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 :An introductionالمقدمة 
یتعرض السكان في جمیع أنحاء العـالم إلـى عملیـات انتقـال اختیاریـة أو قسـریة 
لتغییر أماكن سكنهم بحثًا عن فرص عمل جدیدة تیسر لهـم آلیـات الحـراك االجتمـاعي 

أو مالجــئ آمنــة تضــمن لهــم األمــن واالســتقرار حینــًا آخــر. وفــي كلتــا الحــالتین ، حینــًا 
عملیــة الهجــرة أو التهجیــر القســري انهیــار شــامل أو جزئــي لمنظومــة القــیم یترتــب علــى 

االجتماعیة بسبب اختالل التوازن النـاتج عـن أزمـة االنتقـال المكـاني ومـا یترتـب علیهـا 
مــن تغیــر الــنمط الثقــافي الســائد فــي منطقــة ســكنه األصــلي إزاء مواجهــة ثقافــة فرعیــة 

(sub culture) ثقافتــه األصــلیة ویمثــل االضــطراب  قــد تتنــاقش بشــكل أو آخــر مــع
أكثـر الجوانـب الممیـزة لحالـة األزمـة فضـًال عـن  (Disequilibrium)اختالل التوازن 

االضــطراب االنفعــالي وانهیــار قــدرات الفــرد علــى حــل المشــكالت أو مواجهــة المواقــف 
). انعكـاس األزمـات علـى حیـاة النـاس بـألوان Grawالصعبة، وفي ذلك یصف (كـراو 

اللــون ، و  وهــي اللــون األصــفر (القلــق) ،تمثــل الجوانــب االنفعالیــة لحالــة األزمــةمختلفــة 
. وقــد تكــون العوائــل المهجــرة الحلقــة )١(األحمــر (الغضــب) واللــون األســود (االكتئــاب)

األضــعف فــي ردود الفعــل االنفعالیــة نتیجــة انفصــالهم عــن بیئــتهم األصــلیة وارتبــاطهم 
بالنســبة لهــم وربمــا معطلــة لطاقــاتهم النامیــة ممــا  ببیئــة جدیــدة غیــر قــادرین علــى تقبلهــا

یترتــب علیــه تطــویرهم لــدفاعات نفســیة معینــة یحــاولون مــن خاللهــا مواجهــة االســتجابة 
الداخلیـــــة للتهدیـــــدات الواقعـــــة علـــــیهم مـــــن الخـــــارج التـــــي قـــــد تصـــــبح ســـــمات مكتســـــبة 

عوائـل. للهجـرة عنـد هـذه ال ةمحتملـ بوصفه نتیجةلشخصیتهم تسمهم بالقلق االجتماعي 
وأن المواقف التي تواجهها العوائل المهجرة بسبب الكوارث والحروب واألزمات الناتجـة 
عن خبرات الهجرة القسریة قد تؤثر على مسار نمـوهم وارتقـائهم وعلـى اتجاهـاتهم نحـو 
المجتمع وعالقاتهم باآلخرین ونظرتهم إلى أنفسهم والحیاة والمسـتقبل. ونتیجـة للكـوارث 

وب والصراعات الداخلیة ووجود انتهاكـات لحقـوق اإلنسـان واالضـطهاد الطبیعیة والحر 
مـــن األنظمـــة القمعیـــة الدكتاتوریـــة بـــرزت مشـــكلة الهجـــرة والتشـــرد مـــن منـــاطق الصـــراع 

م ١٩٨١،  ٢. نعیم الرفاعي ، الصحة النفسیة ، دراسة سایكولوجیة التكیف ، جامعة دمشق ط ١
 .  ٣٧، ص
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والظلم إلى منـاطق أكثـر أمنـًا واسـتقرارًا. حیـث تعـرض المجتمـع العراقـي عبـر العصـور 
ـــف أشـــكال التهجیـــر والهجـــرات بســـبب الحـــروب ا لدامیـــة التـــي شـــهدها وادي إلـــى مختل

الرافــدین أو بســبب الثــروات الهائلــة التــي تغطــي أرض الســواد والتــي كانــت ســببًا رئیســًا 
النتقــــال القبائــــل مــــن جنــــوب الجزیــــرة العربیــــة وشــــرق وشــــمال العــــراق. ولعــــل موجــــات 
التهجیــــــر فــــــي العصــــــر الحــــــدیث كانــــــت األخطــــــر بســــــبب طبیعــــــة الــــــدوافع السیاســــــیة 

خلفهــا التــي كانــت فــي غالبیتهــا تســتهدف تغییــر الطــابع االثنــي واالجتماعیــة التــي تقــف 
للتركیبة السكانیة في العراق والتي كانت إحدى أسـباب المشـكالت السیاسـیة المعاصـرة 

 التي واجهها المجتمع العراقي المعاصر.
) بــین قــوات التحــالف ٢٠/٣/٢٠٠٣وتشــكل الحــرب األخیــرة التــي بــدأت لیلــة (

ـــادة الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة وقـــوات النظـــام الســـابق التـــي انتهـــت عســـكریًا فـــي  بقی
 إنإذ ،) نقطــــة تحــــول دیمغرافــــي خطیــــر فــــي أزمــــات المجتمــــع العراقــــي ٩/٤/٢٠٠٣(

مـــوارد التـــي نتجـــت بســـبب آثارهـــا االجتماعیـــة فجـــرت أزمـــات الصـــراع علـــى األرض وال
 عملیات التهجیر والهجرة التي حدثت في العراق عبر الثالثین عامًا األخیرة.

االحتالل األمریكي للعراق كـان السـبب المباشـر فـي تهجیـر  إنوخالصة القول 
العوائــل العراقیــة مــن بغــداد وبــاقي المــدن العراقیــة األخــرى ومــن ثــم أكملــت الملیشــیات 

القـــوات المحتلــة أو أنــه بحكــم كونـــه محــتًال للبلــد فتقــع مســـؤولیة  الطائفیــة مــا بــدأت بــه
وفـق القـوانین الدولیـة المتعـارف علیهـا والمنصـوص علیهـا فـي  علـى األمن علـى عاتقـه

ومــــا یترتــــب عــــن مضــــاعفات األوضــــاع مــــن خطــــف وقتــــل  )٢( وثــــائق األمــــم المتحــــدة
 رى.وتهجیر العوائل العراقیة من مناطق سكناها إلى مناطق جدیدة أخ

 ٢٠٠٧-٢٠٠٣من  المدةستنا الحالیة تعتمد ادر  إن
و تتكــون مــن بــابین البــاب األول الدراســة النظریــة  هــاأمــا محتویــات الرســالة، فان

 -یتكون من أربعة فصول هي:
المبحــــث األول اإلطــــار العــــام  یتنــــاول ، یتكــــون مــــن مبحثــــینو الفصــــل األول 

 العلمیة.المبحث الثاني تحدید المفاهیم یتناول  للدراسة و

  ٣٠عجم الهجرة ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص. منظمة الهجرة الدولیة ، م ٢
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أمــا الفصــل الثــاني مــن الدراســة فهــو تحــت عنــوان (الهجــرة) ویتكــون هــذا الفصــل مــن 
 -ثالثة مباحث هي:

 یختص بعرض نبذة تاریخیة عن الهجرة.و المبحث األول 
 یتناول نظریات الهجرة.الذي المبحث الثاني  
ة الــــى عوامــــل الهجــــرة التــــي تشــــمل عوامــــل اقتصــــادیالــــذي یتنــــاول المبحــــث الثالــــث و  

 واجتماعیة وسیاسیة.
أمـــا الفصـــل الثالـــث فیشـــمل عرضـــًا لـــبعض الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع 

 الهجرة.
 .ویشمل : تناول المشكالت العائلیة المصاحبة للهجرةفقد  -أما الفصل الرابع:

 یعرض مشكالت على صعید العائلة. الذيالمبحث األول 
 ستوى البیئة المحلیة.تناول مشكالت على مالذي المبحث الثاني و 

 یعرض مشكالت على صعید المجتمع.والمبحث الثالث الذي 
 دراسة فیتناول الدراسة المیدانیة ویشمل فصلین أما الباب الثاني لل
 تحدید اإلطار المنهجي للدراسة. االولیتضمن الفصل 

 عینــــــــــــــــات البحــــــــــــــــث فیظهــــــــــــــــر البیانــــــــــــــــات األساســــــــــــــــیة ل ثــــــــــــــــانيأمــــــــــــــــا الفصــــــــــــــــل ال
تنـاول نتـائج الدراسـة واالسـتنتاجات والمقترحـات والتوصـیات وأخیـرًا أما الفصل السـابع ی

 تأتي المصادر والمراجع العربیة واألجنبیة وملخص الرسالة باللغة اإلنكلیزیة.
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 مشكلة الدراسة. -أوًال:
 أهمیة الدراسة. -ثانیًا:
 أهداف الدراسة. -ثالثًا:
 تحدید المفاهیم والمصطلحات العلمیة. -رابعًا:
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة والمفاهیم والمصطلحات

 "الباب األول"
 "الدراسة النظریة"

 العام للدراسة: اإلطار -الفصل األول:
یعطي هذا الفصل صورة واضحة ألهم المفردات والعناصر األساسـیة الخاصـة 
والمتمثلـــة بمشـــكلة الدراســـة وأهمیتهـــا وأهـــدافها فضـــًال عـــن المصـــطلحات العلمیـــة التـــي 

 تخص موضوع الرسالة.
 

 :The problem of the searchمشكلة الدراسة  -أوًال:
تیـــــار مشــــكلة معینـــــة بــــاختالف ظـــــروف تختلــــف العوامــــل التـــــي تكمــــن وراء اخ

المجتمع ومشكالته واهتماماته واإلمكانات المتاحة للباحثین فیه ومن أهم هـذه العوامـل 
. حیث عنوان الدراسـة (مشـكالت العوائـل )١(اإلمكانات المادیة والفنیة المتاحة للباحثین

هجـرة وتعمـل المهجرة) وعلیه فـان الدراسـة تعـرض المشـكالت التـي تواجههـا العوائـل الم
، شــأن الحیــاة نفســها علــى اقتــراح حلــول لهــا. هــذه المشــكالت متعــددة ومتنوعــة شــأنها 

حـث بالتســاؤل إزاء كـل جانـب مـن جوانــب البیئـة المحیطـة بتلـك العوائــل وبـذلك یقـوم الب
 بغیة الحصول على الصعوبات والعوامل التي سببتها.

علـق بالحاضـر ولـم والبـد عنوان الرسـالة یبـین أن المشـكلة المطروحـة حدیثـة وتت
وهــي تبــرز  ، أن تــرتبط تلــك الحداثــة بالبیانــات واألســالیب المســتعملة فــي الدراســةمــن 

كمـــــا أكـــــدنا أعـــــاله مشــــــكالت العوائـــــل المهجـــــرة مـــــن خــــــالل التعـــــرف علـــــى أســــــبابها 
الموضوعیة والذاتیة لكي یتم على األقل التحقق من حدة هـذه المشـاكل وٕایجـاد الحلـول 

 المناسبة لها.
 

، بغــــداد، د. ناهــــدة عبــــد الكــــریم حــــافظ، مقدمــــة فــــي البحــــوث االجتماعیــــة، مطبعــــة المعــــارف )١(
 .٤٨، ص١٩٨١
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 :The Importance of the searchأهمیة الدراسة  -ثانیاً 
ترتبط األهمیـة بحداثـة موضـوع الدراسـة والقیمـة النظریـة العلمیـة والتطبیقیـة ألن 

(مشــــكالت العوائــــل  إن . موضــــوع الدراســــة الجدیــــد بعیــــد عــــن التكــــرار لبحــــوث ســــابقة
تان ة أهمیتان رئیسـاسالمهجرة). مسألة ذات أهمیة یواجهها المجتمع العراقي ولهذه الدر 

 -هما:
األهمیـــة النظریـــة للدراســـة تـــنعكس فـــي جمـــع المعلومـــات النظریـــة فـــي كـــل مـــا  -١

یتعلـــق بــــالهجرة مــــن حیـــث األســــباب والعوامــــل المؤدیـــة لهــــا وكیفیــــة معالجتهــــا 
فضًال عن دراسة الهجرة من حیث اآلثار والمخـاطر التـي تتركهـا علـى العائلـة 

 المهجرة والمجتمع.
تــنعكس فــي تطبیــق المعرفــة االجتماعیــة  تطبیقیــة للدراســة فإنهــالأمــا األهمیــة ا -٢

ــــى األســــباب  ــــل المهجــــرة مــــن خــــالل التعــــرف عل المتخصصــــة بمشــــكلة العوائ
لـذا  ،والعوامل المؤدیة لها لكي یتم على األقل التخفیف من حدة هـذه المشـاكل

فــان األهمیــة التطبیقیــة للدراســة بكونهــا تعــالج مشــكلة قائمــة فــي المجتمــع هــي 
مشكلة التهجیـر للعوائـل التـي سـببتها عـدة عوامـل بجانـب عامـل االحـتالل ومـا 
نجـــم عنـــه مـــن عملیـــات إرهابیـــة ومـــا أدت إلیـــه مـــن قتـــل وتخریـــب ودمـــار فـــي 

 المجتمع.

 -أهداف الدراسة: -ثالثاً 
الهـــــدف مـــــن الدراســـــة هـــــو التعـــــرف علـــــى المشـــــاكل االجتماعیـــــة واالقتصـــــادیة 

نعكســــت هــــذه المشــــاكل علــــى العوائــــل المهجــــرة، والصــــحیة والخدمیــــة وآثارهــــا وكیــــف ا
 -ویمكن تحدید األهداف األساسیة من الدراسة كاآلتي:

المشـــــاكل االجتماعیـــــة للتهجیـــــر القســـــري مـــــن حیـــــث تأثیرهـــــا علـــــى العالقـــــات  -١
األســــریة ومعرفــــة أهــــم هــــذه المشــــكالت ومــــدى تــــأثر األفــــراد بــــالقیم والعــــادات 

 الجدیدة وعالقة ذلك بسلوك المهجرین.
كل االقتصــادیة للتهجیــر مــن حیــث البطالــة والــدخل الشــهري لألســرة قبــل المشــا -٢

والمهــن والظــروف الســكنیة لألســرة مــن حیــث االســتقرار وقلقهــا  وبعــده التهجیــر
 على المستقبل.
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اآلثار الثقافیة التربویة للتهجیر وتأثیرها على المستوى التعلیمي ألبنـاء العوائـل  -٣
 المهجرة.

ر القسـري وانعكاسـاته علـى اسـتقرار العوائـل المهجـرة راطیة للتهجیغاآلثار الدیم -٤
 من حیث حجم األسرة ومستوى الخصوبة (الوالدات الوفیات).

معرفة المشاكل الخدمیة والصحیة وأهم األمراض التـي یعـاني منهـا المهجـرون  -٥
 والوسائل التي یمكن من خاللها حمایتهم.

 
 تحدید المفاهیم والمصطلحات العلمیة: -رابعاً 

دء تحدیــد المصــطلحات والمفــاهیم العلمیــة المســتخدمة فــي الدراســة علینــا قبــل بــ
ــــــى تخصــــــیص فصــــــل أو مبحــــــث للمفــــــاهیم  ــــــي تــــــدفع البــــــاحثین إل ذكــــــر العوامــــــل الت

 والمصطلحات العلمیة.
إن هنــاك عوامــل تــدفع الباحــث العلمـــي إلــى دراســة المفــاهیم األساســیة للبحـــث 

 -وهي:
الرسـالة  هـایفهـم مضـمون وأبعادأن المختص أو غیر المختص ال یستطیع أن  -١

دون أن یفهــم داللــة المفــاهیم والمصــطلحات العلمیــة وعلــم مــن أو البحــث فیهــا 
االجتمـــاع كغیـــره مـــن العلـــوم لـــه مصـــطلحاته العلمیـــة التـــي تحـــدد القســـم الـــذي 

 .)١(تستخدمه الرسالة
هناك درجـة مـن االخـتالف بـین آراء العلمـاء حـول معـاني المفـاهیم فلكـل عـالم  -٢

مفهومــــه للمصــــطلح االجتمــــاعي الــــذي یســــتخدمه فــــي ســــیاق نظریتــــه  اجتمــــاع
تحـــدد  حینمـــاولكـــن  ، لـــذا هنـــاك اختالفـــات فـــي معـــاني المفـــاهیم؛ االجتماعیـــة 

وتثبت معاني المفاهیم سـوف یسـهل علـى القـارئ أو المتـابع فهـم هـذه المفـاهیم 
 .)٢(من حیث المعنى والداللة

، مكتبـــة األنجلـــو المصـــریة، ١د. عبـــد الباســـط محمـــد حســـن، أصـــول البحـــث االجتمـــاعي، ط )١(
 .١٧٣القاهرة، ص

، ١٩٧٦د. إحســـان محمــــد الحســــن، األســــس العلمیـــة لمنــــاهج البحــــث االجتمــــاعي، بیــــروت،  )٢(
 .٤١ص
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بنـــاء الفرضـــیة أو النظریـــة، فالباحـــث ة المفـــاتیح المركزیـــة لتعـــد المفـــاهیم بمنزلـــ -٣
یســـتطیع أن یبنـــي إطـــاره النظـــري مـــن منظومـــة المفـــاهیم التـــي یســـتخدمها فـــي 

 .)١(دراسته بعد صیاغتها بأسلوب نظري عقالني
فـــي دراســـة المفهـــوم الواحـــد أو المفـــاهیم المختلفـــة یتطـــرق الباحـــث إلـــى تـــاریخ  -٤

علیـه اآلن مـن  وكیـف تحـول وأصـبح مـا هـو، أي كیـف كـان  ، تطور المفهوم
حیث االستعمال وهذا یسدي إلى الرسالة معلومات مهمـة توضـح تـاریخ تطـور 

 .)٢(من الناحیة العلمیة ، المفهوم
 -هي:فأما المفاهیم التي تناولتها الباحثة في الدراسة 

 المشكالت. -١
 العائلة. -٢

 الهجرة. -٣

 التهجیر القسري. -٤

 البطالة. -٥
 

 :"The problems"المشكالت  -١
ألننـا  ؛لـیس بـاألمر السـهل (Problem)توضیح مفهوم المشكلة  إن تعریف أو

ــــــة واالقتصــــــادیة  ــــــا دراســــــتها نجــــــد أن لكــــــل مشــــــكلة عواملهــــــا االجتماعی إذا مــــــا حاولن
 .)٣(وأن ظهورها متأثر بالعملیات االجتماعیة المختلفة ، واالقتصادیة والنفسیة

، وأشــكل مــراأل أشــكل علــيَّ  مــن والمشــكلة فــي اللغــة العربیــة عنــد ابــن منظــور
 .)٤(التبساألمر أي 

ــــاهج البحــــث االجتمــــاعي،  )١( ــــة لمن مصــــدر ســــابق، د. إحســــان محمــــد الحســــن، األســــس العلمی
 .٤٣ص

 .٤٤د. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، مصدر سابق، ص )٢(
، ٣بـن منظــور، لســان العــرب، الـدار المصــریة للتــألیف والترجمــة، جـــأبـو الفضــل جمــال الــدین  )٣(

 .١٨بدون سنة، ص
 .٢٠بن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، صأبو الفضل جمال الدین  )٤(
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وقد عرفت المشكلة من وجهـات نظـر متعـددة مـن علمـاء الـنفس واالجتمـاع، إذ 
عرفــت بأنهـــا ظــاهرة اجتماعیـــة صــاخبة تـــؤثر فــي حیـــاة عــدد مـــن النــاس وتحتـــاج إلـــى 
جهـود اتخـاذ قــرار فعـل جمــاعي هـادف یتـوخى معالجتهــا وتخفیـف آثارهــا ووضـع نهایــة 

 .)١(لها
أنهــا حالــة ســلبیة یعــاني منهــا المجتمــع ناجمــة عــن ســوء تنظیمــه  ُعّرفــت أیضــاً و 

أي (تنظــیم المجتمــع) وســوء تكیــف اإلنســان للمجتمــع، وهــذه الحالــة تحتــاج إلــى دراســة 
وافیــــة تتــــوخى معرفــــة مســــبباتها وآثارهــــا بغیــــة وضــــع نهایــــة لهــــا عــــن طریــــق الجهــــود 

 ىالذاتیــة لكــي یتحــر الجماعیــة الهادفــة التــي تســعى إلــى إنهــاء مســبباتها الموضــوعیة و 
 .)٢(المجتمع منها

كمــا یــرى بعضــهم أن المشــكلة هــي خــروج عــن القواعــد االجتماعیــة التــي یعتــز 
ـــأثیر فـــي حیـــاتهم وســـلوكهم، بهـــا عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن النـــاس  ـــذلك  ؛ ویكـــون لهـــا ت وب

نســترعي انتبــاه عــدد مــن المختصــین لعالجهــا وٕابــدالها بحالــة إیجابیــة مقبولــة مــن الفــرد 
 .)٣(والمجتمع

بأنهــــــــا حالــــــــة اهتمــــــــام أو ارتبــــــــاط أو ضــــــــیاع حقیقــــــــي أو  (Good)ویعرفهــــــــا 
اصــطناعي ال یســتطیع الفـــرد تجاوزهــا بســـهولة، ممــا یتطلـــب منــه ذلـــك تفكیــرًا معاكســـًا 

 .)٤(لمعالجتها
 
 
 
 
 

 .٥٤٧، ص١٩٧٦، القاهرة، ١مدكور، معجم العلوم االجتماعیة، طإبراهیم  )١(
، بیـروت، ١د. إحسان محمد الحسن، موسـوعة علـم االجتمـاع، الـدار العربیـة للموسـوعات، ط )٢(

 .٥٩٤، ص١٩٩٩
 .٨، ص١٩٩٤، ٢علي عبد راغب، مشكالت اجتماعیة، الكویت، ط )٣(
 .٥٩، ص١٩٨٢جتماعیة، القاهرة، محمد سالمة غباري، المدخل إلى عالج المشكالت اال )٤(

                                      



 -١٠ -                   لدراسة الفصل األول ..................... اإلطار العام ل

وتعــرف المشــكلة كــذلك بأنهــا موقــف یواجهــه الفــرد وتعجــز قدراتــه عــن مواجهــة 
 .)١(ه االجتماعیةبفاعلیة مما یعوق أدائه لبعض وظائف

فقـد عرفهـا بأنهـا (حالـة شـك وارتبـاك یعقبهـا  (John Dewey)أما جون دیـوي 
عور مــن هــذه الحالــة واســتبدالها بحالــة شــحیــرة وتــردد وتتطلــب عمــًال أو بحثــًا للــتخلص 

 .)٢(باالرتیاح والرضا)
فقــد أورد أن المشــكلة هــي  (English Dictionary)أمــا المعجــم اإلنكلیــزي 

 .)٣(حة للمناقشة األكادیمیة والجدل العلمي)(قضیة مطرو 
فینظر إلى المشكلة على أنهـا (الخـالف یـتم داخـل إطـار  (Lmoot)ت و أما لم

 .)٤(المجتمع ویدور في دوائر تبدأ من الفرد وتنتهي إلى الجماعة)
علــى عــدم إمكانیــة فهــم المشــكلة االجتماعیــة إال  (Merton)تأكیــد میرتــون  إن

جتمــع للصــالح مــن األمــور، قــد یكــون أكثــر انطباقــًا فیمــا یتعلــق فــي ضــوء اعتبــارات الم
بتلك المشاكل االجتماعیة ذات الصیغة الثقافیة الخاصة والتي یتمیـز فیهـا كـل مجتمـع 

 .)٥(عن غیره من المجتمعات
تتعلــق بتهجیــر عــدد التعریــف اإلجرائــي للمشــكلة: هــي تلــك الحالــة الســلبیة التــي 

ثــار الســلبیة التــي تتركهــا الهجــرة علــى العوائــل والمجتمــع ونظــرًا لآل، مــن العوائــل  كبیــر
 فاألمر یتطلب تظافر جمیع الجهود إلیجاد الحلول المناسبة لها.

 
 

 
 :"The Family"العائلة  -٢

 .٥٩٥د. إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، مصدر سابق، ص )١(
 .١٠١، ص١٩٨١ملیحة عوني القصیر، المدخل إلى علم االجتماع، مطبعة جامعة بغداد،  )٢(
، ١٩٨١میشــیل دنكــن، ت د. إحســان محمــد الحســن، معجــم علــم االجتمــاع، بیــروت، لبنــان،  )٣(

 .٧٢ص
 .٦٠١د. إحسان محمد الحسن، معجم علم االجتماع، مصدر سابق، ص )٤(

(5) Morten, R. and Nisbet, R, Contemporary social problem, N. Y, 1961, 
P. 601. 
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عیلـه وعیـوًال إذا عال یعیل  : والعالة هي الفاقة، یقال، العائلة هي من "العیلة" 
ه یعولُــ نْ َمــ : )). وعیــال الرجــلیلــةتم عومنــه قولــه تعــالى ((وٕان خفــ، افتقــر فهــو عائــل

 .)١(والمرأة معیلة ، فهو معیل ، كثرت عیاله : العیال. وأعال الرجل هُ وواحد
 )العائلـة فـي كتابهمـا (العائلـة (Burges and louk)وقد عرف برجس ولوك  

بكونهـــا جماعـــة مـــن األفـــراد تـــربطهم روابـــط قویـــة ناتجـــة عـــن صـــالت الـــزواج والـــدم ( 
ذه الجماعـــة تعـــیش فـــي دار واحـــدة وتـــربط أعضـــاءها عالقـــات اجتماعیـــة والتبنـــي وهـــ

 .)٢()متماسكة أساسها المصالح واألهداف المشتركة
هــو أنهـــا مجموعــة مــن األفـــراد یرتبطــون بربـــاط  -وهنــاك تعریــف آخـــر للعائلــة:

الــزواج والــدم مكــونین مســكنًا واحــدًا، متفــاعلین ومتصــلین كــل مــع اآلخــر فــي أدوارهــم 
الخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــدورهم كـــزوج وزوجـــة كـــأب وأم، كـــابن وابنـــة، كـــأخ  االجتماعیـــة

 .  )٣(مشتركة cuhureوأخت ومحتفظین ومكونین ثقافة 
فقـد عـرف العائلـة بأنهـا "جماعـة اجتماعیـة صـغیرة  (Bugards)أما بوجاردس 

تتكــون عــادة مــن األب واألم وواحــد أو أكثــر مــن األطفــال یتبــادلون الحــب ویتقاســمون 
یة وتقــــوم األم بتربیــــة األطفــــال حتــــى تمكــــنهم مــــن القیــــام بتــــوجیههم وضــــبطهم المســــؤول

 .)٤()لیصبحوا أشخاصًا یتصرفون بطریقة اجتماعیة
بأنها تجمع طبیعـي بـین ( فیعرف العائلة:  (Wester Mark)أما وستر مارك 

أشــخاص انتظمـــتهم روابـــط فأصـــبحوا وحـــدة مادیــة ومعنویـــة تمـــد مـــن أصـــغر الوحـــدات 
 .)٥() التي یعرفها المجتمع اإلنسانياالجتماعیة 

 .٤٦٦، ص١٩٨٣الرازي، مختار الصحاح، بیروت، مكتبة لبنان،  )١(
سـن، دار الطلیعـة، بیـروت، میشیل دانكن، معجم علم االجتماع، ترجمة د. إحسان محمـد الح )٢(

 .١٤٠، ص١٩٨٠
د. إحســــان محمــــد الحســــن، موســــوعة علــــم االجتمــــاع، الــــدار العربیــــة للموســــوعات، بیــــروت،  )٣(

 .٣٩٠، ص١٩٩٩
(4) Emovys. Bugardas, Sociology, Third edition, New York, The 
Macmlian, Company, 1950, P.57. 
(5) Wester Mark, E. A, "short history of Margie and the family", London, 
London, 1926, P.45. 
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وهــي لیسـت منفصـلة عــن  ، والعائلـة هـي كتلــة اجتماعیـة صـلدة فــي قلـب األمـة
بــل هــي متصــلة بــأوثق الصــالت مــع المنظمــات االجتماعیــة  ، غیرهــا فــي جســم األمــة

نـــــوادي والمؤسســـــات األخـــــرى كصـــــلتها بالمـــــدارس والمعاهـــــد والمصـــــانع والجوامـــــع وال
والمجتمع الكبیر المسؤول تجـاه العائلـة ولـه صـالت  كافة ت األخرىالهیئااالجتماعیة و 

 .)١(وعالقات وثیقة معها
ـــة مـــن أمـــا العـــالم اوجبـــرن وتمكـــوف: فقـــد عرّ  ـــة (بأنهـــا رابطـــة اجتماعی ـــا العائل ف

زوجــین بمفردهمــا أو مــع أطفالهمــا أو مــن زوج بمفــرده أو زوجــة بمفردهــا مــع أطفالهــا 
أن یشـتركوا فـي معیشـة  مـن والبـد ،األجداد واألحفادواألسرة قد تضم أشخاصًا آخرین ك

 .)٢(واحدة مع الزوجین وأطفالهما
 -فقد عرف العائلة: (Fredrik Lebly)أما فردریك لیبالي 

بأنها من الوحدات األساسیة للحیاة االجتماعیة لما تقوم بـه مـن وظـائف حیویـة 
 .)٣(المحیطة بها ألفرادها كما أن أسلوب حیاتها یتأثر بالعوامل اإلیكولوجیة

وحـــدة بنائیـــة تتكـــون  فهـــي -:Makeferحســـب (مـــاكیفر) بأمـــا تعریـــف العائلـــة 
من رجل وامرأة یربطهما عالقة زوجیة متماسكة مع األطفال واألقـارب ویكـون وجودهـا 
قــائم علــى الــدوافع الغریزیــة والمصــالح المتبادلــة والشــعور المشــترك الــذي یتناســب مــع 

 .)٤(أفرادها ومنتسبیها
 
 -هناك عدة أنواع للعائلة منها:و 
 :Nuclear Familyالعائلة النوویة  -١

، ٢٠٠١، ١د. محمـــود صـــفوح األخـــرس، علـــم اجتمـــاع العائلـــة، منشـــورات جامعـــة بغـــداد، ط )١(
 .٩ص

(2) Ogburn, W. and Nimkoff, M. A., "Handbook of sociology", New 
York, 1967, P.488. 

 .١٨٧، صمیشیل دنكن، معجم علم االجتماع، مصدر سابق )٣(
(4) Maclver, R. and C Page "Society" the Macmilon, London, 1962, 
P.238. 
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العائلــة النوویــة هــي اصــطالح اســتعمله البروفســور (روبــرت مكــایفر) فــي كتابــه 
المجتمع، ویعني به العائلـة الصـغیرة الحجـم الـذي یتكـون مـن الـزوج والزوجـة واألطفـال 

ــــة النوویــــ ة فــــي المجتمعــــات الحضــــریة الــــذین یعیشــــون فــــي بیــــت واحــــد. وتوجــــد العائل
وفــي البیئــات المهنیــة والمتوســطة. وعالقــة الــزوج مــع زوجتــه فــي العائلــة  ، والصــناعیة

یتــولى األبــوان العنایــة بهــم ورعــایتهم فالنوویــة تكــون قویــة أمــا األطفــال فــي هــذه العائلــة 
 .)١(بصورة كبیرة

 
 :Extended Familyالعائلة الممتدة  -٢

ح اســتعمله البروفسـور (روبــرت مكـایفر) فــي كتابــه العائلـة الممتــدة هـي اصــطال
المجتمــع، ویعنــي بــه العائلــة الكبیــرة الحجــم والتــي تتكــون مــن الــزوج والزوجــة واألطفــال 
واألقارب الـذین یعیشـون جمیعـًا فـي بیـت واحـد، وتوجـد العائلـة الممتـدة فـي المجتمعـات 

یـــة. كمـــا أنهـــا تتـــوفر فـــي الزراعیـــة والقرویـــة وفـــي المجتمعـــات المحلیـــة العشـــائریة والقبل
البیئات االجتماعیة العمالیة والفالحیـة. وقـد تسـمى أیضـًا (بالعائلـة األبویـة) التـي یخـیم 
علیهـــا الجـــو الـــدكتاتوري. فـــاألب یحتـــل منزلـــة اجتماعیـــة أعلـــى بكثیـــر مـــن منزلـــة األم 

 .)٢(وینفرد في اتخاذ اإلجراءات والقرارات التي تتعلق بمستقبل العائلة
 -:أّنهاالتعریف اإلجرائي للعائلة  وبذلك یكون

(وحــدة اجتماعیــة تتكــون مــن األب واألم واألبنــاء تــربطهم روابــط قویــة أساســها 
األهداف والمصالح المشتركة، وهي خلیة أساسـیة مـن خالیـا المجتمـع تتـأثر بـالظروف 

 )  االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة المحیطة بالمجتمع
 

 :"migration"الهجرة  -٣

عبــد الهــادي الجــوهي، قــاموس علــم االجتمــاع، ت.د، محمــد عــاطف غیــث، الهیئــة المصــریة،  )١(
 .٤٤٣، ص١٩٧٩

 .٤٤٢عبد الهادي الجوهي، قاموس علم االجتماع، مصدر سابق، ص )٢(
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قــد تعــددت تعاریفهــا ، و  الهجــرة مــن أعقــد الظــواهر االجتماعیــة المعاصــرة تعــد
واختلفــــت وجهــــات النظــــر حــــول أبعادهــــا وشــــروطها وأســــباب نشــــوئها والقــــوانین التــــي 

 تحكمها.
والهجرة في اللغة العربیة من الفعـل هجـر، ویعنـي الهجـر: ضـد الوصـل. هجـره 

ذا تركته وأغفلتـه، والهجـرة: الخـروج یهجره هجرًا وهجرانًا، یقال: هجرت الشيء هجرًا، إ
 .)١(من أرض إلى أرض

وعرفــت الهجــرة الســكانیة بأنهــا التغیــر الــدائم لمكــان اإلقامــة مــن بیئــة إلــى بیئــة 
 .)٢(أخرى بقصد االستقرار في البیئة الجدیدة

وقــد اســتعمل لفــظ هجــرة فــي العلــوم االجتماعیــة للداللــة علــى تحركــات جغرافیــة 
نــــاك هجــــرة داخلیــــة وأخــــرى خارجیــــة وهجــــرة اختیاریــــة وأخــــرى ألفــــراد أو جماعــــات، وه

الدولیـة للهجـرة وضـع تعـاریف  أةقهریة، وهجرة كاملـة وأخـرى ناقصـة، وقـد حاولـت الهیـ
مكــن المقارنــة اإلحصــائیة بــین الهجــرة إلــى الــداخل یقــة لهــذه األنــواع المختلفــة حتــى یدق

 .)٣(والهجرة إلى الخارج
نتقــال الجغرافــي أو المكــاني المتضــمن تغیــر وتعــرف (الهجــرة) بأنهــا نــوع مــن اال

دائــم لمحــل اإلقامــة االعتیــادي بــین وحــدة جغرافیــة وأخــرى، وبمــا أن بعــض أنــواع تغیــر 
وال تتضـــمن تغیــــرات فــــي محــــل اإلقامـــة االعتیــــادي لهــــذا فهــــي ، محـــل الســــكن مؤقتــــة 

تســـتبعد عـــادة مـــن الهجـــرة، وهـــي ال تشـــمل حركـــات الســـكان الرحـــل والهجـــرة الموســـمیة 
تبــدیل محــل الســكن والــذهاب واإلیــاب للعمــل والــزوار والســائحون وذلــك لعــدم حصــول و 

 .)٤(تغیر محل السكن
 -أما تعریف الهجرة في إطار القانون الدولي:

-١١٠، بــدون ســنة، ص١، الــدار المصــریة للتــألیف والترجمــة، جـــابــن منظــور، لســان العــرب )١(
١١٧. 

د. إحســــان محمــــد الحســــن، موســــوعة علــــم االجتمــــاع، الــــدار العربیــــة للموســــوعات، بیــــروت،  )٢(
 .٤٥٣، ص١٩٩٩

 .٩٦، ص١٩٧٥نخبة من األساتذة المصریة، معجم العلوم االجتماعیة، الهیئة المصریة،  )٣(
 .١٦٩، ص١٩٨٥لم الدیمغرافیة، مطبعة جامعة الموصل، د. یونس حمادي، مبادئ ع )٤(
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 .)١(عملیة انتقال األفراد من الدولة إلى أخرى بقصد اإلقامة الدائمة فیها فهي
ي یتــرك وطنــه ) أن الشــخص الــذWilliam Petersonیقــول (ویلیــام بیترســن 

الشخص الـذي  في حین (Migrant)مهاجرًا  دإلى وطن آخر ویقیم فیه بقیة حیاته یع
 .)٢(یذهب إلى مدینة مجاورة أو قریبة ویمضي فیها بعض الساعات یعد مجرد زائر

كما عرفـت (الهجـرة)، بأنهـا نـوع مـن انتقـال األفـراد بصـورة دائمـة أو مؤقتـة إلـى 
العــیش، وقــد تكــون هــذه األمــاكن داخــل حــدود البلــد أو  األمــاكن التــي تتــوفر فیهــا ســبل

 .)٣(خارجه وتتم الهجرة بإرادة الفرد أو الجماعة أو بغیر إرادتهم
(عملیـــة التحـــرك ســـواء عبـــر  اّنهـــا -حســـب معجـــم الهجـــرة:بویمكـــن أن نعـــرف الهجـــرة 

الحدود الدولیة، أو داخل الدولة، فهي حركة انتقال سكانیة تشمل أي نـوع مـن حركـات 
لشــــعب، أیــــًا كــــان طولهــــا، تكوینهــــا أو أســــبابها، تشــــمل هجــــرة الالجئــــین، األشــــخاص ا

 .)٤(ن عن عائالتهم)ین، المتفككیالمشرد
كثیـــر مـــن البـــاحثین وعلمـــاء االجتمـــاع مـــن أمثـــال (جلیفـــر جنســـون) و ویعتقـــد 

(دیفید هیر) أن الهجرة بوجه عام تتبعه من المنـاطق الضـعیفة اقتصـادیًا إلـى المنـاطق 
ــــد ــــع المهــــاجرون بفــــرص العمــــل الممنوحــــة لهــــم، فضــــًال عــــن أو ال ــــة، إذ یتمت ول الغنی

 .)٥(الجماعات التي تهاجر بدوافع دینیة أو سیاسیة
معظــم الهجــرات الحدیثــة تــتم بــدوافع وعوامــل طــاردة یصــعب  إنویمكــن القــول 

فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالحروب  الســـــیماالتغلـــــب علیهـــــا مـــــن المـــــواطن األصـــــلیة للمهـــــاجرین، و 
واالحـــتالل، كمـــا حـــدث بالنســـبة للفلســـطینیین حینمـــا احتلـــت أرضـــهم، ومـــا یحـــدث فـــي 

 .٦٧المنظمة الدولیة للهجرة، معجم الهجرة، القاهرة، بدون سنة، ص )١(
، ١مجموعة مـن المـؤلفین، دراسـات فـي المجتمـع العربـي المعاصـر، تحریـر األسـتاذ زكریـا، ط )٢(

 .٤٦، ص١٩٩٩مطبعة األهالي، دمشق، سوریا، 
، الهجــرة مــن الریــف إلــى المــدن، دار النهضــة للطباعــة والنشــر، بیــروت، عبــد القــادر القصــیر )٣(

 .١٠٦-١٠٥، ص١٩٩٢
 .٦٩المنظمة الدولیة للهجرة، معجم الهجرة، مصدر سابق، ص )٤(
، ١٩٨١د. إحســــان محمــــد الحســــن، التصــــنع وتغیــــر المجتمــــع، دار الرشــــید للنشــــر، بغــــداد،  )٥(

 .٧٠ص
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بعــض دول القــارة األفریقیــة مــن نزاعــات وحــروب، وكــذلك مــا رافــق االحــتالل األمریكــي 
للعراق وتعرض العدید من مدن العراق إلى الهجمات العنیفة بمختلف األسـلحة الفتاكـة 

مختلفــة  یتضــح أن مفهــوم الهجــرة یحمــل معــانيَ  ) مــن ذلــك٩/٤/٢٠٠٣الحدیثــة فــي (
ومعقـــدة تتـــداخل فـــي الجوانـــب السوســـیولوجیة واالنثروبولوجیـــة واالقتصـــادیة والسیاســـیة 
والنفســیة. بحیــث تصــبح دراســة هــذا المفهــوم ذات مــداخل متعــددة ال یمكــن إهمــال أي 

 منها بغیة الوصول إلى فهم هذه الظاهرة المترابطة.
دي الهجرة إلى التحضر، والتحضـر هـو عملیـة اجتماعیـة یقـوم بهـا الفـرد فقد تؤ 

باالنتقــال مــن الریــف إلــى المدینــة والتكیــف والتطبــع بــأخالق وعــادات وســلوكیات أبنــاء 
المدن وتقبل أسلوب الحیاة وأنماط العالقات االجتماعیـة الموجـودة فیهـا والخضـوع إلـى 

 .)١(قوانین وأنظمة مؤسساتها
ء االجتمـــاع فـــي نظریـــاتهم ظـــاهرة الهجـــرة وتناولوهـــا بالتحلیـــل وقـــد بحـــث علمـــا

والتفسیر بكل أبعادها وأنماطها المختلفة الفردیة والجماعیة، المؤقتـة والدائمـة، الداخلیـة 
الهجــرة الداخلیــة والخارجیــة) فــي والخارجیــة، فضــًال عــن الهجــرات المعاكســة وتشــترك (

 .)٢(الحوافز االقتصادیة واالجتماعیة كثیر من المحددات واألحكام والسیما في حالة
 
 
 

 -على اقسام هي : حیث یمكن تقسیم الهجرة 
 :Internal Migrationالهجرة الداخلیة  -أ

شــیر هــذا النــوع مــن الهجــرات إلــى یُ . )٣(وهــي هجــرة النــاس داخــل حــدود الدولــة
كـون الحركات السكانیة داخل حدود الدولة أو اإلقلیم وهي تحـدث عـادة بـین منطقتـین ی

 .٤٩فیة، مصدر سابق، صد. یونس حمادي، مبادئ علم الدیمغرا )١(
 .٧، ص١٩٩٨د. ریاض عواد، هجرة العقول، بیروت، لبنان،  )٢(
، حجر للطباعة والنشـر، ١أمینة علي كاظم، السكان والعمالة الوافدة في المجتمع القطري، ط )٣(

 .١٠٦، ص١٩٩١القاهرة، 
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أحــــدهما مزدحمــــًا بالســــكان وفیــــه عوامــــل طــــاردة، والثــــاني أقــــل ازدحامــــًا وفیــــه عوامــــل 
 .)١(جاذبة

 
 :External Migrationالهجرة الخارجیة  -ب

وهي انتقال الناس من دولة إلى أخرى، فیشمل هذا النوع من الهجرات االنتقـال 
االنتقـال الجغرافـي  السكاني من دولة إلى دولـة مجـاورة أو مـن قـارة إلـى أخـرى، ویكـون

عبــر الحــدود السیاســیة بقصــد االســتقرار الــدائم فــي المهجــر أو قــد یكــون مؤقتــًا لــبعض 
مــوطنهم بعــد تكــوین ثــروة تســاعدهم علــى العــیش الــى عــودوا ی أنالمهــاجرین مــا یلبثــون 

 .)٢(في مستوى أعلى عما كانوا علیه قبل الهجرة
 

 :Optional Migrationالهجرة االختیاریة  -جـ
وهـــي مـــن ه هـــي انتقـــال الشـــخص مـــن مكـــان إلـــى آخـــر واختیـــار طریقـــة عیشـــو 

) مــن اتفاقیــة األمــم المتحــدة لحقــوق ١٣إحــدى بنــود حقــوق اإلنســان، كمــا ورد فــي بنــد (
اإلنســـان (أن كـــل شـــخص حـــر فـــي انتقالـــه واختیـــار المكـــان المناســـب لـــه للعـــیش فیـــه 

 .)٣(ضمن حدود أي دولة)
یة واالجتماعیـــة والسیاســـیة دورًا فـــي هـــذا وتلعـــب العوامـــل الطبیعیـــة واالقتصـــاد

 النوع من الهجرة.
 

