واإلنصھار  الھویة

 
 13، تاریخ النشر !درب شائك مليء بالصدمات سامر عساف، اآلثار النفسیة للھجرة واللجوء.. ) (43

 https://cutt.ly/PPrlNqR)، في: 2022فبرایر  13، الدخول: (2017سبتمبر   

 
 الوراق للنشر  ( ،1علم النفس االجتماعي ومتطلبات الحیاة المعاصرة، طسلیمان إبراھیم.  ) (44
   .60 ص )،2014 ،والتوزیع  
 أثر الحرب على الصحة النفسیة في الیمن: أزمة مھملة، ورقة موجزة، ( مركز صنعاء للدراسات ) 45(

 . 10)، ص 2017االستراتیجیة،   

https://cutt.ly/PPrlNqR
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ویترتب على الھجرة واللجوء انتقال العناصر الشابة من المجتمع  إضافة إلى ذلك،    )46( ."  االجتماعي  التاریخ

التركیبة االجتماعیة للمجتمع (المھاجر منھ   بالسلب على  الذكور إلى دول المھجر، مما یؤثر  وبصفة خاصة 

 ونظًرا، لطبیعة وثقافة المجتمع الیمني، فإن أكثر ممن غادر البلد من فئة الشباب. )47(  وإلیھ).

 

 األثار االقتصادیة  -

تطرقت الورقة البحثیة في جزئیة سابقة عن فوائد الھجرة ودور المھاجرین في تعزیز االقتصاد الوطني   

وإفراغ البالد من العملة الصعبة نتیجة للحرب بالعملة الصعبة، إال أن خروج رأس المال مؤخًرا من الیمن،  

الدائرة، أدى إلى ظھور مشكالت اقتصادیة كبیرة. ولھذا، ھجرة رأس المال الیمني واالستثمار في الخارج قد 

ومن الطبیعي    ، لكن في المقابل ھناك آثار سلبیة على المستوى الوطني.بصفتھ الشخصیة  یفید صاحب رأس المال

س األموال نتیجة للحرب الدائرة، واللوائح الصارمة التي تفرضھا الجماعات المسلحة أن یھاجرأصحاب رؤو

، ناھیك عن مصادرة األموال والممتلكات كما تفعل جماعة الحوثي  في الداخل  على أصحاب رؤوس األموال

 يف  واقد ھاجروا مؤخرا واستقر   أصحاب رؤوس المالبعض  أن    ویتضحفي المناطق الواقعة تحت سیطرتھا.  

دول الخلیج، والصومال، وجیبوتي، واألردن، وتركیا، ومصر خوفا على أموالھم من المصادرة من قِبل    بعض 

  ملیار   120  نحو  إلى  تصل  الخارج   في  الیمنیین  استثمارات   فإن  المغتربین،  وزارة  تقدیرات   وبحسب "  الحوثیین.  

  یتواجدون   التي  الدول  واھتمام  احترام  محل  وعاملین  تجار  من  الیمنیین  أن  الوزارة  في  مسؤولون  یؤكد   إذ   دوالر،

 )48(" .البلدان تلك في الوطنیة والقوانین  باألنظمة والتزامھم والعمل،  اإلنتاج على  لحرصھم نظراً  فیھا،
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 أعمال المؤتمر الدولي "ظاھرة الھجرة كأزمة عالمیة" بین الواقع والتداعیات، یوميي،  كاألمری 

 .15ص    برلین)،-ألمانیا المركز الدیمقراطي العربي، (، 2019، 17-18  
 ھشام الموسوم، ظاھرتا اللجوء والھجرة غیر الشرعیة "دراسة في النشأة واألسباب واآلثار، (د.ت)،   ) (47
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 خالصات ختامیة 

ــت الورـقة ـظاھرـتا   . وتطرـقت لمراـحل ھجرة  على المجتمع الیمني  اللجوء والھجرة وـتداعـیاتھـماـناقشــ

الیمنیین، وأـسباب اللجوء والھجرة. وناقـشت فوائد الھجرة من الناحیة االقتـصادیة ووـضع الالجئین الیمنیین في 

الخارج. وعّرجت على الصـعوبات التي یواجھھا الالجئون والمھاجرون الیمنیون في بلدان المھجر. وتوصـلت  

ة من ـضمن األـسباب الرئیـسیة التي أدت إلى ھجرة ونزوح الیمنیین.  الورقة إلى أن األـسباب االقتـصادیة واألمنی

ــل    ووجدت الورقة بأن ــتمرار الحرب وعدم التوصـ ــتمرار اسـ ــراع في الیمن یعني اسـ إلى حلول جذریة للصـ

وھذا یلقي بظاللھ بـشكل ـسلبي على مـستقبل البالد االجتماعي والتعلیمي، ویعني    ظاھرة ھجرة ولجوء الیمنیین.