 :Compulsory Migrationالهجرة القسریة واالضطراریة   -ء
ضـــغط االیكولـــوجي فقـــط، وٕانمـــا قـــد ال تقتصـــر العوامـــل الدافعـــة للهجـــرة علـــى ال

هم الدولة أو المؤسسات االجتماعیة األخرى في هـذه العملیـة، ومـن المفیـد أن نفـرق ُتس
ن الهجرة القسریة، حیث ال یملك األشخاص المعنیون أیة سلطة في اتخـاذ القـرار أو بی

 .١٠٨أمینة علي كاظم، مصدر سابق، ص )١(
 .٥٢لمجتمع العربي المعاصر، مصدر سابق، صمجموعة من المؤلفین، دراسات في ا )٢(
عـــارف قوربـــاني، الهجـــرة والترحیـــل، أســـبابها وآثارهـــا، مـــن منشـــورات مركـــز الثقافـــة واإلعـــالم،  )٣(

 .٢٧، ص٢٠٠١، مطبعة هادار، ١٨العدد 
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ـــى  البقـــاء، والهجـــرة االضـــطراریة، حیـــث یملكـــون مثـــل هـــذه الســـلطة ولكـــنهم یمیلـــون إل
الهجــرة فــي ســبیل تحاشــي كثیــر مــن األضــرار والمخــاطر التــي قــد تترتــب علــى اتخــاذ 

 .)١(القرار بالبقاء
ریة هـو اضـطرار األفـراد إلـى تـرك بالدهـم نتیجـة أحـداث وبما أن الهجرات القس

طبیعیــة قــاهرة كالجفــاف أو الطوفــان أو غیرهــا إال أن تــرك المهــاجر لــبالده مــن حیــث 
 .)٢(الموعد والمستقر الجدید یترك له تحدیده

وهذا ما حدث للعراقیین المهجرین سواء خـارج القطـر أو داخلـه. أمـا فـي مدینـة 
بیــر مــن التهجیــر إلــى مختلــف المــدن والمحافظــات. والهجــرة بغــداد فكــان لهــا نصــیب ك

المعاكسة التي حـدثت إلـى مختلـف محافظـات القطـر وشـملت مختلـف شـرائح المجتمـع 
 من أكراد وعرب وتركمان ومن مختلف المذاهب.

 
 
 
 
 

 -:تتضمن االتين األسباب التي ساعدت على هذا النوع من التهجیر او 
 -العملیات العسكریة: -أ

تعرضـت لهـا بعــض لتهجیـر الـذي حصـل نتیجـة لألعمــال العسـكریة التـي وهـو ا
منطقــة  الــىأو  ممســقط رأسـه الــىمعظــم ســاكنیها كـل طلبــًا لألمـان  المنـاطق فقــد غـادر

 .)٣(بدیلة عنها
 -هو:فأما النوع اآلخر من التهجیر  -ب

د. حسین عبد الحمید احمد شوان، دور المتغیرات االجتماعیة في التنمیة الحضـریة، المكتـب  )١(
 .١٠٧، ص١٩٨٨دیث، اإلسكندریة، الجامعي الح

 .٥٦، ص١٩٨٦محمد الغریب، سوسیولوجیا السكان، القاهرة،  )٢(
 .١٦، ص٢٠٠٨تقریر وزارة الهجرة والمهجرین، اإلصدار الثمن،  )٣(
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بعـد االحـتالل، حیـث تركـوا منـازلهم  الحاصـلالذي حصل نتیجة التوتر األمنـي 
وا إلــى محافظــات أخــرى نتیجــة للتــوتر األمنــي فــي بغــداد والمحافظــات األخــرى وهــاجر 

دائــرة الهجــرة والمهجــرین  بعــد حــل عــدد مــن الــوزارات وتشــیر اإلحصــاءات الرســمیة مــن
 .)١() عائلة٩٠٧٣١العوائل النازحة في مدینة بغداد بلغت ( أن عدد

 
 -أما التعریف اإلجرائي للهجرة:

لعائلـة أو جمـیعهم مـن مجتمـع إلـى آخـر سـواء أكـان (هي انتقال بعض األفراد ا
ذلــك المجتمــع داخــل الــوطن الواحــد، كــالهجرة بــین المحافظــات أم كــان خــارج الــوطن، 

 بنــاء العائلــة فــيولهــذا االنتقــال تبعــات مادیــة ومعنویــة تــؤثر فــي البنــاء االجتمــاعي، أو 
 .ووظائفها
 

 :Forced Immigrationالتهجیر القسري  -٤
الـــدول القومیـــة إلـــى تهجیـــر بعـــض الفئـــات الســـكانیة التـــي تعـــد  قـــد تلجـــأ بعـــض

 .)٢(خطرة على وجودها وكیانها من موطنها إلى موطن آخر أو داخل الدولة القومیة
مــا عــدا حركــات الســیاحة،  ، كــل حركــة مــن خــالل الحــدود دحیــث یمكــن أن نعــ

رة مـــدة ســـنة أو أكثـــر فتحســـب هجـــصـــاءات الهجـــرة. وٕاذا كانـــت الحركـــة تـــدخل فـــي إح
 .)٣(مؤقتة عددائمة وٕان كانت أقل من سنة ت

أمــا االجتمــاعیون فــإنهم یــرون أن الهجــرة هــي انتقــال األفــراد مــن النــاس بصــورة 
دائمة أو مؤقتة، إلى األماكن التي توفر سـبل الكسـب والعـیش وقـد تكـون تلـك األمـاكن 

رادة الفــرد أو داخــل حــدود بلــد واحــد، أو خــارج حــدود البلــد. وتــتم هــذه العملیــة إجمــاًال بــإ

فیصل محمد علیوي، التهجیر القسري وآثاره االجتماعیة على األسر المهاجرة، جامعة بغداد،  )١(
 .١١٢، ص٢٠٠٨یر، كلیة اآلداب، رسالة ماجست

، الكویـــت، ١د. عـــادل مختـــار الهـــواري، التغیـــر االجتمـــاعي والتنمیـــة فـــي الـــوطن العربـــي، ط )٢(
 .٢٢٤، ص١٩٨٨مكتبة الفالح، 

، ١٩٦٠عبــد المــنعم الشــافعي، مــذكرات فــي إحصــاءات الهجــرة، المركــز الــدیمغرافي، القــاهرة،  )٣(
 .١٠٥ص
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الجماعــة، أو بغیــر إرادتهــم بــل إنمــا اضــطرارهم إلــى ذلــك أو لهــدف خططــه المجتمــع، 
فالمهــاجر إذن هــو الشــخص الــذي ینتقــل إلــى بلــد لیقــیم فیــه. ولیعــیش فیــه مــن عملــه. 

 .)١(هِ والسبب األساسي للهجرة هو رغبة اإلنسان في تحسن حاله ومستوى معیش
الشــعب العراقــي فــي تهجیــر هــذه العوائــل مــن  أن الهجــرة التــي تعــرض لهــا أبنــاء

العامــل  لــیسمنــاطق ســكناها إلــى منــاطق أخــرى تكمــن وراءهــا أســباب ودوافــع متعــددة. 
بــه جماعــات  الــذي تقــومبــل كــان الســبب السیاســي والعنــف المــنظم ، االقتصــادي فقــط 

 .)٢(إلى مناطق أخرى حسب الدین والطائفة مسلحة لتهجیر العوائل
األشـخاص أو مجموعـة مـن األشـخاص  هـمف -ازحون داخلیًا:أما األشخاص الن

الــــذین یــــتم إجبــــارهم علــــى دفعهــــم إلــــى الهــــرب أو تــــرك منــــازلهم أو أمــــاكن اســــتقرارهم 
حــاالت انتشــار العنــف أو الكــوارث التــي یتســبب و زاع مســلح لنــالمتــوطنین فیهــا، نتیجــة 

 .)٣(فیها البشر
ركـة هجـرة یتـوافر فیهـا مصطلح عام مستخدم لوصـف حف -أما الهجرة القسریة:

عنصر الضغط واإلجبار، بما في ذلك التهدید للحیاة والرزق، سواء ناشئة عن أسـباب 
طبیعیــــة أو بســــبب التــــدخل البشــــري مثــــل حركــــات المهــــاجرین واألشــــخاص المشــــردین 

 .)٤(بسبب الكوارث الطبیعیة أو البیئة، أو الحروب
 

 -أما التعریف اإلجرائي للتهجیر القسري هو:
أو یكرهـوا علـى تـرك منـازلهم وتغییـر محـل  ، جبر الشـخص أو األشـخاصأن ی

المعتـــرف بهـــا، أو داخلهـــا للحصـــول  مأو النـــزوح خـــارج حـــدود بلــده، إقــامتهم المعتـــادة 
ــــى المــــالذ اآلمــــن الــــذي فقــــد ــــي منــــزلهو عل األصــــلي. بســــبب العنــــف الطــــائفي أو  مه ف
 السیاسات والقرارات الحكومیة.

 .١٠، ص١٩٩٢إلى المدن، دار النهضة، د. عبد القادر القصیر، الهجرة من الریف  )١(
 .٨٠المنظمة الدولیة للهجرة، معجم الهجرة، القاهرة، بدون سنة طبع، ص )٢(
 .٨٢المنظمة الدولیة للهجرة، معجم الهجرة، القاهرة، بدون سنة، ص )٣(
، ١٩٨٦، المملكة العربیة السـعودیة، دار العلـم، ١د. محمد الجوهري، التنمیة االجتماعیة، ط )٤(

 .٢١٣ص
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 :Unemploymentالبطالة  -٥

 ،مازالــت قیمــة اإلنســان تقــاس عنــد كثیــر مــن األشــخاص بمــا جمــع مــن أمــوال
 یفــــة متجــــاهلین علمــــه وثقافتــــه وذكــــاؤهوبمــــا حصــــل مــــن ثــــروات ومقومــــات للحیــــاة الره

 ومتجــاهلین الظــروف االقتصــادیة التــي أحاطــت ببیئتــه. علــى الــرغم مــن أنــه  ، وأخالقــه
وقلـة الـدخل ، وعجـز المیزانیـات  ، غیر أن الظروف واألقدارعالیة یحمل مؤهالت قد 

 .)١(والحروب جعلت شغله الشاغل البحث عن العمل
 .)٢(والبطالة ظاهرة معقدة وتعریفها وتحدیدها یظهر صعوبات عدیدة
علــى الوجــه هــو فأمــا التعریــف الــذي أوصــى بــه المــؤتمر الــدولي الثــامن للبطالــة 

 -اآلتي:
األشــخاص الـــذین فــوق ســـن األشــخاص الــذین هـــم فــي حالـــة بطالــة یتكونــون مـــن  -١

 -یدخلون في أحد األنماط اآلتیة:-وفي یوم معین أو أسبوع معین ، معینة
معینـة  مـدةاألشخاص المتاحون للعمل "باستثناء المصـابین بوعكـات بسـیطة خـالل  -أ

أو یكـــون  ، ویبحثـــون عـــن العمـــل لقـــاء أجـــر أو ربـــح مـــن الـــذین لـــم یســـبق لهـــم العمـــل
 لین "مثًال" أصحاب أعمال سابقون... الخ".مستواهم من غیر مستوى العام

 مـــن وأصـــبحوا ،العمـــال المتـــاحون للعمـــل الـــذین انتهـــت عقـــودهم أو أوقفـــت مؤقتـــاً  -ب
 .)٣(دون وظائف ویبحثون عن العمل لقاء أجر أو ربح

وقد تعرف البطالة بمفهومها العام بأنها تعني "وجود جزء من العمـال والـراغبین 
ؤهم خــــارج قــــوة العمــــل الفاعلـــة عــــاطلین عــــن العمــــل". فـــي العمــــل دون عمــــل، أي بقـــا

وتعــرف أیضــًا بأنهــا "الحالــة التــي یكــون فیهــا النــاس قــادرین علــى العمــل ویبحثــون عنــه 
 .)٤(ولم یجدوه"

 االنترنیت في البطالة، غول یهدد المجتمعات العربیة، جریدة البیان، دولة اإلمارات. )١(
 .١٧٠، ص١٩٨٩حسن علي حسن، المجتمع الریفي الحضري، اإلسكندریة،  )٢(
 .١٧٢حسن علي حسن، المجتمع الریفي الحضري، مصدر سابق، ص )٣(
، ١٩٩١ت االجتماعیـــة، جامعـــة بغـــداد، د. معـــن خلیـــل، د. عبـــد اللطیـــف العـــاني، المشـــكال )٤(

 .٢٣٦ص
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والبطالـة "أن یكـون الفـرد فـي سـن العمــل وقـادرًا علیـه جسـمیًا وعقلیـًا وراغبـًا فــي 
علـــى الـــرغم مـــن احتیاجـــه إلـــى  أدائـــه ویبحـــث عنـــه وال یجـــده ممـــا یترتـــب علیـــه تعطلـــه

 .)١(فرت له فرص العملااألجر الذي یتقاضاه إذا ما تو 
فهنـــاك مـــا یســـمى بالبطالـــة الوقتیـــة أو البطالـــة  ، وتتخـــذ البطالـــة صـــورًا عدیـــدة

 .)٢(االحتكاكیة والبطالة الدوریة، والموسمیة والقسریة
 

 -والتعریف اإلجرائي للبطالة ألغراض هذه الدراسة هو:
ك األشــخاص المنتمــون إلــى قــوة العمــل ولكــنهم ســرحوا منــه بقــرار مــن هــم أولئــ

المحتل أو ممن هم في سن العمل والراغبین فیه والقادرین علیه والباحثین عنه ولكـنهم 
 ال یجدونه نتیجة ظروف خاصة بالمجتمع واالحتالل.

 

 .٣٧٨، ص٢٠٠٢، بیت الحكمة، بغداد، ١د. منصور الراوي، سكان الوطن العربي، جـ )١(
 .٣٧٩د. منصور الراوي، سكان الوطن العربي، مصدر سابق، ص )٢(
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 الفصل الثاني
 الهجرة

 
 نبذة تاریخیة في الهجرة. -المبحث األول:
 نظریات الهجرة. -المبحث الثاني:
 عوامل الهجرة. -المبحث الثالث:

 عوامل اقتصادیة. -أوًال:
 عوامل اجتماعیة -ثانیًا:
 عوامل سیاسیة. -ثالثًا:

 

 
 
 
 



 -٢٤ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

 الفصل الثاني
 "الهجرة"

 تمهید:
ـــاریخ البشـــري بمراحـــل تطـــور  ـــة مـــر الت ـــى شـــكل نقـــالت نوعی ســـلبیٍة وأخـــرى عل

اختزلت حقبـًا زمنیـة تحمـل موروثـًا تاریخیـًا متراكمـًا عبـر انعطافـة تاریخیـة، إلـى أطـالل 
ـــات تغیـــر تحتمهـــا طبیعـــة حـــذف أمندرســـة لیشـــكل  ـــى وفـــق معطی نموذجـــًا حضـــاریًا عل

 .)١(المرحلة
فــي ئیــة ومثلــت مرحلــة التطــور الســلبیة الحركــة الطبیعیــة لنمــو المجتمعــات البدا

مثلـــت مرحلـــة التطـــور اإلیجابیـــة فـــي المجتمعـــات بعثـــة األنبیـــاء والرســـل (علـــیهم حـــین 
وأخــرى محــاولین انتشــال هــذه المجتمعــات مــن  مــدةالســالم)، الــذین كــانوا یظهــرون بــین 

الحیاة السلبیة التي كانت تفتقر إلـى مقومـات العـیش الطبیعـي للبشـر. وقـد القـت دعـوة 
ــًا شــدیدًا ومق فاستشــهد العشــرات  ، اومــة عنیفــة شــكلت خطــرًا علــى حیــاتهماألنبیــاء عنت

فكانــت الهجــرة إحــدى الوســائل الدفاعیــة التــي ، وذبحــوا بــأعنف الطــرق ، مــنهم وعــذبوا 
لجأ إلیها األنبیاء للحفاظ على حیاتهم وحیاة أتباعهم أوًال، ثـم تـوفیر منطلـق آمـن لنشـر 

 .)٢(دعواتهم اإلصالحیة
ت كـــل العصـــور البشـــریة وقـــد أدت نتائجهـــا إلـــى الهجـــرة هـــي ُســـنة حیاتیـــة رافقـــ

ثـــورات إصـــالحیة وتغیـــرات جوهریـــة فـــي المجتمعـــات المنحرفـــة واســـتحدثت مجتمعـــات 
ـــنفس  جدیـــدة وتـــم إعمـــار األرض وٕاصـــالحها. وهكـــذا بقیـــت هـــذه الُســـنة تتأصـــل فـــي ال
البشــــــریة التــــــي ظلــــــت تواقــــــة إلــــــى اكتشــــــاف العــــــالم الجدیــــــد عبــــــر الــــــرحالت الفردیــــــة 

 .)٣(والجماعیة

 .٢٩٤، ص٢٠٠١، ١د. محمد عابد الجابري، العقل األخالقي العربي، بیروت، ط )١(
   ، ١٩٨٧، مطبعة الفیصل، الكویت، ١د. حسن أبو غدة، رسائل إلى المسلم المعاصر، ط )٢(

 .٣٢ص     
 .٣٣د. حسن أبو غدة، رسائل إلى المسلم المعاصر، مصدر سابق، ص )٣(
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أما المشكلة الكبیرة التي یعاني منها المجتمع اإلسالمي فهي الهجرة إلى العـالم 
الغربي ألسباب سیاسـیة واقتصـادیة ونتیجـة للكـوارث والحـروب واالضـطهاد التـي غالبـًا 

كثیـــرون إلــى تــرك بلـــدانهم واإلقامــة فــي أوربـــا تعصــف بـــالبالد اإلســالمیة فیضــطر  مــا
ن وضـــعهم االقتصـــادي أو طلـــب اللجـــوء السیاســـي فـــي وأمریكـــا واســـترالیا طلبـــًا لتحســـی

 البلدان التي تمنحهم حق اإلقامة فیها.
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 المبحث األول
 "نبذة تاریخیة عن الهجرة"

الهجــرة هـــي ظــاهرة اجتماعیـــة تاریخیــة قدیمـــة فــي هـــذا الكــون حیـــث تعــود إلـــى 
مـا فحینة المراحل البدائیة لحیاة اإلنسان ولكن أنماط الهجرة تغیرت بتغیر أسـلوب الحیـا

كــان اإلنســان یبحــث عــن فریســته أصــبح ینتقــل باســتمرار مــن مكــان إلــى آخــر لصـــید 
الحیوانــات ولكــن بقــاؤه لــم یظــل فــي بقعــة واحــدة مــن األرض بــل كــان یبحــث دائمــًا عــن 
المناطق التي یعلم بوجود عدد أكبر من الحیوانات فیها وبمقـدوره اصـطیادها أكثـر مـن 

 غیرها.
نیة فـي تلـك الحقبـة بمجموعـة مـن الخصـائص التـي حیث اتسمت الحركة السـكا

تشــیر أغلبهــا إلــى افتقارهــا إلــى عنصــر اإلرادة وعــدم خضــوعها ألي شــكل مــن أشــكال 
الســیطرة فضــًال عــن كونهــا غیــر محــدودة الجهــة واالتجــاه وافتقارهــا إلــى القــرار المســبق 

كل وعـــدم تحدیـــد األفـــق الزمنـــي لالســـتقرار فضـــًال عـــن أنهـــا كانـــت تحـــدث بعنـــف وبشـــ
. وكانـت تلـك الحركـات المصـدر األساسـي للتجمعـات السـكانیة فـي مواجهــة )١(جمـاعي

المخـــاطر الطبیعیـــة أو للـــدفاع عـــن الـــنفس ضـــد الجماعـــات البشـــریة األخـــرى أو ضـــد 
وكانــت هــذه الهجــرة العامـل الــرئیس فــي تشــكل األجنــاس البشــریة ، الحیوانـات الضــاریة 

كســاء. وتمتــاز هــذه الحركــات بأنهــا كانــت والوســیلة الوحیــدة للحصــول علــى الغــذاء وال
اضــــــطراریة أو قســـــــریة وكانـــــــت محكومـــــــة بالعوامــــــل الطبیعیـــــــة والظـــــــروف الخارجیـــــــة 

 .)٢(القاسیة
فكـر بالزراعــة  حینمـابهـذا عـاش اإلنسـان مهـاجرًا فـي بدایــة حیاتـه ولكنـه اسـتقر 

وبهـــذا دخـــل اإلنســـان مرحلـــة جدیـــدة فـــي حیاتـــه ، وأصـــبح یراقـــب محاصـــیله الزراعیـــة 
الرغم مـــن اســـتقراره النســـبي إال أن الهجـــرة بقیـــت مالزمـــة لـــه وهـــي هجـــرة إلـــى الـــتالل بـــ

والكهـوف واألراضـي الصـالحة وبهـدف تبــادل منتوجـات الزراعیـة عـن طریـق المقایضــة 

 .٣٥، ص١٩٨٩، ١٤د. منصور الراوي، مجلة النفط والتنمیة، بغداد، العدد  )١(
، الســــنة ٣٦جعفــــر القریشــــي، الهجــــرة والمهــــاجرون، تحــــدیات وضــــغوط، مجلــــة النبــــأ، العــــدد  )٢(

 .٥٢، ص٢٠٠٤الخامسة، 

                                      



 -٢٧ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

حیــــث أصــــبحت الهجــــرة ظــــاهرة بــــارزة فــــي الوجــــود وتحولــــت إلــــى الهجــــرة بــــین الریــــف 
دن وازدحمــت بالســكان حیــث رســمت والمــدن. أمــا فــي مرحلــة المدینــة حینمــا أنشــئت المــ

للدولة حـدودها. لـذا هـاجر الرسـول (ص) والمسـلمون إلـى المدینـة المنـورة بعـد المـؤامرة 
التي خططها المأل من مشركي مكة إذ كانت تلك الهجرة في سبیل (اهللا تعـالى) لحفـظ 

 .)١(النفس ونشر الدین
ني االســـتعماري أمـــا الحركـــات الســـكانیة فـــي أوربـــا فقـــد اتســـمت بالطـــابع العـــدوا

متذرعـــة بـــذرائع دینیـــة تبشـــیریة كحملـــة أوربـــا العدوانیـــة علـــى العـــالم العربـــي اإلســـالمي 
وحمــالت االســـتعمار الفرنســـي واإلیطـــالي واإلنكلیـــزي واأللمـــاني علـــى مـــدى قـــرنین مـــن 
الــزمن وٕان قامــت بشــكل حمــالت تبشــیریة دینیــة علــى بعــض األقطــار العربیــة كســوریا 

انهـــا اســـتهدفت وتـــونس وحـــین قامـــت الحـــروب الصـــلیبیة فوفلســـطین والعـــراق ومصـــر 
 .)٢(قطار واستبعاد شعوبها واستغالل مواردهااحتالل تلك األ

وفي العصور المتأخرة نشر اإلنسان وسائل استكشافه عبر البحار والمحیطـات 
لیوســع مــن رقعــة اســتعماره األرض. ففــي بدایــة القــرن الســادس عشــر المــیالدي بــدأت 

 .)٣(سمى بالعالم الجدید. أي القارتین األمریكیتین واسترالیاالهجرة إلى ما ی
أما في العصر الحدیث فان إمكانیة الهجرة للخارج لم تعد متاحة على نحـو مـا 
كـــان علیـــه الحـــال فـــي الماضـــي لـــدور أوربـــا الغربیـــة نظـــرًا للقیـــود التـــي یفرضـــها العـــالم 

سـتقالل حفاظـًا علـى اسـتقاللها الجدید المتقدم. والقیود التي تفرضها أي دولة حدیثة اال
. ولقــد انتهــى عصــر الهجــرات الواســعة وتراجعــت حركــات )٤(وكیانهــا االقتصــاد القــومي

، الســنة الرابعــة، ٤٢موعــة مــن المــؤلفین، دراســات فــي المجتمــع العربــي المعاصــر، العــدد مج )١(
 .٢٧، ص٢٠٠١

 .٥٧جعفر الشیرازي، الهجرة والمهاجرون، مجلة النبأ، مصدر سابق، ص )٢(
محمد شفیق، السكان والتنمیة، القضایا والمشـكالت، المكتـب الجـامعي الحـدیث، اإلسـكندریة،  )٣(

 .٢١٦، ص١٩٩٨
ســـمیرة كامـــل محمـــد، التنمیـــة االجتماعیـــة ومفهومـــات أساســـیة، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث،  )٤(

 .١٠٤، ص١٩٩٨اإلسكندریة، 

                                      



 -٢٨ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

الهجـــرة وتضـــیق الخنـــاق علیهـــا وٕانهـــاء الطـــابع االختیـــاري فیهـــا لتحـــل محلهـــا حركـــات 
 .)١(الهجرة التي اتسمت باالنتقائیة التي تمثل بشكل بارز هجرات القرن العشرین

المرحلة األولى وهـي تمتـد  -مرحلتین: علىرات الحدیثة فتقسم تاریخیًا أما الهج
لــم  قــرن الثــامن عشــر. وخــالل هــذه المــدةمنــذ الكشــوفات الجغرافیــة واالســتعمار حتــى ال

یشهد العالم إال قلیًال من الهجرات السكانیة الدولیة حیث لـم تـزد جملـة المهـاجرین عـن 
عامــل المســافة ویعــد تعمیــر األوربیــین بضــع مئــات مــن األلــوف. وذلــك بســبب طغیــان 

 لقارات العالم األخرى عبر قاراتهم من أعظم نتائج الهجرات البشریة في التاریخ.
فهـي تمتـد منـذ القـرن الثـامن عشـر حتـى وقتنـا الحاضـر أي  ةأما المرحلـة الثانیـ

منـــذ الثـــورة الصـــناعیة التـــي عمـــت أوربـــا فـــي تلـــك الفتـــرة والتغیـــرات التكنولوجیـــة التـــي 
فــي القــرن  الســیماثــم عمــت تلــك الظــاهرة فــي ســائر أنحــاء العــالم و  ،فرزتهــا هــذه الثــورةأ

 .)٢(العشرین
ظلت أوربا حتـى اكتشـاف العـالم الجدیـد نقطـة انتهـاء كـل الهجـرات القادمـة مـن 
الشرق ولكنها صارت بعد اكتشاف العالم الجدید نقطة انطالق إلیـه إذ توجـه فـي بدایـة 

) ملیــون مهــاجر إلــى القــارة األمریكیــة مــنهم ثالثــین ٥٧ارب (القــرن التاســع عشــر مــا یقــ
ملیونـــًا توجهـــوا إلـــى الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة، وقـــد دخلـــت الوالیـــات المتحـــدة تســـعة 

) وتــأتي هــذه الهجــرات الجماعیــة نتیجــة ١٩١٠-١٩٠١مالیــین مهــاجر، مــا بــین عــام (
وربیـین إلـى نقـل االقتصـاد للفرص االقتصادیة الهائلة في األراضي الجدیـدة. وتطلـع األ

 .)٣(الصناعي إلى تلك األراضي
ولـــم تكــــن أوربــــا وحــــدها هـــي التــــي تبعــــث المهــــاجرین إلـــى أمریكــــا، فقــــد قامــــت 
هجــــرات مــــن أفریقیــــا وآســــیا وجــــزر المحیطــــات. علــــى ســــبیل المثــــال أن نســــب عــــدد 

) كانــــت ١٩٣٨، ١٩٢٦( الد التــــي قصــــدوها ســــنتيالمهــــاجرین اللبنــــانیین حســــب الــــب

 .١٤، ص٢٠٠٠مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین في العالم، مركز األهرام، مصر،  )١(
السـابع عشـر،  د. احمد أبو زید، الهجرة وأسطورة العودة، مقال فـي مجلـة عـالم الفكـر، المجلـد )٢(

 .٥-٤، الكویت، ص١٩٨٦العدد، 
 .٣٧٠، ص١٩٦٤د. احمد الخشاب، سكان المجتمع العربي، القاهرة،  )٣(

                                      



 -٢٩ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

قصـــدوا أمریكـــا الجنوبیـــة، أمـــا  الـــذین %) مـــن جملـــة المهـــاجرین اللبنـــانیین٤٩كـــاآلتي (
 .)١(%) من جملة عدد المهاجرین اللبنانیین١٠أمریكا الوسطى فكان نصیبها (

أما أفریقیا فكان دورها في تاریخ الهجرات البشریة سلبیًا. فقـد اسـتقبلت الوافـدین 
دیثــــة بهجــــرة قســــریة حیــــث خــــرج إلیهــــا مــــن أوربــــا وآســــیا. ونكبــــت خــــالل العصــــور الح

 .)٢(المالیین من أبنائها للعمل كرقیق في العالم الجدید
 

 أما الهجرة في الوطن العربي:
یرجع تاریخ الهجرة إلـى بدایـة الخلفیـة إذ كـان اإلنسـان یعتمـد فـي معیشـته علـى 
مرحلة الجمع والتقاط الثمار ثم مرحلة الصید والرعـي وكـان ینتقـل مـن مكـان إلـى آخـر 

ثــًا عــن ســبل العــیش كتلــك التــي خرجــت مــن الجزیــرة العربیــة إلــى الهــالل الخصــیب بح
وهجــرات القبائــل الجرمانیــة التــي حــدثت بــین القــرنین الرابــع والســادس فــي منطقــة بحــر 

 .)٣(البلطیق
ویقــــول الــــدكتور علــــي الــــوردي أن المنطقــــة العربیــــة هــــي أكثــــر منــــاطق العــــالم 

ین البـداوة والحضـارة وهنـاك منـاطق أخـرى فـي تعرضًا للهجـرة فیمـا دعـا إلـى الصـراع بـ
. وقـد أدت معـدالت )٤(العالم عانت من هذا الصراع مثل المنطقة الصحراویة اآلسیویة

النمو السكاني والظروف االقتصادیة والسیاسات الحكومیة إلى هجـرات واسـعة قـام بهـا 
. وقـد تصـبح هـذه )٥(الیونانیون والیهود والقبائل الجرمانیـة واألتـراك والـروس والصـینیون

 .١٠٣، بیروت، ص١٩٩٢د. عبد القادر القصیر، الهجرة من الریف إلى المدن،  )١(
بع عبــد الرســول مرســي المــوس، (الهجــرة والهجــرة المعاكســة)، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد الســا )٢(

 .١٠-٩، الكویت، ص١٩٨٦عشر، العدد الثاني، 
فضل عبد اهللا یحیى، الهجـرة والتغیـر االجتمـاعي فـي بنـاء ووظـائف األسـرة الیمنیـة، أطروحـة  )٣(

 .٢٦، ص٢٠٠٤دكتوراه في علم االجتماع غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
 .٢٤٥، ص٢٠٠٠، ١ه، طد. علي الوردي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیت )٤(
، ١٩٩٦، نیویـــورك، ١صـــاموئیل هنتجتـــون، صـــدام الحضـــارات، ترجمـــة طلعـــت الشـــایب، ط )٥(

 .٣١٢ص

                                      



 -٣٠ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

ـــة للصـــناعة والمشـــاریع وتحفیـــز االقتصـــاد كمـــا حـــدث   حینمـــاالهجـــرات طاقـــات إبداعی
 .)١(هاجر الصینیون إلى أندونیسیا، سنغافورة، تایالند، هونك كونك

 حینمـــان أول هجـــرة حـــدثت فـــي اإلســـالم هـــي هجـــرة المســـلمین إلـــى الحبشـــة او 
فیهــا بعیــدًا عــن ظلــم المشــركین،  أشــار إلیهــا الرســول الكــریم محمــد (ص) لكــي یــأمنون

) ١٥) حـــوالي (٢٠٠٢فیبلـــغ عـــددهم عـــام ( الیـــوم أمـــا عـــن حـــال المســـلمین المهـــاجرین
 .)٢(%) من عدد سكان االتحاد األوربي٢ملیون مسلم، ویمثل (

وقــد تلجــأ بعــض الــدول القومیــة إلــى تهجیــر بعــض الفئــات الســكانیة والتــي تعــد 
أو فـــي داخـــل الدولـــة القومیــــة ، ى آخـــر خطـــرة علـــى وجودهـــا وكیانهـــا مـــن مــــوطن إلـــ

وتهجیـــر ، كتهجیـــر المســـیحیین والیهـــود مـــن الجزیـــرة العربیـــة أثـــر قیـــام الدولـــة العربیـــة 
الیهـود نهائیــًا مــن فلســطین فــي ظــل اإلمبراطوریــة الرومانیــة فــي القــرن الثــاني المــیالدي 

 .)٣(وتهجیر األرمن واألكراد من تركیا أثر نهایة الحرب العالمیة األولى
وقـــــد تمیـــــزت المنطقـــــة العربیـــــة منـــــذ فجـــــر التـــــاریخ بحركـــــات واســـــعة للهجـــــرات 
المختلفــــة الداخلیــــة أو الخارجیــــة. وتشــــیر المصــــادر التاریخیــــة إلــــى مــــا شــــهدته حركــــة 
ــــدأت هــــذه  ــــد ب ــــة مــــن هجــــرات واســــعة باتجــــاه المــــدن، وق ــــة العربی ــــي المنطق الســــكان ف

قتصــر علــى المنطقــة العربیــة التحركــات واســعة النطــاق مــع الفتوحــات اإلســالمیة. ولــم ت
بــــل امتــــدت إلــــى خارجهــــا وقــــد أدت هــــذه التحركــــات الســــكانیة دورًا مهمــــًا فــــي تكــــوین 

 .)٤(الحضارة العربیة اإلسالمیة وتفاعلها مع الحضارات األخرى
ولعــــل أخطــــر مــــا ابتلیــــت بــــه الــــدول النامیــــة ومنهــــا الــــدول العربیــــة فــــي الوقــــت 

الخــارج أو مــا یطلــق علیهــا نزیــف األدمغــة الحاضــر هــو هجــرة الكفــاءات العلمیــة إلــى 

(1) J. E. Gold Thorpe, the sociology of the third word disparity and 
Involvment, Cambridge University press, London, New York, 1975, 
P.235.  

 .٢٧٣، ص١٩٨٥، لندن، ١األثیر، الكامل في التاریخ، ط عز الدین ابن )٢(
، الكویـت، مكتبـة ١عادل مختار الهواري، التغییر االجتمـاعي والتنمیـة فـي الـوطن العربـي، ط )٣(

 .٢٨٣، ص١٩٨٨الفالح، 
، بیــروت، لبنــان، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، ١خلــدون النقیــب، بنــاء المجتمــع العربــي، ط )٤(

 .٢٦٢، ص١٩٨٩
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(Brain Drain)  والشك بأن هذه الهجرة تسـاعد علـى اتسـاع فجـوة ، أو هجرة العقول
ألن العلمـــــاء والخبـــــرات الفنیـــــة والمهندســـــین  ؛ بـــــین الـــــدول الصـــــناعیة والـــــدول النامیـــــة

عــراق واألطبــاء یهــاجرون إلــى العــالم المتقــدم ویهــاجرون كــل عــام مــن لبنــان وســوریا وال
%) مـن العلمـاء العـرب الـذین یســافرون ٧٠وأن ( ، ومصـر واألردن والجزائـر والمغـرب

. وهنـاك مشـاكل اجتماعیـة تسـببها الهجـرة )١(إلى الدولة الغربیـة ال یعـودون إلـى بالدهـم
 -األجنبیة (اآلسیویة) إلى منطقة الخلیج العربي منها:

ـــــك یكـــــون ذ -١ ـــــان ذل ـــــوعي والكمـــــي ف ـــــوق المهـــــاجرین الن وزن وثقـــــل  وبســـــبب تف
اقتصـــادي مـــؤثر ممـــا یســـمح لهـــم فـــي أن یمارســـوا تـــأثیرات سیاســـیة تتمثـــل فـــي 
الضــــغط علــــى الســــلطات الوطنیــــة للمطالبــــة بإصــــدار التشــــریعات التــــي تخــــدم 

 مصالحهم.
تأثیر االنتماءات الدینیة والمذهبیة للمهاجرین في مدى االنعزال واالنـدماج فـي  -٢

 .)٢(المجتمع الجاذب للهجرة
دمات االجتماعیــــة والتربویــــة والصـــــحیة للســــكان وذلــــك لكثـــــرة نقــــص فــــي الخـــــ -٣

اإلعــداد المهـــاجرة ممــا یترتـــب علیــه هجـــرة الســكان األصـــلیین إلــى خـــارج تلـــك 
 .)٣(المناطق

انتشــــار األمــــراض االجتماعیــــة نتیجــــة لعــــدم التجــــانس فــــي التركیــــب الســــكاني  -٤
أدى إلـى  واختالف الثقافات واللغـات وعـدم التفـاهم بـین المهـاجرین والمـواطنین

 .)٤(زیادة التباعد االجتماعي
 

 أما تاریخ الهجرة في العراق:

 .٢٢٦، ص١٩٦٢مصطفى الخشاب، علم االجتماع، القاهرة،  )١(
، دار الشــؤون الثقافیــة، ١موســى زتــا ســهیل، أخطــاء الهجــرة األجنبیــة إلــى الخلــیج العربــي، ط )٢(

 .٧٠، ص١٩٨٦بغداد، 
(3) Descloitres, R. The foreign workers, adoption to industrial work and 
urban life, Paris, 1967, P.56. 

 .٣٧، ص١٩٧٩، ٢، عدد ١١مجلة الخلیج العربي، المجلد  )٤(
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إن تــاریخ الهجــرة الداخلیــة فــي العــراق تعــود إلــى عهــد االحــتالل البریطــاني فــي 
ر الســفن یشــق طــرق وتســی الــىعمــدت هــذه الســلطات  حینمــاالحــرب العالمیــة األولــى 

التصـال بینهـا وبـین المنـاطق النهریة وفتح الطرق خدمة ألهدافها العسكریة مما سهل ا
 .)١(الریفیة والمدني الكبرى

ومـــن األســـباب التـــي ســـاعدت علـــى الهجـــرة زیـــادة اإلنتـــاج الزراعـــي فـــي أوائـــل 
الثالثینیــات نتیجــة لزیـــادة عــدد المضـــخات التــي أدت إلــى انخفـــاض أســعار المنتجـــات 

ي تلــك المــدة الزراعیــة وانتشــار الفقــر والبطالــة بــین المــزارعین صــاحبها حركــة الهجــرة فــ
. وتعــد الكــوارث الطبیعیــة عــامًال مهمــًا لــدفع النــاس )٢(إال أنهــا بقیــت محــدودة وبســیطة

وازدیــاد عوائــد الــنفط فــي  ،)١٩٥٤إلــى الهجــرة وتــرك منــازلهم وكــان ذلــك فــي فیضــان (
أوائــل الخمســینیات أدى إلــى زیــادة النشــاط الصــناعي فــي المــدن ویقــف العــراق موقــف 

بیــة الوافــدة والمقیــدة للهجــرة األجنبیــة الوافــدة، والهجــرة العراقیــة المشــجع مــن الهجــرة العر 
 .)٣(المغتربة على السواء

أمـا سیاسـة الهجـرة فـي العـراق، فینفــرد العـراق بصـورة متمیـزة فـي مجـال العمالــة 
الوافــدة العربیــة منهــا واألجنبیــة عــن ســائر األقطــار العربیــة األخــرى المســتقبلة للعمالــة 

العراقیة هي نفـي المـزاعم حـول مخـاطر العمالـة العربیـة علـى بلـدان  وأهم مزایا التجربة
. وفي العراق ظل ترحیل الناس من مـواطنهم وال یـزال یمثـل سیاسـة للدولـة )٤(االستقبال

مـــا شـــنه النظـــام الســـابق عـــن طریـــق ترحیـــل العـــرب مـــن كركـــوك فـــي  كمـــا هـــو الحـــال 

د. منصـــور الـــراوي، دراســـات فـــي الســـكان والعمالـــة والهجـــرة فـــي الـــوطن العربـــي، دار الكتـــب  )١(
 .٢٣٢، ص١٩٩١للطباعة، 

د. السـید محمــد بــدوي، التطــور فــي الحیـاة والمجتمــع، مصــر، المؤسســة الثقافیــة، اإلســكندریة،  )٢(
 .٢٠١، ص١٩٦٦

 .١٣٧، ص١٩٩٢سالم خلف عبد، المجتمع الریفي، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،  )٣(
د. إبــــراهیم ســــعد الــــدین، انتقــــال العمالــــة العربیــــة، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، بیــــروت،  )٤(

 .٦٨، ص١٩٨٣
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الترحیــل مــن أجــل تفــویض  واســتخدام قــوة ســاحقة ضــد العوائــل األبریــاء، كمــا اســتخدم
 .)١(تنامي المعارضة السیاسیة كما هو الحال في الجنوب

أمــا الهجــرات القســریة االضــطراریة التــي حــدثت فــي العصــر الحــدیث فهــي تلــك 
بع عــن غــزو الكویــت اهــذا النــزوح الســكاني تتــ إن)، ١٩٩٠) آب (٢التــي بــدأت منــذ (

جـال الجنسـیات والـدول التـي وكان ما تاله من الحروب غیر مسبوق فـي تنوعـه وفـي م
عــدد األشــخاص الــذین انتقلــوا  إنشــملها وشــكله القســري واالضــطراري الــذي اتســم بــه. 

) ملیـــون ٥-٤مـــن أمـــاكن إقـــامتهم ونزحـــوا عنهـــا قســـرًا نتیجـــة لهـــذا الغـــزو یقـــدر بنحـــو (
نسمة وٕاذا أضفنا إلـى هـذا العـدد مـن العـراقیین الـذین غـادروا العـراق نتیجـة لهـذا الغـزو 

) وفرض العقوبات الصـارمة علـى ١٩٩١أعقبه من الحرب وقمع االنتفاضة عام (وما 
) ملیـون نسـمة مـن السـكان تقریبـًا نزحـوا قسـرًا ٩-٨العراق قد یصل الرقم إلـى مـا بـین (

 .)٢(في تلك المدة
 

 -) إلى:١٩٩٠ویمكن تصنیف الهجرات التي حدثت عام (
إلـى نـزوح عـدد كبیـر  حدثت هذه الهجرة في أعقاب غـزو الكویـت إذ أدى ذلـك -١

من العمال والمهنیین بصـورة رئیسـة مـن الطـرد الكبیـر للیمنیـین مـن السـعودیة، 
) وبلغـت أكثـر ١٩٩٠هذه الهجرة أخذت طریقها بین آب وكـانون الثـاني عـام (

) ألــف ١٥٦) تــم ترحیــل نحــو (١٩٩٠مــن ملیــوني شــخص. وفــي نهایــة عــام (
اق والكویت عبر األردن وكـان مهاجر من قبل منظمة الهجرة العالمیة من العر 

كثیــر مــن هــؤالء المهــاجرین الــذین نزحــوا بشــكل اضــطراري قــد فقــدوا ممتلكــاتهم 
وأمتعـــتهم كـــان بعـــض مـــن هـــؤالء النـــازحین قـــد فـــروا مـــن العملیـــات العســـكریة 
وآخـــرون مـــنهم فـــروا لتعرضـــهم للقمـــع واالضـــطهاد بســـبب انتمـــائهم العرفـــي أو 

 .)٣(أو المذهبيجنسیتهم أو بسبب انتمائهم الدیني 

 ،١ـهاشم نعمة، الهجرة السكانیة وحرب الخلیج، أنماطها وتأثیراتها، الحوار المتمدن، ج )١(
http://www.rezga.com  
(2) Black & V. Robimsons Belharen. Geography & Refugees, London, 
1993, P.66. 
(3) International Migration, Review, December, 1991, P.514. 

                                      



 -٣٤ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

) كــان التقــدیر أن أكثــر مــن ملیــون أجنبــي مــا زالــوا فــي ١٩٩٠فــي نهایــة عــام ( -٢
خـالل الموجـة األولـى مـن النـزوح الضـخم الـذي توجـه إلـى في العراق والكویت 

 األردن والدول المجاورة األخرى.
وقـد صـاغت الوكـاالت الدولیـة برنامجـًا للتعامـل مـع هـذه األزمـة، وقـد أصــبحت 

 .)١() تماماً ١٩٩١نسانیة اإلقلیمیة للعمل جاهزة في كانون الثاني (الخطة اإل
وكــان متوقعــًا أن یحــدث نــزوح إضــافي مترافقــًا مــع عــدد مــن الالجئــین العــراقیین 

ة النــزوح إلــى أربعــة نتیجـة انــدالع العملیــات العســكریة، ومــع انــدالع الحـرب بــدأت حركــ
لكـــن أعـــداد النـــازحین كـــان أقـــل  ة هـــي (األردن، إیـــران، تركیـــا، ســـوریا)اتجاهـــات رئیســـ

) ألــــف حــــدودها مــــع تركیــــا ٦٥) ألــــف نســــمة، ولــــم یغــــادر منــــه إال (١٠٠بكثیــــر مــــن (
وســوریا وتحدیــد الحركــة إلــى األردن وٕایــران فضــًال عــن صــعوبة وخطــورة التنقــل بســبب 

 .)٢(قصف قوات التحالف
 
 
 
 
 

 :٢٠٠٣أما الهجرة بعد عام 
طــــــرف المــــــذهبي الــــــذي تنفــــــذه بســـــبب تصــــــاعد أعمــــــال العنــــــف واإلرهـــــاب والت

الجماعات المتطرفة والجهات المعادیة للعـراق وشـعبه، اضـطرت آالف العوائـل النـزوح 
تاركـــة منازلهـــا وممتلكاتهـــا عرضـــة للنهـــب والســـلب وأجبـــرت علـــى العـــیش فـــي أوضـــاع 
ســیئة وصــعبة جــدًا ال تتــوفر فیهــا الشــروط الصــحیة لهــذه المخیمــات والخدمیــة األخــرى 

العوائل بصورة عامة. أن ظاهرة التهجیر القسري القائمة علـى االنتمـاء التي تالئم هذه 

تقبل العربـي، مطبعـة بغـداد، العـدد سامي فقي، الهجرة والمهاجرین في نظـري األوربیـین، المسـ )١(
 .٦٧، ص٢٠٠٦، السنة السادسة، ٢٦

 م.٢٠٠٢-أكتوبر-، تشري األول٣٠حسب اهللا یحیى، العولمة، مجلة الحكمة، العدد  )٢(
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بعـــض جـــیش والشـــرطة غیـــر قـــادرة علـــى وقـــف المـــذهبي مـــا تـــزال جاریـــة وأن قـــوات ال
 .)١(منها

التهجیـــر القســـري المـــنظم ینطـــوي علـــى أغـــراض تـــتلخص بمحاولـــة تصـــنیع  إن
أســاس الهویــة الطائفیــة خطــوط تمــاس عرقیــة وطائفیــة تعــزل العــراقیین فیمــا بیــنهم علــى 

. هـذا التطهیـر الطـائفي والعرقـي یـؤدي حتمـًا إلـى تمـزق النسـیج االجتمــاعي )٢(والعرقیـة
 .)٣(المتعایش وتحویله إلى واقع اجتماعي متصارع

كــان لالحــتالل األمریكــي الــدور الواســع فــي عملیــة التهجیــر القســري فــي العــراق 
الشـــروع بـــالحرب وكـــذلك الحـــرب  فكـــان للحـــرب النفســـیة التـــي اســـتخدمها المحتـــل قبـــل

اإلعالمیة الدور األكبر في التأثیر على المـواطنین ونفسـیاتهم وتهیـأتهم للتفكیـر بعملیـة 
الهجـــرة. ویمكـــن أن نســـمیها بـــالهجرة غیـــر القســـریة آنـــذاك فقـــد كـــان للحشـــود العســـكریة 

زوح والقـــوات الجویـــة تأثیرهـــا الكبیـــر علـــى المـــواطنین الـــذین أخـــذوا یفكـــرون بكیفیـــة النـــ
والخــروج مــن العــراق أو مــن مراكــز المــدن إلــى القــرى واألریــاف أو إلــى خــارج القطــر 
وبالذات من مدینـة بغـداد لمـا رأوه مـن حجـم تلـك الحشـود. فبـدأت الهجـرة القسـریة غیـر 

فقــد قــام كــل مــن لدیــه اإلمكانیــة المادیــة بــالخروج خــارج  ٩/٤/٢٠٠٣االضــطراریة قبــل 
 .)٤(العراق

ام وبـإرادة مـن المحتـل. فقـد جرة غیر القسریة مع سقوط النظوبهذا فقد بدأت اله
مغـــادرة منـــاطقهم إلـــى خـــارج كثیـــر مـــن النـــاس بتـــرك بیـــوتهم أو بیعهـــا بـــثمن قلیـــل و بـــدأ 

أو إلــى منــاطق أكثــر أمنــًا داخــل العــراق ، مــن كانــت لــه اإلمكانیــة علــى ذلــك العــراق م
 .)٥(تكن له اإلمكانیة المادیة على مغادرة البالد ممن

زة بشـكل كبیـر قبـل تفجیـر ن األعمال الطائفیة والقتل على الهویة لم تكـن بـار او 
علــى الســلطة وعلــى النفــوذ حیــث كانــت نســبة العوائــل  اً سیاســی اً ل كــان صــراعســامراء بــ

 . http://www,zahrira.netشبكة زهریرا اإلخباریة  )١(
 . http://www.refuges.org/wrs2004.com/2004لالجئین تقریر اللجنة األمریكیة  )٢(
 .٣، ص٢٠٠٧تقریر صادر عن وزارة المهجرین والمهاجرین، دائرة المعلومات،  )٣(
 تقریر صادر عن وزارة المهجرین والمهاجرین، مصدر سابق. )٤(
 .٣،، ص٢٠٠٧ة المهجرین والمهاجرین، دائرة المعلومات، تقریر صادر عن وزار )٥(
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%)، ومنــذ الثــاني والعشــرین مــن ٦) أي بنســبة (١٢٢٥المهجــرة قبــل أحــداث ســامراء (
الطـائفي بقتـل العدیـد مـن األبریــاء أي ، بـدأت األعمـال اإلرهابیـة والعنــف ٢٠٠٦شـباط 

) عائلــــة ٢٠.٠٠٠بعــــد أحــــداث ســــامراء مباشــــرة حیــــث بلغــــت نســــبة العوائــــل النازحــــة (
انتشـــروا فـــي البنایـــات المـــدمرة للجـــیش الســـابق وفـــي مخیمـــات تفتقـــد كـــل المســـتلزمات 
ــــر  ــــي یقــــدمها الهــــالل األحمــــر ودوائ ــــة. أمــــا التبرعــــات الت ــــة واألغطی الصــــحیة واألغذی

ـــذلك اســـتمرت )١(المســـتلزمات التـــي تحتاجهـــا هـــذه العوائـــل ال تســـد كـــل المهجـــرین . وب
األعمـال اإلرهابیــة بالتهیئــة لعملیــة التهجیــر فـي العــراق وبالــذات علــى بغــداد ألن نجــاح 

المحافظــات. وبــدأت األحــداث تتــوالى بــوتیرة  لالمخطــط فــي بغــداد یعنــي نجاحــه فــي كــ
اعد بتفجیــر المرقــدین الشــریفین فــي إذ بــدأت أحــداث ذلــك المسلســل بالتصــ، صــاعدة تم

ن مـــا قـــام بـــه االحـــتالل األمریكـــي للعـــراق هـــو إعـــادة ا. )٢(٢٠٠٦ســـامراء فـــي شـــباط 
صـــیاغة المجتمـــع علـــى أســـاس مبـــدأ تحویـــل التعددیـــة والطائفیـــة ممـــا أدى إلـــى انقســـام 

 .)٣(المجتمع العراقي إلى عدة طوائف وقومیات
نسـبة العوائـل النازحـة فـي مدینـة  وازدادت عملیات التهجیر للعوائل حیـث بلغـت

ــــى ( ــــة وبنســــبة (٩٠٧٣١بغــــداد إل ــــل ٢٠٠٧%) لعــــام ٣٩) عائل ، وبلغــــت نســــبة العوائ
%) أمــــا إلـــى محافظــــات أخـــرى حیــــث بلغــــت ٧٨،٣٥النازحـــة داخــــل المحافظـــة الــــى (

ن عـــدد العوائـــل النازحـــة مـــن بغـــداد إلـــى بغـــداد أي نـــزوح داخلـــي بلـــغ ا%)، و ٢١.٥٧(
 .)٤(نفسها فظة) عائلة في المحا٧١٠٨٥(

إن حركــــات الســــكان علــــى نطــــاق واســــع تــــؤدي إلــــى تمزیــــق أو تهدیــــد النظــــام 
ن الهجرة الواسعة تؤدي إلى تغیر هائل في تركیب السـكان وٕالـى او  ، االجتماعي القائم

 .)٥(أنماط جدیدة في البعد االجتماعي

) محافظة، إحصائیات وزارة المهجرین والمهاجرین، دائرة ١٥المرحلون داخلیًا والنازحون في ( )١(
 .٥، ص٢٠٠٦المعلومات، 

 .٧المصدر السابق نفسه، ص )٢(
 .(IOM)تقریر عن إعداد النازحین في العراق، منظمة الهجرة الدولیة  )٣(
 .٢٠٠٨تقریر وزارة الهجرة والمهجرین، دائرة المعلومات، بغداد، آب،  )٤(
 .٢٣، ص١٩٧٣، مطبعة الدیوانیة، الدیوانیة، ١حاتم الكعبي، السلوك الجمعي، جـ )٥(
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) أن الالجئـــــــین ١٧/٤/٢٠٠٧وتشـــــــیر المفوضـــــــیة العامـــــــة لالجئـــــــین بتـــــــاریخ (
ین یتجـــاوزون ثمانیـــة مالیـــین داخـــل العـــراق وخارجـــه، وٕان مـــنهم أربعـــة مالیـــین العـــراقی

) ملیـــون الجـــئ ذهبـــوا إلـــى ٢ینتظـــرون المســـاعدة اإلنســـانیة للجـــوء، إذ مـــا یزیـــد علـــى (
) ملیـــون الجـــئ وٕان معانـــاتهم شـــدیدة وصـــعبة جـــدًا ١.٩الـــدول المجـــاورة، فـــي ســـوریا (

 بسبب األعمال اإلرهابیة والتهجیر لها.
هـــــذه الموجـــــة مـــــن الهجـــــرة أكبـــــر موجـــــة فـــــي التـــــاریخ بعـــــد هجـــــرة  دعـــــحیـــــث ت

 .)١(هي هجرة العراقیینو ) ١٩٤٨الفلسطینیین عام (
) ألـــف عائلـــة عراقیـــة ٩٩وتشـــیر إحصـــائیات وزارة المهجـــرین والمهـــاجرین أن (

) ألـــف شـــخص یهجـــرون شـــهریًا. فضـــًال عـــن ٥٠وأن ( ، هجـــرت منـــذ أحـــداث ســـامراء
) عائلـة مسـیحیة هجـرت إلـى ١٥٠٠إلـى كردسـتان و () عائلة مسیحیة نزحت ٣٥٠٠(

 .)٢(خارج العراق
ون بیـــوتهم غـــادر ی مكـــل تلـــك التهدیـــدات التـــي تعرضـــت لهـــا هـــذه العوائـــل جعلـــته

واســـتغلها أنـــاس مـــن بیعهـــا أو إیجارهـــا  وااآلخـــر أثـــاثهم التـــي لـــم یتمكنـــ همبعضـــوتـــرك 
رغمــــًا عــــن  یــــدفع بعضــــهم ایجــــارًا بســــیطًا، وبعضــــهم ســــكن فــــي تلــــك البیــــوت نآخــــرو 

 .)٣( البیوت تركت فارغة . اصحابها ، وبعض
كــل هــذه العملیــات التــي قــام بهــا المحتــل لتهجیــر العوائــل لــم تكــن نتیجــة حــرب 
فقــط وٕانمــا مخطــط لتقســیم العــراق إلــى طوائــف متصــارعة نفــذت المرحلــة األولــى عــام 

عــد حــرب والمرحلــة الثانیــة ب ، اســتهلك اقتصــاد العــراق بحــرب مـع إیــران حینمـا، ١٩٨٠
الخلــــــیج الثانیــــــة، والمرحلــــــة الثالثــــــة واألخیــــــرة هــــــي مرحلــــــة إحــــــالل النظــــــام وٕاســــــقاطه 

 .)٤(واالحتالل

 .١٧/٤/٢٠٠٧تقریر المفوضیة العامة لالجئین في  )١(
(2) http://www,zahrira.net 

ـــة غیـــر منشـــورة،  )٣( ـــوطن، دراســـة میدانی ـــاء فـــي ال صـــالح شـــبیب محمـــد، المهجـــرون قســـریًا غرب
 .٦، ص٢٠٠٧

 .٢٦تقریر منظمة الهجرة الدولیة، مصدر سابق، ص )٤(
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 المبحث الثاني
 نظریات الهجرة:

 تمهید:
نطبـق علـى الهجـرة النظریات التـي سـنتحدث عنهـا هـي نظریـات ت إنبدءًا نقول 
قسـریة بسـبب  مجملها تنطبق علـى جمیـع أنـواع الهجـرة سـواء كانـتبصورة عامة وهي 

 مستوى األفـراد أو الجماعـات فـأنّ  التهجیر أو طوعیة، فالهجرة حینما تتخذ قرارها على
، والمســـــافة   علـــــى متخـــــذي هـــــذا القـــــرار أن یضـــــعوا بنظـــــر االعتبـــــار القـــــرب والبعـــــد

 للمكان المهاجر إلیه. ، وطبیعة العادات والتقالید، واإلمكانیات 
النظریــات التــي  إنعلــى نحــو أو آخــر،  وهــذه المتغیــرات بمجملهــا أشــارت إلیهــا

كتبــت عــن الهجــرة لــم تخــتص فقــط بــالهجرة القســریة وٕانمــا جــاءت لتفســیر القســریة مــن 
 ضمن النظریات العامة عن الهجرة.

 
 نظریة القرار: -١

وقـــد تناولـــت هـــذه النظریـــة علـــى أســـاس أن المهـــاجر یتخـــذ قـــرارات فـــي الهجـــرة 
وتـؤدي البیئـة  ، واجتماعیة واقتصـادیة وسیاسـیةنتیجة تأثیر عوامل مختلفة منها نفسیة 

االجتماعیــة دورًا بــارزًا فــي جعــل اإلنســان أو الجماعــة اتخــاذ القــرار للهجــرة. وقــد أشــار 
(بیشرس) إلى أن قرار الهجرة یتخذه المهاجر نفسه، فإذا كانت احتیاجاته غیـر متـوافرة 

ـــه األصـــلي فمـــن الممكـــن أن یهـــاجر إلـــى مكـــان آخـــر ـــأثر وهـــذ ، فـــي موطن ا القـــرار یت
ـــة وجماعـــة األصـــدقاء. وبهـــذا فـــان قـــرار الهجـــرة یتخـــذ بفعـــل  بـــاآلخرین، كـــأفراد  العائل

 عوامل طاردة یقابلها عوامل جاذبة في المكان المهاجر إلیه. 
كمــــا أن حــــافز الهجــــرة یبــــدو نتیجــــة للعوامــــل التــــي تــــؤثر علــــى حیــــاة الفــــرد أو 

وفـق  علـى ار الهجـرة هـو قـرار شخصـيالجماعة بدرجة قویة تدفعه للهجرة، لذا فـأن قـر 
كمـا ربـط (تـایلور) اتخـاذ قـرار الهجـرة بمـا یسـمى (بالدافعیـة) أي معرفـة  . هذه النظریـة

نـــوعین تبعـــًا  علـــىوبهـــذا فأنـــه قســـم المهـــاجرین  ، المهـــاجر للمكـــان الـــذي یهـــاجر إلیـــه
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خــر، لــدوافعهم ومــدركاتهم، نــوع یعتقــد بــأن الهجــرة هــي فرصــة لتحقیــق هدفــه، والنــوع اآل
 .)١(یعتقد بأنها الحل الناجح للمشكالت التي یعاني منها

 
 نظریة الطرد والجذب: -٢

ملخصــًا عامــًا لهــذه النظریــة موضــحًا أن تحركــات الســكان  (Boug)م بــوج دیقــ
غالبـــًا مـــا تكـــون بفعـــل عوامـــل طـــاردة مـــن منطقـــة األصـــل وعوامـــل جاذبـــة فـــي منطقـــة 

 -تتمثل في: (Boug)ا بوج الوصول، ومن أهم العوامل الطاردة كما یراه
 البطالة بسبب الركود االقتصادي. -١
 ن بقیة أفراد المجتمع.ماالغتراب والشعور بالتمیز  -٢

 االبتعاد عن المقر األصلي بسبب ندرة فرص الحراك االجتماعي أو الزواج. -٣

 .)٢(االبتعاد بسبب الكوارث الطبیعیة أو الحروب -٤
 

 -عوامل الجذب تتمثل في:في حین ان 
 رص العمل في مكان المقصد.توفیر ف -١
 وجود فرص تعلیمیة. -٢

 وجود ظروف أفضل كالسكن والخدمات العامة. -٣

 .)٣(الهجرة بسبب انتقال المعیل أو بسبب هجرة الزوج والزوجة معاً  -٤
 

 :"E. G. Ravensthein""نظریة المسافة والجذب"/نظریة رافنشتین  -٣

ــد إبــراهیم حســن، هجــرة الســودانیین إلــى الخــارج، األســباب واآلثــار النفســیة واالجتماعیــة،  )١( خال
 .٣٠، ص١٩٨٨ر منشورة، الجامعة المستنصریة، العراقن أطروحة دكتوراه في علم النفس غی

ــــي المعاصــــر، ط )٢( ــــا وآخــــرون، دراســــات فــــي المجتمــــع العرب ، دار األهــــالي، ٢د. خضــــر ركزی
 .٢٦، ص١٩٩٩دمشق، 

زیـاد طـه علـي العباسـي، أثـر التهجیـر علـى مقومـات األسـرة العراقیـة، رسـالة ماجسـتیر مقدمــة  )٣(
 .٢٧، ص٢٠٠٨الدراسات العلیا، قسم العلوم االجتماعیة، إلى جامعة نایف العربیة، كلیة 
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وربیــة أول محاولــة دراســة رافنشــتین لحركــة الســكان فــي بعــض األقطــار األ تعــد
جدیـــدة لصـــیاغة بعـــض الفرضـــیات المتعلقـــة بـــالهجرة التـــي تطلـــق علیهـــا عبـــارة قـــوانین 

قد تعرض إلى عدد من الجوانب التـي  ١٩٨٩-١٩٨٥. وذلك في مقالة عام )١(الهجرة
 -تحكم ظاهرة الهجرة وهي:

أن هنــاك عالقــة بــین الهجــرة والمســافة إذ ینتقــل الحجــم األكبــر مــن المهــاجرین  -١
 ئمًا لمسافات قصیرة، ویقل عددهم كلما زادت المسافة.دا

 أن المهاجرین یتجهون غالبًا إلى المراكز التجاریة والصناعیة. -٢

علـى إزاحـة للسـكان األصـلیین، وتبـدأ  لهجرة تتم على مراحـل وتحـدث بنـاءً أن ا -٣
 من حدود المدن وحولها فتحدث عملیات امتصاص تدریجي للداخل.

المســــافات القصــــیرة، وبــــالعكس فــــي المجتمعــــات  أن اإلنــــاث أكثــــر هجــــرة فــــي -٤
 الخلیجیة فیأتون من مسافات بعیدة كالعامالت اآلسیویات.

ــــــدم ازدهــــــار الصــــــناعة  -٥ ــــــادة وســــــائل االتصــــــال وبتق ــــــدم وزی ــــــزداد الهجــــــرة بتق ت
 .)٢(والتجارة

 تمثل الهجرة الصافیة نسبة صغیرة من إجمالیة الهجرة بین منطقتین. -٦

 جرة من سكان الریف.سكان المدن أقل رغبة في اله -٧

 یذهب المهاجرون لمسافات طویلة إلى المدن الكبیرة. -٨

 یزید التطور التكنولوجي من معدالت الهجرة. -٩

علـــى الـــرغم مـــن تعـــدد حـــوافز الهجـــرة، فـــان رغبـــة النـــاس فـــي تحســــین  -١٠
 .)٣(أحوالهم المعاشیة یأتي في مقدمة تلك الحوافز

 
 :Everett. S. Leeنظریة "ایفریت. س. لي"  -٤

، ١٩٨٥د. یونس حمادي، مبادئ علم الدیمغرافیة، مطبعة جامعـة الموصـل، الموصـل، سـنة  )١(
 .٢٢٤ص

مجموعــة مــن المــؤلفین، دراســات فــي المجتمــع العربــي المعاصــر، مطبعــة األهــالي، دمشـــق،  )٢(
 .٥٠، ص١٩٨٩

 .٢٢٦-٢٢٥ابق، صد. یونس حمادي، المصدر الس )٣(
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مؤخرًا وصاغ إطارًا نظریًا سلط مزیدًا مـن الضـوء علـى عملیـة  (Lee)د جاء لق
الهجرة، والعالقـة بـین الهجـرة ومتغیـرات أخـرى، علـى الـرغم أن النظریـة عامـة لـم تحـدد 
المتغیــرات بدقــة والعالقــات القائمــة بینهمــا إال أنهــا تمثــل جهــدًا ال یســتهان بــه، وتركــزت 

ل مباشـرة فـي عملیـة القـرار الـذي یتخـذه الشــخص علـى العوامـل التـي تـدخ Leeنظریـة 
 .)١(الراغب بالهجرة

تؤكـــد هـــذه النظریـــة وجـــود أربعـــة عناصـــر تتـــداخل فـــي قـــرار الهجـــرة ومجریاتهـــا 
 -وهي:
 یتناسب شدة تیار الهجرة تناسبًا عكسیًا مع طول المسافة. -١
 یكون الدافع إلى الهجرة أقوى إذا توفرت معلومات واضحة عن جهة المهجر. -٢

فرت اعف تیار الهجرة اذا ازدادت الصـعوبات المحیطـة بـالهجرة أقـوة إذا تـو یض -٣
 معلومات واضحة عن جهة المهجر.

 .)٢(ظروف المهاجر الشخصي تؤثر في الهجرة وشدتها -٤
قــد تكــون العوامــل فــي محــل اإلقامــة أو المكــان المقصــود إیجابیــة أو ســلبیة فــي 

إلـى أن بعـض هـذه  Lee، ویشـیر أنها قد تجذب شخصًا ما نحو المكان أو تبعده عنـه
علــى  ها اآلخــربعضــنفســها فــي حــین یــؤثر  الطریقــةبالعوامــل تــؤثر فــي معظــم النــاس 

مختلــف النــاس بطریقــة متباینــة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك یمكننــا أن نمیــز أصــناف النــاس 
فــي محــل  نفســها إلــى نفــس مجموعــة العوامــل العامــة نفســها الطریقــةبالــذین یســتجیبون 

 .)٣(ان المقصوداإلقامة والمك
ومما تقدم من عرض لبعض النظریات التي تناولت موضوع الهجرة یتضـح أن 

أن و  (Pull)والجــــذب  (Push)طبیعـــة الهجــــرة بشــــكل عــــام، یحكمهـــا عوامــــل الطــــرد 
العوامـــل التـــي تحكـــم الهجـــرة (الطـــرد والجـــذب) فـــي الحالـــة القســـریة تختلـــف فـــي بعـــض 

الهجـرة القسـریة یكـون فـي جـرة الطبیعیـة، فجوانبها عن عوامل (الطـرد والجـذب) فـي اله

 .٢٢٥د. یونس حمادي، مبادئ علم الدیمغرافیة، مصدر سابق، ص )١(
جودة حسنین، قواعد الجغرافیا العامة، الطبیعة والبشریة، دار المعرفة الجامعیـة، اإلسـكندریة،  )٢(

 .٣٨٧بدون سنة طبع، ص
 .٢٢٧د. یونس حمادي، مصدر سابق، ص )٣(
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العامـــل األساســـي هـــو فقـــدان األمـــن والتهدیـــد، وانهیـــار الضـــبط االجتمـــاعي (الرســـمي 
وغیر الرسمي)، أما الهجرة االعتیادیة فقد تكون العوامل االقتصـادیة والتعلـیم أحـد هـذه 

اكن التــي العوامــل فــي الهجــرة. حیــث أن عوامــل الجــذب فــي الهجــرة القســریة تكــون األمــ
فر فـرص العمـل اتوفر بیئة آمنة أكثر جذبًا من سـواها، وتكـون فـي الهجـرة الطبیعیـة تـو 

 والمتغیرات الثقافیة أهم العوامل فیها.
نه لیس مـن أالنظریات والنماذج المفسرة لظاهرة الهجرة  فيوترى الباحثة أیضًا 

الـــدوافع والمشـــاكل الســهل علـــى نظریــة واحـــدة أن تقــدم تفســـیرًا واضــحًا وشـــامًال لجمیــع 
وذلـك ألن ظـاهرة الهجـرة  ؛التي تؤثر على األفراد وتدفع بهم إلى تـرك بیئـاتهم األصـلیة

وهـي ال تـرتبط بزمـان معـین وال مكـان محـدد،  ، ظاهرة معقدة ولها فروع كثیرة ومتعـددة
فضـــــــًال عـــــــن أن المجتمعـــــــات تختلـــــــف فیمـــــــا بینهـــــــا بالنســـــــبة ألنظمتهـــــــا االجتماعیـــــــة 

یاسیة والثقافیة، وتختلف أیضًا في العادات والتقالید والقـیم وغیـر ذلـك واالقتصادیة والس
 من األمور المؤثرة في تحدید الدوافع أو التمییز بینها.
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 المبحث الثالث
 (عوامل الهجرة)

عــدد قلیــل مــن المســوحات التــي قــام بهــا علمــاء الــنفس وعلمــاء االجتمــاع  حــاول
جرة، وكیفیة اتخاذ األفراد هذا القـرار باالنتقـال تقسیم أهمیة العوامل المؤثرة في قرار اله

إلى بیئة أخرى. فتوصلوا إلى أن جمیع العوامل متداخلـة ومهمـة فـي قـرار الهجـرة، وأن 
 .)١(العوامل االجتماعیة والنفسیة ال تقل أهمیة عن العوامل االقتصادیة

 
 العوامل االجتماعیة: -أوالً 

ن حیــــث تحدیــــد القــــیم والعــــادات النظــــرة االجتماعیــــة إلــــى العمــــل مــــ دحیــــث تعــــ
االجتماعیـــة النظـــرة إلـــى بعـــض األعمـــال بحیـــث تبتعـــدها األفـــراد أو تقبـــل بهـــا لـــذا فـــإن 

یعـــد االضـــطهاد الـــدیني مـــن و . )٢(المجتمعـــات النامیـــة تحـــدد هـــذه األعمـــال ویحتقرونهـــا
العوامل االجتماعیة التي ال تزال لها دور في حركة عدد مـن الموجـات البشـریة، حیـث 

وب من االضطهاد الدیني بسبب ما تقوم به الحكومـات مـن عملیـات القمـع وكبـت الهر 
كثیـر مـن الحركـات . إذ حصـلت )٣(الطوائف الدینیة لممارسة الشعائر والطقوس الدینیة

الدینیة نتیجة لالضطهاد الدیني وقمع وممارسة النشاطات الدینیـة، كمـا هـو الحـال فـي 
 .)٤(أثیوبیاالمسلمین في فلسطین وهجرة الیهود في 

ن عملیــــة الصــــراعات العشــــائریة والقبلیــــة التــــي تســــود المنــــاطق الریفیــــة تعــــد او 
عوامــل طــرد للهجــرة، وتجعــل الفــرد أكثــر اســتعدادًا للهــروب مــن بیئتــه االجتماعیــة غیــر 

 .)٥(اآلمنة إلى منطقة أخرى أكثر أمنًا واستقراراً 

(1) Leonard Broom, Sociology, New York, 1977, P.3. 
، ١٩٩٩ســـمیرة كامـــل محمـــد، القیمـــة االجتماعیـــة، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث، اإلســـكندریة،  )٢(

 .٢٠٦ص
 .١٩٨٩، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ١خلدون النقیب، بناء المجتمع العربي، ط )٣(
 .٢٥٦خلدون النقیب، بناء المجتمع العربي، مصدر سابق، ص )٤(

(5) R. Morris, Urban sociology, New York, 1958, P.10. 

                                      



 -٤٤ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

ب تــدفع الســكان ن المنــاطق التــي تتعــرض إلــى الكــوارث والحــروب كلهــا أســبااو 
إلــــى الهجــــرة. وأن هــــذه الحركــــة التدریجیــــة التــــي بمقتضــــاها یتــــرك القــــاطنون أمــــاكنهم 

 الشـعور باألمـانخارج منطقة سكناهم أو عملهم. والسبب یعود إلـى عـدم ن إلى وینتقلو 
 .)١(مما أدى إلى تهجیر عدد كبیر من العوائل ، في البالد

 -ها:وتحدث الهجرة نتیجة العدید من العوامل من
 الرغبة في حمایة أو تأمین حریة الفرد من طغیان سیاسي. -١
 االنهیار األسري واالقتصادي في حیاة الفرد. -٢

مــــًا فــــي تحــــرك أو هجــــرة یــــة أو القومیــــة التــــي تــــؤدي دورًا مهاالعتبــــارات الحزب -٣
 العدید من الناس.

ومن األسباب والعوامل االجتماعیة األخرى أیضًا الهرب من انتقام مـن بعـض  -٤
 .)٢(وم أو الثأرالخص

لهـــــذا تعـــــد الظـــــروف االجتماعیـــــة الســـــیئة التـــــي عاشـــــها الشـــــعب العراقـــــي قبـــــل 
االحتالل وبعده من األسباب المهمة التي ساعدت على ترك العراقیین البالد أو التنقـل 
داخلـــــه كفقـــــدان الخـــــدمات االجتماعیـــــة والصـــــحیة واالقتصـــــادیة والتعلیمیـــــة واألســـــریة، 

فــات االجتماعیــة التــي تحــدث بــین أبنــاء طائفــة مــع طائفــة والصــراعات الداخلیــة والخال
أخــرى وســببها االحــتالل مــن أجــل خلــق النزاعــات بــین أبنــاء البلــد الواحــد وتقســیمه كــل 
هذه العوامل االجتماعیـة دفعـت الفـرد العراقـي إلـى الهـرب بالتوجـه خـارج الـبالد أو إلـى 

 .)٣(منطقة أخرى أكثر أمنًا أو لتحسین بیئته االجتماعیة
لقد أصبح التهجیر القسري للمواطنین علـى أسـاس االنتمـاء الـدیني أو المـذهبي 

ـــذلك  ـــر مـــن أهـــم المشـــكالتل التـــي واجههـــا العـــراق طـــوال ســـنوات  تعـــد مشـــكلة التهجی
وكانـت نسـبة العاصـمة بغـداد  . االحتالل حیث تعرضت له قطاعات واسعة من البالد
ض التهجیــر حالــة التــوازن عــرّ  اذاألكبــر حیــث طــال التهجیــر فئــات متعــددة ومتنوعــة. 

 .٢٤/٣/٢٠٠٧في  (IOM)تقریر منظمة الهجرة الدولیة  )١(
 .٣٢، ص١٩٨٩، بغداد، ١منصور الراوي، مجلة النفط والتنمیة، العدد  )٢(
 .٢٠٠٧تقریر عن أعداد النازحین في العراق، منظمة الهجرة الدولیة،  )٣(

                                      



 -٤٥ -     الفصل الثاني                                               الهجرة 

وٕان هــذا االضــطراب وانقطــاع  . األســري إلــى حالــة االضــطراب وأصــبح أكثــر هشاشــة
في إعادة توزیع لـألدوار مـع التـوتر الـذي ینـتج عـن قیـام أفـراد  تسّببالبیئة االجتماعیة 

 .)١(األسرة عن أعمال تتخطى قدراتهم وقابلیاتهم
تماعیة الناجمة عن الهجـرة تعقیـدًا تلـك لذلك أصبحت من أبرز المشكالت االج

التـــي تتعلـــق بأزمـــة الخـــدمات المختلفـــة، والســـیما أزمـــة الســـكن والتعلـــیم والصـــحة حیـــث 
االجتماعیـة  . ومـن اآلثـار السـلبیة والمشـكالت أصبحت كلفة هذه الخدمات عالیة جـداً 

 -التي تتركها الهجرة على المجتمع والعائلة هي:
فـــراده مـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة حیـــث أن الـــدول خســـارة المجتمـــع لنخبـــة مـــن أ -١

 .)٢(المستقبلة تبحث عن أفضل األفراد من مجتمع النزوح
هجرة العوائل تؤدي إلى حرمان المجتمع من قدرات أفراده على البنـاء والتنمیـة  -٢

 .)٣(مما یزید من المشاكل االجتماعیة للمجتمع
النفســـیة واألخالقیـــة االجتماعیـــة و  قـــد تـــؤدي الهجـــرة إلـــى مزیـــد مـــن المشـــكالت -٣

ا بســــبب ّمــــانتیجـــة لحــــدوث خلــــل فـــي أســــلوب التنشــــئة االجتماعیـــة والتربویــــة. 
أو تنـــاقض الثقافـــة التـــي یحملهـــا الفـــرد مـــن  ، أو بســـبب صـــراع ، غیـــاب األب

األم مع ثقافة البلد أو المجتمع الذي هاجر إلیـه. وهـذا الوضـع یـؤدي إلـى  هبلد
 .)٤(االجتماعي المطلوب انحراف األبناء أو عدم وصولهم للتكیف

 مـــن ذلـــك ، للعوائـــل المهجـــرة فـــي العوائـــل المهجـــرةالعوامـــل االجتماعیـــة  وتـــؤثر
انعــــدام التــــوازن بــــین حجــــم األســــرة والمــــوارد المالیــــة فــــي الریــــف ومــــا تنتجــــه األرض، 

كمـا أن الصـراعات القبلیـة  . فیضطر بعض أفراد العائلة إلى الهجرة سـعیًا وراء الـرزق
 یعــدالدولــة وفقــدان ســیطرتها الحقیقیــة علــى مختلــف منــاطق الــبالد  ، روعــدم اســتقرا، 

 العراق، مصدر سابق. تقریر عن أعداد النازحین في )١(
، الســنة السادســة، ٥٧محمــد ریــاض، الهجــرة العلمیــة واســتنزاف الكفــاءات، مجلــة النبــأ، العــدد  )٢(

 .٣٢، ص٢٠٠٥
 .٣٣محمد ریاض، الهجرة العلمیة واستنزاف الكفاءات، مصدر سابق، ص )٣(
 .٣٦محمد ریاض، مصدر سابق، ص )٤(
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أیضــــًا مــــن العوامــــل المؤدیــــة إلــــى تــــرك الســــكان ألراضــــیهم فــــي الریــــف والتوجــــه نحــــو 
 .)١(المدینة

بصورة دائمة قـد فر الخدمات االجتماعیة والصحیة والترفیهیة اكما أن انعدام تو 
إلشباع ما یحتاجونه من هذه الخدمات فـي  فرهااؤدي إلى هجرة العوائل إلى أماكن تو ی

وتبرز هذه الظاهرة على مستوى دولي في حالة غیـاب الخطـط التنمویـة  ، بلدان أخرى
فر اللخـــــدمات االجتماعیــــــة فتتـــــرك هــــــذه العوائـــــل بلــــــدانها ویتوجهـــــون إلــــــى حیـــــث تتــــــو 

 .)٢(االحتیاجات العامة لإلنسان
 

 العوامل االقتصادیة: -ثانیاً 
مـة اآلثـار المترتبـة علـى مشـكلة البطالـة، إذ ال یجـد الفـرد فیـه یعد الفقر في مقد

وهـو حالـة مـن حـاالت المسـتوى  ، إشباعًا لحاجاته النفسـیة أو الجسـمیة أو االجتماعیـة
طال أمـده كـان لـه األثـر السـیئ علـى تـوازن الفـرد حتـى مـع  وكلماالمنخفض للمعیشة، 

وقـد تتـأثر العوامـل تـأثیرًا  . متـهبسبب عدم توفیر ما یمكـن أن یحفـظ لإلنسـان كرا نفسه
 السـیماو   كبیرًا بالفقر ویعود ذلك لعدة أسباب ذاتیة وموضوعیة تتمیز بها هـذه العوامـل

العوامل المهجرة. معنى ذلك أن البطالة تؤدي إلى انتشار الفقر واالستغالل وقد تؤدي 
 .)٣(جنوح والجریمة... الخالإلى 

في حالـة مـن العـوز والحرمـان واالغتـراب ن البطالة تجعل العائلة تعیش احیث 
في داخل الوطن وما یرافقه من قلق وتوتر متزاید تدفع باإلنسان للتفكیـر بإیجـاد مخـرج 
ـــدأ الفـــرد بالشـــعور  ـــا یب ـــة االســـتقرار النســـبي والعـــاطفي وهن ـــى حال ـــه إل مناســـب یـــؤدي ب

یــه بالضـیاع واالختنــاق ممــا یســتدعي منــه البحــث عــن مخــرج أو مكــان یمكــن أن یجــد ف

قـــول العربیـــة إلــى الـــدول التكنولوجیـــة، دار هجــرة الع-عطــوف محمـــد یاســین، تزییـــف األدمغـــة )١(
 .٥٢م، ص١٩٨٤األندلس، بیروت، 

 .٤٦-٤٤عطوف محمد یاسین، تنزیف األدمغة، مصدر سابق، ص )٢(
، ٢٠٠٦، بیـــروت، ١مصـــطفى القیالنـــي، مجتمـــع العمـــل، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، ط )٣(

 .٣٢٧ص
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ویحقـق طموحاتـه حیــث تكـون فكـرة الهجـرة واتخــاذ القـرار بشـأنها كأفضـل الحلــول  نفسـه
 .)١(على الرغم من صعوبتها

نها تختلـف فـي الـدول الغنیـة عنهـا فـي الـدول النامیـة حیـث اأما طبیعة الهجرة ف
كانــت الهجــرة القرویــة فــي أوربــا الغربیــة وأمریكــا الشــمالیة مــن بــین األســباب التــي أدت 

وذلــك منــذ القــرن التاســع عشــر إلــى أكثــر مــن  ، مــدن ســریع وقــوي لتلــك البلــدانالــى ت
الهجـــرة  وجـــدتـــدنت الكثافـــة الســـكانیة فـــي األریـــاف. وبصـــفة عامـــة تفـــي حـــین %) ٧٠(

 .)٢(الفردیة في كل البالد الصناعیة المتقدمة
وتعـــرف الـــدول المتقدمـــة نوعـــًا آخـــرًا مـــن الهجـــرة الداخلیـــة یـــرتبط بإعـــادة توزیـــع 

النشـــاط االقتصـــادي، والنـــاتج عـــن النمـــو االقتصـــادي الالمتكـــافئ بـــین منـــاطق  مراكـــز
قدیمــة وأخــرى حدیثــة التصــنیع. وتظــل الوالیــات المتحــدة األمریكیــة أكثــر الــدول تمرســًا 

ـــًا مـــا تكـــون المنـــاطق الحدیثـــة التصـــنیع ذات  ، بهـــذا النـــوع مـــن الهجـــرة الداخلیـــة وغالب
ملـــة وهجـــرة المحـــالین علـــى المعـــاش كمـــا هـــو امتیـــازات ســـیاحیة تجـــذب إلیهـــا الیـــد العا

 .)٣(الحال في فلوریدا في الوالیات المتحدة األمریكیة
أمـا الهجـرة الداخلیـة فـي الـدول النامیـة فتكـاد تقتصـر علـى الهجـرة القرویـة التــي 

) وتظـل األسـباب ١٩٧٥و  ١٩٥٠) ملیـون نسـمة، مـا بـین (٣٣شملت لهـا مـا ینـاهز (
فالبادیـــة لـــم تعـــد قـــادرة علـــى  ، غرافیـــة واقتصـــادیة باألســـاسالمؤدیـــة للهجـــرة أســـبابًا دیم

توزیـع انـة المسـتعملة فـي استیعاب النمو السكاني لما یواجهها من مشـاكل مرتبطـة بالتق
فینجــذب الســكان والشــباب علــى الخصــوص نحــو المــدن بحثــًا عــن العمــل أو  ، الملكیــة

، الســـنة ٤٢وضـــرورات المســتقبل، العـــدد وفــاء جعفـــر المهــداوي، التنمیـــة البشـــریة فــي العـــراق  )١(
 .٧٦، ص٢٠٠٦التاسعة، 

ـــة، الجغرافیـــا، مطبعـــة النجـــاح، المغـــرب،  )٢( ـــة المغربی -١١١، ص١٩٩٤لجنـــة فـــي وزارة التربی
 .١١٢ص

، ٣٤٧ریدار فیسیر، الهویة الطائفیة والصـراع اإلقلیمـي فـي العـراق، المسـتقبل العربـي، العـدد  )٣(
 .٣٨ص-٣٦، ص٢٠٠٨السنة الثالثون، 
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ث والحــروب مــن هــذا مــا تــؤدي إلیــه بعــض الكــوار  فضــًال عــنظــروف معیشــیة أفضــل، 
 .)١(هجرة قسریة ألعداد كبیرة من السكان تجعلهم یتدفقون على المدن خاصة

لمهـــاجرون ن الهجـــرة القرویـــة تمـــدن ســـریع وعشـــوائي یجعـــل الســـكان اوینـــتج عـــ
معیشــیة غیــر الئقــة مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن  فرو یتكدســون فــي الضــواحي فــي ظــ

لم النــامي تمییــز سیاســة الهجــرة انتشــار الجریمــة واألمــراض. وتحــاول بعــض دول العــا
بحیـث یـتم إعــادة توزیـع الســكان بشـكل متعـادل یراعــي الشـروط االقتصــادیة لكـل إقلــیم. 