الكوادر غیر المؤھلة مما  من ـسـسات التعلیمیة واألكادیمیة من الكوادر المؤھلة واـستبدالھا بمجموعةإفراغ المؤ

ــتمرار ھجرة  یؤثر على التعلیم برمتھ ــتراتیجیة للدولة فإن اسـ لكوادر األكادیمیة  ا. وفي ظل غیاب الرؤیة االسـ

ـــكل تـحدیًا خطیًرا  ورأس الـمال والتربویة والعـمالة الـماھرة ـــكل عام یشــ لـلدولة الیمنـیة خالل مرحـلة ما بـعد   بشــ

 الحرب.  

ــة إجماال، إال أنّھ یجب التركیز على أن من نتائج الھجرة واللجوء تحول   ــلت إلیھ الدراسـ ھذا ما توصـ

  ھجرة تعد و  .خاـصة ألولئك الـشباب الذین یطمحون بمـستقبل أفـضل لحیاتھم عامةھذه الظاھرة ما یـشبھ الثقافة ال

وضـع خطة واضـحة  من المھم ، لھذا. والیمنیة للكوادر  اسـتنزاف  عن  عبارة  الخارج  إلى  الیمنیة العقول  ولجوء

ــتفادة منلكیفیة   والھجرة، من خالل منھجیة واضــــحة للتعامل مع ظاھرتي اللجوء العقول التي ھاجرت   االســ

وتســــخیر مكاســــبھما االقتصــــادیة والعلمیة لخدمة المجتمع. وإجراء تقییم كامل لھذه الظواھر بحیث یشــــمل  

    اإلیجابیات والسلبیات، ومن ثم التعامل معھا بطریقة علمیة بعیدًا عن اإلجراءات المؤقتة.

 

 وبناًء على ما تم طرحھ، توصي الورقة بالتالي: 

لبحوث في مجال الھجرة واللجوء إلجراء المزید من الدراســــات حول ھذه الظواھر  تشــــجیع القائمین على ا -

 .المجتمع الیمنيوالتركیز على النواحي السلبیة واإلیجابیة بما یخدم  

في مجال   خاصـــةوضـــع آلیات واضـــحة لكیفیة االســـتفادة من الكوادر الیمنیة المنتشـــرة في دول العالم،  -

 وغیر ذلك.  والطب  الصناعات والھندسة 
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ــة للحاجة؛ ألن ذلك یدفعھا إلى  - ــبل العیش الكریم للكفاءات الیمنیة وعدم تركھا فریس محاولة توفیر أقصــى س

 ش.الھجرة واللجوء لتحسین سبیل العی 

 .إلى الخارجاألدمغة الیمنیة  ھجرةإیجاد آلیات وطرق واضحة للتعامل مع األسباب التي أدت إلى  -

ــاد الوطني من خالل عـدة طرق بمـا    - ة االقتصـــ ة وبین المھـاجرین الیمنیین لتنمـی دوـل ة بین اـل تعزیز العالـق

 ...إلخ.واالستثمار في المناطق االمنة في ذلك تشجیع التجارة الداخلیة 

تشـكیل ھیئة مسـتقلة تھتم بشـؤون المھاجرین الیمنیین، وإقامة المؤتمرات والمنتدیات والورش العلمیة وغیر   -

 .الھامة ذلك لتسلیط الضوء على ھذه الشریحة 

 دف االستفادة منھا.إیجاد قاعدة بیانات حكومیة صحیحة تتضمن بیانات المھاجرین والالجئین الیمنیین بھ -

  االقتصاد الوطني وبما ال یؤثر على استنزاف ھجرة العقول لرفد االستفادة من تجارب الدول التي استثمرت  -

المحلیة.  كوادر البلد    

 إعداد خطة لیمن ما بعد الحرب تتضمن كیفیة التعامل مع قضیة الالجئین والمھاجرین الیمنیین.  -
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