ومن المراكز إلى المـدن ومـن دولـة إلـى ، إذ قد یهاجر الفقراء من األقالیم إلى المراكز 
حیــــث یكــــون الــــدافع هــــو  نفســــها ، ةخــــرى لكــــنهم جمیعــــًا یســــتجیبون للعوامــــل الرئیســــأ
 .)٢(لفقرا

ن الهجــــرة الدولیــــة تخفیــــف الضــــغط الــــدیمغرافي علــــى مراكــــز الهجــــرة وینــــتج مــــ
%) مـن الناشـطة السـاكنة. وفـي فرنسـا أدت ٥٠ففي الكویت یمثل األجانب (، النازحة 

الخصـــوبة المرتفعـــة للمهـــاجرین إلـــى تغیـــر نســـبي فـــي قاعـــدة هـــرم ســـكان فرنســـا. وأدى 
االنــدماج بیــنهم وبــین ســكان  ور مشــكالتدمــة إلــى ظهــالــدول المتقنحــو تــدفق األجانــب 

الیــد والعــادات والمعتقــدات الــبالد األصــلیین إذ غالبــًا مــا یختلــف االثنــان مــن حیــث التق
وقــد ترتــب علــى هــذا االخــتالل وتقلــیص فــرص العمــل فــي كثیــر مــن الــدول ، ة الرئیســ

 .)٣(المتقدمة بروز ظاهرة العنصریة والكراهیة وحدوث اصطدامات دمویة أحیاناً 
تـــــردي األحـــــوال االقتصـــــادیة یـــــؤدي إلـــــى اإلحبـــــاط والیـــــأس والحقـــــد علـــــى  ٕانّ و 
ممــا قــد یــؤدي إلــى االنتقــام منــه ومحاربتــه. فــالفقر بحــد ذاتــه ال یكــون دافعــًا  ، المجتمــع

ولكــــن مــــا یصــــاحب الفقــــر مــــن أوضــــاع اجتماعیــــة ونفســــیة  ، الرتكــــاب جــــرائم العنــــف

، ١٩٧٧أمـــل یوســـف الغربـــي، الهجـــرة إلـــى الكویـــت، دراســـة فـــي جغرافیـــة الســـكان، الكویـــت،  )١(
 .٧٢ص

 .١١٢، ص٢٠٠٠، دار الكوفان، لبنان، ٢د. علي الوردي، منطق ابن خلدون، ط )٢(
مهــا كمــال، جــذور وهجــرة: مقارنــة انثروبولوجیــة لواقــع الهجــرة فــي مدینــة المنیــة، مجلــة النبــأ،  )٣(

 .٨٤، ص٢٠٠٨اني، لبنان، العدد الث
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ضـــطهاد ومـــن ثـــم التـــورط فـــي وعوامـــل خارجیـــة أخـــرى قـــد تولـــد اإلحســـاس بـــالظلم واال
 .)١(ارتكاب جرائم العنف

الهجرة وانتقال العمالة والسكان في البالد العربیة تتم من البالد األقـل دخـًال  نّ ا
بالنســبة للفــرد الواحــد مــن الســكان إلــى الــبالد األعلــى دخــًال، التــي ارتفــع الــدخل فیهــا ال 

بعــد عــام  الســیمااع أســعار الــنفط كنتیجــة لزیــادة اإلنتــاج واإلنتاجیــة، وٕانمــا بســبب ارتفــ
) ویســـتخدم جـــزء مهـــم مـــن هـــذا الـــدخل النفطـــي فـــي تحقیـــق درجـــة عالیـــة مـــن ١٩٧٣(

االســـتهالك الترفـــي الـــذي یعتمـــد بصـــفة تكـــاد تكـــون كاملـــة علـــى االســـتیراد مـــن الـــدول 
الصناعیة المتقدمة. ویترتب علـى الهجـرة وارتفـاع األجـور الحقیقیـة فـي بـالد االسـتقبال 

الد اإلرســال. وتــؤثر الرغبــة الشــدیدة فــي الهجــرة وانتقــال العمالــة فــي خلــق عنهــا فــي بــ
مواقف جدیدة وتغیر في النظرة إلـى أهمیـة تحقیـق تقـدم مـن خـالل العمـل فـي المجتمـع 

مـــع مـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تـــأثیر علـــى االنضـــباط فـــي  ، الیـــهالـــذي تـــتم الهجـــرة أو 
لنظــرة إلــى أهمیــة التضــامن الطبقــي العمــل وعلــى اإلنتــاج واإلنتاجیــة كمــا تــؤثر علــى ا

وتوظیفه في الصراع لتحسین ظروف العمل وتغییر األوضاع الداخلیة وتساعد الهجـرة 
وانتقـــال العمـــل الـــرخیص إلـــى الـــبالد المســـتقبلة أیضـــًا علـــى تـــدعیم نظـــرة التمییـــز ضـــد 

 .)٢(العمل الیدوي
ـــة ونفســـیة واقتصـــادیة معقـــدة وكـــل هـــذه ال تعـــد  عوامـــل الهجـــرة ظـــاهرة اجتماعی

بــین الشــباب، وتــؤدي إلــى  الســیماالمعتمــدة تــدفع إلــى الهجــرة مــن الریــف إلــى المدینــة، 
ـــد  ـــة وتقالی ـــد تســـوده عقلی ـــى محـــیط اجتمـــاعي جدی ـــال إل ـــة واالنتق قطـــع العالقـــات العائلی

 .)٣(تختلف عن المحیط األصلي
 عـن فضـًال نالحظ مما تقـدم أن الفقـر الشـدید هـو مـن األسـباب الرئیسـة للهجـرة 

جملة أسباب أخرى، فقد تحدث أحیانًا أوبئة أو مجاعات تـؤدي إلـى حمـل السـكان  إلى
أن تخلـــــف الریـــــف واعتمـــــاد بعـــــض المنـــــاطق  فضـــــًال عـــــنلمغـــــادرة مـــــوطنهم األصلي،

د. فتحیــة عبــد الغنــي جمیــل، الجریمــة والمجتمــع ومرتكبــي الجریمــة، دار وائــل للنشــر، عمــان،  )١(
 .٩٧، ص١٩٩٧األردن، 

 .٧٧، ص٢٠٠١د. شامل رضوان، مستقبل العراق، دراسات عراقیة، العدد التاسع عشر،  )٢(
 .١٢، ص١٩٨١رشید للنشر، بغداد، كمال مظهر احمد، الطبقة العاملة العراقیة، دار ال )٣(
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الزراعیة علـى میـاه األمطـار التـي تشـح أحیانـًا وقلـة الفـائض االقتصـادي فـي ظـل بیئـة 
الصـناعات الحرفیـة بسـبب منافسـة اجتماعیة ال تساعد على استخدام الفائض وتـدهور 

 تدفع الفالح إلى ترك الزراعة والتوجه نحو المدینة ولیس هذا فحسب ، السلع األجنبیة
بل إن انعدام التوازن في خطط التسمیة بین المدینة والریف في البلـدان النامیـة تـدفع  ،

ة، وعـــدم باألعــداد الكبیـــرة للتوجــه نحـــو المدینــة، كـــذلك فــان تخلـــف الــبالد بصـــورة عامــ
 تــوفیر فــرص عمــل فیهــا یــدفع بأعــداد كبیــرة مــن الســكان إلــى تــرك البلــد والتوجــه نحــو

العمـــل  ریفیـــین حیـــث الرخـــاء االقتصـــادي وفـــرص البلـــدان األخـــرى. حضـــریین كـــانوا أو
فان انعـدام األمـن أو  فضال عن . )١(عوامل اقتصادیة جاذبة وارتفاع األجور التي تعد

ائرة بحـــق النـــاس فـــي العـــیش الكـــریم أو إقصـــاء فئـــة كبـــت الحریـــات أو شـــن قـــوانین جـــ
وٕاهمالهـــا، أو التنـــاحر الفئـــوي أو الطـــائفي والمــــذهبي أو التخلـــف المســـتدیم فـــي البیئــــة 

 التحتیة، كلها عوامل تدفع نحو الهجرة إلى بلدان أخرى.
 

 عوامل سیاسیة: -ثالثاً 
األزل ظــاهرة عــدم االســتقرار السیاســي علــى نطــاق الشــعوب والمجتمعــات، منــذ 

ف وحتــى اآلن، محصــلة تتبلــور معالمهــا، كلمــا بلــغ اإلهمــال أو التخــبط مــداه مــن التخلــ
الحكومیـــة) مـــداه مـــن القســـوة والظلـــم علـــى الشـــعوب  أو كلمـــا بلـــغ التســـلط (فـــي الهیـــآت

وعلى مر السنین یصبح التـراكم ثقـیًال علـى صـدور النـاس بحیـث تتعـدد ، والمجتمعات 
علــى الحیــاة ثم علــى الصــدور، لیتــنفس النــاس ولیقــووا محــاوالت إزاحــة هــذا العــبء الجــا

 والدفاع عن النفس بالقول والقوة (العنف) تارة أخرى.، تارة  بالتململ أو االنتفاض
والدفاع عن النفس بالقول سواء (عن طریق إقامة التجمعات أو المظـاهرات أو 

عـــن الـــنفس  الـــدفاعأو ، والصـــحف والمجـــالت والمنشـــورات). أو االحـــزاب المنتـــدیات، 
بــــالقوة (العنــــف) حیــــث یمثــــل االقتحــــام فالمصــــادمات وقــــد ینفلــــت األمــــر ویــــؤدي إلــــى 

، ١٩٧١د. یســــري عبــــد الــــرزاق وآخــــرون، الهجــــرة وآثارهــــا، دار الكتــــب الجامعیــــة، القــــاهرة،  )١(
 .١٧٤ص
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اغتیاالت والعبث بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وقد یـؤدي األمـر إلـى قیـام 
 ثورة أو حرب أهلیة).

وفي العراق برزت مـؤخرًا ظـاهرة عـدم االسـتقرار السیاسـي بشـكل صـارخ ومـؤٍذ، 
تها تعقیدات فكریـة وسـیولوجیة أو دینیـة أو طائفیـة أو عـادات ومعتقـدات تحمل في طیا

ال تنســجم وتطــور الحیــاة أو أنهــا واقعــة تحــت تــأثیرات خارجیــة تقودهــا وتغــذیها وتعمــل 
ســـریعة علـــى دیمومتهـــا مســـتغلة ضـــعف أداء وحنكـــة الســـلطة المتمثـــل فـــي التغییـــرات ال

 الحاكمة. والمتتابعة في عناصر الهیأة
الــــبعض إن عــــدم االســــتقرار الحكــــومي یــــؤدي إلــــى غیــــاب الســــلطة  وفــــي "رأي

غیـاب  . وقد یكون عدم االستقرار السیاسي ناتجًا عن)١(وتدخل الدول في شؤون البالد
بعض اآلخـر فـان عـدم االسـتقرار النظـامي نـاتج عـن إجـراء السلطة أصًال". "وفي رأي 

تحــول الدكتاتوریــة لــة كار النظــامي للدو ضــمن اإلطــفــي سلســلة مــن التحــوالت الســریعة 
إلــى الدیمقراطیــة، وقــد یشــمل مفهــوم عــدم االســتقرار السیاســي مظــاهر العنــف السیاســي 
من أعمال شـغب ومظـاهرات واضـطرابات واغتیـاالت سیاسـیة وحـروب أهلیـة وحركـات 

 .)٢(انفصالیة"
عاني بدرجة أو بأخرى مـن عـدم ومنها العراق ی -ولكن نالحظ أن الدول النامیة

وأعنــي بــه عــدم االســتقرار الحكــومي أو العنــف السیاســي بحیــث  ، السیاســي االســتقرار
ممـا یـؤدي إلـى حـدوث اضـطرابات  ، تفقد الدولة بسط سیادتها في تدبیر شؤون بالدها

فــي المجتمــع قــد تــؤدي إلــى تهجیــر العدیــد مــن العوائــل بعیــدًا عــن الخالفــات والنزاعــات 
 .)٣(السیاسیة بین الدول المحتلة والبالد

الــك عــدة عوامــل وآثــار أدت إلــى غیــاب الســلطة فــي الــبالد وعــدم االســتقرار وهن
 -السیاسي فیها، ومن هذه العوامل هي:

د. جـــالل معـــوض، ظـــاهرة عـــدم االســـتقرار السیاســـي وأبعادهـــا االجتماعیـــة واالقتصـــادیة فـــي  )١(
 .١٣١، ص٢٠٠١الخامسة عشر،  الدول النامیة، مجلة العلوم االجتماعیة، العدد األول، السنة

عـــارف رؤوف، الهویـــة العراقـــي ضـــحیة االدیولوجیـــا، دراســـات عراقیـــة، العـــدد الثـــامن عشـــر،  )٢(
 .٦٤، ص٢٠٠٤

 .٤٤، ص٢٠٠٨، بغداد، ١د. معتز فیصل، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، ط )٣(
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 عدم االستقرار الحكومي: -١
یعد عدم االستقرار الحكومي وأعني بذلك التغیر السریع فـي العناصـر الحاكمـة 

ففـي دولـة (هنـدوراس) من السمات الممیزة للعملیة السیاسیة فـي غالبیـة الـدول النامیـة، 
) مثًال وال تقتصـر علـى ١٩٥٠-١٨٢٤( فیما بین) مرة ١١٦تغیرت السلطة التنفیذیة (

دول أمریكـــا الالتینیـــة، بـــل تعانیهـــا كـــذلك بعـــض الـــدول النامیـــة ففـــي الباكســـتان تعاقـــب 
) أشخاص على رئاسة الدولة فـي األعـوام العشـرة األولـى مـن قیامهـا. ویـرتبط بـذلك ٤(

فمنـــــذ الحصـــــول علـــــى  ، لبیـــــة تلـــــك الـــــدول مـــــن ســـــرعة تغیـــــر الدســـــاتیرمـــــا تعانیـــــه غا
االســـتغالل تـــم فیهـــا تعـــدد الدســـاتیر دســـتورًا تلـــو آخـــر وقـــد یتضـــمن كـــل منهـــا الوعـــود 
واآلمـــال ولكـــن ال ینفـــذ منهـــا ســـوى القلیـــل أو تكـــون موادهـــا فـــي تلـــك الـــدول وأحكامهـــا 

فــــي سیاســــتها قاصــــرة عــــن تلبیــــة وتــــأمین حاجــــات النــــاس ممــــا یــــؤدي إلــــى اضــــطراب 
 .)١(الحاكمة
 

 أعمال العنف السیاسي: -٢
بصــــوره المتنوعــــة مــــن  (Political Violence)أضــــحى العنــــف السیاســــي 

مظـــاهر وأعمـــال شـــغب واغتیـــاالت سیاســـیة وعنـــف مصـــاحب للعملیـــة االنتخابیـــة، مـــن 
 الظواهر المتكررة  الحدوث في الدول النامیة.

) حیــث عــانى الشــعب العراقــي ١٩٩١ونــذكر فیمــا یتعلــق بحــوادث االنتفاضــة (
مـــن العملیـــات التـــي قـــام بهـــا العدیـــد مـــن أبنـــاء الشـــعب ضـــد الســـلطة الحاكمـــة أن هـــذه 
المظـــاهرات وأعمـــال الشـــغب أدت إلـــى العنـــف السیاســـي وٕالـــى تـــدخل الـــدول األجنبیـــة 

. أمــا فیمـا یتعلــق بالمظــاهرات الشـعبیة فمنــذ عــام )٢(المسـتعمرة بالشــؤون الداخلیـة للــبالد
لى هذا الوقت فان هذه المظاهرات تخرج وتطالب بحقوقهـا وتعكـس السـخط ) إ٢٠٠٣(

 .٣٦بق، صد. جالل معوض، ظاهرة عدم االستقرار السیاسي، مصدر سا )١(
 .٥٥، ص٢٠٠٤، بیروت، ١مركز دراسات الوحدة الوطنیة، العراق ومنطقة بعد الحرب، ط )٢(
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وقــد یــؤدي األمــر إلــى بدایــٍة لحركــة عنیفــة  ، الشــعبي علــى الســلطة الحاكمــة وقراراتهــا
 .)١(لإلطاحة بالسلطة

فأنهـا ال تقتصـر علـى الـدول النامیـة ولنتـذكر اغتیـال  ،أما االغتیاالت السیاسـیة
نراهـا فـي الـدول النامیـة أكثـر حـدة وخطـورة،  ولكننـاریجـان) (كنیدي) ومحاولة اغتیال (

بحیث تعد من أدوات العمل السیاسي سواء من جانـب القـوى المعارضـة أو مـن جانـب 
النظــام الحــاكم الــذي قــد یلجــأ إلیهــا للــتخلص مــن معارضــیه. وهــذا یتعلــق باالغتیــاالت 

ـــاالت ـــدول النامیـــة. أمـــا االغتی ـــنظم  التـــي تســـتهدف حكـــام الـــبالد فـــي ال ـــدیرها ال التـــي ت
الحاكمــة للــتخلص مــن العناصــر المعارضــة، فــأن األمثلــة بخصوصــها ال حصــر لهــا. 
كـــل تلـــك الحـــوادث والمظـــاهرات واالغتیـــاالت تـــؤدي إلـــى حـــدوث إربـــاك فـــي الســــلطة 

 .)٢(الحاكمة في البالد مما یؤدي إلى تدخل بعض الدول في شؤونها الداخلیة
 

 الحروب األهلیة: -٣
من عوامل عـدم االسـتقرار السیاسـي تعـاني منهـا الـدول النامیـة هي عامل آخر 

التـــي تواجـــه انقســـامات داخلیـــة حـــادة عرقیـــة وقبلیـــة ودینیـــة طائفیـــة ومـــع عجـــز النظـــام 
القائم عن تسویة التوترات الناشـئة عـن هـذه االنقسـامات تنشـأ هـذه الصـورة العنیفـة مـن 

ـــة فـــي نیجیریـــا، صـــور عـــدم االســـتقرار السیاســـي. ومـــن هـــذه النمـــاذج الحـــرو  ب األهلی
وحركـــة بیـــافرا، والحركـــات االنفصـــالیة المتتالیـــة فـــي إقلـــیم كاتنجـــا، والحـــروب األهلیــــة 
اللبنانیـــة والمطالـــب االنفصـــالیة للطائفـــة المارونیـــة. ومـــا یحـــدث اآلن فـــي العـــراق مـــن 
حركات طائفیة وحروب أهلیة مما أدى إلى هجرة العدید مـن أبنائـه إلـى دول أخـرى أو 

 .)٣(أخرى داخل البالدمناطق 
 

، ٢٠٠٥احمد بیلي، النظام السیاسي والتغیر االجتمـاعي، مكتبـة النهضـة المصـریة، القـاهرة،  )١(
 .٢ط
 .٣٩، ص١٩٩٧سامي بیان، مشاكل العراقیین في لبنان، العدد الثاني،  )٢(
رة، یــاس الزیــدي، أزمــة الهویــة العراقیــة فــي ظــل االحــتالل، دراســات عراقیــة، العــدد رشــید عمــا )٣(

 .١١-١٠، ص٢٠٠٧السابع عشر، 
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 الثورات في الدول النامیة: -٤
تمثل الثورات أعلى صور عدم االستقرار السیاسي، فهي تتضمن اللجوء وعلـى 
نطـــاق واســـع إلـــى العنـــف مـــن أجـــل اإلطاحـــة بالحكومـــة واالســـتیالء علـــى الســـلطة أو 
توجیــــــه الســــــلطة نحــــــو إحــــــداث تغییــــــرات هیكلیــــــة فــــــي البنــــــى السیاســــــیة واالقتصــــــادیة 

االجتماعیـــة للمجتمـــع. كمـــا أنهـــا تتضـــمن المشـــاركة الجماهیریـــة فـــي عملیـــة اإلطاحـــة و 
العناصـــر القائمـــة  وعلـــى الـــرغم مـــن أّن كـــلّ بالحكومـــة القائمـــة. والثـــورات بهـــذا المعنـــى 

بانقالبــات تــزعم أنهــا تقــود ثــورات شــعبیة إال أنهــا لــم تحــدث إال فــي القلیــل مــن الــدول 
 .)١(الصین ومصرالنامیة وأهمها المكسیك وكوبا و 

 
 عدم االندماج الحكومي: -٥

لتـي ال ففي العدید من الدول النامیة تتعدد الجماعات العرقیة والقبلیة والدینیة وا
قــوي باالنتمــاء إلــى مجتمــع سیاســي واحــد یمثــل حقیقــة  یربطهــا مــن حیــث الواقــع شــعور

ــــة بحیــــث تطغــــى علــــى الــــوالءات الضــــیقة ألي مــــن هــــذه الجماعــــات، ومــــن هــــذه  كلی
. وال تقتصـر هــذه الظـاهرة علـى القــارة )٢(لجماعـات العرقیـة مــا هـو موجـود فــي نیجیریـاا

والواقــع أن هــذه االنقســامات العرقیــة عــادة مــا تــرتبط بهــا أیضــًا انقســامات  ، األفریقیــة
دینیــة، وعنصــریة، ولغویــة، وثقافیــة، ومــع عجــز النظــام القــائم علــى اســتیعاب مطالــب 

ة صــراعاتها إلحــالل االســتقرار قــد تصــل إلــى حــد هــذه الجماعــات المتصــارعة وتســوی
 .)٣(ما یحدث في العراق السیماالحروب األهلیة الطائفیة بین الطوائف المختلفة 

 
 األزمات االقتصادیة: -٦

التضــخم وانخفــاض األجــور والرواتــب واالرتفــاع الجنــوني لألســعار وانتشــار  إن
فــي هــذا الخصــوص  همبعضــث السیاســي. ویتحــدالبطالــة قــد تعــود إلــى عــدم االســتقرار 

(1) Cuber, John, Sociology, Harber & Rew, N. Y, 1973. 
(2) Kingsley, Davis, Human society, N. Y, 1950, P.55. 

، ٢٠٠١ت الوحــــدة العربیــــة، بیــــروت، االحــــتالل، مركــــز دراســــا-الغــــزو-إلیــــاس زیــــن، العــــراق )٣(
 .٦٣ص
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بین المتعلمین. فالبطالة تؤدي فـي العـادة إلـى  السیماعن خطورة تأثیر انتشار البطالة 
خلق حالة من االضطراب النفسـي والتـوتر االنفعـالي واإلحبـاط وفقـدان الشـعور بـاألمن 

یتسـاءل  . وقـد)١(وقد تتحول من مشكلة شخصیة إلى مشكلة عامة مثیرة لالضـطراب، 
تــوفیر فــرص عمــل مالئمــة لهــؤالء المتعطلــین؟  نلمــاذا یعجــز النظــام القــائم عــ همبعضــ

أفــال یكــون ذلــك  ، وٕاذا كــان النظــام ال یملــك حقیقــة وســیلة فعالــة لعــالج مشــكلة البطالــة
فسـاح الطریـق أمـام نظـام آخـر اتحـاول إجبـار ذلـك النظـام  نمبـررًا للتیـارات السیاسـیة إ

ل یفســر لنــا اهتمــام األحــزاب والجماعــات السیاســیة أكثــر فعالیــة؟ والواقــع أن ذلــك العامــ
المتطرفــة فــي الــدول النامیــة بتجنیــد الشــباب العاطــل، كمــا هــو الحــال فــي العــراق لمــا 

ـــة  ـــأثیر البطال ـــة وعنـــف سیاســـي، دون الحـــدیث عـــن ت ـــه مـــن بطال ـــى الســـلوك یعانون عل
السیاســي قــد تــدفع األفــراد العــاطلین إلــى حــد االغتیــال  ،عــدوانيالفــردي وتحویلــه إلــى 

 .)٢(إلى عدم االستقرار واألمان في البالد من ثمّ و 
 
 
 
 

فر االسـتقرار السیاسـي فـان جهـود السـلطة تكـون موزعـة بـین اعـادة اوفي حالـة عـدم تـو 
انعــدام االســتقرار یــؤدي الــى هجــرة  ان اســتتباب االمــن وتنمیــة المجتمــع ، ناهیــك عــن

مــن هــذه االدمغــة فــي عملیــة  االدمغــة نحــو الخــارج ، ممــا یحــرم المجتمــع مــن االفــادة
التغیر والتنمیة ، وان بقیت داخـل الـوطن تكـون مواهبهـا معطلـة لحـین عـودة االسـتقرار 

كمـا ان السیاسـة االمبریالیـة  ٣عملیـة التغیـر. إحـداثمما یفوت في النهایة الفرصة في 
سـد" ممـا تُ ق بناء المجتمع الواحد تمشیًا مع المبدأ (القائل: "فـرّ أتتبع سیاسة التفرقة بین 

 .٧٢، ص١٩٨١د. كمال احمد مظهر، الطبقة العاملة العراقیة، دار الرشید للنشر،  )١(
بول بریمر، قضیته في العراق، النضال البناء غـد مرجـو، ترجمـة عمـر األیـوبي، دار الكتـاب  )٢(

 .٣٢، ص٢٠٠٦العربي، بیروت، 
دار وائل للنشر ، ٢االجتماعي والثقافي، ط د. دالل ملحس استیتیة، التغیر )٣(
 .١٨٢،ص٢٠٠٨،
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یـــؤدي فـــي النهایـــة إلـــى الحـــروب الداخلیـــة والمنازعـــات وٕالـــى إعاقـــة التقـــدم االجتمـــاعي 
 .)١(واالستقرار السیاسي كما في العراق

 
 الحرمان النسبي والتفاوت االقتصادي واالجتماعي والسیاسي: -٧

یشكل بدوره عامًال من عوامل عدم االستقرار السیاسي فـي الـدول النامیـة. ففـي 
اقتصــادیًا حــادًا، وهــو مــا یظهــر لــیس فــي -یــد مــن هــذه الــدول نجــد تفاوتــًا اجتماعیــاً العد

ولكـــن أیضـــًا فـــي  فقـــط االخـــتالل الواضـــح وعـــدم المســـاواة فـــي توزیـــع القـــیم االقتصـــادیة
 .)٢(أیضاً  االختالف الحاد في ظروف الحیاة وأسالیبها

النظــر  االقتصــادي أیضــًا بوضــوح أكبــر عنــد-ویظهــر ذلــك التفــاوت االجتمــاعي
أو أحزمـة الفقـر) التـي تحـیط بالعواصـم والمـدن الكبـرى ،أو األكـواخ،إلى (األحیاء القـذرة

ممــن یــؤدون أعمــاًال هامشــیة وبــأجور منخفضــة. أو العــاطلون  ءالتــي یســكن فیهــا الفقــرا
عــن العمــل فــي مســاكن هــي أقــرب إلــى األكــواخ. ومثــل هــذه األحیــاء والمنــاطق القــذرة 

ة لقاطنیهـــا مـــع حیـــاة الطبقـــات العلیـــا مـــن التجـــار ورجـــال تتنـــاقض األوضـــاع المعیشـــی
 .)٣(األعمال وتزداد هذه الظاهرة خطورة وضخامة في الدول النامیة
م االســتقرار ممــا عــد فــيكــل تلــك العوامــل تــؤثر بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 

دولــة. ویركــز بعــض البــاحثین فــي دراســتهم لعوامــل انتشــار یــؤدي إلــى غیــاب ســلطة ال
 الســیماســتقرار السیاســي فــي الــدول النامیــة علــى تــأثیر سیاســات الــدول الكبــرى عــدم اال

الوالیـات المتحــدة فـي خلــق االضـطرابات واالنقالبــات واالغتیـاالت السیاســیة فـي الــدول 
فیهـا مصـالح الشـركات األجنبیـة ألخطـار التـأمیم والمصـادرة. بـل  ضالنامیة التـي تتعـر 

 .)٤(عترك الحیاة السیاسیة في الدول النامیةهذه الشركات عادة ما تتورط في م إن

 .١٨٣د. دالل ملحس استیتیة، التغیر االجتماعي والثقافي، المصدر السابق، ص )١(
جعفــــر مضــــر، السیاســــة األمریكیــــة تجــــاه العــــراق، دراســــات عراقیــــة، العــــدد الســــادس عشــــر،  )٢(

 .١٤٦، ص٢٠٠١
 .٦٦عراقیة، مصدر سابق، صد. كمال مظهر احمد، الطبقة العاملة ال )٣(
 .٢٥، ص١٩٧٧د. مصطفى كمال، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي، القاهرة،  )٤(
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، وصــوره الــدول النامیــة تعــاني العدیــد مــن عوامــل عــدم االســتقرار السیاســي إن
یرجـــع ذلـــك  ،ثورات،انقالبات عســـكریة،عنـــف سیاســـي،عـــدم اســـتقرار حكومي: المختلفـــة

إلـى شــبكة مترابطــة ومعقـدة مــن العوامــل السیاســیة واالجتماعیـة واالقتصــادیة مثــل عــدم 
االنـــــدماج القـــــومي وضـــــعف المؤسســـــات السیاســـــیة والحرمـــــان النســـــبي وتـــــدخل القـــــوى 
 الخارجیــة األجنبیــة بالشــؤون الداخلیــة للــبالد. كــل هــذا یــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الــبالد

 .)١(منهم إلى الهجرة بعٌض لبًا على أفراد الشعب مما یضطر سوف تؤثر س ومن ثمّ 
الـدول األجنبیـة للعـراق ممـا حـتالل اوهناك مشاكل اجتماعیة أخرى كان وراءها 

أدى إلـــى تهجیـــر العدیــــد مـــن العوائـــل بافتعــــال وتـــر الطائفیـــة التــــي طرحـــت بعـــد عــــام 
ـــم تشـــمل المســـلمین فقـــط٢٠٠٣( ـــدیانات األخـــرى  ، ) وهـــي ل ـــاع ال ـــل امتـــدت إلـــى أتب ب

فـــي  ةكالمســـیحیة أن هـــذه المشـــكلة أدت إلـــى تـــدهور األوضـــاع االجتماعیـــة والسیاســـی
 .)٢(ى إلى إرباك األوضاع السیاسیة داخل البالدالبالد مما أد

 ٢٠٠٣ومنــذ أن احتلــت أمریكــا ودول التحــالف العــراق فــي التاســع مــن نیســان/
ازدادت عملیــات التصــفیة الطائفیــة والســیارات المفخخــة والعبــوات والقتــل علــى الهویــة 

ن ضـحایا التي تستهدف جمیع األفراد من الطائفتین. إذ ال یزال العشرات یومیًا یسـقطو 
التعصـــب والتطـــرف والعنـــف الطـــائفي حیـــث ظهـــرت الممارســـات الطائفیـــة بشـــكل حـــاد 

فـــر عوامـــل موضـــوعیة أهمهـــا التخلـــف ا وازداد نفوذهـــا فـــي الشـــارع العراقـــي بســـبب تـــو 
الثقــــــافي واالجتمــــــاعي بــــــین غالبیــــــة الفالحــــــین والعمــــــال. ففــــــي انعــــــدام وجــــــود الدولــــــة 

یشعر أنـه یتقـوى بانتمائـه العـائلي والعشـائري  ومؤسساتها القانونیة واألمنیة أصبح الفرد
 .)٣(ویصبح أكثر قوة بانتمائه الطائفي

ثقافة الطائفیة بازدیاد حجم ما یسـمى باألكثریـة االنتخابیـة ونقصـان وازداد نفوذ 
حجــم األقلیــة. وصــارت الهجــرة العامــة إلــى خــارج الــوطن وســیلة للخــالص مــن خطــر 

تــدهور مســتوى التعلــیم الجــامعي بســبب الجــو وكــذلك أدى إلــى ، المــوت أو االختطــاف 

 .٢٦، ص٢٠٠٥، عمان، ١د. وصال نجیب العزاوي، انتهاكات حقوق اإلنسان، ط )١(
 .٢٥، ص١٩٧٧د. مصطفى كمال، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي، القاهرة،  )٢(
 فر عبد السالم، انتهاك حقوق المدنیین العراقیین في حرب الخلیج:جع )٣(

www.alazhar.org/Iraq/defaut.htrn  
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أو  المشـــحون بالســـالح الطـــائفي داخـــل الحـــرم الجـــامعي واغتیـــال العدیـــد مـــن األســـاتذة
 .)١(وهجرة المئات إلى الخارج بحثًا عن السالمة المجردة اختطافهم

لقد خرج العراقیون ببطء من جبروت حكم طغیاني مؤلم تخللـه حـروب عدوانیـة 
) ومــن القمــع الوحشـــي ١٩٩١-١٩٩٠)، وضــد الكویـــت (١٩٨٨-١٩٨٠ضــد إیــران (

)، ما أسفر عـن أعـداد ضـخمة مـن الضـحایا وعـن ١٩٨٨لالنتفاضة الداخلیة لألكراد (
 مجتمع مشوه ومعوق بصورة قاسیة.

لقـــد أدى حكـــم الحـــزب الواحـــد الـــذي دام كثیـــرًا إلـــى تركیـــز الســـلطة فـــي أیــــدي 
لعـراق بقیـادة الوالیـات المتحـدة شـیئًا عصبة صغیرة أساسها عشائري. فلـم یفعـل الغـزو ل

كثیــرًا الســتعادة االســتقرار وٕان كــان قــد أطــاح بالنظــام الحــاكم، حیــث حلــت التفجیــرات 
العشــوائیة والعنـــف الطـــائفي علــى الـــرغم مـــن أن العـــراقیین بــدأوا یعبـــرون  عـــن أنفســـهم 

ًا ملحوظـًا بحریة من الناحیة السیاسیة وألول مرة بعد عقود من الزمن أنهم أحسوا تحسن
فــــي حیــــاتهم الیومیــــة ولكــــن إحساســــهم بانعــــدام األمــــن یحــــد مــــن قــــدرتهم علــــى إحیــــاء 

 .)٢(مؤسساتهم وقدراتهم اإلداریة
 

 .٣جعفر عبد السالم، مصدر سابق، ص )١(
لــة بیــت الحكمــة، سـمیر عبــد الرســول العبیــدي، الصــراع مــن أجـل الدیمقراطیــة فــي العــراق، مج )٢(

 .٦٧، ص٢٠٠٧العدد الرابع والعشرون، 
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 لفصل الثالثا
 

 الدراسات السابقة

 
 أوًال: الدراسات العراقیة.

 .بیةثانیًا: الدراسات العر 
 ثالثًا: الدراسات األجنبیة.

 رابعًا: مناقشة الدراسات السابقة.
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 الفصل الثالث
 "الدراسات السابقة"

ن من المهم تناول الدراسات السابقة في البحث للتعـرف علـى منهجیـة وعلمیـة ا
إلقـــــاء الضــــوء علـــــى المشــــكلة أو الموضـــــوع  فــــيالباحــــث العلمـــــي  ةســـــاعدبحــــث ولمال

المطــروح للبحــث، وتمكنــه مــن التعــرف علــى أهــم المنــاهج والوســائل والفرضــیات التــي 
ج التـي توصـلت ئاستعملها الباحثون في دراساتهم. وكذلك التعرف على األهداف والنتـا

 ع الدراسات السابقة.ما سنتوصل إلیه م وازنةإلیها هذه الدراسات وم
 

 -ویشمل هذا الفصل عدة دراسات هي:
 أوًال: الدراسات العراقیة.

 یة.ثانیًا: الدراسات العرب
 ثالثًا: الدراسات األجنبیة.

 رابعًا: مناقشة الدراسات السابقة.
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 أوًال: الدراسات العراقیة.
األســـر  دراســـة فیصـــل محمـــد علیـــوي: (التهجیـــر القســـري وآثـــاره االجتماعیـــة علـــى -١

 المهاجرة.)
ـــدین الهـــدف هـــو التعـــرف علـــى اآلثـــار  دراســـة میدانیـــة فـــي محافظـــة صـــالح ال

وانعكاســاته  ، وآثــاره الدیمغرافیــة واالقتصــادیة والصــحیة، االجتماعیــة للتهجیــر القســري 
والتطرق إلى الظـواهر السـلبیة  ،وأوضاعهم االجتماعیة والثقافیة ، على أسر المهجرین
 هجیر وعما إذا كانت هناك ظواهر إیجابیة.الناجمة عن هذا الت

وقد اعتمد الباحث على المـنهج التـاریخي والمـنهج المقـارن والمسـح االجتمـاعي  
نتـائج تلـك الدراسـة مـع الدراسـات السـابقة وازنـة للوصول إلى خلفیات ظاهرة الهجرة وبم

نهج عـــن طریـــق اســـتخدام العینـــة للوصـــول إلـــى الحقـــائق المتعلقـــة بظـــاهرة الهجـــرة. ومـــ
طریقــة المشــاهدة  التــي اعتمــدها الباحــث دفعــت الباحــث للــذهاب إلــى بیــوت المهجــرین 
ومنــاطق ســكناهم لإلطــالع علــى ظــروفهم االقتصــادیة واالجتماعیــة والنفســیة والتربویــة 

 التهجیر. هوالصحیة قبل وبعد
سـتمارة االسـتبانة ت فقام الباحـث بجمعهـا عـن طریـق اأما وسائل جمع المعلوما

) سـؤاًال فضـًال ٥٦إذ تضمنت االستمارة التـي أعـدها الباحـث ( ، ت الشخصیةوالمقابال
 -عن األسئلة المفتوحة وتتكون االستمارة من قسمین:

 القسم األول الذي یشمل البیانات األولیة. -١
تضـــمن البیانــــات والمعلومـــات المتعلقــــة بموضـــوع الهجــــرة القســـم الثـــاني الــــذي  -٢

 جرة.وآثارها االجتماعیة على األسر المها
ـــاة  ـــى حی ـــة الدراســـة كونهـــا تعـــالج ظـــاهرة لهـــا آثارهـــا المباشـــرة عل وتتضـــح أهمی
المجتمـــع العراقـــي بصـــورة عامـــة ذلـــك أّن ظـــاهرة التهجیـــر القســـري قـــد طالـــت الغالبیـــة 
العظمــى مــن أبنــاء المجتمــع العراقــي إن لــم نقــل جمــیعهم مباشــرة أو غیــر مباشــرة وأدت 

تیجــة التشــتت وعظــم الصــعاب التــي حاقــت إلــى تصــدع أحــوال العوائــل وذوي قربــاهم ن
 بهم.
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 -ى منطقتین:حلین داخل العراق علوقد قسم الباحث المرّ 

المنطقـــــة الشمالیة/وتضـــــم منـــــاطق الشـــــمال الواقعـــــة تحـــــت ســـــیطرة حكومـــــة إقلـــــیم  -١
مــن محافظــة كركــوك، ویوجــد فــي  ، وجــزءٌ  الســلیمانیةو أربیــل، و كردســتان وهــي دهــوك، 

 -ات المرحلین هم:الشمال خمسة أنواع من فئ
بعـــدوا أو هربـــوا مـــن مـــوطنهم بســـبب إزالـــة قـــراهم التـــي ابتـــدأت فـــي األكـــراد الـــذین أُ  -١

 .١٩٨٨ات وبلغت ذروتها في حملة األنفال عام یسنوات السبعین
األكـــراد والتركمـــان واآلثـــوریین فـــي حملـــة التعریـــب التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا الحكومـــة  -٢

 العراقیة.
مــن مــواطنهم أو هربــوا منهــا بســبب القتــال الــداخلي الــذي  األشــخاص الــذین طــردوا -٣

 جرى في السبعینیات بین الحزبین الدیمقراطي واالتحاد الوطني الكردستاني.
األكراد القـادمون مـن أمـاكن متعـددة كانـت الحكومـة العراقیـة قـد رحلـتهم إلـى إیـران  -٤

 ات.یفي السبعین
یـة الـذین هربــوا مـن المنـاطق الواقعــة العراقیـون مـن مختلـف األصــول العرقیـة والدین -٥

 تحت سیطرة الحكومة العراقیة آنذاك.
الوســـــط الجنوب/حیـــــث تـــــم اســـــتهداف الخصـــــوم السیاســـــیین علـــــى مـــــدى الســـــنین  -٢

 الماضیة في بغداد والمحافظات األخرى. والقیام بترحیل المعارضین لتلك السیاسات.
 

 -أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:
راسـة أن أعلـى نسـبة مـن أعمـار المهجـرین كانـت فـي الفئـة مـا بـین أظهرت الد -١

ــــة (١.٢٤) إذ بلغــــت (٤٩-٤٠( ــــة العمری ــــي حــــین أن الفئ ) تــــأتي ١٩-١٠) ف
%) وهــــذا یــــدل علــــى أن أغلــــب المهجــــرین مــــن ٢٢بالمرتبــــة الثانیــــة وبنســــبة (

 الشباب.
إذ  ،أظهــرت الدراســة انخفاضــًا كبیــرًا فــي معــدالت الــدخل لــدى األســر المهجــرة -٢

إذ  ،) ألـف دینـار٣٠٠-١٥١أعلى نسبة للدخل قبـل التهجیـر كانـت للفئـة ( إن
 %).٤%) في حین انخفضت بعد التهجیر إلى (٣٩بلغت (
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ضـمن  هـمأظهرت نتائج الدراسـة المیدانیـة أن الغالبیـة العظمـى مـن المهجـرین  -٣
ـــــة والمتوســـــطة والبكـــــالوریوس وبمعـــــدل ( ـــــة ٢٤مراحـــــل اإلعدادی و ،%) إعدادی

%) للبكـــــــالوریوس وهـــــــذا یـــــــدل علـــــــى أن أغلـــــــب ٢٠( ، و%) متوســـــــطة١٩(
 المهجرین هم من المتعلمین.

%) ٣٢أظهرت الدراسة أن غالبیة المهجرین هم من الكسبة إذ بلغت نسـبتهم ( -٤
ویالحــظ ارتفــاع نســبة العــاطلین عــن العمــل إذ ازدادت النســبة فبعــد أن كانــت 

ر مــــن كثیــــ %) وفقــــدان٢٥% قبــــل التهجیــــر أصــــبحت بعــــد التهجیــــر إلــــى (١
 . الموظفین عملهم والطالب دراستهم

أظهــرت الدراســة أن قــرار التهجیــر كــان بتــأثیر األصــدقاء واألقــارب كــان أكثــر  -٥
%) ٦٤%) مقابـل (٣٦مما هـو قـرار فـردي إذ أن نسـبة القـرار الفـردي كانـت (

 لألصدقاء واألقارب.

%) مــن المبحــوثین ســیعودون إلــى دیــارهم حــال ٥٦أثبتــت نتــائج الدراســة أن ( -٦
%) ١٩وال أســـباب التهجیـــر فـــي حـــین أن الـــذین ال یعـــودون بلغـــت نســـبتهم (ز 

 .)١(%) ال یعلمون عودتهم من عدمه٢٥مقابل (
 

دراســة صــالح شــبیب محمــد الــدلیمي: (المهجــرون قســریًا غربــا فــي الــوطن) أجــرى  -٢
ـــارًا ٢٠٠٣) بعـــدما تركـــت األحـــداث بعـــد عـــام (٢٠٠٧الباحـــث هـــذه الدراســـة عـــام( ) آث

أهلیــة علــى مجمــل أوضــاع الســكان فــي العــراق. وأحــدثت أعمــال عنــف  خطیــرة وحروبــاً 
وقتل على الهویة مما أدى إلى عملیات تهجیر لكثیر من العوائل العراقیة وقد أسـهمت 

) فــي تــأجیج ٢٠٠٣األجنــدات السیاســیة التــي رافقــت االحــتالل األمریكــي للعــراق عــام (
لضــعف فــي البیئــة االجتماعیــة الصــراعات بــین أبنــاء الــوطن الواحــد واســتغلت عوامــل ا

 أثارت فیها مشكالت ونزاعات هددت بها أغلب العوائل العراقیة الواحدة.

سري وآثاره االجتماعیة على األسر المهاجرة، دراسة میدانیة فیصل محمد علیوي، التهجیر الق )١(
في محافظة صالح الدین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمـة إلـى كلیـة اآلداب، جامعـة بغـداد، 

 ، قسم االجتماع.٢٠٠٨
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ویهدف هذا البحث إلى تشخیص أبرز المشكالت التي تواجـه المـرحلین وتحـدد 
أسباب الترحیل من محافظة كركوك إلى تكریت بهـذه السـرعة والوقـوف علـى الظـروف 

 ومنها االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة. التي تعاني منها هذه العوائل
 

 -وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:
أن الغالبیة العظمى من المهجـرین یعـانون مـن ظـروف سـكنیة قاسـیة ال تتـوفر  -١

 فیها الشروط الصحیة.
ــــــب  -٢ ــــــدخل الشــــــهري وأن أغل ــــــة ال الظــــــروف االقتصــــــادیة الصــــــعبة وعــــــدم كفای

 ملكیتها إلى (الجیش العراقي السابق). المهجرین یسكنون في بنایات تعود

عدم تقدیم المساعدات الكافیة من الهالل األحمر ودوائر المهجرین ومنظمـات  -٣
 المجتمع المدني.

تـــــردي المســـــتوى التعلیمـــــي ألبنـــــاء هـــــذه العوائـــــل بســـــبب تـــــرك أغلـــــب األبنـــــاء  -٤
 لمدارسهم.

 
 -ومن أهم التوصیات لهذا البحث:

الســیما االبتدائیــة وتــوفیر الكهربــاء وتحقیــق ضــرورة تــوفیر المــدارس المناســبة و  -١
 األمن اإلنساني.

تــــوفیر الشــــروط الصــــحیة ألغلــــب العوائــــل التــــي تعــــاني مــــن أغلــــب األمــــراض  -٢
 واألوبئة المعدیة.

توجیـــه نـــداء إلـــى دوائـــر الهجـــرة والمهجـــرین والهـــالل األحمـــر والـــدوائر األخـــرى  -٣
 لمساعدة هؤالء المهجرین.

ین بصـــورة جدیـــة واالهتمـــام بهـــا واإلشـــراف علـــى الحكومـــة أخـــذ قضـــیة المهجـــر  -٤
 .)٢(علیها بصورة مباشرة

صــالح شــبیب محمـــد، (المهجــرین قســـریًا غربــاء فــي الـــوطن)، دراســة میدانیـــة منشــورة لألســـر  )٢(
 م.٢٠٠٧نة كركوك إلى معسكر تكریت، المهاجرة من مدی
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(التهجیر القسري في العراق) بحـث مقـدم إلـى (مشـروع  -دراسة كریم محمد حمزة: -٣
 إصدار التقریر الوطني للتنمیة البشریة في العراق).

ـــه هـــو التعـــرف علـــى حقیقـــة  ـــه الباحـــث مـــن خـــالل بحث ـــذي ســـعى إلی الهـــدف ال
 .بعٍض لبعضهم اآلخرفي العراق. من خالل تهجیر العراقیین  التهجیر القسري

 -وأهم النتائج التي توصل إلیها الباحث:
أن التهجیــر القســري الــذي توصــل إلیــه الباحــث هــو تعبیــر عــن اخــتالالت فــي  -١

الهویــة الوطنیــة لهــؤالء األفــراد الــذین ســعوا إلــى عملیــة التهجیــر ألبنــاء الطائفــة 
 األخرى.

وصـل إلیهـا الباحـث هـو أن الحـرب التـي شـنتها أمریكـا علـى من النتائج التـي ت -٢
تمثلــت فــي عملیــة تــدمیر  (Societal War)العــراق ورافقتهــا حــرب مجتمعیــة 

 مؤسسات الدولة والسیما المتمثلة في الضبط الرسمي.

أن عملیة التشظي في الهویة الوطنیة واختالالتهـا، اتسـمت بتـراكم آثارهـا طبقـًا  -٣
 ل فعل على الذي یلیه.للقیمة التي یتركها ك

صاحب ذلك انتشـار ظـاهرة العنـف بـین جمیـع أبنـاء المجتمـع الواحـد ممـا أدى  -٤
 إلى نفي كل طرف لآلخر وفقًا لما یعتقد انه خطر على اآلخر.

 
ومــن أهــم عوامــل التشــرذم فــي المجتمــع العراقــي الــذي توصــل إلیهــا الباحــث وعملیــات 

 -التهجیر القسري تمثلت في:
قــرون مــن االحــتالل العثمــاني كــان ضــحیة ســلطة اســتغلت أنــه طــوال خمســة  -١

عملیــــات العنــــف مصــــلحة اســــتراتیجیة ومــــن ثــــم شــــجعت علــــى إقامــــة إمــــارات 
عشــائریة وجعلــت مــن العــراق مســاحة لحروبهــا الطائفیــة مســتخدمة كــل وســائل 

 الفقر والمرض والحرمان من أبسط حقوق اإلنسان.
عـــادة صـــیاغة المجتمـــع علـــى أن مـــا قـــام بـــه االحـــتالل األمریكـــي للعـــراق هـــو إ -٢

سـلطة ضـعیفة  بیدعدائیة -أساس مبدأ تحویل التعددیة وانقسامها إلى صراعیة
 ذات مؤسسات ال تستطیع حل العملیات الطائفیة والنزاعات االنقسامیة.
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بـــذل األمریكـــان جهـــودًا كبیـــرة ســـواء قبـــل احـــتاللهم للعـــراق أو بعـــده مـــن أجـــل  -٣
كافـــة أجـــل تـــوفیر كافـــة احتیاجـــاتهم تقســـیم العـــراق إلـــى طوائـــف متنازعـــة مـــن 

 ثروات البالد. ةوسرق

 آلالف مــن العوائــل العراقیــة مــن مــدنلقــوات  االحــتالل دورهــا فــي هجــرة ا كــان -٤
مـــا لـــم یكـــن البعـــد حینمدینـــة الصـــدر) -تلعفـــر-النجـــف-متعـــددة مثـــل (الفلوجـــة
 الطائفي قد اتضح بعد.

تختلــــف عــــن  أن عملیــــات التهجیــــر القســــري التــــي تعــــود إلــــى قــــوات االحــــتالل -٥
بعضهم البعض إال أن الظـاهرتین أیـًا القسري الذي یقوم به العراقیون  التهجیر

كانــت عواملهمــا أظهرتــا ضــعف قــدرة مؤسســات الدولــة علــى مواجهــة الموقــف 
 مما شجع الناس على االحتماء بالعشیرة والطائفة.

لمـواطن أما اآلثار النفسیة واالجتماعیة واالقتصـادیة للتهجیـر فقـد عـانى منهـا ا -٦
دون معالجـات جذریـة للمشـكلة مـن لیس من السهولة الـتخلص منهـا  ، العراقي

 .)٣(نقاهةمدة ودون مرور اإلنسان العراقي ب
 
 
 
 

 -دراسات عربیة: -ثانیاً 
 .)٤(دراسة د. عیسى حسن احمد (الهجرة والتهجیر) -١

د. كــریم محمــد حمــزة، التهجیــر القســري فــي العــراق، مراجعــة سوســیولوجیة، بحــث مقــدم إلــى  )٣(
 م.٢٠٠٧(مشروع إصدار التقریر الوطني للتنمیة البشریة في العراق)، 

ر أهـالي د. عیسى احمد حسن، (الهجرة والتهجیر)، دراسة لآلثار النفسیة المترتبـة علـى تهجیـ )٤(
منطقــة حلفــا المصــریة إلــى خشــم القریــة، أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة، قــدمت إلــى كلیــة اآلداب، 

، مأخوذة من مصدر (بحوث في سایكولوجیة الشخصیة في البالد العربیة)، إعداد ١٩٧٥القاهرة، 
 .٢٣٣ص-٢١٦، ص١٩٨٠وتقدیم مصطفى احمد تركي، جامعة الكویت، علم النفس، 
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دراســـة حـــول اآلثـــار النفســـیة المترتبـــة علـــى تهجیـــر األهـــالي مـــن منطقـــة حلفـــا 
 المصریة) إلى (خشم القریة).(

لقـــد عـــالج هـــذا البحـــث الشخصـــیة المهجـــرة ومـــدى توافقهـــا مـــع حـــاالت التغیـــر 
البیئــي العنیــف التــي یمــر بهــا ومــا یتطلبــه هــذا التوافــق مــن تغییــر یحــدث فــي الســمات 

 والمهارات واالتجاهات التي تمیز الشخصیة.
امیـة التـي تسـیر علـى ومثل هذا الموضوع مهـم بالنسـبة للمجتمعـات العربیـة والن

طریــق التنمیــة وتهــتم بتطــور وتنمیــة القــوى البشــریة لكــي تــتالءم مــع مشــروعات تنمیــة 
 الموارد الطبیعیة في هذه المجتمعات.

وتوضـــح هـــذه الدراســـة األهمیـــة االجتماعیـــة للبحـــث مـــن خـــالل تســـلیط الضـــوء 
وعلـــى  علــى بعــض المشـــكالت التــي تواجــه األفـــراد الــذین یجــري تـــوطینهم والمهــاجرین

ر لهم سبل التوافق مع المواقف الصعبة التي تـؤثر تـأثیرًا العوامل أو األسباب التي تیس
) واقتصــر موضــوع ١٩٧٥حیــاتهم. وتمــت هــذه الدراســة فــي ســنة ( فــيكبیــرًا ومفاجئــًا 

ـــى اآلثـــار النفســـیة والمشـــكالتا ـــة  فـــي التـــي تعـــرض لهـــا األفـــراد لبحـــث عل أثنـــاء عملی
 ولیس كل اآلثار النفسیة. توافق فقطال التهجیر وهو المتعلق بعملیة

 -حیث قام الباحث:
بدراسة مسحیة على عینة مـن أهـالي (حلفـا) الـذین هـاجروا إلـى (خشـم القریـة)  -١

) ٦٠-٢٠) فــردًا، مــن الرجــال الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین (٣٢٠والمؤلفـة مــن (
ـــا القدیمـــة بكـــل أقســـامها الطبیعیـــة وعـــدها مجموعـــة  ـــون منطقـــة حلف ســـنة، یمثل

 جریبیة.ت
) فــــرد مـــــن هــــذه المجموعـــــة بواســــطة بعـــــض اختبـــــارات ٢٠٠بدراســــة علـــــى (  -٢

الشخصـــیة التـــي تعكـــس ســـمات معینـــة هـــي المرونـــة والثقـــة بـــالنفس والعصـــبیة 
واالنطـــــواء واالكتئـــــاب حیـــــث بـــــین درجـــــات أفـــــراد المجموعـــــة التجریبیـــــة علـــــى 

 المقاییس المستخرجة من هذه االختیارات.

مـــن أهـــالي حلفـــا الـــذین لـــم یهـــاجروا وفضـــلوا  إجـــراء دراســـة معمقـــة علـــى عینـــة -٣
 .نفسها  الطریقة السابقةنفسها االختیارات بالبقاء في منطقة حلفا القدیمة 
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 -ومن أهم نتائج هذه الدراسة كانت كاآلتي:
تعــرض أهــالي حلفــا لعملیــة تغییــر بیئــي عنیــف أثــرت فــي مكونــاتهم الشخصــیة  -١

 والسلوكیة.
التـي ینقسـم إلیهـا الحلفـاویون رعیة إلى أخرى قد اختلفت التأثیرات من جامعة ف -٢

على أسس معتمدة مثل العمر، المهنة، المستوى االجتماعي واالقتصادي كمـا 
أن مــواجهتهم لهــذه المواقــف أو التوافــق معهــا. قــد اختلفــت هــي األخــرى نتیجــة 

 لهذه العوامل.

أن كبـار أن درجة التوافق قد اختلفت تبعًا لهذه العوامل، حیث أثبتت الدراسـة بـ -٣
السن قد عانوا أكثر من صغار السن في هـذه العملیـة إذ فشـل كثیـر مـنهم فـي 
عملیــة التوافــق ودفعــوا ثمنــًا باهظــًا. انعكــس علــى صــحتهم الجســمیة والنفســیة 
وأدى إلـــــى زیــــــادة عــــــدد الــــــذین أصــــــیبوا بــــــاألمراض النفســــــیة كحــــــاالت القلــــــق 

ین األول التــي أعقبــت واالكتئــاب وارتفــاع نســبة الوفیــات بیــنهم الســیما فــي الســن
 الهجرة.

كشفت هذه الدراسة بأن مجموعات أخـرى مـن أهـالي حلفـا الـذین كـانوا یقیمـون  -٤
فــي القســم الجنــوبي مــن حلفــا القدیمــة وكــانوا یعــانون مــن مصــاعب الحیــاة قــد 
سهل علیهم التوافـق مـع البیئـة الجدیـدة ونجحـوا فـي التكیـف مـع أسـلوب الحیـاة 

ث ازداد إنتـاجهم الزراعـي عـن غیـرهم مـن أهـالي وأسلوب الزراعة الجدیـدة بحیـ
 األقسام األخرى الذین لم یتعودوا على بذل جهد كبیر في عملهم. 

 
دراســة د. عبــد الشــهید جاســم عبــاس (مســتقبل النمــو الســكاني فــي الــوطن العربــي)  -٢
 م).٢٠٠٢(

 -ترمي هذه الدراسة إلى هدفین:
طقة معینة، وٕاذا رغب األفراد البقاء فـي أولهما/ أن الهجرة تؤدي إلى تغییر السكان لمن

 تلك المنطقة علیهم أن یندمجوا مع كیان مكان تلك المنطقة.
وفـــق معطیـــات السیاســــة المحلیـــة والدولیــــة علــــى عـــداد المهــــاجرین تتغیـــر ثانیهمـــا/أن ا

 .الحیاة للخالص من معاناة
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ت الهجــرة فهــي تتمثــل فــي معرفــة اإلفــرازات والظــروف التــي البســ -أمــا حــدود الدراســة:
وٕادراك عملیــة التكیــف االجتمــاعي واإلجــراءات الكفیلــة لمواجهــة الحیــاة الجدیــدة بحســب 

 االحتیاجات (االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وحتى النفسیة).
معرفة المسار الموضـوعي للوقـوف علـى  : األولى : وتتضمن الدراسة أهمیتین

 المستلزمات الضروریة لمحل اإلقامة الجدید.
ثانیة/ تشخیص عوامل الطرد بما فیهـا مـن تخلـف البیئـة وتـدهور األوضـاع السیاسـیة ال

واالجتماعیــــة والدینیــــة والمعانــــاة. وعوامــــل الجــــذب ســــهولة الوصــــول والحصــــول علــــى 
 الخدمات وتهیئة محل اإلقامة.

واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن والمنهج التاریخي لمعرفة الماضي للقـیم 
 بدل الحاصل، فضًال عن المنهج االستنباطي واالستنتاجي.والعادات والت

 :وجعلها على قسمین وقد تناول الباحث في هذه الدراسة الهجرات السكانیة 
 ):٢٠٢٠-٢٠٠٠الهجرة الیهودیة إلى فلسطین خالل الحقبة ( -أ

أن الهجـــرة الیهودیـــة تظـــل المصـــدر  ث أوضـــح الباحـــث مـــن خـــالل دراســـتهحیـــ
م فـي التوسـع والسـیطرة عـن طریـق الهجـرة. لـذا یقـدر عـدد یهـود الوحید لتحقیـق أحالمهـ

احـث أن ) ویتوقـع الب٢٠٠٠) مهاجرین عام (٦٩٦٥٦٨المهاجرین إلى فلسطین نحو (
إلـى  ن الدراسـات المتخصصـة تشـیرأ) ٢٠٠٥ین عام () مهاجر ٧٨٤٧١٠یكون العدد(

ب االحتیاجـــات باختیـــار المهـــاجرین كمـــًا ونوعـــًا، بحســـ أن الســـلطات اإلســـرائیلیة ُتعنـــى
 المرحلیة إلیهم (اقتصادیًا وعسكریًا).

ــــیج العربــــي الحقبــــة ( -ب ــــى أطــــار الخل ) إن ٢٠٢٠-٢٠٠٠أمــــا هجــــرة اآلســــیویین إل
ازدهـــار الخلـــیج العربـــي الـــذي یـــنجم عـــن اســـتغالل الـــنفط أدى إلـــى طلـــب كبیـــر للقـــوى 

 العاملة. ولهذا دخلت القوى اآلسیویة من بلدان جنوب شرق آسیا.
كوریــــا -باكســــتان-األقطــــار المصــــدرة للعمالــــة (الهنــــد أنّ  الباحــــثوقــــد أوضــــح 

تایالنــد) للعمــل فــي المملكــة العربیــة الســعودیة وأقطــار الخلــیج. إذ -اندونیســیا-الجنوبیــة
 ) وعلــى الــرغم مــن صــعوبة التنبــؤ ٢٠٠٠) عــام (٣٧٨٠٠٠٠یصــل عــدد المهــاجرین (

قـــــدیر المقـــــاییس أقطـــــار الخلـــــیج العربـــــي حـــــاول الباحـــــث عـــــن طریـــــق ت الـــــى الهجرةبـــــ
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الحتمــاالت الهجــرة إلــى الخلــیج العربــي فــي العشــرین ســنة الماضــیة إلــى زیــادة حاصــلة 
 في معدالت الهجرة.

 
 النتائج التي توصل إلیها الباحث فتتلخص فیما یأتي : أما 

یظــــل األمــــل معقــــودًا فــــي الظــــروف المســــتقبلیة علــــى محاولــــة تقلــــیص تیــــارات 
یجابیة لها وتقلـیص اآلثـار السـلبیة. وتتـداخل العوامـل الهجرة، أو على تعظیم اآلثار اإل

االقتصــادیة والسیاســیة واالجتماعیــة والدینیــة فــي تفســیر تیــار الهجــرة. إذ تكمــن أهمیــة 
الـــدول الكبـــرى وشـــركاتها االحتكاریـــة الســـتغالل  ةالعامـــل السیاســـي للهجـــرة فـــي محاولـــ

 .)٥(الهجرة في سبیل تحقیق مصالحها
 

مقومـات األسـرة العراقیـة) دراسـة  العباسـي: (أثـر التهجیـر فـي طه عليدراسة زیاد  -٣
 .)٦(میدانیة لألسر العراقیة المهجرة في األردن
 دراســة مــن الدراســات الحدیثــة التــي تهــدف الــىمشـكلة الدراســة/ یــرى الباحــث أن هــذه ال

 وتؤثر فـي التي تحدث العوائل العراقیة واآلثار والمشكالت التعرف على مشكلة تهجیر
 وحدة كیان العوائل المهجرة.

 
 فهوأما الهدف من هذه الدراسة

 التعرف على أثر التهجیر في مستوى دخل األسرة العراقیة المهجرة. -١
التعــــرف علــــى أثــــر التهجیــــر فــــي التنشــــئة االجتماعیــــة ألبنــــاء األســــر العراقیــــة  -٢

 المهجرة.

 التعرف على أثر تفكك األسرة العراقیة المهجرة. -٣

جاسـم عبــاس، مسـتقل النمــو السـكاني فــي الـوطن العربــي، أطروحـة دكتــوراه غیــر  عبـد الشــهید )٥(
 م.٢٠٠٢، ١٤٢٢منشورة، الجامعة المستنصریة، بغداد، شوال 

زیــاد طــه علــي العباســي، أثــر التهجیــر علــى مقومــات األســرة العراقیــة، دراســة میدانیــة لألســر  )٦(
ایف للعلـوم األمنیـة، كلیـة الدراسـات العلیـا، العراقیة المهجرة في األردن، رسالة ماجستیر، جامعـة نـ

 م.٢٠٠٨قسم العلوم االجتماعیة، الریاض، 
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 التعلیم ألبناء األسر المهجرة.التعرف على مشاكل  -٤

 التعرف على مشاكل الرعایة الصحیة لألسرة العراقیة المهجرة. -٥
مــن  أذ تعــد هــذه الدراســةتوضــیح اهمیــة ســعى الباحــث مــن خــالل دراســته  وقــد

عــــن بلــــدهم.  توضــــح مشــــكلة تهجیــــر العــــراقیین وتهجیــــرهم؛ الدراســــات المهمــــة ألنهــــا 
واالقتصـادیة والصــحیة وآثارهـا علـى األســرة  االجتماعیـة والتعـرف علـى أهـم المشــكالت

 العراقیة المهجرة.
 -تناول في: و قسم الباحث دراسته الى خمسة فصول 

ــــــــذي تضــــــــمن (المقدمة/مشــــــــكلة الدراســــــــة/أهمیة الفصــــــــل األول/ مــــــــدخل الدراســــــــة  ال
 الدراسة/أهداف الدراسة).

ومقومـــات  بـــالهجرة اول الباحـــث اإلطـــار النظـــري المتصـــلتنـــفقـــد أمـــا الفصـــل الثـــاني/ 
 األسرة.

 الفصل الثالث/ تناول فیه منهجیة الدراسة.
 الفصل الرابع/ تناول فیه عرض البیانات اإلحصائیة للدراسة وتحلیلها وتفسیرها.

 الفصل الخامس/ ملخص الرسالة والنتائج والتوصیات.
التحلیلـي) -(المـنهج الوصـفي علـى الباحث في جمع معلومـات بحثـه وقد أعتمد

الباحــث ) أســرة عراقیــة مهجــرة فــي األردن. واســتخدم ٣٠٣مــن ( تة تكونــوعینــة الدراســ
 جمع معلوماته.ل استمارة االستبانة والمقابلة استخدم فیهاطریقة المسح المیداني لتي 

 
 النتائج التي توصل إلیها الباحث فهي :أما أهم 

) ســـنة هـــي الفئـــة الشـــائعة بـــین ٥٩-٤٠أوضـــحت الدراســـة أن الفئـــة العمریـــة ( -١
 الدراسة. أفراد

أوضحت الدراسة أن مؤهل البكالوریوس هـو المؤهـل الشـائع بـین أفـراد الدراسـة  -٢
والشهادات العلیا األخرى، ما یدل على أن المهجرین العـراقیین فـي األردن هـم 

 من المثقفین ثقافة عالیة.

أظهــرت الدراســة أن هجــرة العــراقیین إلــى األردن كانــت بالدرجــة األولــى عبــارة  -٣
 ل وأن غالبیة أفراد العینة هم من المتزوجین.عن هجرة عوائ
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أن الحجم األكبـر لحركـة المهجـرین العـراقیین مـا بـین الى ذهبت نتائج الدراسة  -٤
 ).٢٠٠٥-٢٠٠٤عامي (

 ) أفراد.٦-١سجلت نتائج الدراسة أن حجم األسرة یتراوح ما بین ( -٥

زالـت فیما یتعلق بخصائص السكن، فقد تبین من بیانات الدراسـة أن األسـرة ما -٦
 تعیش ضمن أوضاع سكنیة جیدة.

أن غالبیـة أسـر المهجـرین لـم تتلـق المسـاعدات مـن الـى أشارت نتـائج الدراسـة  -٧
 المنظمات الدولیة.

أن هناك مشكالت سلوكیة ألبناء األسر المهجرة توزعـت الى توصلت الدراسة  -٨
 على التمرد واألمراض النفسیة والعنف واالنحراف.

 سر المهجرة العراقیة مازالت متماسكة اجتماعیًا.أكدت نتائج الدراسة أن األ -٩

وجود نسبة كبیرة من المهجرین فقـدت أحـد أفـراد األسـرة مـا  أوضحت الدراسة -١٠
 یدل على أن التدهور األمني والتهدید، وراء هجرة العراقیین إلى األردن.

 الدراسة أن الغالبیة تعاني من الشعور بالغربة والعزلة والفردیة. ّبینت -١١

راســة علــى وجــود عالقــة إیجابیــة علــى تحســن الوضــع األمنــي وعــودة دلــت الد -١٢
 المهجرین إلى الوطن.

أوضــحت نتــائج الدراســة أن غالبیــة األســر المهجــرة تعــاني مــن وجــود أمــراض  -١٣
 جسمیة ونفسیة.

دلــــت الدراســــة علــــى أن معظــــم األســــر العراقیــــة المهجــــرة لــــیس لــــدیها تــــأمین  -١٤
 صحي لتغطیة نفقات الرعایة الصحیة.

ن نتـــائج الدراســـة بـــأن أغلبیـــة األســـر العراقیـــة فـــي األردن تعـــاني مـــن تبـــین مـــ -١٥
 الیأس حیث ال وجود لحل مشكالتهم.

 
 -:The Foreign Researchsدراسات أجنبیة  -ثالثاً 
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 :)٧("Thomas Znanieki"دراسة توماس زنانیكي  -١
 دراسة تومـاس زنـانیكي أول محاولـة لتحلیـل عملیـة تكیـف المهـاجرین للبیئـة تعد

 التي یواجهونها. لجدیدة والمشكالتا
فقــــد قامــــا بدراســــة المهــــاجرین البولنــــدیین إلــــى أوربــــا والوالیــــات المتحــــدة فأكــــدا 
انعـــزالهم عـــن بقیـــة أفـــراد المجتمـــع. باســـتبعادهم مـــن بعـــض مجـــاالت األنشـــطة والحیـــاة 
االجتماعیـــة، وقیـــامهم بـــأدوار خاصـــة بهـــم فـــي مجـــاالت أخـــرى. كمـــا أكـــد الصـــعوبات 

التكیف وتعلـم عـدد مـن األدوار الجدیـدة والمعـاییر والعـادات واسـتیعاب أنمـاط المتعلقة ب
 السلوك الجدیدة.

 
 دراسة منشورة باللغة اإلنكلیزیة لناثان هدسون: (الالجئون العراقیون في األردن): -٢

ــــاة ٢٠٠٧قــــام الباحــــث بهــــذه الدراســــة عــــام ( ) والهــــدف منهــــا هــــو معرفــــة معان
 إلى األردن.ومشاكل الالجئین العراقیین 

 -حیث ركز الباحث بدراسته على:
 ) الجئ عراقي في األردن.٧٠٠.٠٠٠هناك على األقل (أن  -١
للخــــــدمات  اً مكلفــــــ اً داخلیــــــ اً أمنیــــــ اً لجــــــوء العــــــراقیین إلــــــى األردن شــــــكل قلقــــــأن  -٢

 االجتماعیة ویزید مشكلة البیئة.

 العــراقیین علــى شــكل مــوجتین األولــى بعــد یــث كانــت الهجــرة إلــى األردن مــنح -٣
) حیـــــث كـــــانوا هـــــؤالء مـــــن األطبـــــاء والمفكـــــرین، ١٩٩١حـــــرب الخلـــــیج عـــــام (

) قصـدوا األردن للسـكن ٣٠٠.٠٠٠٠) و (٢٥٠.٠٠٠نحو ( في حاألساتذة، و 
)، وعدد هـؤالء الـذین نزحـوا إلـى ٢٠٠٣في بدایة الغزو األمریكي للعراق عام (

جــئ ) ملیــون ال٢) ملیــون و (١األردن فــي حــرب الخلــیج األولــى یتــراوح بــین (
 عراقي.

 

ـــم الدیمغرافیـــة، مطبعـــة جامعـــة الموصـــل، الموصـــل،  )٧( ـــادئ عل ، ١٩٧٥د. یـــونس حمـــادي، مب
 .٢٣٢ص
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 -إلیه الدراسة: تتوصلما  أهم 
حســـب تقـــاریر المفوضـــیة العلیـــا لالجئـــین العـــراقیین فـــان الالجئـــین فـــي األردن  -١

ـــالغ ( ) ملیـــون الجـــئ عراقـــي ونحـــو ١.٣٠٠ســـجلوا رســـمیًا فـــي المفوضـــیة والب
 ) ألف یبحثون عن اللجوء السیاسي.٢٢(

لعراقیــــة األردنیــــة عــــدد كبیــــر مــــن الالجئــــین ال یزالــــون عــــالقون قــــرب الحــــدود ا -٢
 ) كم عن الحدود في مخیمات یعانون من أبسط مقومات الحیاة.٥٠بحدود (

 انتشار نسبة البطالة بین الالجئین العراقیین. -٣

فوضـــــیة العلیـــــا لالجئـــــین أن بعضـــــهم قـــــد رحـــــل أشـــــارت عـــــدد مـــــن تقـــــاریر الم -٤
 وبعضهم في الحجز.

بـــأن  ٢٠٠٦وأهـــم التقـــاریر التـــي عرضـــتها منظمـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي عـــام  -٥
 ) سنة.٣٥األردن قد رفضت دخول العراقیین بین السبعین والـ (

 دخول العجالت إلیها. تفمنع، جدیدةً  اً ) قیود٢٠٠٦وفرضت األردن سنة ( -٦

) مجــامیع مــن العــراقیین الشــیعة الــذین ٢٠٠٦حلــت الحكومــة األردنیــة عــام (رّ  -٧
 .)٨(یمارسون طقوسهم الدینیة

 
ــــة العراقیــــة فــــي هولنــــدا (العراقیــــون بحــــث منشــــور باللغــــة اإلنكلیزیــــة حــــ -٣ ول الجالی

 هولندا.-واالندماج االجتماعي)، ترجمة (صالح عبد الرزاق)، جامعة لیدن
) فــردًا مــن المهــاجرین ٥٠یمثــل هــذا البحــث دراســة اســتطالعیة لشــریحة تضــم (

العــراقیین فــي هولنــدا ، وبالتحدیــد فــي مدینــة (دوردیخــت) التــي یســكنها أكثــر مــن ألــف 
مختلــف الشــرائح االجتماعیــة والمســتویات التعلیمیــة لقــد جــرت هــذه الدراســة  عراقــي مــن

) عبــر اســتمارة اســتبیانیة تــم توزیعهــا علــى الفئــات العمریــة المختلفــة مــن ١٩٩٨عــام (
 .ةانمن خاللها جمع المعلومات عبر هذه االستب ) وتم٤٠-٢٠(

بســـبب  ةانالدراســـة فهـــي صـــعوبة إجـــراء االســـتب أمـــا الصـــعوبات التـــي واجهتهـــا
مخـــاوف الالجئـــین العـــراقیین مـــن اإلدالء بمعلومـــات یعتقـــدون أنهـــا ربمـــا ستصـــل إلـــى 

(8) Hodson, Nathan, Iraqi refuges in Jordan cause for concern inapivotal 
state, The Washington institute foe near fast policy, No. 13, April, 2007. 
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ســــتؤثر علــــى أوضــــاع أهلــــیهم وأقــــاربهم فــــي العــــراق وكانــــت  ومــــن ثــــمّ أجهــــزة النظــــام، 
 الصعوبة تتضح في كیفیة إقناع الفرد بأهمیة البحث.

خـالل فـي لنـدا أن غالبیة الجالیة العراقیة هـم مـن الالجئـین الـذین قـدموا إلـى هو 
) التـــي أعقبـــت حـــرب الخلـــیج ١٩٩١بعـــد انتفاضـــة آذار ( ،والســـیما الســـنوات الماضـــیة

 الثانیة.
 

 -أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي:
مشـــاكل تعلـــم اللغـــة الهولندیـــة وأســـباب تتعلـــق بالقابلیـــة الشخصـــیة ثـــم ضـــعف  -١

تتعلــق بمعاهــد  صــعوبة لفــظ الكلمــات وقواعــدها، وأســباب موضــوعیةو التركیــز 
ومــدارس تعلــم اللغــة. وكــذلك الكــوادر التدریبیــة حیــث یفتقــر بعــض التدریســیین 

 إلى الكفاءة والخبرة في تعلم األجانب.
الفئة العمریة ما فـوق األربعـین عامـًا مـن صـعوبة فـي  السیمایعاني الالجئون و  -٢

الحصول علـى عمـل مالئـم، وذلـك بسـبب شـروط العمـل الهولنـدي التـي ترغـب 
 ) عامًا.٢١-١٨بین ( السیماباب األصغر سنًا، و بالش

كثیـر مـن الالجئـین العـراقیین مـن صـعوبة التكیـف مـع العـادات والتقالیـد یشعر  -٣
فــي المجتمــع الهولنــدي حیــث یجــدوا مشــاكل فــي مصــافحة األجنبیــات أو تقــدیم 

 أثناء الطعام. في الخمر على الموائد

مـن الشـعور بالغربـة فـي المجتمـع أكثریة العینة من الالجئین العـراقیین یعـانون  -٤
 الهولندي.

یتضـــح مـــن الدراســـة أن هنـــاك تمییـــزًا عنصـــریًا مـــن جانـــب المجتمـــع الهولنـــدي  -٥
تجــاه الالجئــین العــراقیین المســلمین. فــي مجــاالت العمــل والســكن واالمتیــازات 

 .)٩(والرواتب

مجموعــة مــن البــاحثین الهولنــدیین، (العراقیــون واالنــدماج االجتمــاعي)، دراســة منشــورة باللغــة  )٩(
 .١٩٩٨اإلنكلیزیة، جامعة لیدن، هولندا، عام 

 .١٠٤-١٠٣)، ص٢٠٠٢مأخوذة من مصدر (مجلة دراسات عراقیة، العدد العشرون، 
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 -مناقشة الدراسات السابقة: -رابعاً 
 -الدراسات العراقیة: -أوالً 

صــل محمــد علیــوي (التهجیــر القســري وآثــاره االجتماعیــة علــى األســر دراســة فی -١
المهـــاجرة تنـــاول الباحـــث اآلثـــار واألســـباب التـــي أدت إلـــى هجـــرة العوائـــل إلـــى 
محافظــــة صــــالح الــــدین بســــبب الظــــروف األمنیــــة التــــي یمــــر بهــــا الــــبالد وٕان 
ـــة فـــي  ـــى ســـیطرة العدیـــد مـــن الزمـــر اإلرهابی ـــذي أدى إل االســـتقرار السیاســـي ال

ســیطرة علــى بعــض المــدن أو المحافظــات ممــا أدى إلــى تهجیــر هــذه العوائــل ال
بســبب الطائفــة أو الــدین أو المــذهب ممــا خلــق نوعــًا مــن الصــراع بــین أغلــب 
منــاطق الــبالد، ممــا أدى إلــى خلــق آثــار ســلبیة علــى هــذه العوائــل تتمثــل فــي 

ریمـــة البطالـــة وانخفـــاض الـــدخل الشـــهري للعائلـــة وانحـــراف األبنـــاء وتفشـــي الج
بصــورة واســعة بــین أبنــاء هــذه العوائــل والتشــرد والتســرب مــن المــدارس وتــردي 

 الوضع الصحي لها.
ـــدلیمي (المهجـــرون قســـریًا غربـــاء فـــي الـــوطن)   -٢ دراســـة صـــالح شـــبیب محمـــد ال

 ٢٠٠٣تطـــرق الباحـــث إلـــى التحـــدیات التـــي رافقـــت االحـــتالل األمریكـــي عـــام 
تــي عاونــت علــى تهجیــر األســر واألوضــاع االقتصــادیة واآلثــار االجتماعیــة ال

مــن كركــوك إلــى تكریــت وبالــذات األســر العربیــة. وأظهــرت البیانــات أن جمیــع 
المهجــــرین الــــذین شــــملتهم العینــــة تــــم تــــرحیلهم بــــالقوة مــــن مدینــــة كركــــوك وأن 

%) هجــرت مــن قبــل ٢٨%) مــن األســر هجــرت مــن قبــل الملیشــیات و (٤٢(
ة مـــن نتـــائج هـــو أن الغالبیـــة األحـــزاب المتنفـــذة وأهـــم مـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـ

%) مـــنهم یعـــانون مـــن ظـــروف ســـكنیة ال ٩٢العظمـــى مـــن هـــؤالء المهجـــرین (
تتــوفر فیهــا الشــروط البیئــة الصــحیة فضــًال عــن معانــاتهم مــن آثــار اجتماعیــة 

 ونفسیة وصحیة صعبة جدًا.

دراســـــــة د. كـــــــریم محمـــــــد حمـــــــزة (التهجیـــــــر القســـــــري فـــــــي العـــــــراق) مراجعـــــــة  -٣
 -سوسیولوجیة:
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ولــى الدراســات عــن التهجیــر القســري فــي العــراق بعــد االحــتالل وكــان تعــد مــن أ
ـــى عوامـــل التشـــرذم كمـــا أســـماها الباحـــث فـــي المجتمـــع  الهـــدف منهـــا هـــو الوصـــول إل
العراقـي والمخلفـات التـي تركهـا االحـتالل مـن سیاسـة تقسـیم العـراق والمؤسسـات الهشـة 

العـــراق إلـــى انقســـامات فـــي المجتمـــع العراقـــي التـــي یســـعى إلیهـــا االحـــتالل مـــن تحویـــل 
متعددة ومتصارعة، كل ذلك أدى إلى عملیة التهجیـر، ممـا أدى إلـى هجـرة العدیـد مـن 
العوائـــل العراقیـــة مـــن منـــاطق ســـكنها األصـــلي إلـــى منـــاطق أكثـــر أمنـــًا. وهنـــاك تطـــابق 

 بین هذه الدراسة ودراستنا الحالیة. وازنةوم
 

 -الدراسات العربیة: -ثانیاً 
 ن احمد (الهجرة والتهجیر):دراسة د. عیسى حس -١

اهتمـــت هـــذه الدراســـة باآلثـــار النفســـیة والمشـــاكل المترتبـــة علـــى تهجیـــر أهـــالي 
(منطقـــة حلفـــا) المصـــریة إلـــى (خشـــم القریـــة) تلقـــي هـــذه الدراســـة ضـــوءًا علـــى بعـــض 

یجـــري تـــوطینهم والمهـــاجرین ومـــدى تـــوافقهم مـــع  نالمشـــكالت التـــي تواجـــه األفـــراد الـــذی
العنیــف، ركــزت الدراســة علــى جانــب معــین مــن اآلثــار النفســیة  مواقــف التغیــر البیئــي

 بعملیة التوافق ولیس كل اآلثار النفسیة. بة على عملیة التهجیر وهو المتعلقالمترت
 

 دراسة د. عبد الشهید جاسم عباس (مستقبل النمو السكاني في الوطن العربي): -٢
فــي الهجــرة بمــا تطــرق الباحــث مــن خــالل دراســته إلــى عوامــل الطــرد والجــذب 

فیهـا مــن تخلــف البیئــة وتــدهور األوضــاع السیاســیة واالجتماعیــة والدینیــة. ممــا اضــطر 
 أغلب السكان بالهجرة اتجاه البلدان التي تشعر فیها أكثر أمنًا في البلد األصلي.

-باكسـتان-وقد أوضح الباحث هنا أیضًا األقطار المصدرة للعمالـة هـي (الهنـد
 ) وغیرها للعمل في البلدان المزدهرة اقتصادیًا.تایالند-كوریا الجنوبیة

 
 دراسة زیاد طه علي العباسي (أثر التهجیر على مقومات األسرة العراقیة): -٣

تطــرق الباحــث إلــى نــزوح العــراقیین فــي الســنوات الماضــیة إلــى األردن بســبب 
ركـــز العنـــف المتزایـــد فـــي العـــراق واالزدیـــاد الهائـــل فـــي نســـبة النـــازحین إلـــى األردن. و 
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الباحث في دراسته على التعرف على أهم المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة 
وآثارها على األسر العراقیة المهاجرة. حیث تطرق الباحث بصـورة خاصـة إلـى عوامـل 
الهجرة وقـد أولـى أهمیـة كبـرى إلـى العامـل السیاسـي (األمنـي) علـى هجـرة العوائـل إلـى 

 األردن.
بـین هــذه الدراسـة ودراســتنا الحالیــة  وازنــةن هنــاك أوجـه موقـد الحظــت الباحثـة أ

 أي أوجه الشبه في معرفة المشاكل التي تعاني منها هذه العوائل المهجرة.
 

 -الدراسات األجنبیة: -ثالثاً 
 دراسة توماس زنانیكي: -١

تكیــــف المهــــاجرین مــــع البیئــــة دراســــة أول محاولــــة لتحلیــــل عملیــــة تعــــد هــــذه ال
مـن مشـاكل. فقــام الباحـث بدراسـة المهـاجرین البولنـدیین إلـى أوربــا، الجدیـدة ومـا عـانوه 

وقـــد أوضـــح الباحـــث أیضـــًا، انعـــزال هـــؤالء المهـــاجرین عـــن بقیـــة أفـــراد المجتمـــع، ممـــا 
 أوضح الصعوبات التي عانوا منها وهذه الصعوبات هي تكیفهم مع المجتمع الجدید.

 
ــــان هدســــون  -٢ ــــی (Nathan Hodson)دراســــة ناث ــــي عــــن (الالجئ ن العــــراقیین ف

 األردن):
عـــداد الالجئـــین العـــراقیین وخلفیـــات الهجـــرة إلـــى أاهـــتم الباحـــث بـــالتطرق إلـــى 

األردن والظروف التي ساعدت على هجرتهم ابتداًء بالموجة األولـى بعـد حـرب الخلـیج 
) بعــــد الغــــزو األمریكــــي للعــــراق ٢٠٠٣) ومــــن ثــــم الموجــــة الثانیــــة عــــام (١٩٩١عــــام (

الوضــع القــانوني لوجــود الالجئــین وأســالیب اســتقبالهم وتــرحیلهم وتطرقــت الدراســة إلــى 
 ولم یتم التطرق إلى اآلثار والمشاكل االجتماعیة والنفسیة والصحیة لهؤالء الالجئین.

 
ــــدا  -٣ ــــرزاق) هولن ــــد ال دراســــة مجموعــــة مــــن البــــاحثین األجانــــب ترجمــــة (صــــالح عب

 (العراقیون واالندماج االجتماعي):
بأعداد الالجئین العراقیین في هولندا، وقام الباحث بدراسـة اهتمت هذه الدراسة 

ـــة (دوردیخـــت) بالتحدیـــد، ومعرفـــة الصـــعوبات التـــي  انوا منهـــا عـــاســـتطالعیة فـــي مدین
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ومخـــاوفهم مـــن عـــدم اإلدالء بالمعلومـــات عـــن وضـــعهم فـــي هولنـــدا، وتطرقـــت الدراســـة 
ــــظ الكلمــــ ــــي تعلــــم اللغــــة ولف ــــى الصــــعوبات التــــي عــــانوا منهــــا ف ات بالصــــورة أیضــــًا إل

الصحیحة، وعـدم إیجـاد فـرص عمـل مناسـبة لمـن هـو ضـمن الفئـة العمریـة (األربعـین) 
عامــًا، وصــعوبة التكیــف معهــم الخــتالف العــادات والتقالیــد بــین البلــدین كــذلك التمیــز 

 العنصري والفروقات بین الالجئین العراقیین وأبناء البلد في هولندا.
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 الفصل الرابع 

 
 المشكالت العائلیة المصاحبة للهجرة 

 
 مشكالت على صعید البیئة العائلیة  -المبحث األول :
 المحلیة  البیئة صعید مشكالت على -المبحث الثاني :
 مشكالت على صعید البیئة المجتمعیة  -المبحث الثالث :
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 الفصل الرابع
 ة""المشكالت العائلیة المصاحبة للهجر 

 تمهید:
ظــــاهرة اجتماعیة/تاریخیــــة إنســــانیة، تعرضــــت لهــــا  "Immigration"الهجــــرة 

معظم الشعوب واألمـم فـي العهـود والعصـور الماضـیة، بشـكل حـاد. ومـا تـزال تتعـرض 
لهـا اآلن، ولربمــا فـي المســتقبل أیضـًا. ولكــن بــدرجات أقـل وطــأة، إال مـا یترافــق بهــزات 

في سیطرة جماعات تمتد بمذهب خاص بهـا أو وتغیرات مفاجئة في أنظمة الحكم، أو 
ة مــا علــى حســاب قبائــل لــیحســاب الطوائــف األخــرى. أو حتــى قب طائفــة مــا ولكــن علــى

 أخرى.
كانـــت الهجـــرة فـــي الماضـــي حیـــث الحـــدود الجغرافیـــة غیـــر مرســـمة فـــي الغالـــب 
فتكـــون الهجـــرة ابتغـــاء الكـــأل والمـــاء (أي المنـــاخ والطبیعـــة)، أو ابتعـــادًا عـــن الحـــزازات 
واالصــطدامات مــع القبائــل المجــاورة لهــا، أو لضــم أفخــاذ وفــروع القبائــل الواحــدة لتــنعم 

 .)١(باألمان
وكانـــــت الهجـــــرة فـــــي الســـــابق تتمثـــــل فـــــي احـــــد أوجههـــــا، ابتغـــــاء الســـــكن قـــــرب 
األضرحة والمقامات التي تتواءم مع معتنقي هذا المذهب أو ذاك. أو قد تكـون الهجـرة 

بــین مــدٍن دون أخــرى، طلبــًا للعمــل والرفاهیــة ودعــة  بســبب التفــاوت الحــاد الــذي ینشــأ
العــیس، وفــي القــرن العشــرین وقبلــه، فیمــا بعــد الثــورة الصــناعیة فــي أوربــا، فــإن شــعوب 
معظم البلدان النامیة. بهرها التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي والحضاري والثقـافي 

اق بركــب ا نحــو االلتحــالــذي تــوفر فــي الغــرب عمومــًا. وأخــذت ترنــو بأبصــارها وآمالهــ
اد الـدول النامیـة مـع معانـاة شـعوب وأقـوام وأفـر بالموازنة نسبیًا الحضارة المتنور والمرفه 

 كافـة علوم الطب والهندسة والمیكانیكا بل العلوم اإلنسـانیة البلتحاق طفتنشأ ظاهرة ا
ین بالمؤسسات واألكادیمیات الغربیة على شكل هجرة أدمغة وعقول أولئـك الطـالب الـذ

یمتازون بمستویات ذكاء عالیة، وكذلك هجرة واستیطان شلة من الشباب تتبعها أخـرى 

 ابر االنصاري ، جذور التنمیة االنسانیة ، ندوة التنمیة االنسانیة ، المنامة . محمد ج )١
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مــن معظــم البلــدان النامیــة أو المتخلفــة، لمجــرد العمــل والســكن والتمتــع بمنــاخ الحریــة 
ونعیم الحضارة المتوفرة في أوربا وغیـر المتـوفر فـي أوطـانهم، وهكـذا علـى مـر السـنین 

هـــم ومعـــارفهم أخـــذوا یتشـــبثون بمختلـــف الوســـائل والطـــرق فـــإن أقـــارب المهـــاجرین وذوی
اآلمـــن والحضـــاري، یضـــاف إلـــى ذلـــك العامـــل و فـــي التمتـــع بـــالعیش  بأبنـــائهملاللتحـــاق 

ضــمنه معظــم بلــدان العــالم الثالــث وهــو فــي الغالــب مشــوب فــي السیاســي الــذي تنــدرج 
مح لآلخــــر ومجــــرور إلــــى االنحیــــازات القبلیــــة والطائفیــــة أو حتــــى الدینیــــة، ممــــا ال یســــ

المغـــایر لـــه، ســـواء فـــي القبیلـــة أو المـــذهب أو الـــدین فـــي الظهـــور، بـــل ویقمعـــه بشـــتى 
 التـــي ینضـــوي تحـــت لوائهـــا، بحیـــث فّضـــلَ الوســـائل واألســـالیب المتاحـــة لـــدى الســـلطة 

وفـــق  علـــى  الكثیــر مـــن المثقفـــین والمتنـــورین علــى الهجـــرة والحظـــوة أمـــا بمقعــد دراســـي
أو التـــنعم بحیـــاة ال قهـــر فیهـــا لإلنســـان المـــواطن  معـــاییر علمیـــة وموضـــوعیة ومنطقیـــة

 .١العادي
فر فرص عمل مغریة في بلـد مـن البلـدان المجـاورة لألیـدي العاملـة مـن اوقد تتو 

المهــرة أو الكــوادر الوســـطى أو حتــى الخدمیــة منهـــا فتصــبح هنــاك مـــا یشــبه الهجـــرات 
الخلـــیج وكمـــا  الفردیـــة أو المجتمعیـــة إن صـــح التعبیـــر، كمـــا هـــو الحـــال اآلن فـــي دول

أثنــاء حــرب الخلــیج األولــى إذ بلــغ تعــدادهم فــي حصــلت هجــرة المصــریین إلــى العــراق 
 بحدود أربعة مالیین مهاجر، ما بین مهندس وطبیب ومعلم وحرفي وخدمي.

وهنا كان عامل الحصول على المردود المـادي، حصـرا وبالعملـة الصـعبة، هـو 
ول الخلـــیج، إذ یختلـــف هـــذا الحـــال الـــدافع لهجـــرة المصـــریین، كـــذلك هـــو الحـــال فـــي د

ت آوتختلـــف هـــذه الهجـــرة عـــن تلـــك الهجـــرة التـــي مبتغاهـــا التـــنعم بـــنعم الحضـــارة والهیـــ
المدنیة المتاحة في أوربا وغیر المتوفرة فـي أوطـانهم. أمـا فـي السـنین األخیـرة مـن هـذا 
القـــرن فـــان الشـــعوب فـــي الـــدول النامیـــة أو المتخلفـــة أخـــذت تحـــیط عـــن قـــرب بـــأحوال 

ورات البلـــــدان األخـــــرى بســـــبب تـــــوفر وســـــائل االتصـــــال (الســـــتالیت واالنترنیـــــت) وتطـــــ
هزات سوســـــیولوجیة و وأصـــــبحت المصـــــالح مترابطـــــة نســـــبیًا اقتصـــــادیًا ومادیـــــًا وثقافیـــــًا،

، ٢٦. د. فائق علي عبد الرسول ، التحدیات التي تواجه العراق ن مجلة بیت الحكمة العدد  ١
 .  ٢٢ن ص ٢٠٠٧

                                      



 ٨٥    -     -مشكالت العائلیة المصاحبة للهجرة ال فصل الرابع                 ال

وثــورات ثقافیــة وسیاســیة وعســكریة أخــذت تقتــنص الفــرص للتعبیــر عــن مكنوناتهــا. أمــا 
و الثـورات أو االنقالبـات، مصـلحي، باإلیجاب أو السلب، حیث أن مولد هـذه الهـزات أ

 في الدرجة األولى وهذا الذي نعني به السلب.
أمــا اإلیجــاب، فیتمثــل بالتثبــت بوســائل الحیــاة المدنیــة والثقافیــة واإلنســانیة ومــا 

ت ومنــابر، تــدعو لهــا، وتناضــل مــن أجلهــا وقــد تأخــذ آینبثــق عنهــا مــن منظمــات وهیــ
أخرى. وفـي كـال األمـرین السـلب واإلیجـاب  طابع العنف تارة أو التعرض للسجون تارة

قــد تكــون الوســائل المتبعــة فــي معالجــة أمــور وشــؤون الحیــاة واألفــراد والمؤسســات ذات 
طابع صدامي أو قهري وتعسفي مما یضطرب معه األمن وتتشوه صور الحیـاة وتتسـم 

 تضـطر فئـات متعـددة حینمـابالقوة والعنف والتطاحن حتى الموت بهدف إلغاء اآلخر. 
من المدنیین المسالمین إلى الهجرة. الهجرة أما إلى محافظة أخرى في الـوطن الواحـد. 
أو الهجـــرة إلـــى وطـــن آخـــر، اضـــطرارًا أو هروبـــًا مـــن واقـــع ال یطـــاق وال یحمـــي الـــنفس 
البشریة التي أوصى اهللا تعالى في كتابه العزیز بالحفاظ علیهـا ورعایتهـا، فهـدم الكعبـة 

ســان بـــريء! وتحظــى الهجــرة الیــوم باهتمــام بــالغ إذ تتوجـــه أهــون علــى اهللا مــن قتــل إن
ثنـــاء الهجـــرة وتطـــال البلـــد معالجـــة مـــا یواجـــه الفـــرد مـــن مشـــاكل فـــي أالجهـــود الكبـــرى ل

المصــــدر للهجــــرة، والفــــرد وأســــرته ومجتمعــــه المحلــــي والمجتمــــع الكبیــــر. كمــــا تطـــــال 
 .)١(مباشرةالمؤسسات االجتماعیة ویتأثر بظاهرة الهجرة الفرد وأسرته بطریقة 

إال أن هذا لیس هو السبب الرئیس لنسبة من العوائل التـي تتخـذ قرارهـا بنفسـها 
أو رغمــًا عنهــا وٕانمــا اإلرهــاب والصــراعات الطائفیــة تعــد مــن األســباب الرئیســة لهجــرة 
هذه العوائل. وقد تهاجر اغلب هذه العوائل إلى خـارج الـبالد. أو یهـاجر الفـرد العـازب 

ـــذي ین ـــادرًا مـــا یصـــطحب العـــازب عضـــوًا مـــن أفـــراد أو المتـــزوج ال ـــة ون ـــى عائل تمـــي إل
یصـطحب بعـض المتـزوجین أعضـاء األسـرة الصـغیرة لربمـا یسـتطیع  فـي حـین. هتعائل

 تحمل تكالیف السفر.

د. منــى فیــاض، أثــر االحــتالل والحــروب والنزاعــات المســلحة علــى أوضــاع األســرة العربیــة،  )١(
 .١٢، ص٢٠٠٣لجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، بیروت، ال
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وعمومــًا ســواء رافقتــه العائلــة المهــاجرة أو لــم ترافقــه فإنهــا تواجــه كمــًا هــائًال مــن 
 .)١(في البالد المستقبلة لها للهجرة وأخرى ةالمشاكل في البالد المصدر 

بعـــض إلـــى أســـالیب غیـــر فـــي حـــین یضـــطر بطـــرق قانونیـــة  بعضـــهم یهـــاجرو  
قانونیــــة ومــــع أن بعــــض المشــــكالت التــــي تواجههــــا هــــذه العوائــــل مشــــتركة فــــان غیــــر 
الشــرعیین تكــون مشــكالتهم أعقــد. وقــد یتعــرض المهــاجر داخــل الــبالد أو خارجــه إلــى 

دة والتعـــرض للبطالـــة ومواجهـــة مظـــاهر التعصـــب مشـــكالت التكیـــف مـــع البیئـــة الجدیـــ
والتطــــرف والتمییــــز العنصــــري وقــــد ازدادت هــــذه المشــــاكل صــــعوبة خاصــــة بعــــد عــــام 

 ) في العراق.٢٠٠٣(

 .١٣د. منى فیاض، مصدر سابق، ص )١(
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 المبحث األول
 مشكالت على صعید البیئة العائلیة

ـــرغم مـــن لقـــد ســـمي القـــرن العشـــرون (عصـــر االغتـــراب)  أن اإلنســـان فعلـــى ال
أنــه أنجــز تقــدمًا علمیــًا علــى الــرغم فقــد اتصــاله مــع عالمــه و وصــل فیــه إلــى القمــر فانــه 

ومادیــًا وتكنولوجیـــًا هـــائًال، إال أن تقدمـــه األخالقـــي والروحـــي كـــان متواضـــعًا جـــدًا. فقـــد 
ظهــرت مشــكالت عدیــدة للعائلــة المهجــرة ممــا أثــرت ســلبًا علــى أفرادهــا ونــتج عــن ذلــك 

 .)١(عدم الثقة باآلخر (الطائفة األخرى)
 -مشاكل التي تواجه العائلة المهجرة هي:ومن هذه ال

 -السكن: -١
لطالمــا كــان النــاس یشــكون مــن ظــاهرة عــدم تــوفیر المســكن فــي عمــوم القطــر، 

أزمة السكن متفاقمة وأجـور السـكن مرتفعـة وقلـة المشـاریع السـكنیة فـي مجملهـا  توكان
زاد  أبــرزت المشــكلة قبــل ســقوط النظــام وأخــذت فــي التوســع بعــد ســقوط النظــام. وممــا

ســاعد ذلــك علــى تجــاوز الفــرد علــى  اذ حــدة المشــكلة انتشــار البطالــة وضــعف القــانون
حدود السلطة وأفسح المجال لسكن العوائل في دوائر الدولة التـي عطلـت عـن أعمالهـا 
بعــد إلغــاء عــدد كبیــر مــن مؤسســاتها العســكریة والحزبیــة... الــخ، ثــم تجــاوز المــواطن 

 .)٢(التعلیمات والصالحیات ز كل ناء على أراضي الدولة وتجاو بالب
ثــم ظهــرت مرحلــة تهجیــر العوائــل مــن منــاطق ســكناهم إلــى منــاطق أخــرى أي 

ه فقــط إلــى منــاطق إلــزام الشــخص بتــرك منزلــه بجمیــع محتویاتــه والخــروج بنفســه وعائلتــ
لطائفتـــه المذهبیـــة (بـــالتعبیر العـــامي)، فالســـني فـــي منطقـــة شـــعبیة  أخـــرى بحجـــة والئـــه

محمــد جــابر األنصــاري، جــذور التنمیــة اإلنســانیة، نــدور التنمیــة اإلنســانیة العربیــة، المنامــة،  )١(
 .٢٨، ص٢٠٠٣

، ٢٠٠٣، ٦یـة، العـدد د. یزید عیسـى السـورطي، االغتـراب فـي الـوطن العربـي، المجلـة التربو  )٢(
 .٦٢ص
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المــــذاهب ابنــــاء مــــن  العكس وهكــــذا، المســــیحي وغیــــرهمســــنیة وبــــیــــذهب إلــــى منطقــــة 
 .)١(واألدیان في العراق

وهنــــــا بــــــرزت مشــــــكلة جدیــــــدة بعــــــد ســــــكن المهجــــــر هــــــي المســــــتوى األخالقــــــي 
قــل ذلــك إلــى نلشــخص المهجــر. فــإذا كــان ذا مســتوى جیــد فانــه یلواالجتمــاعي والــدیني 

س لـــك فـــان اســـتخدامه اســـتخدام المســـكن البـــدیل مـــن الطائفـــة األخـــرى. ولـــو كـــان عكـــ
وان تـدفق أعـداد كبیـرة  )٢(سوف یكون سیئًا وفي الحالتین سوف ینقل ذلك إلى الجیـران

مــن العوائــل علــى محافظــات معینــة یعنــي زیــادة الضــغط علــى الخــدمات المتاحــة فیهــا، 
. )٣(وٕایجـاد مشـكالت جدیـدة تتعلــق بـإیواء ذلـك العـدد وتــوفیر غـذائهم وٕاشـعارهم باألمــان

الطلــب علــى الوقــود وارتفــاع أســعار النقــل واإلیجــارات التــي ارتفعــت بشــكل زیــادة اّن و 
كبیر جعل األسرة المهجـرة عـاجزة عـن تـأمین سـكن مالئـم إلشـباع العدیـد مـن حاجاتهـا 

 .)٤(األساسیة
إن ترك أعداد كبیرة من العوائل لمسـاكنها وفـر فرصـة ثمینـة ألولئـك المسـتغلین 

أن األجهـــزة المعنیـــة غیـــر قـــادرة علـــى تـــوفیر  ماالســـیلیقومـــوا بأعمـــال الســـرقة والنهـــب 
تشـــكل مشـــكلة الســـكن بالنســـبة للعوائـــل الهجـــرة أحـــد المصـــادر  ،)٥(األمـــن حتـــى لنفســـها

) ٢٠٠٣المهمــة فــي تهدیــد اســتقرارهم وأوضــاعهم النفســیة. وبعــد احــتالل العــراق عــام (
ًا مــــــن مؤسســــــات كثیــــــر ح جمــــــاعي داخــــــل المحافظــــــات واحتلــــــت ســــــجلت حركــــــة نــــــزو 

 .)٦(المؤسسات العسكریة واألمنیة فیها السیماً الدولة.

 موقع االنترنیت هجرة العوائل العراقیة: )١(
www.ahaif-makto-obblog.com  

 هجرة العوائل العراقیة، المصدر السابق نفسه. )٢(

 .٣صم، ٢٠٠٧، تشرین الثاني، ١٤٢٨شوال،  ٢٦جریدة الصباح، األربعاء،  )٣(
 .٤، شوال، مصدر سابق، ص٢٦جریدة الصباح، األربعاء/ )٤(
د. كریم محمد حمزة، د. عدنان مصطفى، واقع المؤسسـات اإلیوائیـة فـي العـراق، دراسـة غیـر  )٥(

 م.٢٠٠٥منشورة، 
 .٦٢، ص١٩٧٣د. حاتم الكعبي، السلوك الجمعي، مطبعة الدیوانیة،  )٦(
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كمــا حملــت ظــروف التهجیــر القســري آالف النــاس علــى تــرك مســاكنهم واللجــوء 
إلــى محافظــات مجــاورة أخــرى وأدى الوضــع االقتصــادي إلــى ضــیق حركــة البنــاء كمــا 
أســهم التضــخم فــي رفــع اإلیجــارات فــي المحافظــات المســتقطبة، واضــطرار المهجــرین 

 .)١(فر فیها الحد األدنى من األمن اإلنسانيابیوت ال یتو للسكن في 
لقد تأثر القطاع السكني في العراق بعوامـل عـدة فـي النصـف الثـاني مـن القـرن 
الماضـــي منهـــا تیـــارات النـــزوح الـــداخلي والهجـــرة الخارجیـــة والتحـــوالت الدیمغرافیـــة ثـــم 

)، ومـا ١٩٩١لـیج الثانیـة (ات، وحـرب الخیتأثیرات الحرب العراقیة اإلیرانیة في الثمانین
ألوضـاع االقتصـادیة تبعها من حصار وعقوبات وغزو وساهمت بمجملها في تـدهور ا

 .)٢(ةخالل هذه الحقب
ات األولویــة المعطــاة لقطــاع الســكن ضــمن نیــوقــد تراجعــت منــذ منتصــف الثمانی

ا توجیهات التنمیة في العراق. وأثر التدهور في األوضـاع االقتصـادیة واالجتماعیـة هـذ
فــي خصــائص الســكن فــي العــراق. فأحـــدث تغیــرات فــي الخصــائص العامــة للمســـاكن 
(وجهـــــة اســـــتعمال المســـــاكن ونســـــقها وطریقـــــة اســـــتعمالها). وقـــــد بلغـــــت نســـــبة األســـــر 

 .)٣(%) من األسر في عموم العراق٢٠المحرومة بحسب دلیل میدان السكن حوالي (
 

 دخل العائلة ووضعها االقتصادي: -٢
المعاشـــي للعوائـــل ودخلهـــا مشـــكلة تواجـــه العوائـــل المهجـــرة لقـــد أصـــبح العامـــل 

خصوصــًا مــنهم (الكســبة) فهــم شــریحة تــأثرت بســبب فقــدان أســباب رزقهــا لعــدم إمكــان 
تعویض ما خسر منهـا وشـمل هـذا حتـى الـذي یملـك دخـًال ثابتـًا بسـبب مـا أضـیف مـن 

، أمــور )٤(تكــالیف جدیــدة مــن ســكن وشــراء مــواد بســیطة إلــى حاجــة المحروقــات... الــخ

 ٦٢، ص١٩٧٣ة الدیوانیة، د. حاتم الكعبي، السلوك الجمعي، مطبع)١(
 .٦٦مصدر سابق، ص )٢(
، ١وزارة التخطـــیط والتعـــاون اإلنمـــائي، خارطـــة الحرمـــان ومســـتویات المعیشـــة فـــي العـــراق، جــــ )٣(

 .٣٧، ص٢٠٠٦
 سیكولوجیة العنف في العراق، د. عالء الدین القبنجي، )٤(
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یصــعب جمعهــا وربمــا كانـــت الســبب المباشــر فــي الخضـــوع إلــى الجماعــات المســـلحة 
وأكبــر مــن ذلــك االنتمـــاء إلیهــا بســبب العجــز االقتصـــادي وٕامكانیــة تــوفیر مــورد مـــالي 

حسـب مطالبهـا السـیئة ومـن خـالل واقعیـة بعلى حساب شراء ذمم الغیر والتالعب بها 
العامـــل االقتصـــادي هـــو أســـوأ األســـباب التـــي  الحالـــة (أقصـــد العوائـــل المهجـــرة). كـــان

الجماعــات المســلحة  ألســباب التــي یمكــن أن یســتغل مــنیتعــرض لهــا اإلنســان وأســهل ا
ألن المـال یـوفر كـل شـيء. وعـدم تـوفره یعنــي كـل شـيء عكسـي العوائـل األخـرى فهــي 

 .)١(أضعف تأثیرًا مثل الوازع الدیني والمبادئ االقتصادیة
العـراق بالتـدهور وانتشـار ظـاهرة الفقـر والبطالـة فـي  اتسم الوضـع المعیشـي فـي

مظــاهره المختلفــة. وذلــك علــى الــرغم مــن التحســن النســبي فــي مســتویات الــدخل الــذي 
)، إذ ما یزال هذا الوضع ضاغطًا على شرائح واسعة جدًا مـن ٢٠٠٣تحقق بعد عام (

ـــة الحاجـــات األساســـیة أولویـــة ضـــاغطة علـــى  ـــرامج الشـــعب العراقـــي ممـــا یجعـــل تلبی ب
 .)٢(التنمیة

لقــد أظهــرت المعطیــات الخاصــة بدراســة خارطــة الحرمــان ومســتویات المعیشــة 
فـي العـراق تراجـع العـراق ومسـتوى رفـاه أبنائـه فـي الربـع األخیـر مـن القـرن العشـرین إذ 
تخلف موقع العراق بین دول العالم في مستوى التنمیـة البشـریة التـي یعـد مسـتوى دخـل 

 .)٣(ات قیاسها الثالثة الرئیسة (الصحة والتعلیم والدخل)الفرد واحدًا من مكون
لقـــد بلغـــت األســـر المحرومـــة فـــي المیـــدان المتعلـــق بوضـــع العائلـــة االقتصـــادي 

حرمــان بعــد میــدان البنــى التحتیــة التــي بلغــت %) وهــي ثــاني أعلــى نســبة ٥٥والي (حــ
حســب ب%)ن كمــا أنهــا تزیــد علــى المعــدل الــوطني لمســتوى الحرمــان فــي العــراق ٥٨(

. وأن التـــــــدهور الحاصـــــــل فـــــــي النشـــــــاط )٤(%)٣١دلیـــــــل مســـــــتوى المعیشـــــــة البـــــــالغ (
االقتصــادي والوضــع األمنــي فضــًال عــن اإلجــراءات التــي اعتمــدتها ســلطات االحــتالل 

 موقع االنترنیت بقلم عبد الخالق/الوضع األمني، )١(
www.Zaharatn/ssan.com  

 .٣٧وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، مصدر سابق، ص )٢(
 .٣٣وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، مصدر سابق، ص )٣(
 .٣٤وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، مصدر سابق، ص )٤(
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بحل المؤسسات األمنیة للدولة واإلقصاء والتهمیش لشرائح معینـة. وحـال فقـدان األمـن 
ـــدون شـــك إلـــى تراجـــ ـــالســـائدة فـــي الـــبالد أدت ب ـــة ممـــا أدى إلـــى ع الطل ب علـــى العمال

ارتفعــــت نســــبة البطالــــة عــــام  حصــــول طفــــرة كبیــــرة ومفاجئــــة فــــي اعــــداد العــــاطلین. اذ
) ســنة فــأكثر فــي جمیــع ١٥%) مــن مجمــوع الســكان بعمــر (٢٦.٨) بحــدود (٢٠٠٤(

 .)١(مناطق العراق
حسـب بوقد أجریت دراسات عدیدة حول مشاكل العوائل المهجرة وهـي دراسـات 

ت األمــم المتحــدة، بعــد االعتمــاد علــى الوســائل اإلحصــائیة توصــلت إلــى أن إحصــائیا
%) ســــكنها ٨٧.٥%) مــــن أربــــاب هــــذه العوائــــل عــــاطلین عــــن العمــــل. و (٣٧نســــبة (

باإلیجار حیث تشیر الدراسة إلى أن هذه النسـب تخلـق مشـكلة كبیـرة السـیما إذا عرفنـا 
السیاســــــة األمریكیــــــة  %) مــــــن هــــــذه العوائــــــل ذات مــــــردودات مالیــــــة ال تكفــــــي٩٤أن (

وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه المنظمات الدولیـة مـن أن هنـاك  ، احتیاجاتها األساسیة
 .)٢(نسبًا كبیرة من العوائل یعیشون تحت خط الفقر

كــل تلــك األســباب دفعــت العوائــل إلــى البحــث عــن منقــذ حتــى ولــو خــارج الــبالد 
. )٣(ما أدت إلى الهجـرة خـارج الـبالدلرفع مستواها االقتصادي والمعاشي لها وألبنائها م

ســوریا الدولــة األولــى فــي تواجــد العــدد الكبیــر مــن الالجئــین العــراقیین فیهــا.  دحیــث تعــ
) ١.٢وفــي تصــریح النائــب وزیــر الخارجیــة الســوري یتجــاوز عــدد الالجئــین العــراقیین (

بالغــًا  ) ملیــون نســمة. وكــان لهــذا العــدد أثــراً ١٨ملیــون فــي دولــة ال یزیــد ســكانها عــن (
إذ ، علــى جمیــع منــاحي الحیــاة فــي ســوریا ممــا أدى إلــى ارتفــاع جمیــع تكــالیف الحیــاة 

%) واإلیجـــــارات ٤٠%) والعقــــارات بـــــ (٣٠ازدادت األســــعار للمــــواد الغذائیــــة بنســــبة (
ویقــدر عــدد العــائالت العراقیــة المهجــرة فــي ســوریا التــي تفتقــر إلــى معیــل ، %) ١٥٠(

قریــر المفوضــیة العلیــا لألمــم المتحــدة وكــان هــذا عــامًال %) اســتنادًا إلــى ت٢٧بحــوالي (

العراق نموذجًا، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت،  إلیاس زین الدین، هجرة العمالة العربیة، )١(
 .٥٦، ص٢٠٠٥

 .٤، ص٢٠٠٨شباط،  ٦)، األربعاء، ١١٦٧جریمة المشرق، العدد ( )٢(
أشرف القاضي وآخرون، الالجئون العراقیـون فـي سـوریا، بحـث مقـدم عـن الالجئـین العـراقیین  )٣(

 .٧، ص٢٠٠٧في سوریا، 
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ضاغطًا على سوریا التخاذ إجراءات الحد من عدد المهاجرین لها. أما الـدول األخـرى 
عــددًا قلــیًال مــن العــراقیین وغیرهــا رفضــت دخــول أي مــواطن فقــد اســتقبلت مثــل األردن 

 .)١(عراقي مهاجر
 
 المستوى التعلیمي للعوائل المهجرة: -٣

علـــــى  ا الســـــيءنتیجـــــة للظـــــروف الصـــــعبة التـــــي أحاطـــــت بـــــالمهجرین وتأثیرهـــــ
یم أصـبحت سـیاقًا وٕان عدم المباالة لفائـدة التعلـ ، المستوى التعلیمي والنفسي للمهجرین

أصـــبحت القناعـــة لـــدیهم بأنـــه مـــن الصـــعب أن یـــتمكن الطالـــب مـــن  لـــدى اآلبـــاء. فقـــد
یطمــح عــة بــأن مســتقبل الحیــاة التــي القنا هنیــًا مــع مــواد الدراســة، فضــًال عــنالتركیــز ذ

فـــادة مـــن الدراســـة قـــد دمـــرت تمامـــًا لعـــدم وجـــود القناعـــة إلیهـــا المـــواطن مـــن خـــالل اال
الحقیقیـــة بـــالعیش الرغیـــد أو الطمـــوح فـــي ذلـــك ومـــن خـــالل االستفســـار یبـــین أن عـــدم 
المباالة بفائدة التعلیم هي األساس فـي االنتكـاس لشـعور جمیـع المهجـرین بـذلك الكبـار 

ل الصــغار وهــي قناعــة واردة لــدى الجمیــع نتیجــة الظــروف التــي یمــر بهــا المهجــر قبــ
وهي أمور غیر مسـتقرة لحاجـة اإلنسـان إلـى التقـدم فـي التعلـیم علـى االسـتقرار النفسـي 
واالقتصادي. واعتیادیًا ال یمكن تحقیق ذلـك فـان الجانـب النفسـي فـرض علـى المهجـر 

مما أدى إلى صعوبة المهـاجر أن یتمركـز اتخاذ سكن غیر مالئم في أغلب األوضاع 
 .)٢(ذهنیًا مع المواد الدراسیة

القناعــة بــأن مســتقبل الحیــاة التــي یطمــح إلیهــا المــواطن مــن خــالل  فضــًال عــن 
. )٣(االستفادة من الدراسة دمر نهائیـًا لعـدم وجـود القناعـة الحقیقیـة فـي العـیش والطمـوح

ومطالبتهــــا بمستمســــكات یصــــعب  مــــع العوائــــل التعامــــل اإلداري الســــيءفضــــًال عــــن 
الحصــول علیهــا وعــدم إمكــان الشــخص مــن مراجعــة المــدارس للحصــول علــى الوثــائق 

 .)٤(المطلوبة لنقل أبنائها لمدارس جدیدة

 .٩بق، صأشرف القاضي وآخرون، مصدر سا )١(
 .http://www.Zahrira.netشیكة زهریرا اإلخباریة  )٢(
 .٦، ص٢٠٠٤فیكتور تانر وجون فاوست، المرحلون داخلیًا في العراق، معهد بروكنز،  )٣(
 .٩صالح شبیب محمد، المهجرون قسریًا غرباء في الوطن، مصدر سابق، ص )٤(
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یــد والمخاطبــات اإلداریــة فضــال البر  ب ســلوك إداري غیــر مــرن مســتندًا الــىبســب
حــدودًا وكــان هنــاك محدودیــة المــدارس لمنــاطق المرحــل إلیهــا فــان القبــول أصــبح م عــن

الجانـــب فضـــال عـــن ســـبب آخـــر هـــو عـــدم حصـــول الطـــالب علـــى المعلومـــات الكثیرة.
الـــذي وقـــع فیـــه النـــاس بـــدون مبـــرر بســـبب عـــدم الحصـــول علـــى االقتصـــادي المتـــردي 

العمل الذي یلبي متطلبات جدیدة واستغالل المستفیدین من الغیـر بحیـث أصـبح كاهـل 
 .)١(بالتعلیم حقتٍ المهجر مثقًال وال یستطیع أن یل

سوء تكیـف في وأصبح االغتراب مشكلة كبیرة ألبناء العوائل المهجرة ما تسبب 
نفســـــي واجتمـــــاعي للطـــــالب بحیـــــث یضـــــطرهم فـــــي حـــــاالت كثیـــــرة إلـــــى التســـــرب مـــــن 
المدرســـــة. فالتســـــرب الدراســـــي یعنـــــي رفـــــض الطالـــــب للمدرســـــة وأن المدرســـــة تـــــرفض 

غتراب قد یكون سببًا مـن أسـباب الطالب. وقد أجریت بعض الدراسات وأظهرت أن اال
تــرك الطالــب المدرســة أو الكلیــة والتخلــي عنهــا وعــن مســتقبلهم للحصــول علــى فــرص 

فــي  ن كــان األب متوفیــًا حیــث یــنغمسإال ســیما عمــل تســاعدهم علــى معیشــة األســرة و 
األعمـــــال التـــــي تحســـــن أوضـــــاعه المادیـــــة وال یحـــــرص علـــــى المشـــــاركة فـــــي الحیـــــاة 

 .)٢(االجتماعیة
كثیـر مـن الـذین یتعرضـون لــه ن أخطـر نتـائج االغتـراب ووصـول هجـرة مـتعـد ال

وقــد أكــدت نتــائج الدراســة التــي  ، إلــى مرحلــة الیــأس الــذي یــدفعهم إلــى تــرك أوطــانهم
%) مــــنهم یفضــــلون ٣٤.٤أجریــــت علــــى عینــــة مــــن طلبــــة الجامعــــات فــــي مصــــر أن (

 .)٣(الهجرة على العمل في وطنهم
م وذهبـوا إلـى الغـرب. وواجـه العـراق مشـكلة كثیـر مـن الخـریجین بلـدانهلقد ترك 

هجـــرة األدمغـــة العراقیـــة لعلمـــاء العـــراقیین. وتعـــود ظـــاهرة الهجـــرة للكثیـــر مـــن الخبـــراء وا

 .١٢ب محمد، المهجرون قسریًا غرباء في الوطن، مصدر سابق، صصالح شبی )١(
، الكویـت، ٢٧جاسم یوسف الكندي، المدرسة واالغتراب االجتمـاعي، المجلـة التربویـة، العـدد  )٢(

 .٢٣، ص١٩٩٨دراسة میدانیة، 
د. لیلـــــى عبـــــد الوهـــــاب، مشـــــكالت الشـــــباب والتعلـــــیم الجـــــامعي، اإلســـــكندریة، دار المعرفـــــة  )٣(

 .٣٦، ص١٩٩٨، الجامعیة
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ألســـباب كثیـــرة سیاســـیة واقتصـــادیة واجتماعیـــة وثقافیـــة وتربویـــة ألن هنـــاك أوضـــاعًا ال 
 .)١(تساعد على تكیف الطالب مع أنفسهم ومجتمعهم

) ٢٠٠٦ة الحرمان ومستویات المعیشـة فـي العـراق عـام (وأظهرت دراسة خارط
أن نســبة األســر المحرومــة علــى مســتوى العــراق فــي میــدان التعلــیم بلغــت حــوالي ثلــث 

%)، فـي ٢٣المنـاطق الحضـریة إلـى (%)، وأن هـذه النسـب تـنخفض فـي ٣٢السكان (
ان %) أي مــا یقــارب ثالثــة أمثــال نســبة الحرمــ٦٣ترتفــع فــي الریــف إلــى حــوالي ( حــین

 .)٢(في الحضر
غیــر أن هنـــاك مشــكالت مـــن نـــوع آخــر واجهـــت النظـــام التعلیمــي فـــي العـــراق، 
وفي مقدمتها الحروب والنزاعات والعقوبات الدولیة وما رافق ذلك أو نتج عـن عملیـات 
هــدم وتهجیــر للكثیــر مــن العوائــل ومــا أدى ذلــك مــن انهیــار لقــوى الضــبط االجتمــاعي، 

ألمان على نحو جعل كثیرًا من األسر تحجم عن إرسـال وتراجع المصادر الطمأنینة وا
 .)٣(٢٠٠٣بعد االحتالل في نیسان/ال سیما أبنائها إلى المدارس و 

 
 التمرد وانحراف األبناء: -٤

والخـــروج علـــى معـــاییره  ، مـــن النتـــائج المحتملـــة للهجـــرة التمـــرد علـــى المجتمـــع
أو فوضـــویة ســـلبیة أو ، أو إصـــالحیة منظمـــة  ،وقیمـــه والســـعي لتغییـــره بطریقـــة ثوریـــة

ــــة. فــــالهجرة  ــــة أو معتدل ــــر مــــن تعــــد أرضــــًا خصــــبة لنمــــو وانتشــــار إیجابیــــة متطرف كثی
ـــــة ـــــادة معـــــدالت الجریمـــــة واالنحـــــراف واســـــتفحال التطـــــرف )٤(الســـــلوكیات التمردی . وزی

والعنـف. ومــن المظـاهر المبكــرة لتمـرد األبنــاء الــذي ینـتج عــن االغتـراب لجــوء بعضــهم 

 .٧٢، ص١٩٨١ولیم غلیزر، هجرة الكفاءات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  )١(
، ٢٠٠٦وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، خارطـة الحرمـان ومسـتویات المعیشـة فـي العـراق،  )٢(
 .٣٧، ص١جـ
، ٢٦العـــدد  د. فــاق علــي عبــد الرســول، التحــدیات التـــي تواجــه العــراق، مجلــة بیــت الحكمــة، )٣(

 .٤٨، ص٢٠٠٧
 .٢٦، ص١٩٩٨علي أسعد وطفة، علم االجتماع التربوي، مكتبة الفالح، الكویت،  )٤(
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. إن الكثیـر )١(مجتمع الذي یشعرون بكرهه وضعف االنتماء إلیـهإلى التخریب داخل ال
من أرباب األسر یمارسون أعماًال حرة فلیس كل رب أسرة عراقـي موظفـًا أو مسـتخدمًا 
فـــي دوائـــر الدولـــة ویســـتلم راتبـــًا شـــهریًا وبانتظـــام. وبعـــد عملیـــة التهجیـــر ألغلـــب أربـــاب 

واإلرهـاب ومـا صـاحب ذلـك مـن  العوائل فقد أدى االنقطاع عن العمل وظروف العنف
ارتباك فـي األنشـطة االجتماعیـة واالقتصـادیة الروتینیـة إلـى دفـع الكثیـر مـن أبنـاء هـذه 
العوائل إلى االنحراف بعد أن جعلت العدید من هذه العوائل تعاني من الفقـر ومـن قلـة 

ذه أو فقدان المـورد الـذي یمكنهـا مـن االسـتمرار فـي العـیش، األمـر الـذي دفـع أربـاب هـ
العوائــل لتشــغیل أبنــائهم فــي مهــن متواضــعة قــد تعرضــهم لالنحــراف مثــل بیــع الســكائر 
والبنزین في الشوارع وبـات اآلبـاء غیـر قـادرین علـى متابعـة أبنـائهم مـن االنحـراف ممـا 

ربمـــا كانـــت هـــذه األعمـــال دافعـــًا للقیـــام  .أدى إلـــى اتســـاع المشـــكلة التـــي یعـــانون منهـــا
قصــد الحصــول علــى مــورد إلعالــة عائلتــه التــي تعــاني مــن بأنشـطة إجرامیــة وانحرافیــة ب

 .)٢(الفقر والحرمان بسبب األعمال اإلرهابیة والطائفیة
 
 الوضع الصحي للعوائل المهجرة: -٥

شـكل الوضـع الصـحي الـذي عـانى منـه العـراق خـالل الثالثـین عامـًا مـن القــرن 
أحــوال المعیشــة  الماضــي والحــروب التــي خاضــها أبــرز العوامــل التــي أدت إلــى تــدهور

فیـه، ونـتج عــن ذلـك خسـائر بشــریة ومادیـة كبیــرة جـدًا، ناهیـك عــن الحـروب التــي أدت 
 .)٣(إلى مقتل مئات األلوف من العراقیین

وكانت الحـروب والعنـف مـن أبـرز آلیـات اإلفقـار الحـادة التـي أدت إلـى تـدهور 
. وتفـاقم هـذا مستوى دخل الفرد فـي العـراق عمومـًا والطبقـة الفقیـرة والوسـطى خصوصـاً 

الـذي أقرتــه األمــم المتحــدة منــذ لحصــار علــى العــراق الوضـع بصــورة كبیــرة بعــد فـرض ا
كثیـر مـن ل هذه العوامل مجتمعـة إلـى هجـرة )، أدت ك٢٠٠٣وحتى عام  ١٩٩٠عام (

د. فتحیــة عبــد الغنــي جمیــل، الجریمــة والمجتمــع ومرتكبــي الجریمــة، دار وائــل للنشــر، عمــان،  )١(
 .٧٢، ص١٩٨٦األردن، 

 .٤٣مصدر سابق، صد. عدنان یاسین مصطفى، األمن اإلنساني على مفترق طرق،  )٢(
 .٧١، ص٢٠٠٧، ٤٤كامل الدلفي، الثقافة والعنف، مجلة بیت الحكمة، العدد  )٣(
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العـاملین فـي مجـاالت الصــحة السـیما العقـول والمهنیـین العـاملین فـي شـتى المجـاالت و 
 .)١(لخدمات الصحیة في عموم العراقمما أثر سلبًا على تقدیم ا

بقیت مجموعات من السكان تعیش في حالة حرمـان واضـحة كمـا عـانى إنشـاء 
ـــع ومـــن ثـــمّ المؤسســـات الصـــح ـــرة مـــن  یة مـــن اخـــتالل فـــي التوزی حرمـــت قطاعـــات كبی

الســكان مــن الخدمــة الصــحیة المالئمــة. وبــالرغم مــن أن الكثیــر مــن المشــاكل الصــحیة 
تمریضــیة بقیــت تهــیمن علیهــا الحلــول التــي تركــز علــى األمــراض، والتعلیمیــة الطبیــة وال

مهملة للبعد االجتمـاعي بصـورة كبیـرة وكنتیجـة لهـذه السیاسـات فـإن المشـاكل الصـحیة 
اســـتمرت وكبـــرت الفروقـــات بـــین طبقـــات المجتمـــع، وأصـــبحت التـــداخالت الصـــحیة ال 

 .)٢(تأتي بالنتائج المرجوة
ات المعیشة في العـراق، أن نسـبة األسـر وتشیر دراسة خارطة الحرمان ومستوی

%)، وقــــد ٢١المحرومــــة علــــى مســــتوى العــــراق فــــي المیــــدان الصــــحي بلغــــت حــــوالي (
تعـــرض قطـــاع الصـــحة إلـــى أعمـــال النهـــب والتـــدمیر بعـــد االحـــتالل إذ تعرضـــت ثلـــث 

) مستشفى للتخریب، ودمـرت مختبـرات ١٢مراكز الرعایة الصحیة األولیة، وأكثر من (
معهـد اللقاحـات فضـًال عـن الـنقص الحـاد فـي عـدد األطبـاء والعـاملین الصحة العامـة و 

 .)٣(الصحیین في مواجهة تحدیات كبیرة
ــم یتــردَّ لقــد واجــه الوضــع الصــحي فــي العــراق إ خفاقــات ومشــكالت صــعبة إذ ل

الوضـــع الصـــحي فـــي أي بلـــد مـــن بلـــدان الشـــرق مثلمـــا هـــو علیـــه فـــي العـــراق. إال أن 
ات فـــي الوضـــع الصـــحي جعلـــت یخـــالل التســـعین فـــي التطـــورات التـــي شـــهدها العـــراق

العــراق یمكــث فــي وســط الطریــق وازدادت فیــه األمــراض االنتقالیــة والمزمنــة علــى حــد 
 .)٤(سواء مما أثقل كاهل النظام الصحي والمجتمع والدولة

 . ٦، ص١٩٨٧فؤاد زكریا، التفكیر االجتماعي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  )١(
وزارة التخطــیط والتعــاون اإلنمــائي، بالتعــاون مــع وزارة الصــحة، مســح حالــة التغذیــة للســكان،  )٢(

٢٠٠٥. 
 وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، مصدر سابق. )٣(
 .٢٠٧، ص١٩٩٢د. فوزیة العطیة، المدخل إلى علم النفس االجتماعي، جامعة بغداد،  )٤(
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ل المهجــرة خاصــة التــي تســكن أحیــاء فقیــرة وٕان الوضــع الصــحي بالنســبة للعوائــ
مات الصــحیة المطلوبــة لوقایتهــا مــن األمــراض التــي لهــا ال تصــل إلیهــا حــذف المســتلز 

 -آثار خطیرة على صحة اإلنسان ومن هذه األوضاع التي تحیط بها صحیًا هي:
یاه النقیة تكـون ومن المعلوم أن عدم توفر الم -فر المیاه الصالحة للشرب:اعدم تو  -أ

هارزیـــا، الكـــولیرا مـــًا مـــن مصـــادر اإلصـــابة بـــاألمراض المختلفـــة (البلبــدورها مصـــدرًا مه
 والتایفوید، وغیرها).

نتیجة عطب أغلب المجاري للحیاة اآلسنة واألمطار فـان  -انتشار المیاه اآلسنة: -ب
التي تنتشر منها الروائح العفنة، ویؤدي ات المائیة الراكدة قرب المنازل انتشار المساح

بب األمــراض الخـوض فیهــا أو العــیش بقربهــا إلـى آثــار ســلبیة علــى صـحة اإلنســان بســ
 .)١(التي تنشأ عنها

حیـــث تـــؤدي تراكمهـــا وقربهـــا مـــن  -فر وســـائل الـــتخلص مـــن الفضـــالت:اعـــدم تـــو  -جــــ
 اإلنسان إلى أن تصبح مصدرًا من مصادر اإلصابة باألمراض المختلفة.

وهــي تشــمل المنــاطق المختلفــة مــن المــدن حیــث ال  -عــدم تــوفر الســكن الصــحي: -د
وحیث ازدحام أفراد العائلة في الغـرف الواحـدة ممـا یـؤدي تتوفر فیها التهویة واإلضاءة 

 إلى خلق نزاعات داخل العائلة.
بــــدورها أداة صــــالحة لنقــــل الجــــراثیم  دالتــــي تعــــ -انتشــــار الحشــــرات والحیوانــــات: -ـهــــ

المنـاطق ق ذات العـدد السـكاني الكبیـر السـیما المرضیة لألفراد والتي تكثـر فـي المنـاط
 من العوائل في عملیات التهجیر.التي نزح إلیها عدد كبیر 

ومــــن األســــباب التــــي ازداد انتشــــارها عــــدم ســــماح المســــلحین لفــــرق المعالجــــة 
 .)٢(لممارسة عملهم بحجة كونهم جواسیس أما صحة البشر فهذا غیر مهم لدیهم

 .٢٠٠٤منظمة هابتان، تقریر عن واقع وأحوال المهجرین، كانون الثاني،  )١(
 منظمة هایتان، مصدر سابق. )٢(
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 المبحث الثاني
 (مشكالت على صعید البیئة المحلیة):

حقــوقهم وواجبــاتهم وزیــادة علــى الــرغم مــن تطــور المجتمعــات ومعرفــة األفــراد ب
وعـــیهم وهـــویتهم الوطنیـــة والقومیـــة، فـــان مشــــكالت المجتمـــع فـــي تزایـــد وتفـــاقم بســــبب 
ـــه مـــن تناقضـــات فـــي المعـــاییر االجتماعیـــة  ـــة المســـتمرة ومـــا تحدث التغیـــرات االجتماعی
وتنــافس بــین األفــراد حــول اكتســاب نفــوذ وثــروة أكثــر مــن أجــل الســیطرة علــى ظــروف 

ظهـــر رغائـــب أفاقـــة وطموحـــات واســـعة وجشـــعة فـــي بعـــض األحیـــان لـــة تذالحیـــاة المبت
 .)١(جمیع ذلك یبلور اضطرابات اجتماعیة

وقــد ظهــرت فــي مجتمعنــا العراقــي الجدیــد خصوصــًا بعــد توســع ظــاهرة تهجیــر 
العوائل من مناطق سكناها إلى مناطق سـكن جدیـدة. وعلـى سـبیل المثـال الـواقعي فـان 

مـل، الحریـة، أبـو غریـب) إلـى منـاطق جدیـدة مثـل تهجیر العوائل من مناطق (حي العا
(العامریـة، الغزالیـة، حـي الخضــراء) وحـدوث العكـس نالحـظ نقــل هـذه العوائـل ســلوكهم 

ـــدة، وهـــي  ـــاطقهم الجدی ـــى من ـــاطقهم القدیمـــة إل ـــدهم مـــن من ـــة فـــي وعـــاداتهم وتقالی مختلف
نــاطق والجیــد ولكــن رغــم هــذا هنــاك فــوارق ألن معیشــة الم طبیعــة الحــال منهــا الســيء

نوعــًا  صــبحت مالزمــة لســیاق ســلوكهم الــذي یعــداألولیــة التــي یطلــق علیهــا (الشــعبیة) أ
. وعلیـــه فــــان المنـــاطق الجدیـــدة لكــــال )٢(مغـــایرًا لواقـــع ســـكنة المنــــاطق الثانیـــة الجدیـــدة

الطـــرفین تعرضـــت لســـلوك غریـــب وظهـــرت بهـــا مشـــكالت وقـــد یتعـــرض لمـــؤثر معـــین 
فـي ضـوء مـا هـو متعـارف تقلیـدیًا فقـد یتحولـون فیقومون بأفعـال ال تسـتطیع أن تنسـبها 

 .)٣(إلى جهود من األفراد لحدث طارئ فیشكلون حشداً 

/مقالة ٢٠٠٧آذار  ٢٦-هـ١٤٢٨ربیع األول،  ٧االثنین، ) یوم ١٠٧٤جریدة الصباح العدد ( )١(
 بعنوان (جیران العمر یعودون إلى بیوتهم)، بغداد، علي محمود.

 .٤جریدة الصباح، مصدر سابق، ص )٢(
 موقع االنترنیت، هجرة العوائل العراقیة، مصدر سابق. )٣(
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وقـــد یحتـــاج النـــاس لســـبب مـــا فتحـــدث حـــاالت الشـــغب والغوغـــاء أو قـــد تشـــكل 
حركــة اجتماعیــة تحــدث تغییــرًا فــي بعــض المؤسســات أو تبــدیًال فــي الــنظم االجتماعیــة 

 .)١(والحضاریة
رین ال یتعلــق بشــخص أو أكثــر بــل العــدد أصــبح بــاآلالف وبمــا أن عــدد المهجــ

أن یكون لـه التـأثیر الواسـع والكبیـر فـي التغییـر  من من األشخاص فان هذا العدد البد
االجتماعي للمنطقة لما تحمله هذه األعداد مـن سـلوك ومفـاهیم وقـیم ومبـادئ محسـوبة 

الجدیدة بل على الغالـب  أنها ستطرح في المنطقة من ي البدتعلى منطقتها القدیمة وال
 .)٢(سوف تؤثر علیها بالسلب واإلیجاب

واطنین علــى أبنــائهم وذویهــم  حالــة القلـق واالضــطراب مالزمــة للمـ وقـد أصــبحت
م الرســــمي أو عملهــــم خــــارج منــــاطق ممــــن یتحركــــون فــــي المــــدن بســــبب الــــدوا الســــیما

تمثـل المنطقـة  . وال)٣(هـا فـي الجامعـات والمـدارسسكناهم وكذلك قلق األسر على أبنائ
التي ینتقـل إلیهـا المهـاجرون مـن المنـاطق القدیمـة شـكًال جدیـدًا للتنظـیم االقتصـادي أو 

أیضــًا نظامــًا اجتماعیــًا خضــع لتغیــرات عمیقــة عــن النظــام  دالبیئــة الجدیــدة ولكنهــا تعــ
الســـائد فـــي مجتمعـــاتهم أو منـــاطقهم القدیمـــة كمـــا أنهـــا تـــؤثر تـــأثیرًا شـــدیدًا علـــى ســـلوك 

فكیرهم واالنتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الحیاة الجدیـدة یـؤدي إلـى بعـض الناس وت
التمزقـــات التـــي بســـببها تظهـــر بعـــض المشـــاكل االجتماعیـــة والشخصـــیة. وفـــي انتقـــال 
العوائل المهجرة إلى منطقة جدیـدة فـأنهم لـم یجـدوا فیهـا تلـك الـنظم التـي اعتـادوا علیهـا 

فـأنهم سـوف یجـدون صـعوبة فـي التكیـف مـع  في تحقیق األمن واالسـتقرار االقتصـادي
 .)٤(البیئة الجدیدة مما یخلق لدیهم مشاكل عدیدة فیها

 هجرة العوائل العراقیة، مصدر سابق. )١(
. عـدنان یاسـین مصـطفى، واقـع المؤسسـات اإلیوائیـة، مصـدر سـابق، د. كریم محمد حمزة، د )٢(

 .٣ص
 .٨٦، ص٢٠٠٣، بیروت، ١د. مصطفى عمر، أنماط التكیف االجتماعي، ط )٣(
، ٢٥محمد احمد األفندي، دوافع وآثـار الهجـرة العربیـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، العـدد  )٤(

 .٢٢، ص٢٠٠٣مجلة المستقبل العربي، 
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ونجـــد بوجـــه عـــام أن المهـــاجرین مـــن المنـــاطق القدیمـــة إلـــى منـــاطقهم الجدیـــدة 
یـــأتون مـــن أصـــول وبیئـــات ثقافیـــة مختلفـــة وفـــي المدینـــة الجدیـــدة یصـــطدم الوافـــد بـــذلك 

لجدیــدة وقــد یحتــاج المهــاجر عنــد وصــوله إلــى المكــان االتســاع والالتجــانس مــع البیئــة ا
الجدید إلى التكیف مع األسـالیب الجدیـدة فـي طـرق المعیشـة وفـي العمـل مـن الجوانـب 
االقتصــادیة واالجتماعیــة إلــى جانــب تلــك األشــكال الجدیــدة التــي یجــب أن تعتــاد علیهــا 

نتقــــــال العائلــــــة المهــــــاجرة مــــــن حیــــــث شــــــكل المســــــكن والمرافــــــق الصــــــحیة ووســــــائل اال
 .)١(وغیرها

 نویضــاف إلــى هــذا كلــه أن هــؤالء الوافــدین مــن منــاطق مختلفــة كثیــرًا مــا یجــدو 
أن مناطق إقامتهم وسكناهم في المنطقة الجدیدة تظهر فیها جوانب التخلف فـي البیئـة 
ویترتب على ذلك أن المهاجرین إلى جانب مشكالت التكیف ومشكالت أخرى صـحیة 

الفقــر المــدفع وقســوة الظــروف المعیشــیة یتعرضــون إلــى وغذائیــة فضــًال عــن مشــكالت 
الوقـــوع تحـــت وطـــأة تلـــك الظـــروف وكثیـــرًا مـــا تســـود بـــین هـــؤالء المهـــاجرین مشـــكالت 

 .)٢(الجریمة واألمراض العقلیة وٕادمان الخمور والمخدرات وغیرها
ـــد أكثـــر العـــراقیین أن األمـــور ستصـــل إلـــى مـــا  وبعـــد كـــل ذلـــك لـــم یـــدر فـــي خل

حیــث عملیــات الخطــف والقتــل علــى الهویــة وتبدیــد ثــروات العــراق وصــلت إلیــه الیــوم 
ـــك  حیـــث قســـمت المنـــاطق والمحـــالت إلـــى طوائـــف ومـــذاهب عدیـــدة واألخطـــر مـــن ذل

لیسـت  سـري التـي بـدأت بشـكل مـنظم منـذ مـدةالهجرات الجماعیة وعملیات التهجیـر الق
القســري تلــك  بقصــیرة وكــان للملیشــیات الطائفیــة األســبقیة فــي البــدء بعملیــات التهجیــر

لتغییر دیموغرافیة المـدن كمخطـط لتقسـیم األحیـاء وتصـنیفها إلـى سـنة وشـیعة وتهجیـر 
 .)٣(العوائل المسیحیة وأصحاب الدیانات والطوائف والقومیات األخرى

ة. وكــان ألســلوب یة وأخــرى إلــى شــیعیّ حیــث تــم تقســیم معظــم المنــاطق إلــى ســن
لیب المعتــادة وصــار مــن الطبیعــي أن توزیــع المنشــورات فــي العاصــمة بغــداد مــن األســا

 .٣٢احمد األفندي، دوافع وآثار الهجرة العربیة، مصدر سابق، صمحمد  )١(
 .٤٦، ص٢٠٠٦، بیروت، ١د. علي القریشي، من الهجرة إلى الدولة، ط )٢(
د. ثـــامر عبـــاس، ظـــاهرة العنـــف فـــي المجتمـــع العراقـــي، مجلـــة اإلســـالم والدیمقراطیـــة، العـــدد  )٣(

 .٨٨، ص٢٠٠٤السادس، 
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یشاهد العراقیون صبیحة كل یوم إحدى العوائل تقوم بجمـع أغراضـها للرحیـل إلـى حـي 
التـي الطائفـة  هاأو مدینة أخرى قد تكون أكثر أمنًا من مقر سكناهم أي تكون مـن نفسـ

ومـع األسـف تضـاف إلیهــا ، متشـددة  تهدیـد عبـارات ینتمـون إلیهـا. وتحتـوي المنشـورات
 .)١((آیة من القرآن الكریم)

وأن عملیـة التهجیــر تـتم مــن خـالل شــخص أو لسـبب معــین لتهجیـر ســكان مــن 
منطقــة أو عائلــة معینــة وبــذلك تضــیع جهــود وعمــل ســنین برســالة مــن مجهــول تحمــل 

وتلجـــأ جماعـــات مســـلحة أخـــرى إلـــى أســـلوب  االوعیـــد وعـــدم التراجـــع عمـــا مكتـــوب فیهـــ
الخطــف وتمــارس عملیــات التهجیــر القســري للعوائــل مــن األحیــاء القدیمــة إلــى التهدیــد و 

 .)٢(أحیاء أكثر سالمة للعوائل المهجرة
ولقـــــد أصـــــبح التهجیـــــر القســـــري للمـــــواطنین علـــــى أســـــاس االنتمـــــاء الـــــدیني أو 

فــي ال ســیما المــذهبي أحــد المرجعیــات المهمــة فــي تقالیــد الســلطات العراقیــة المتعاقبــة و 
) التـي بـدأ عهـدها األول بتهجیـر ١٩٦٨) والثانیـة (١٩٦٣یة األولـى عـام (حقبتها البعث

الهویــة  الــى دون أن تكتــرث مــن اآلالف مــن المــواطنین بحجــة الــوالء للدولــة الخارجیــة
ن الدولـة العراقیـة وصـفحات یالوطني الذي أدوه عبر مراحل تكـو  والدورالوطنیة لهؤالء 

، وفي حالة التخلخل وعـدم التـوازن )٣(ریخهاجهادها البطولي في المراحل األولى من تا
بــین الهویــة الوطنیــة والهویــات المحلیــة نتیجــة عوامــل عدیــدة منهــا فقــدان االنتمــاء لــروح 
المواطنــــة وعــــدم الحصــــول علــــى الحمایــــة مــــن الدولــــة التــــي یفتــــرض أن تحمــــي القــــیم 

ال الحیـوي المعیاریة للكینونة الوطنیة العامـة، بصـفتها منظمـة للفسـحة الجماعیـة والمجـ
المشــــترك بــــین مجمــــل الهویــــات والخصوصــــیات المحلیــــة ســــعیًا منــــه إلیجــــاد الحمایــــة 

 .)٤(المطلوبة بدیًال عن االنتماء للهویة الوطنیة

 .٤١، ص٢٠٠٥، عمان، ١والعنف، ط د. خالص جلبي وآخرون، اإلسالم )١(
، ٢٠٠٧، ٣حسین درویش العادلي، المواطنـة فـي اإلسـالم، مجلـة المواطنـة والتعـایش، العـدد  )٢(

 .١٧ص
، ٢٠٠٧، ٣د. هــادي محمــود، العــودة إلــى الفقــه الطــائفي، مجلــة المواطنــة والتعــایش، العــدد  )٣(

 .٩٦ص
 .٨في العراق، مجلة شؤون شرقیة،  د. خلیل احمد خلیل، المسألة الطائفیة واالثنیة )٤(

                                      



 ١٠٢    -     -مشكالت العائلیة المصاحبة للهجرة ال فصل الرابع                 ال

تكـون سیاسـة الدولـة مبنیـة علـى القسـر واإللغـاء  ویحدث مثـل هـذا األمـر حینمـا
ن اإلحســـــاس والقمــــع إذ خلفــــت السیاســــات الدیكتاتوریــــة المقبـــــورة منــــذ عقــــود حالــــة مــــ

الجمــاعي داخــل طوائــف ومجموعــات عرقیــة وقومیــة ودینیــة بكونهــا مســتهدفة مــن قبــل 
طائفة أخـرى ونجـم عـن األمـر اإلحسـاس بـالغبن والمظلومیـة. فـي حـین أن جـوهر هـذه 

ة أو مجموعـــة بـــالحكم تمـــارس القمـــع والتنكیـــل مـــغالسیاســـات نابعـــة أساســـًا مـــن تفـــرد ط
معنیــة مــن دون أن تكــون باألســاس مخولــة مــن تلــك باســم القومیــة الســائدة والطائفــة ال

ة الحاكمة انتمائها لتلـك الطائفـة أو غمالطائفة والقومیة واألكثر من هذا تخلف تلك الط
اقتـــراف الجـــرائم وســـالحها األســـاس القومیـــة ســـیاجًا واقیـــًا لتبریـــر سیاســـتها للمضـــي فـــي 

 .)١(اء الشعب الواحدالنعرات الطائفیة والمذهبیة والقومیة بین أبن إذكاء اواشعال
أرى أن هذه السیاسات تكون محصورة في إطـار الخـالف أو التنـوع فـي الهویـة 
ـــین الكـــردي  ـــین الســـني والشـــیعي وب ـــین العربـــي والكـــردي وب ـــین المســـلم والمســـیحي وب ب

 والتركماني حیث عمل على إحاللها داخل كل فئة وكل طائفة.
ة علـــى األفـــراد وألن حیـــث أصـــبح العنـــف ظـــاهرة أساســـیة تـــؤثر بصـــورة مباشـــر 

العنف ظـاهرة قابلـة لالنقسـام والتعـدد مـن حیـث توصـیفاتها وأنماطهـا. فقـد درس علمـاء 
العنف في نظرهم یمثل سلوكًا عدوانیًا لـه  النالنفس ظاهرة العنف من الناحیة النفسیة 

دوافعــــه النفســــیة الغریزیــــة أو المكتســــبة (كالغضــــب واالنفعــــال)، والمكتســــبة (هــــي تلــــك 
ت المتراكمــة التــي یتعــرض لهــا الفــرد داخــل بیئتــه األســریة أو بیئتــه االجتماعیــة) المــؤثرا

فاإلنســان الــذي یتعــرض للعنــف باســتمرار أو یعــیش فــي بیئــة (كالمحلــة) یمــارس فیهــا 
 .)٢(العنف تكون له قابلیة أكبر في أن یصدر منه سلوك عنیف

لوجي عنـــــد وأن ظـــــاهرة العنـــــف لهـــــا عالقـــــة بطبیعـــــة التكـــــوین الـــــدیني واإلیـــــدیو 
الجماعات التي تتعلق بنمط من التعلیم ال یملك القدرة على التواصل مع العصر ومـن 
ثم ال یكتسب القدرة على التكیـف واالنـدماج مـع اآلخـر المختلفـة معـه ثقافیـًا أو سیاسـیًا 

، ١٩٨١، ٢نعــیم الرفــاعي، الصــحة النفســیة، دراســة ســایكولوجیة التكیــف، جامعــة دمشــق، ط )١(
 .٢٢ص

 .٣٢نعیم الرفاعي، مصدر سابق، ص )٢(
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أو حتــى دینیــًا فهــذه القطیعــة واالنغــالق قــد تــدفع بعــض الجماعــات إلــى التصــادم مــع 
رة على التعایش معهم التصادم الذي یمكـن أن یتحـول فـي أي وقـت اآلخرین وعدم القد

 .)١(إلى حالة من العنف
وقــد یحــدث العنــف داخــل البیئــة االجتماعیــة وتــؤثر بصــورة مباشــرة علــى األفــراد 

) ١٩١٧بســبب ارتبــاط العنــف باشــتعال الثــورات وقیــام الحــروب فــالثورة الروســیة ســنة (
ى العنــف وهكـــذا الحــروب. فـــالحرب حرضــت أو أســهمت فـــي تحــریض الجماعـــات علــ

) شاركت في تحریك نزعات العنـف وحصـلت هـذه الحالـة أیضـًا ١٩٧٩األفغانیة سنة (
 .)٢()١٩٩١مع حرب الخلیج الثانیة سنة (

حیــــث یعــــد الــــدین مــــن المصــــادر المهمــــة للتخفیــــف مــــن العنــــف والتعامــــل مــــع 
یهــا الــدین إلــى حــد الضــغوط الحیاتیــة والســیما فــي المجتمعــات اإلســالمیة التــي ترســخ ف

كبیر. إذ یركز أسلوب التوجیه واإلرشاد الدیني على زیـادة إیمـان الفـرد بقدرتـه ونصـیبه 
في الدنیا وقبوله بحاله الراهن لما یعاني منه من ظلـم واسـتبداد مـن البیئـة المحیطـة بـه 
مـن حیـث المدرســة والبیـت والمحلــة. إذ یعـد اإلرشـاد الــدیني أحـد األســالیب الفاعلـة فــي 

 .)٣(حقیق المعاناة النفسیة والسیما لدى الفرد الذي یتمتع بالتزام دینيت
ـــــة) یعـــــانون مـــــن  ـــــة المحیطـــــة بهـــــم أي (المحل ـــــراد فـــــي البیئ ـــــث أصـــــبح األف حی
اضـــطرابات أو انكســـار نفســـي علـــى مســـتوى األفـــراد وهكـــذا االنكســـار عنـــد األفـــراد قـــد 

 -یعزز عدة ظواهر منها:
 یلها إلى عوائق اآلخرین.الخوف من المسؤولیة والحرص على ترح -
 ظاهرة العودة إلى بعض الممارسات التي تصل إلى حد التعصب. -

 .بة فیهالشك في اآلخر وعدم الرغ -
 مظاهرة معینة من السلوك العدواني. -

 ضعف احترام القانون والنظام والزمن. -

 ، ٢٠٠٤، بغداد، ١د. فرانسس فوكوباما، التصدع العظیم، ترجمة د. عزة حسین كبة، ط )١(
 .٤٢ص       

 .٤٤فوكوباما، التصدع العظیم، مصدر سابق، ص د. فرانسس )٢(
 .٤٦د. خالص جلبي وآخرون، اإلسالم والعنف، مصدر سابق، ص )٣(
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 قلة الحرص واالعتداء على الممتلكات العامة. -

د لـــدى بعـــض األبنـــاء مـــن ســـلطة اضـــطراب هرمیـــة الســـلطة فـــي األســـرة والتمـــر  -
 الوالدین.

 محیط العمل والمسكن والمحلة والمجتمع. عدم الرضا عن -

 .)١(سیطرة بعض األفراد المسلحین على بعض المواطنین وتهدیدهم -
وقد أصبح الحزن من الحاالت التي رافقت الحیاة اإلنسانیة وقد یتعرض معظـم 

كفقــدان شــخص عزیــز أو تجربــة  النــاس بمختلــف المجتمعــات إلــى أزمــة أو فاجعــة مــا
نفســیة مؤلمــة تتضــمن معانــاة ذاتیــة أو الشــعور بمعانــاة اآلخــرین ومــا یعانیــه لــیس حزنــًا 
اعتیادیـًا. إنمـا هــو الحـزن المرضــي الـذي یعــاني منـه أو أنــه األكثـر تغلغــًال فـي النســیج 

 .)٢(العراقي
ثالثــة وقــد ینفــرد المجتمــع العراقــي عــن المجتمعــات المعاصــرة فــي أنــه تعــرض ل

) التــي اســتمرت ١٩٨٠اإلیرانیــة فــي عــام (-حــروب كبیــرة وعنیفــة هــي الحــرب العراقیــة
)، ثـم الحـرب األخیـرة التـي انتهـت ١٩٩١ثماني سنوات، ثم حرب الخلـیج الثانیـة عـام (

)، فضًال عـن ثالثـة عشـر سـنة مـن الحصـار علـى أبنـاء الشـعب ٢٠٠٣/نیسان/٩في (
موجــات حــدوث حي وعــودة األمــراض الوبائیــة و العراقــي تخللهــا انهیــار فــي النظــام الصــ

من القصف بالصواریخ والطـائرات الحربیـة، لقـد نجـم عـن هـذه الحـروب الكارثیـة مـوت 
مئات اآلالف من الضحایا الذین فقدوا أرواحهم في ساحات المعارك أو فـي بیـوتهم أو 

م مـا إلى ذلك ما تخلـل أعـوافضال عن  .)٣(في األماكن العامة. جراء عملیات القصف
یــب وخطــف وتهجیــر علــى ) مــن صــفحات فریــدة مــن قتــل وتره٢٠٠٣/نیســان/٩بعــد (

مــن لكثیــر مــن العوائــل بمختلــف الطوائــف والمــذاهب فــي جمیــع أنحــاء العــراق الهویــة 
أبنــــاء الســــیما دون اســــتثناء. یمكــــن القــــول بــــان الحــــزن واآلالم فــــي المجتمــــع العراقــــي و 

د. كریم محمد حمزة، د. عـدنان یاسـین مصـطفى، واقـع المؤسسـات اإلیوائیـة، مصـدر سـابق،  )١(
 .٧٧ص

 .١٦٢، ص١٩٧٦، بیروت، ١د. مصطفى حجازي، التخلف االجتماعي، ط )٢(
ســــین صــــالح، اضــــطرابات الشخصــــیة، أســــبابها، أصــــنافها، مطبعــــة جامعــــة بغــــداد، قاســــم ح )٣(

 .٧٢، ص١٩٩٨

                                      



 ١٠٥    -     -مشكالت العائلیة المصاحبة للهجرة ال فصل الرابع                 ال

میـع األفـراد وقـد أثـر سـلبًا علـى الحیـاة المحلة الواحـدة كـان حالـة شـبه عامـة أصـابت ج
 .)١(الداخلیة والخارجیة للفرد (المتعلقة بالمحیط) الذي یعیش فیه أبناء الوطن الواحد

ســـواء كانـــت قســـریة أو عفویـــة أو مقصـــودة تحـــدث تغیـــرات -فـــالهجرة الســـكانیة
یـة. ن التي ینـزح منهـا السـكان وفـي ذلـك بعـض اآلثـار السـلبیة واإلیجاباكهائلة في األم

في خلـــل ســـكاني یـــؤثر الـــى وأن نـــزوح الســـكان أي هجـــرتهم مـــن مجتمـــع معـــین یفضـــي 
أشـــكال النشـــاط االقتصـــادي وأن قـــدوم هـــذه العوائـــل المهـــاجرة إلـــى مكـــان مـــا أو مدینـــة 
یـــــؤدي إلـــــى ظهـــــور مشـــــكالت ال حصـــــر لهـــــا داخـــــل المدینـــــة تتصـــــل بعالقـــــة هـــــؤالء 

 الحیاة من ناحیة أخرى. المهاجرین بسكان المدینة وبطبیعة حیاتهم ونوعیة هذه

ـــع، عمـــان، األردن،  )١( ـــل للنشـــر والتوزی ـــافي، دار وائ د. دالل ملحـــس، التغییـــر االجتمـــاعي والثق
 .٧٦، ص٢٠٠٨، ٢ط
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 المبحث الثالث
 مشكالت على صعید البیئة المجتمعیة:

لقد شهد المجتمع العراقي طوال عقود متالحقة من الزمن نزاعات وحروبـًا ذات 
آثــار متراكمــة علــى المجتمــع. وعلــى الشخصــیة العراقیــة وحــّد مــن قــدرتها علــى التكیــف 

نجــاز علــى النظــام الــدولي ینســجم مــع مــا والتصــرف بدرجــة مــن العقالنیــة والمرونــة واإل
هــو مشــهود لإلنســان العراقــي مــن عطــاءات حضــاریة، وقــد صــاحب ذلــك تبدیــد للمــوارد 
المادیــة والبشــریة ممــا أدى إلــى انتشــار الفقــر والبطالــة واإلحبــاط واتســاع دائــرة العنــف 

 .)١(والتهجیر وتراجع قدرة المجتمع على االحتفاظ بدرجة من التوازن المؤسسي
) ومـا ٢٠٠٣بعـد االحـتالل عـام (السـیما قد أدت ظروف الحروب في العـراق و ل

تالها إلـى مشـكالت اجتماعیـة فـي المجتمـع العراقـي لعـل فـي مقـدمتها (تهجیـر العوائـل 
العراقیة). من مناطق سكناها إلـى منـاطق أخـرى. أو محافظـات أخـرى أو دول أخـرى. 

لعوائـل الصـحیة واالقتصـادیة وضیق فـرص العمـل ممـا أدى إلـى تـدهور أوضـاع هـذه ا
، وضعف وسائل الضبط االجتماعي الرسمیة وغیر الرسـمیة ممـا أفسـح )٢(واالجتماعیة

المجــــال واســــعًا لشــــتى أشــــكال العنــــف واالنحــــراف والجریمــــة وتعــــاظم أعــــداد العــــاطلین 
 Vulnerable)والمشـــــردین والمهجـــــرین إلـــــى غیـــــر ذلـــــك مـــــن الفئـــــات المهمشـــــة 

Groups)متدنیـــة التـــي غالبـــًا مـــا تفشـــل فـــي مواجهـــة تیـــارات الحیـــاة . ذات القـــدرات ال
فتضــطر للبقــاء فــي قــاع المجتمــع خــارج إطــار الشــعور باالنتمــاء للمواطنــة ممــا یعــزز 
إحساســها بــالعجز واالغتــراب ویحرمهــا مــن أبســط حقوقهــا كمــا یســلبها فــي الوقــت نفســه 

 .)٣(القدرة على أداء حقوق المجتمع

ـــبالد النامیـــة، نـــدوة الت )١( ـــة اإلنســـانیة فـــي ال ـــة محمـــد جـــابر األنصـــاري، جـــذور مشـــكلة التنمی نمی
 .٢٨، ص٢٠٠٣اإلنسانیة، بیروت، 

، ٤٤د. عــدنان یاســین مصــطفى، األمــن اإلنســاني علــى مفتــرق طــرق، بیــت الحكمــة، العــدد  )٢(
 .٢٩، ص٢٠٠٧

 .٣٧د. عدنان یاسین مصطفى، األمن اإلنساني على مفترق طرق، مصدر سابق، ص )٣(
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لى الشارع في بغـداد وبعـض المحافظـات بسـبب إن حالة الذعر التي تسیطر ع
أعمــال العنــف الطــائفي ترتــب علیهــا حــراك اجتمــاعي ســكاني كبیــر مــن المنــاطق التــي 
اعتقد الناس أنها تشكل بؤرة للخطر إلى مناطق بدت لهم أقل خطرًا أو أكثر أمنًا. لقـد 

لـع عـام ، الصادر في مطBrokingsقدر الباحثان (بایمان وبوالك) في معهد بروكنز 
 -) كاآلتي:٢٠٠٦) الحراك السكاني لغایة تشرین الثاني (٢٠٠٧(

 ملیون غادروا إلى الدول المجاورة. ٢.٠٠٠.٠٠٠ -
 ملیون وستمائة ألف رحلوا داخلیًا. ١.٦٠٠ -

 مائة ألف رحلوا من المناطق الكردیة. ١٠٠.٠٠٠ -

ــــین الجماعــــات الســــنیة  ٢٠٠.٠٠٠ - ــــال ب ــــوا بســــبب القت مــــن العــــرب الســــنة رحل
 یكان.واألمر 

خمسـمائة ألــف مــن الشـیعة الــذین یســكنون فـي منــاطق مختلفــة مــن  ٥٠٠.٠٠٠ -
 العراق رحلوا إلى جنوب العراق.

 ألف الجئ فلسطیني هاجروا من العراق. ٥٠.٠٠٠-٣٠.٠٠٠ -

 ستمائة ألف عراقي هاجروا إلى األردن. ٦٠٠.٠٠٠ -

 سبعمائة ألف عراقي هاجروا إلى سوریا. ٧٠٠.٠٠٠ -
 یومیـــا ) عراقـــي٢٠٠٠( إلـــى الـــدول المجـــاورة حـــواليوقـــد ســـجلت نقـــاط العبـــور 

 .)١() عراقي إلى األراضي األردنیة١٠٠٠یغادر إلى األراضي السوریة مقابل (
ة، كمـــا هـــو معـــروف التـــي تمـــر بهـــا المجتمعـــات تـــؤثر یـــوأن األزمـــات المجتمع

تــأثیرًا فــي زیــادة الضــغوط، وهــذا یعــود بطبیعــة الحــال إلــى أن األزمــات المجتمعیــة قــد 
بب زیادة معدالت التضخم االقتصادي مما یترتب على ذلك زیـادة معـدالت البطالـة تس

وارتفـاع تكــالیف المعیشــة وأن األجــور لــم تكــن بمســتوى األســعار الجاریــة ممــا أدى إلــى 
ــــادة وطــــأة  ــــة اســــتمرار األزمــــات زی ــــى صــــعید األفــــراد وفــــي حال الضــــغوط الحیاتیــــة عل

یعنـــي مزیـــدًا مـــن األعبـــاء والضـــغوط التـــي المجتمعیـــة لفتـــرة زمنیـــة طویلـــة. فـــان األمـــر 

 .٣٢سابق، صد. عدنان یاسین مصطفى، األمن اإلنساني على مفترق طرق، مصدر  )١(
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ستضــاف علــى كاهــل الفــرد. وبقصــد التخفیــف مــن حــدة الضــغوط فقــد لجــأ الكثیــر مــن 
 .)١(األفراد إلى البحث عن فرصة عمل یزاولونها بعد الدوام الرسمي إن كانوا موظفین

وفي أغلب األحیان أن المهنة التي یزاولونها بعد الدوام الرسمي بهـدف تحسـین 
قـد یلجـأ النهـار. و خل غالبًا ما تكون مختلفة تمامًا عن المهنة التـي تـزاول فـي بدایـة الد

بعـــض األفـــراد للتخفیـــف مـــن حـــدة الضـــغوط إلـــى تشـــغیل بعـــض أبنـــائهم الصـــغار فـــي 
أعمـــال هامشـــیة ممـــا یـــؤدي بهـــؤالء األبنـــاء إلـــى التســـرب مـــن المدرســـة واالنشـــغال فـــي 

أن نسبة ال یستهان بها من الصغار قـد ال المهن التي احترفوها. وقد یترتب على ذلك 
 .)٢(تجید القراءة والكتابة على مدى األیام المقبلة

ؤدي إلـــى عـــدم إشـــباع حاجـــات زمـــة التـــي یمـــر بهـــا المجتمـــع ربمـــا تـــكمـــا أن األ
األفـــراد وهــــذا یعنـــي أن ثمــــة ضـــغوطًا حیاتیــــة أخـــذت تضــــیفها األزمـــة المجتمعیــــة، إذًا 

. وجــدنا أن ثمــة حاجــات )٣((Needs)للحاجــات  نحــن بصــدد نظریــة الترتیــب الهرمــيو 
ـــدًا  ـــدنیا هـــي حاجـــات البقـــاء واألمـــان وتتمثـــل تحدی ـــا، فالحاجـــات ال دنیـــا، وحاجـــات علی
ـــك الحاجـــات  ـــا فهـــي تل بالحاجـــات الفســـیولوجیة واألمـــن والســـالمة، أمـــا الحاجـــات العلی

ورًا فــــي المتمثلــــة بالحــــب واالنتمــــاء واالحتــــرام والتقــــدیر، ومــــن الطبیعــــي أن للمجتمــــع د
إشــباع حاجــات األفــراد فلقــد وجــد أن المجتمعــات النامیــة تهــتم عــادة بإشــباع الحاجــات 

 .)٤(الدنیا
تركز المجتمعـات النامیـة علـى إشـباع الحاجـات الفسـیولوجیة واألمـان والسـالمة 

األمـــــر أصـــــبح مختلفـــــًا مـــــع في حـــــین ان أكثـــــر مـــــن تركیزهـــــا علـــــى الحاجـــــات العلیـــــا.
ققـــــت مســـــتویات عالیـــــة فـــــي التنمیـــــة البشـــــریة، وٕاشـــــباع المجتمعـــــات المتقدمـــــة التـــــي ح

محمــود شــمال حســن، النســق القیمــي وخطــاب األزمــة االقتصــادیة، مجلــة المســتقبل العربــي،  )١(
 .٢٢، ص٢٠٠٤

 .٣٢، ص١٩٩٨محمود شمال حسن، صغار في أزمة، مركز البحوث النفسیة، بغداد،  )٢(
محمــود شــمال حســن، ضــغوط الحیــاة وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات، المــؤتمر العلمــي الثقــافي،  )٣(

 .٥٢، ص٢٠٠، بغداد، ٢٤العدد 
 . ٣٠، ص١٩٨٤، القاهرة، ١محمد السید أبو النیل، األعراض الجسیمة والنفسیة، ط )٤(
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لمجتمعیة مـن إحـدى األسـالیب التـي تـدل علـى ضـغوط . وان األزمات االحاجات العلیا
 .)١(الحیاة التي یواجهها األفراد في مجتمعهم الكبیر

ولقد لوحظ أن الضغوط الشدیدة التـي یتعـرض لهـا األفـراد تجعلهـم غیـر قـادرین 
كل ســلیم وذلــك یرجــع أساســًا إلــى أن أعبــاء الحیــاة وضــغوطها علــى اتخــاذ قــرارات بشــ

الشــدیدة ال تمــنح الوقــت الكــافي للتفكیــر برؤیــة فــي القضــیة المــراد اتخــاذ القــرار بشــأنها 
أن تیســر لــه الوقــت الكــافي مــن وعلــى ذلــك فــان الفــرد الــذي یتخــذ القــرار الصــائب البــد 
تعیق الفرد في اتخاذ القرارات  الذي یساعده على ذلك لذا فان شدة ضغوط الحیاة ربما

. مــن الالفــت لالنتبــاه أن ضــغوط الحیــاة كلمــا اشــتدت وطأتهــا علــى الفــرد. )٢(الصــائبة
مـال إلـى االغتـراب عــن محیطـه االجتمـاعي. إن الفـرد الــذي یعـاني مـن االغتـراب عــن 
مجتمعــه یبــدأ بإهمــال نفســه وعــدم االهتمــام بهــا ذلــك أنــه منشــغل طــوال الوقــت بتنظــیم 

قــات الســائدة فیــه والشخصــیات المناســبة التــي تكــون لهــا القــدرة علــى التحــرك فــي العال
ــــذین یعــــانون مــــن األزمــــات والتغیــــرات المجتمعیــــة  فضــــاء هــــذا العــــالم لــــذلك األفــــراد ال
للـــــتخلص مـــــن وطـــــأة الضـــــغوط وفـــــي الوقـــــت نفســـــه وســـــیلة تنفـــــیس عـــــن االنفعـــــاالت 

 .)٣(المكبوتة
ة فــــي المجتمــــع ربمــــا تــــؤدي إلــــى ومــــن المالحــــظ أن اشــــتداد األزمــــات الحیاتیــــ

اإلحساس باألعباء واإلنهاك إلـى جانـب تـدهور األحـوال الصـحیة والسـیما لـدى الفئـات 
العمریة الشابة وهذا یعود بطبیعة الحال إلى أن هؤالء أرهقوا تحت وطأة أعبـاء حیاتیـة 
شـــتى، نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال الـــدخول إلـــى ســـوق العمـــل مبكـــرًا واإلســـهام فـــي 

 .)٤(نفاق األسري والحرمان من فرصة مواصلة التعلیماإل

د. عبــد الجبــار احمــد عبــد اهللا، واقــع ومســتقبل الخیــار الــدیمقراطي فــي العــراق، مجلــة العلــوم  )١(
 .٦٢، ص٢٠٠٤، ٢٩السیاسیة، بغداد، العدد 

، ١٩٨٧تنمیـــة والتحــرر االقتصـــادي فــي العـــالم الثالــث، العـــراق، فــایز محمــد علـــي، قضــایا ال )٢(
 .٩٢ص

، ٢٠٠٠هیثم مناع، اإلمعان في حقوق اإلنسـان، موسـوعة عامـة، األهـالي للطباعـة، سـوریا،  )٣(
 .١٢٠ص

 .٣٢محمود شمال حسن، النسق القیمي وخطاب األزمة االقتصادیة، مصدر سابق، ص )٤(

                                      



 ١١٠    -     -مشكالت العائلیة المصاحبة للهجرة ال فصل الرابع                 ال

فضًال عن حرمانهم من فرص التمتع بمباهج الحیاة فـي هـذه المرحلـة العمریـة. 
وكانت عاقبة ذلك تدهور الصـحة النفسـیة والبدنیـة فلقـد وجـد أن األفـراد الـذین تعرضـوا 

طرابات التـي لضـغوط الحیـاة الشـدیدة، أخـذوا یعـانون مـن اضـطرابات نفسـیة تلـك االضـ
ـــاب واالنطـــواء  ـــق والحـــزن واالكتئ أخـــذت تعبـــر عـــن نفســـها بمظـــاهر ســـلوكیة مثـــل القل
والعزلة وما إلى ذلك األمر الذي یعني أن هذه الفئة أخذت تتعـرض إلـى االحتـراق مـن 
الــداخل أو بلغــة علــم الــنفس أنهــا تعرضــت إلــى االحتــراق النفســي، لــذا فــان هــذه الفئــة 

 .)١(یة ونشاط بدأت تعاني من الشیخوخة مبكراً العمریة التي تتمتع بحیو 
ة یــالمجتمع إلــى هــذه األزمــات والمشــكالت ونالحــظ أن األفــراد الــذین یتعرضــون

ون إلى الماضي بعد أن یئسوا من الحاضر الذي یحمل لهم بشائر الخـالص عادة یحنّ 
العوائـل المتمثلة بانتهاء األزمات الحیاتیة المؤلمة من قتـل وتخریـب تهجیـر للكثیـر مـن 

ــــة مــــن المجتمــــع ومؤسســــاته  ــــي عانــــت مــــن أبشــــع وســــائل التعــــذیب وســــوء المعامل الت
الحكومیـة وبهـذا یتحـول الماضـي لهــؤالء األفـراد إشـباعًا لحاجـاتهم النفسـیة واالجتماعیــة 
واالقتصــادیة حیــث أصــبح الماضــي هــو الســعادة والهنــاء ولعــل العواقــب المترتبــة علــى 

بل فیمـا یعنـي قطـع االتصـال مـع العـالم وعـدم القـدرة ذلك هو غیاب التطلع إلـى المسـتق
 .)٢(على مجاراة أحداثه

ویمكــن القــول أن معظــم الهجــرات الحدیثــة تــتم بــدوافع وعوامــل طــاردة یصــعب 
ـــــالحروب الســـــیما التغلـــــب علیهـــــا مـــــن المـــــواطن األصـــــلیة للمهـــــاجرین و  فیمـــــا یتعلـــــق ب

طینیین وكــذلك مــا رافــق واالحــتالل كمــا یحصــل فــي بعــض دول القــارة األفریقیــة والفلســ
االحــتالل األمریكــي للعــراق وتعــرض المجتمــع إلــى الهجمــات العنیفــة بمختلــف األســلحة 

ینتقــل اإلنســان منفــردًا أو علــى شــكل جماعــات صــغیرة  . وحینمــا)٣()٢٠٠٣فــي عــام (
كاألســـرة مـــن البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا إلـــى بیئـــة أخـــرى تختلـــف عـــن البیئـــة األصـــلیة.. 

ف إلـــى المدینـــة لیقـــیم فیهـــا. أو قـــد یغـــادر مـــن منطقـــة متخلفـــة إلـــى كاالنتقـــال مـــن الریـــ

 .٣٥ي، مصدر سابق، صمصطفى حجازي، التخلف االقتصاد )١(
 .٨١، ص٢٠٠٦، ٤٣عبد الجبار محمد، التنمیة البشریة، مجلة بیت الحكمة، العدد  )٢(
 .١٩٧٥د. عالء الدین جاسم البیاتي، البناء االجتماعي والتغیر في المجتمع الریفي، بغداد،  )٣(
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منطقة حضریة وربما ینتقل من بلد إلى آخر وهذه االنتقاالت المتعارف علیهـا بـالهجرة 
(Migration)جتماعیـــة واالقتصـــادیة ، فأنهـــا تـــؤدي دورًا متمیـــزًا فـــي تشـــكیل البنـــى اال

رة آثـارًا اجتماعیـة وثقافیـة واقتصـادیة . أن للهجـ)١(لكثیـر مـن األمـم والشـعوبوالسیاسیة 
إلـــى دراســـة هـــذه ممـــا حفـــز الكثیـــر مـــن العلمـــاء فـــي شـــتى شـــؤون المعرفـــة اإلنســـانیة 

ت الوطنیـة الدولیـة إلـى االنتبـاه إلـى المشـكالت التـي الظاهرة. كما دفع لكثیر مـن الهیـآ
تتضــح عــن هــذه الظــاهرة مــن أجــل الســیطرة علــى نتائجهــا بحیــث تقلــل مــن المشــكالت 

، وفــي الوقـــت )٢(الخطــرة التـــي تتعــرض لهـــا المجتمعــات التـــي تكثــر فیهـــا هــذه الظـــاهرة
نفسه فان الهجرة قد تثیر مشكالت عدیدة منها مشكلة التكیف ألن الهجرة تمثل انتقالـه 
مــن مجتمــع إلــى مجتمــع آخــر مختلــف تمامــًا. كمــا یترتــب علــى ذلــك مشــكالت الجــنح 

ن ســوء األداء الـــوظیفي واالجتمــاعي حیـــث واألمــراض العقلیــة والجریمـــة وغیــر ذلـــك مــ
ـــــي ویعـــــاني  ـــــة والتـــــوتر النفســـــي وعـــــدم االســـــتقرار المهن ـــــرد المهـــــاجر بالغرب یشـــــعر الف
المشــكالت االقتصــادیة واصــطدام النمــاذج الحضــاریة والثقافیــة التــي ألفهــا المهــاجرون 

 .)٣(في موطنهم األصلي بالنماذج الحضاریة الجدیدة
علمــاء الــنفس االجتمــاعي لیعنــي العملیــة التــي  وقــد یســتعمل التكیــف بكثــرة مــن

بواسطتها یدخل الفرد في عالقات طبیعیـة وٕایجابیـة ومقترنـة مـع بیئـة اجتماعیـة ویشـیر 
مفهــوم التكیــف االجتمــاعي إلــى الطــرق الودیــة والتعامــل الســلیم الــذي یســلكه الفــرد فــي 

تهم والتكیـــــف عالقاتــــه مــــع األفــــراد اآلخــــرین متحـــــدین فــــي ثقــــافتهم وعــــاداتهم واتجاهــــا
االجتمـــاعي یشـــیر إلـــى التغیـــر مـــن الســـلوك العـــدواني أو التعصـــب أو ممارســـة بعـــض 
العــادات واألفعــال المنافیــة لــآلداب واألخــالق أو األعــراف التــي یســیر علیهــا المجتمــع 
ویركز على دمج الفرد مع المجتمع الذي ینتمـي إلیـه ویسـتطیع أن یتصـدى للمشـكالت 

علــى تكــوین عالقــات شخصــیة أو اجتماعیــة مــع غیــره فــي االجتماعیــة. ویكــون قــادرًا 

 .١٠٢، ص١٩٧٢د. محمد عبده محجوب، االتجاه السوسیولوجي، الكویت،  )١(
، ١٩٨٥محمــــد عــــاطف غیــــث، المشــــاكل االجتماعیــــة والســــلوك االنحرافــــي، اإلســــكندریة، د.  )٢(

 .٩٥ص
، ١٩٨٥، بغـداد، ٤د. قیس النوري، االغتراب اصطالحًا ومفهومـًا، مجلـة عـالم الفكـر، العـدد  )٣(

 .٦٩ص
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حــدود األعــراف والمعــاییر التــي تنســجم مــع المعــاییر والقواعــد االجتماعیــة التــي یســیر 
 .)١(علیها المجتمع

اكتسبت كثیـرًا مـن  اً وترتبط األعراف والتقالید باألخالقیات وهي لیست إال تقالید
مقدســات  (More)یــة، ویمثــل العــرف القــوة بســبب مــا انطــوت علیــه مــن دالالت أخالق

ومحرمــات المجتمــع لــذا فهــو لــیس إال قانونــًا غیــر مكتــوب یخضــع األفــراد لــه دون أن 
تتــولى جهــة فیــه تأكیــد ســلطانه. وتشــیع أعــراف فــي المجتمعــات النامیــة ال تتوافــق مــع 
حركة النمو ویرجع سـبب اسـتمرارها إلـى أن األعـراف تمیـل إلـى االسـتقرار حیـث یكـون 

 .)٢(ا بطیئاً تغیره
أو الطــــرق  اعیون العــــادات بالســــلوكیات االجتماعیــــةالبــــاحثون االجتمــــ ویســــمي

ویؤدیها األفراد بصورة تلقائیة دون حاجة إلى تفكیـر. وتنتقـل  (Flok Ways)الشعبیة 
هذه العـادات والتقالیـد مـن جیـل إلـى جیـل آخـر وقـد تطـرأ علیهـا بعـض التغیـرات خـالل 

والتقالیـــد ســـوف یـــؤدي إلـــى حـــدوث  الل فـــي العـــاداتغیـــر قصـــیرة وأن أي اخـــتأزمنـــة 
ة التــي بیئــة الجدیــدعدیــدة داخــل المجتمــع الــذي ســوف ینتقـل إلیــه األفــراد أو ال مشـكالت

 .)٣(تختلف في عاداتها وتقالیدها
التــي تواجـه المهجــرین كثیــرة وربمــا تختلـف مــن مجتمــع إلــى  لـذا فــان المشــكالت

كنها بصورة عامة متشـابهة ویبـدو أن هنـاك آخر وباختالف الظروف الدافعة للهجرة ول
نوعــًا مــن االتفــاق بــین المختصــین علــى أن الطفــل هــو أكثــر األفــراد تضــررًا مــن بقیــة 
أفــراد األســرة نتیجــة لمــا تطــرأ علــى حیــاة األســرة مــن اضــطرابات ویرجــع ذلــك لتعرضــه 

ى ســوف یــؤثر ســلبًا علــمــن ثــّم إلــى حیــاة ســیئة غیــر مالئمــة تــؤدي بــه إلــى االنحــراف و 
المجتمـــع. ففـــي الحـــروب والكـــوارث مـــثًال حینمـــا یهجـــر الســـكان بلـــدانهم تنفصـــل أفـــراد 
األســرة بعضـــها عــن بعـــض وهــذا مـــا حــدث خـــالل الهجــرات القســـریة التــي حـــدثت فـــي 

) ممـــا أدى إلـــى تـــرك ٢٠٠٣حـــرب عـــام (الســـیما الحـــروب و  فـــي خـــالل حقـــبالعـــراق 

د. قیس النوري، المشكالت في الوطن العربي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربیة، العدد  )١(
 .١١-١٠، ص١٩٨٦رابع، ال
 .٧٧د. محمد عاطف غیث، المشاكل االجتماعیة والسلوك االنحرافي، مصدر سابق، ص )٢(
 .١١١، ص١٥٣د. عبد الجلیل الطاهر، المشكالت االجتماعیة في حضارة متبدلة، بغداد،  )٣(
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 مًا لمــــــا یناســــــب رغبــــــاتهمنــــــازلهم والرحیــــــل بعیــــــدًا للبحــــــث عــــــن أمــــــاكن أكثــــــر اســــــتقرار 
 .)١(موطموحاته

أیضـًا حیـث كـان  لـبالد وٕانمـا خارجـهوال تقتصر الهجـرة للعوائـل العراقیـة داخـل ا
معظــم الــذین هــاجروا مــن أصــحاب الكفــاءات العلمیــة والفنیــة والعــاملین فــي المؤسســات 
الحكومیة لذا فان درجة استنزاف المهارات والكفاءات هي فـي أعلـى الجهـاز الحكـومي 
منهــا فــي القطــاع الخــاص والســیما الجامعــات والمؤسســات الصــحیة وهــذا مــا أدى إلــى 

 .)٢(خلق فجوة إداریة في هذه المؤسسات
كثیــر مــنهم فــي العــراق هــم مــن أصــحاب العقــول و حیــث أن أغلــب المهــاجرین 

یحملــــون شــــهادة الــــدكتوراه أو الماجســــتیر أو البكــــالوریوس ممــــن اكتســــب الخبــــرات أو 
تصاصات القادرة حیـث یحملـون خبـرات علمیـة وفنیـة غـادروا المجتمـع المعرفة أو االخ

وحملــوا معهــم ثــرواتهم العلمیــة بفعــل أســباب كثیــرة وأن كــل عراقــي مهمــا كانــت أصــوله 
ألي سبب كان هو عقـل وهـو طاقـة أو ثـروة  ، ودیانته وقومیته أو مذهبه غادر الوطن

 مهمة ال یمكن للمجتمع االستغناء عنها.
 

 .٧٦عبد الجبار محمد، التنمیة البشریة، مصدر سابق، ص )١(
ذور مشــكلة التنمیــة اإلنســانیة فــي الــبالد النامیــة، مصــدر ســابق، محمــد جــابر األنصــاري، جــ )٢(

 .٦٦ص
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 الفصل الخامس
 

 إجراءات الدراسة امليدانية ومنهجيتها .
 
 

 طبیعة الدراسة  -المبحث األول :
 منهجیة الدراسة  -المبحث الثاني :
 فرضیات الدراسة  -المبحث الثالث :
 تصمیم العینة اإلحصائیة  -المبحث الرابع :

 تصمیم االستمارة االستبیانیة  -المبحث الخامس :
 بویب البیانات االحصائیة ت -المبحث السادس :
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 الفصل الخامس
 إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتها

 طبیعة الدراسة: -المبحث األول:
رى الشــــدید وتــــداخلها مــــع الظــــواهر األخــــ بتعقیــــدها یــــةعتتمیــــز الظــــاهرة االجتما

تعــــددت الدراســـــات عـــــن الظــــواهر األخــــرى، لــــذلك  یصــــعب دراســــتها منفصــــلةبشــــكل 
اسات االستطالعیة، والدراسات الوصفیة، التي تجمع بین الوصـف فهناك الدر  وتنوعت

أو موقـف والتي لها أهمیة من حیث تقدیر خصائص ظاهرة معینة، الكمي أو الكیفي، 
ــــب علیــــه صــــفة التجدیــــد.  علــــى جمــــع الحقــــائق وتحلیلهــــا وتعتمــــد هــــذه الدراســــات تغل
 .)١(وتفسیرها واستخالص دالالتها

الوصـــــف  اعتمـــــدت وصـــــفیة، التحلیلیـــــة، التـــــيوتعـــــد دراســـــتنا مـــــن الدراســـــات ال
مـــن األدبیـــات الخاصـــة بموضـــوع (مشـــكالت العوائـــل  واإلطـــالع علـــى الكثیـــر والتحلیـــل
 بشكل عام (والهجرة) في العراق بشكل خاص. المهجرة)

 
 
 
 

ـــة وهبـــة، القـــاهرة،  )١( ، ١٩٨٢د. عبـــد الباســـط محمـــد حســـن، أصـــول البحـــث االجتمـــاعي، مكتب
 .٨٦ص
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 المبحث الثاني
 منهجیة الدراسة:

مــن أمـا یعـرف المــنهج بأنـه فــن التنظـیم الصــحیح لسلسـلة مــن األفكـار العدیــدة، 
 .)١(أجل كشف عن الحقیقة حین نكون جاهلین بها، وأما من أجل البرهنة علیها

في مختلف اللغـات  ولها نظائرها (Method)والمنهج ترجمة للكلمة اإلنكلیزیة 
وتســـتخدم اآلن لتشـــیر إلـــى  واســـتعملها أفالطـــون بمعنـــى البحـــث أو النظـــر أو المعرفـــة

علوم بوساطة طائفـة مـن القواعـد العامـة الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في ال
 .)٢(معلومة حتى یصل إلى نتیجة تهیمن على سیر العقل وتحدید عملیاته

عدیـــدة فـــي دراســـة الظـــواهر والتفـــاعالت االجتماعیـــة إشـــكالیات  وتواجـــه العلـــوم
ومعقــدة، إذ ال یمكــن فهمهــا وتحلیلهــا مــن غیــر  بعوامــل متعــددة اإلنســانیة وذلــك لتأثرهــا

ومعرفـة طبیعـة المجتمـع والمرحلـة الحضـاریة  ل الظاهري والبـاطني لإلنسـانمعرفة العق
 .)٣(التي یمر بها

لكــل  إذ أصـبح تصــنیفات المنـاهج فــي البحـث االجتمـاعي وتنوعــت وقـد تعـددت
 مشتغل في مناهج البحث االجتماعي تصنیف یلتزم به.

 -هي:ففي الدراسة  أما المناهج المستخدمة
 .Historical Methodالمنهج التأریخي  -١
 .Comparative Methodالمنهج المقارن  -٢
 .Field Survey Methodمنهج المسح االجتماعي  -٣

د. ناهدة عبد الكریم حافظ، مقدمة في تصمیم البحوث االجتماعیة، مطبعة المعارف، بغـداد،  )١(
 .٦، ص١٩٨١

، مكتبــــة وهبــــة، القــــاهرة، ١٢، أصــــول البحــــث االجتمــــاعي، طد. عبــــد الباســــط محمــــد حســــن )٢(
 .٢١٠، ص١٩٩٨

د. إحســان محمــد الحســن، ود. عبــد المــنعم الحســني، طــرق البحــث االجتمــاعي، دار الكتـــب  )٣(
 .٢٤، ص١٩٨١للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 
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 .Participant observation Methodمنهج المشاهدة بالمشاركة  -٤
 

 
ً
 :Historical Methodاملنهج التأرخيي  -أوال

ومــن  التــأریخي بأنــه وصــف وتســجیل للواقــع واألحــداث الماضــیةیعــرف المــنهج 
 .)١(للمستقبلللتوصل إلى حقائق القصد منها رسم صورة تنبؤیة  تفسیرها وتحلیلهاثم 

الظــاهرة االجتماعیــة مــا هــي إال ثمــرة عوامــل عدیــدة تفاعلــت بمــرور الــزمن  إن
لـذا یعتقـد علمـاء االجتمـاع  ؛)٢(وضعها الـذي توجـد علیـه فـي الوقـت الحاضـر وأعطتها

ـــأریخیون أمثـــال (ابـــن خلـــدون، كـــارل مـــاركس، هیجـــل)، باننـــا ال نســـتطیع أن نفهـــم  الت
والماضـــــي یســـــاعدنا علـــــى التنبـــــؤ  الحاضـــــر دون دراســـــة الماضـــــي، وفهـــــم الحاضـــــر

 .)٣(بالمستقبل
فالهجرة علـى سـبیل المثـال، واحـدة مـن أهـم المشـكالت االجتماعیـة التـي تواجـه 

فهــي لــم تحــدث  ، القدیمـةالعوائـل المهجــرة فــي الوقــت الحاضـر ولهــا جــذورها التاریخیــة 
الهجرة یجب التعرف على ماضیها لكي یتم الـربط بـین  ین لیلة وضحاها. فعند دراسةب

فـي الفصـل الثاني/المبحـث األول فـي  الماضي والحاضر وهذا ما تطرقت إلیـه الباحثـة
 للهجرة. النبذة التأریخیة

 
 
 
 
 

 
ً
 :Comparative Methodاملنهج املقارن  -ثانيا

والنشــر، بغـــداد، د. وجیــه محجــوب، طرائــق البحــث العلمـــي ومناهجــه، دار الحكمــة للطباعــة  )١(
 .٢٧٧، ص١٩٩٣

ــــاب للطباعــــة والنشــــر،  )٢( ــــابي، طــــرق البحــــث االجتمــــاعي، دار الكت ــــد العت ــــد حمی د. جــــب مجی
 .٥٣، ص١٩٩١الموصل، 

 .١٨٣، ص٢٠٠٠د. محمد صبحي، مقدمة في الطرق اإلحصائیة، عمان،  )٣(

                                      



    ١١٩      -      - إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتهاالفصل الخامس              

بین المجتمعات المختلفة أو الجماعـات  یستعمل هذا المنهج في دراسة المقارنة
المختلفـــة التـــي تعـــیش فـــي مجتمـــع واحـــد لتوضـــیح أســـباب الشـــبه واالخـــتالف بـــین هـــذه 

 .)١(المجتمعات والجماعات
فـــي  فقـــد اســـتعمله أرســـطو فـــي دراســـته للـــنظم السیاســـیة واســـتعمله ابـــن خلـــدون

ن الظـــواهر الظـــاهرة بغیرهـــا مـــ موازنـــةدراســـته للمجتمعـــات حیـــث أشـــار إلـــى ضـــرورة ال
المرتبطـــة بهـــا فـــي المجتمـــع نفســـه وفـــي غیـــره مـــن المجتمعـــات فـــالظواهر االجتماعیـــة 
 حسب رأي ابن خلدون ال تختلـف بـاختالف العصـور فقـط، ولكنهـا تختلـف مـن مجتمـع

 .)٢(في دراسة الظواهر االجتماعیةوازنة أهمیة الم خلدونولذلك أكد ابن  الى اخر،
خـالل عـرض الدراسـات السـابقة ومقارنتهـا  وقد وظفـت الدراسـة هـذا المـنهج مـن

دراسـة فضًال عن استخدام المقارنة بـین النتـائج التـي توصـلت إلیهـا البالدراسة الحالیة. 
 الحالیة والدراسات السابقة.

 

 
ً
 :Field Survey Methodمنهج املسح االجتماعي  -ثالثا

ـــ ي أن مـــنهج المســـح االجتمـــاعي اإلحصـــائي الـــذي یســـتخدمه علـــم االجتمـــاع ف
جمع حقائقه وبیاناته هو من أكثر المناهج شیوعًا وحداثة وأغلبها دقـة وعلمیـة. ویمكـن 

بیانـات الكمیـة ألنـه یسـتخدم ال أن یكون منهج المسح المیداني من أهم المناهج البحثیـة
واإلحصــاء وأســالیب التحلیــل اإلحصــائي لتوضــیح العملیــات والظــواهر االجتماعیــة قیــد 

 .)٣(الدراسة والتحلیل
بأنــه محاولــة منظمــة لجمــع وتحلیــل وتفســیر یعــرف مــنهج المســح االجتمــاعي و 

مارات البحث لغـرض الحصـول علـى عیة من المقابالت المقننة أو استالبیانات االجتما

، ١بیـروت، طد. إحسان محمد الحسن، موسـوعة علـم االجتمـاع، الـدار العربیـة للموسـوعات،  )١(
 .٦١٢، ص١٩٩٩

إمیـــل دوركهـــایم، قواعـــد المـــنهج فـــي علـــم االجتمـــاع، ترجمـــة: د. محمـــود قاســـم، دار المعرفـــة  )٢(
 .٢٧، ص١٩٨٨الجامعیة، اإلسكندریة، 

 .٦٠٧د. إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، مصدر سابق، ص )٣(

                                      



    ١٢٠      -      - إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتهاالفصل الخامس              

ــــتهم .)١(معلومــــات مــــن المبحــــوثین مــــن حیــــث معیشــــتهم وتكــــوینهم االجتمــــاعي فــــي بیئ
اســة فــي الفصــل الســادس وقــد اســتخدمنا هــذا المــنهج فــي هــذه الدر  وبصــورة موضــوعیة

من خالل المقابالت واستمارة االستبیان التي وزعت على المبحـوثین لغـرض الحصـول 
 على البیانات المطلوبة.

 

 
ً
 : Participant observation Methodمنهج املشاهدة باملشاركة  -رابعا

المشــاهدة مــن أهــم الوســائل التــي یســتعملها البــاحثون االجتمــاعیون والطبیعیــون 
مع المعلومات والحقائق مـن الحقـل االجتمـاعي أو الطبیعـي الـذي یـزود البـاحثین في ج

وسیلة من وسائل جمع المعلومـات ال تقـل أهمیـة عـن بوصفها والمشاهدة  علومات.مبال
المقابلــة الرســمیة أو غیــر الرســمیة أو عــن طریــق دراســة الحالــة فــي تقصــي المعلومــات 

بحثیـــة تتمتـــع بفوائـــد كثیـــرة ال وســـیلة وصـــفها بوالمشـــاهدة  .)٢(والحقـــائق عـــن المبحـــوثین
بهــا الوســائل األخــرى لجمــع المعلومــات فهــي تعطــي المجــال للباحــث أن یشــاهد  تتمتــع

ـــة ـــة واالقتصـــادیة للمنطق ـــه مـــن  الظـــروف االجتماعی التـــي ینحصـــر فیهـــا البحـــث وتمكن
ـــــى أنمـــــاط وأســـــالیب  مشـــــاهدة ســـــلوك وعالقـــــات وتفـــــاعالت المبحـــــوثین واإلطـــــالع عل

 .)٣(والمشكالت الحیاتیة التي یتعرضون لهامعیشتهم 
ویســتخدم أغلــب النــاس أســلوب المالحظــة البســیطة فــي التعــرف علــى ظــواهر 

كما یستخدمه الباحثون االجتماعیون فـي الدراسـات االسـتطالعیة الحیاة المحیطة بهم. 
لجمــــع البیانــــات األولیــــة عــــن جماعــــة معینــــة وتحــــت ظــــروف معینــــة مــــن حیــــث أوجــــه 

فـي أحـد ق معیشتهم، مثل أنواع العالقات التي تقوم بین جماعة العمـال نشاطهم وطرائ
 .)٤(المهاجرین المصانع، أو دراسة حیاة

 .٦٢د. محمد الجوهري، طرق البحث، مصدر سابق، ص )١(
 .٦٠٩إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، مصدر سابق، ص د. )٢(
 .٣١١، مصدر سابق، ص٢د. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، ط )٣(
فیصــــل محمــــد علیــــوي، التهجیــــر القســــري وآثــــاره االجتماعیــــة علــــى األســــر المهــــاجرة، رســــالة  )٤(

 .١١٥، ص٢٠٠٨ماجستیر، قدمت إلى كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
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حـــث ألزمـــت الباحثـــة بالـــذهاب إلـــى بیـــوت وطریقـــة المشـــاهدة التـــي اعتمـــدها الب
المهجــرین ومنــاطق ســكناهم لإلطــالع علــى ظــروفهم االقتصــادیة واالجتماعیــة والنفســیة 

 .وبعده یة قبل التهجیروالتربویة والصح
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 املبحث الثالث
 :Hypotheses of the Studyیات المطلوب اختبارها في الدراسة ضالفر 

الفرضـــیة عبـــارة عـــن اســـتنباط یعتمـــد علـــى جملـــة حقـــائق نســـتطیع مـــن خاللهـــا 
دون وجــود البــراهین الموضــوعیة مــن اســتنتاج وجــود الشــيء أو معرفــة ســبب الظــاهرة 

الظــواهر واضــحة وال تكــون  ال تكــون أســبابحینمــا العلــم  ضــیات فــيلــذلك. وتوجــد الفر 
 .)١(العالقة بین المتغیرات جلیة

 ومــن اإلطــالع علــى الدراســات الســابقة للتهجیــر والعملیــة التهجیریــة ومالحظــة
ـــة لمجموعـــة  ـــة والمجتمعی مـــن العوائـــل الناجمـــة عـــن الباحثـــة للمشـــاكل العائلیـــة والمحلی

 -) فرضیات، وهي:٥فقد صاغت الباحثة (داد، عملیة التهجیر القسري في مدینة بغ
هنــاك عالقــة بــین التهجیـــر القســري وتــردي المســـتوى التعلیمــي ألبنــاء العوائـــل  -١

 المهجرة.
 .االنحراف والجریمة وانتشار نسبة هناك عالقة بین التهجیر القسري -٢
 لدى أفراد العوائل المهجرة. النفسیةواآلثار  هناك عالقة بین التهجیر القسري -٣

 وتدهور الحاالت الصحیة للمهجرین. عالقة بین التهجیر القسري هناك -٤

 هناك عالقة بین التهجیر القسري والبطالة. -٥

، بیـروت، ١د. إحسان محمد السحن، موسـوعة علـم االجتمـاع، الـدار العربیـة للموسـوعات، ط )١(
 .٤٩٠، ص١٩٩٩
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 املبحث الرابع
 تصمیم العینة اإلحصائیة

 تمهید:
تتكون العینـة اإلحصـائیة مـن تحدیـد مجتمـع الدراسـة، واختیـار العینـة، وحجمهـا 

 وكذلك التحدید المكاني والزماني لها.
 
 -ید مجتمع الدراسة:تحد -١

ئــل التــي هجــرت قســریًا فــي مدینــة بغــداد (داخــل یتضــمن مجتمــع الدراســة العوا
 ، وهـلومعرفـة كیفیـة انتقـال جمیـع العائلـة بـین أقضـیتها وأحیائهـا  بغداد) حیث توزعـت

بقــي قســم مــن أفرادهــا فــي الســكن األصــلي. ومعرفــة مــا عــانوه مــن مشــاكل اجتماعیــة 
 عن هذه المشاكل من آثار.واقتصادیة وصحیة وما نجم 

 
 -اختیار العینة وحجمها: -٢

یــتم اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة أو  نالعینــة هــو ذلــك الجــزء مــن الســكان الــذی
الطریقـة المحـددة للدراســة التـي نســتخرج منـه المعلومـات واالســتنتاجات الممثلـة للســكان 

 .)١(الكبیر
علــى عینــة مــن  ةانة االســتبئــعبیــة فــي تدوقــد اعتمــدت الباحثــة علــى العینــة العم

التـي تعرضـت  ألن الهـدف هـو بیـان أهـم المشـكالت ؛ األسر المهجرة في مدینـة بغـداد
ــــع ( ــــة بتوزی ــــل. وقامــــت الباحث ــــرز االســــتمارات ٢٢٥لهــــا هــــذه العوائ ) اســــتمارة، بعــــد ف

ة وقــد ) اسـتمارة اســتبان٢٠٠السـتمارات هــو (الصـالحة وغیــر الصـالحة أصــبح صــافي ا
 بغـــداد لمعرفـــة المشـــكالت فـــي مدینـــةمحـــددة مـــن الكـــرخ والرصـــافة منـــاطق تـــم اختیـــار 

 هذه المنـاطق أو األحیـاء، وقـد تـم ذهـاب الباحثـةلها العوائل في  تواآلثار التي تعرض

د. إحسان محمد الحسن، د. عبـد المـنعم الحسـني، طـرق البحـث االجتمـاعي، مصـدر سـابق،  )١(
 .٨٩ص
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فــي العوائــل  ة عــن إعــدادبیــیتقر لكــل منطقــة لمعرفــة إحصــاءات  إلــى (المجلــس البلــدي)
ـــتم ـــع ا كـــل حـــي، لكـــي ی ـــة توزی ت االســـتبیانیة فـــي كـــل ســـتمارامـــن خاللهـــا معرفـــة كیفی

مــن الكـــرخ (الشـــعلة، الكاظمیـــة،  والمنـــاطق *وفـــق قــانون النســـبة المئویـــةعلـــى منطقــة، 
م یتسـنى للباحثـة بالـذهاب ولـ السیدیة). أما الرصـافة (األعظمیـة، الشماسـیة، حـي أور)

 نظرًا للظروف األمنیة الصعبة في مدینة بغداد.مناطق أخرى، إلى 
) ٣٧( أمــــا الكاظمیــــة (حــــي الزهــــراء)ســــتمارة، ) ا٥٦فقــــد وزعــــت فــــي الشــــعلة (

 ) استمارة.١٤استمارة، السیدیة (
) ١٠حــــي أور (و  اســــتمارة) ١١الشماســــیة (و ) اســــتمارة، ٦٢فــــي األعظمیــــة ( و
 ت للدراسة والتحلیل.عوكل هذه االستمارات أخض .*استمارات

 أما كیفیة اختیار حجم العینة، وتوزیع االستمارات كانت كاآلتي:_
 النسبة المئویة لحجم العینة×ع الكليالمجمو  

 حجم العینة= ــــــــــــــــــــــ
             ١٠٠ 

حیـث المجمـوع الكلـي یمثـل مجمـوع األعـداد التقریبیـة للعوائـل المهجـرة للمنـاطق 
 .*المجالس البلدیة في جانبي (الكرخ والرصافة). حسب إحصائیات المختارة

 الكرخ:عدد العوائل المسجلة في جانب  -١
 عائلة ٥٠٠٠الشعلة 

 عائلة ٤٢٥١الكاظمیة 
 عائلة ١٢٥٠ة السیدی

 الجزء            *
 ١٠٠× النسبة المئویة= ـــــــ

 الكل          

الباحثة بزیارة (المجلس البلدي) لكل منطقة في جانبي (الكرخ والرصـافة) وحـتم حصـولها قامت  *
وفـق هـذه األعـداد عـن العوائـل علـى على أعداد المهجرین في كل منطقـة، وتـم توزیـع االسـتمارات 

 ).٢المهجرة. انظر الملحق رقم (

 هجرة في كل منطقة.) إحصائیات المجالس البلدیة لعدد العوائل الم٢انظر الملحق رقم ( *

                                      



    ١٢٥      -      - إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتهاالفصل الخامس              

 عدد العوائل المسجلة في جانب الرصافة: -٢
 عائلة ٥٥٩٤األعظمیة 
 عائلة ٩٥٠الشماسیة 
 عائلة ٨٣٠حي أور 

 ٧٣٧٤في جانب الرصافة= مجموع العوائل في هذه المناطق 
 ١٧٨٧٥= ٧٣٧٤×١٠٥٠١المجموع الكلي= 

 %) من مجموع حجم العینة٦ة المختارة هي (ولنفرض النسب
  ٦×١٧٨٧٥% 

 ١٠٧= حجم العینة= ــــــــ
        ١٠٠ 

) مفــردة وهــو حجــم العینــة ولكــي ٢٠٠اإلحصــائیة یقــرب الــرقم إلــى ( وللضــرورة
 .*دقیقة تكون األعداد اإلحصائیة

فـــــي (الكـــــرخ والرصـــــافة) فقـــــد  منطقـــــةولتوزیـــــع االســـــتمارات المخصصـــــة لكـــــل 
 حثة على القانون اآلتي:اعتمدت البا

 حجم العینة×عدد العوائل في الكرخ
 ــــــــــــــــــــ -١

 المجموع الكلي        
٢٠٠×١٠٥٠١ 

 عائلة ١١٧ــــــــ= 
    ١٧٨٧٥ 

 حجم العینة×عدد العوائل في الرصافة 
 ـــــــــــــــــــــ -٢

 المجموع الكلي        

توجد إحصائیات دقیقـة فـي وزارة المهجـرین والمهـاجرین، فقـد اعتمـدت الباحثـة علـى  لعدمونظرًا  *
 اإلحصائیات المسجلة في المجالس البلدیة لكل منطقة من المناطق التي اعتمدت علیها بالدراسة.
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٢٠٠×٧٣٧٤ 
 عائلة ٨٣ـــــــ= 
   ١٧٨٧٥ 

ة لكــــل منطقــــة حســــب قــــانون النســــبة المئویــــة تباناالســــوتــــم توزیــــع االســــتمارات 
 -كاآلتي:

 جانب الكرخ: -١
            ٥٠٠٠ 

 ٥٦= ١١٧× ـــــالشعلة= 
   ١٠٥٠١ 

      ٤٢٥١ 
 ٤٧= ١١٧× الكاظمیة= ـــــ
    ١٠٥٠١ 
   ١٢٥٠ 
 ١٤= ١١٧× السیدیة= ـــــ
   ١٠٥٠١ 
 

 جانب الرصافة: -٢
             ٥٥٩٤ 
 ٦٢= ٨٣× األعظمیة= ـــــ
      ٧٣٧٤ 
      ٩٥٠ 
 ١١= ٨٣× الشماسیة= ــــ
    ٧٣٧٤ 

      ٨٣٠ 
 ١٠= ٨٣× ـــــحي أور= 

      ٧٣٧٤ 
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 التحدید المكاني والزماني: -٣

) عینــة مــن ٢٠٠إن المجــال المكــاني لدراســتنا هــو مدینــة بغــداد، وتــم اختیــار (
 الرصافة).-مناطق مختلفة من (الكرخ

 .)٢٠٠٩) لغایة _( / /٢٠٠٩هو ( / /فا المجال الزماني للدراسة أم
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 املبحث اخلامس
 "ة"تصمیم استمارة االستبان

 

 -:Questionaire ةاالستبان

العملیــة التــي تســاعد الباحــث علــى جمــع البیانــات والمعلومــات مــن مجتمــع  هــي
وتتضـمن  .)١(بیقـيوعلیه االلتزام بمحتواها ومسـارها النظـري والتطالبحث عند المقابلة، 

ة مجموعة من األسئلة تتنـاول المیـادین التـي تحتـوي موضـوع البحـث االستمارة االستبان
وتعطینـــا إجابـــات البیانـــات الالزمـــة للكشـــف عـــن الجوانـــب التـــي حـــددها الباحـــث لكـــي 

 .)٢(یحصل على بیانات دقیقة
نــه هــدفنا م) ســؤاًال ٥٣علــى ( وقــد شــملت االســتمارة المتعلقــة بموضــوع الدراســة

الحصــــول علــــى المعلومــــات والبیانــــات التــــي تخــــدم عملیــــة الدراســــة المتعلقــــة بالظــــاهرة 
 -المدروسة، وقد احتوت االستمارة على:

(العمــــــر، الحالــــــة البیانــــــات والمعلومــــــات األولیــــــة المتعلقــــــة بــــــالمبحوثین مثــــــل  -١
 عدد أفراد األسرة... الخ). مي،یعلتالزوجیة، المستوى ال

تكـــون وی المهجـــرة)المتعلقـــة بــــ (مشـــكالت العوائـــل  تشـــمل البیانـــات والمعلومـــات -٢
مـــن (المشـــاكل واآلثـــار االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والصـــحیة والنفســـیة). فضـــًال 

 عن األسئلة المفتوحة.

 

 -:االستبانةستمارة صدق ااختیار  -١

مــن الخبــراء واألســاتذة المتخصصــین بموضــوع  )١٢عرضــت االســتمارة علــى (
الـــــذین أبـــــدوا ســـــتبیان بهـــــدف مراجعتهـــــا مـــــن الخبـــــراء الدراســـــة للتثبـــــت مـــــن صـــــدق اال

، دار الطلیعـــة، ٢د. إحســـان محمـــد الحســـن، األســـس العلمیـــة لمنـــاهج البحـــث االجتمـــاعي، ط )١(
 .٧٥، ص١٩٨٠بیروت، لبنان، 

 .٣٢٠، مصدر سابق، ص١٢د. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، ط )٢(
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وتـــــم تعـــــدیل بعـــــض فقراتهـــــا فـــــي ضـــــوء  هـــــذه االســـــتمارةمالحظـــــاتهم علـــــى محتویـــــات 
وحســب قناعــة كــل واحــد مــنهم، وبعــد ذلــك أعیــد  ، المالحظــات التــي تقــدم بهــا الخبــراء

 في ضوء المالحظات القیمة التي قدموها. تصمیمها

مصــداقیتها بعــد مراجعتهــا وٕاعــادة صــیاغتها  االســتبانةســتمارة ســبت اتكاوقــد 

هــا %) أي أن٩٤( االســتبانةواألخــذ بالمالحظــات الــواردة حولهــا. وكانــت نتیجــة صــدق 
 .*، یمكن االعتماد علیهةصادق االستبانه
وأســماء الخبــراء وعــدد األســئلة التــي  ةانیوضــح صــدق االســتب) ١رقــم ( الجـدولو 

التـــي طلبـــوا تعـــدیلها، والـــدرجات التـــي حصـــل لـــم یوافقـــوا علیهـــا، و التـــي وافقـــوا علیهـــا، و 
 .تبانةعلیها االس

 
 *١جدول 

 وأسماء الخبراء االستبانةیوضح قیاس صدق 

األسئلة التـي  أسماء الخبراء ت
 وافقوا علیها

األســئلة التــي 
 والــــــــــم یوافقــــــــــ

 علیها

األســــــئلة التــــــي 
ــــ تعــــدیلها  واطلب

 أو أضافتها

درجـــــــــــــــــــــــة 

 االستبانة

د. عبـــــــــــــــد المـــــــــــــــنعم  ١
 الحسني

٩٢ ١ ٣ ٤٧ 

 ٩٨ ١ - ٥٠ د. سعدي شاكر ٢
 ٩٠ ٢ ٣ ٤٦ د. هادي صالح ٣
د. عبـــــــــــــد الكـــــــــــــاظم  ٤

 شندل
٩٤ ١ ١ ٤٨ 

 ٩٤ ١ ٢ ٤٨ د. كریم حمزة ٥
ـــــــــــد اللطیـــــــــــف  ٦  ٩٨ ١ - ٥٠د. عب

 ٩٦) بشأن تصمیم االستمارة االستبیانیة بصیغتها النهائیة.٣ینظر الملحق رقم ( *
 ) أسماء الخبراء واختصاصاتهم العلمیة.١انظر الملحق رقم ( *
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 العاني
 ٩٢ ١ ٣ ٤٧ د. نبیل نعمات ٧
 ٩٤ ٣ ١ ٤٨ د. كواكب صالح ٨
 ٩٦ ١ ١ ٤٩ د. ثناء جمیل ٩

 ٩٨ ١ - ٥٠ د. عدنان یاسین ١٠
 ٩٤ ٣ ١ ٤٨ أ. كوثر حمید ١١
 ٩٨ ١ - ٥٠ د. عبد علي كاظم ١٢

 ١١٣٨    المجموع

 من القانون االستبانةحیث تم استخراج درجة 

 ١١٣٨       مج س     
 %٩٤س=ــــ= ==>  ١٠٠× س=ــــ

 ١٢                         ن
 

 :االستبانةالستمارة اختبار ثبات القیاس  -٢

إلـــى مـــدى االتســـاق بـــین البیانـــات التـــي  (Reliability)ت یشـــیر مفهـــوم الثبـــا
 .)١(انفسهم على األفراد نفسها تطبیق المقاییس تجمع عن طریق إعادة

حیــث كــان مــن الضــروري بعــد تصــمیم االســتبانة وقبــل اســتعمالها علــى نطــاق 
نفحـص یق على مجموعة صغیرة من العوائـل ثـم مبدئیًا على نطاق ض يواسع أن تجر 

كتشـاف مـدى صـالحیة لتـي نحصـل علیهـا عـن طریـق (االختبـار األولـي) الاإلجابات ا
 .)٢(لمشكلة الدراسةمتها االستمارة ومالء

) ٢٠علـــى عینـــة مكونـــة مـــن ( االســـتبانةاســـتمارة لـــذا قامـــت الباحثـــة بتجربـــة 

فــي مدینــة بغــداد وتمــت إعــادة  مبحوثــًا مــن أســر المهجــرین قســریًا ومــن منــاطق محــددة

عبد الرزاق الجلبي، تصمیم البحث االجتماعي، دار المعرفـة الجامعیـة، اإلسـكندریة، د. علي  )١(
 .٦٢، ص١٩٩٦

 .٦٤د. علي عبد الرزاق الجلبي، تصمیم البحث االجتماعي،مصدر سابق، ص )٢(
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وتـــم اســـتخدام  ، مـــرة ثانیـــة بعـــد عشـــرین یومـــاً  أنفســـهم مبحـــوثیناالختبـــار علـــى نفـــس ال
 علــى أن االســتبانهویــدل هــذا ، %) ٩٠قیمــة معامــل الثبــات ( معامــل االرتبــاط، وبلغــت

 على درجة جیدة من الثبات.
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 املبحث السادس
 "تبویب البیانات اإلحصائیة"

 اوًال : المقابالت المیدانیة 
الباحـث والمبحـوث هناك عالقة مهنیة بین  وهي الوسیلة التي من خاللها تكون

فالهــــدف منهــــا الحصــــول علــــى المعلومــــات التــــي یــــدلي بهــــا المبحــــوث عــــن موضــــوع 
المطلـوب دراسـتها یجیـب  ، والمقابلة هي الوسیلة لجمـع البیانـات عـن الظـاهرة)١(البحث

ا فقــــد خصصــــت الباحثــــة ، لــــذ االســــتبانةســــتمارة المبحــــوث عــــن األســــئلة المعــــدة فــــي ا
مـن  التـي تعرضـت لهـا العوائـل المهجـرة لكـل عائلـة لمعرفـة المشـكالت سـتبانةا استمارة

مناطق سكناها إلى مناطق أخرى. وقـد أفـادت الباحثـة مـن مقابلـة المبحـوثین فـي جمـع 
مما سهل على الباحثة التعرف على أوضـاع وظـروف المبحـوثین المعلومات والبیانات 

األســئلة فــي رف علــى مشــاكلهم مــن خــالل مــن خــالل الزیــارة المیدانیــة لمســاكنهم والتعــ
 .استمارة االستبانة

 
 ترتیب البیانات المیدانیة: -ثانیاً 

التـــي  االســـتبانة لیـــة المقـــابالت المیدانیـــة وجمـــع اســـتماراةبعـــد االنتهـــاء مـــن عم
ات عـن طریـق اسـتمارة ما حصلت علیها من بیانـات ومعلومـ قامت بها الباحثة بتبویب

 -. كاآلتي:االستبانة
 لتدقیق في إجابات المبحوثین:ا -١

ومراجعـــة بیانـــات ومعلومـــات  االســـتبانةســـتمارات حیـــث قامـــت الباحثـــة بتـــدقیق ا
وقـــد تـــم فـــرز االســـتمارات ذات اإلجابـــات غیـــر الدقیقـــة وٕالغائهـــا واالعتمـــاد ، االســـتمارة 

 على االستمارات الصالحة.
 

د. ناهـــدة عبـــد الكـــریم، مقدمـــة فـــي تصـــمیم البحـــوث االجتماعیـــة، مطبعـــة المعـــارف، بغـــداد،  )١(
 .٥٦، ص١٩٨١
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 ترقیم االستمارات: -٢

 بــــالرقم ) وتنتهــــي١لة تبــــدأ بــــالرقم (حیــــث تــــم تــــرقیم االســــتمارات بأرقــــام متسلســــ
)٢٠٠.( 

 
 ترمیز إجابات المبحوثین: -٣

ة مـن إلى أرقام مما حصلنا علیـه مـن اسـتمارات االسـتبان وهي تحویل اإلجابات
وٕاعطـاء كــل ســؤال  (SPSS)معلومـات وبیانــات وتحلیلهـا إحصــائیًا وٕادخالهــا فـي نظــام 

 الحاسوب.البیانات من  رمزًا معینًا حتى یسهل عملیة تفریغ
 

 تفریغ البیانات: -٤
بعـــد ترمیـــز اإلجابـــات وتحلیلهـــا إلـــى أرقـــام تـــم تفریـــغ البیانـــات اإلحصـــائیة فـــي 
الجــداول البســیطة التــي تصــنف فیهــا البیانــات مــن متغیــر واحــد كــالعمر أو المهنــة أو 

 الجنس... الخ.
 

 -الوسائل اإلحصائیة المستخدمة: -ثالثاً 
 :Percentageالنسبة المئویة  -١

التــي شــملتها الدراســـة ة جمیــع البیانــات جــم اســتخدام النســبة المئویــة فــي معالتــ
 في الجداول اإلحصائیة وذلك بتحویل التكرارات إلى نسبة مئویة. المیدانیة والمدونة
 الجزء          
 ١٠٠×النسبة المئویة= ـــــ 
 الكل          

 
 
 

 



    ١٣٤      -      - إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتهاالفصل الخامس              

 :Arithemetic meanالوسط الحسابي  -٢
الحســــابي فــــي الدراســــة المیدانیــــة لتفســــیر البیانــــات وتحلیلهــــا  یســــتخدم الوســــط

 ل الشهري ، ثم تحویلها الخاصة بالعمر والدخ
 مج م ك 

 َس= ــــــ
 مج ك

 
 معامل االرتباط (سبیرمان): -٣

نرید قیاس أو معرفة مدى االرتبـاط بـین متغیـرین،  یستخدم هذا المقیاس حینما 
 متغیر مستقل (س) ومتغیر معتمد (ص).

 ٢مج ف٦      
 ـــــــ -١س= 

 )١-٢ن (ن   
 حیث، مج الفصل الثاني= مجموع المربعات الفروق بین الرتب

 ن= عدد األفراد
 
 :Standard Diviationsاالنحراف المعیاري  -٤

 لمعرفــة الفــرق المنــتظم الصــاعد، والنــازل عــن نقطــة الوســط الحســابي التكــراري
 القانون:وفق على ألعمار المبحوثین وحجم األسرة، 

 ك س      ٢مجـ ك س
 ٢(ــــــ) -ع= ــــــــــ 

 ن        ن            
 
ویســتخدم الختبــار مصــداقیة فرضــیات البحــث أو  )٢قــانون اختیــار مربــع كــاي (كــا -٥

 فیمــــا إذا كانــــت العالقــــة بــــین الظــــاهرة المبحوثــــة والعوامــــل المؤدیــــة إلیهــــا أو العوامــــل
 آلتي:والقانون على النحو ا . المستقلة



    ١٣٥      -      - إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتهاالفصل الخامس              

  م-ح         
 ٢|ــــ= |٢كا

 م          
 
 :قانون التناسب -٦

یقـــوم الباحـــث  ، اذ ویســتخدم هـــذا القـــانون لمعرفـــة صــدق االســـتمارة االســـتبیانیة
باحتســـاب النســـبة المئویـــة لكافـــة الخبـــراء وتقییمهـــا علـــى عـــددهم لكـــي یحصـــل الباحـــث 

 .توصل الیها على معدل النسب المئویة التي
 مجـ س          

 قانون التناسب، س= ــــــ
 ن                  

 



 الباب الثاني
 "الدراسة المیدانیة"

 الفصل الخامس
 إجراءات الدراسة المیدانیة ومنهجیتها

 طبیعة الدراسة: -المبحث األول:
تتمیــــز الظــــاهرة االجتماعیــــة بتعقیــــدها الشــــدید وتــــداخلها مــــع الظــــواهر األخــــرى 
بشــــكل یصــــعب دراســــتها منفصــــلة عـــــن الظــــواهر األخــــرى، لــــذلك تعــــددت الدراســـــات 

الدراسات االستطالعیة، والدراسات الوصفیة، التي تجمع بین الوصـف  وتنوعت فهناك
الكمي أو الكیفي، والتي لها أهمیة من حیث تقدیر خصائص ظاهرة معینة، أو موقـف 
ــــب علیــــه صــــفة التجدیــــد. وتعتمــــد هــــذه الدراســــات علــــى جمــــع الحقــــائق وتحلیلهــــا  تغل

 .)١(وتفسیرها واستخالص دالالتها
ات الوصـــــفیة، التحلیلیـــــة، التـــــي اعتمـــــدت الوصـــــف وتعـــــد دراســـــتنا مـــــن الدراســـــ

والتحلیـــل واإلطـــالع علـــى الكثیـــر مـــن األدبیـــات الخاصـــة بموضـــوع (مشـــكالت العوائـــل 
 المهجرة) بشكل عام (والهجرة) في العراق بشكل خاص.

 
 
 
 

ـــة وهبـــة، القـــاهرة،  د. عبـــد )١( ، ١٩٨٢الباســـط محمـــد حســـن، أصـــول البحـــث االجتمـــاعي، مكتب
 .٨٦ص

                                      



 المبحث الثاني
 منهجیة الدراسة:

أمـا مــن  یعـرف المــنهج بأنـه فــن التنظـیم الصــحیح لسلسـلة مــن األفكـار العدیــدة،
 .)٢(أجل كشف عن الحقیقة حین نكون جاهلین بها، وأما من أجل البرهنة علیها

ولها نظائرها في مختلف اللغـات  (Method)والمنهج ترجمة للكلمة اإلنكلیزیة 
واســـتعملها أفالطـــون بمعنـــى البحـــث أو النظـــر أو المعرفـــة وتســـتخدم اآلن لتشـــیر إلـــى 

في العلوم بوساطة طائفـة مـن القواعـد العامـة الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة 
 .)٣(تهیمن على سیر العقل وتحدید عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة

وتواجـــه العلـــوم االجتماعیـــة إشـــكالیات عدیـــدة فـــي دراســـة الظـــواهر والتفـــاعالت 
اإلنســانیة وذلــك لتأثرهــا بعوامــل متعــددة ومعقــدة، إذ ال یمكــن فهمهــا وتحلیلهــا مــن غیــر 

العقل الظاهري والبـاطني لإلنسـان ومعرفـة طبیعـة المجتمـع والمرحلـة الحضـاریة  معرفة
 .)٤(التي یمر بها

وقـــد تعـــددت تصـــنیفات المنـــاهج فـــي البحـــث االجتمـــاعي وتنوعـــت إذ أصـــبحت 
 لكل مشتغل في مناهج البحث االجتماعي تصنیف یلتزم به.

 -أما المناهج المستخدمة في الدراسة هي:
 .Historical Methodالمنهج التأریخي  -١
 .Comparative Methodالمنهج المقارن  -٢
 .Field Survey Methodمنهج المسح االجتماعي  -٣

د. ناهدة عبد الكریم حافظ، مقدمة في تصمیم البحوث االجتماعیة، مطبعة المعارف، بغـداد،  )٢(
 .٦، ص١٩٨١

، مكتبــــة وهبــــة، القــــاهرة، ١٢د. عبــــد الباســــط محمــــد حســــن، أصــــول البحــــث االجتمــــاعي، ط )٣(
 .٢١٠، ص١٩٩٨

د. إحســان محمــد الحســن، ود. عبــد المــنعم الحســني، طــرق البحــث االجتمــاعي، دار الكتـــب  )٤(
 .٢٤، ص١٩٨١للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

                                      



 .Participant observation Methodمنهج المشاهدة بالمشاركة  -٤
 

 
ً
 :Historical Methodاملنهج التأرخيي  -أوال

ن یعــرف المــنهج التــأریخي بأنــه وصــف وتســجیل للواقــع واألحــداث الماضــیة ومــ
 .)٥(ثم تفسیرها وتحلیلها للتوصل إلى حقائق القصد منها رسم صورة تنبؤیة للمستقبل

أن الظــاهرة االجتماعیــة مــا هــي إال ثمــرة عوامــل عدیــدة تفاعلــت بمــرور الــزمن 
، لـذا یعتقـد علمـاء االجتمـاع )٦(وأعطتها وضعها الـذي توجـد علیـه فـي الوقـت الحاضـر

ـــأریخیون أمثـــال (ابـــن خلـــدون، كـــارل مـــ اركس، هیجـــل)، باننـــا ال نســـتطیع أن نفهـــم الت
الحاضـــــر دون دراســـــة الماضـــــي، وفهـــــم الحاضـــــر والماضـــــي یســـــاعدنا علـــــى التنبـــــؤ 

 .)٧(بالمستقبل
فالهجرة علـى سـبیل المثـال، واحـدة مـن أهـم المشـكالت االجتماعیـة التـي تواجـه 

دث بـین العوائل المهجرة في الوقت الحاضرة ولها جذورها التاریخیة القدیمة فهي لم تحـ
لیلــة وضــحاها. فعنــد دراســة الهجــرة یجــب التعــرف علــى ماضــیها لكــي یــتم الــربط بــین 
الماضي والحاضر وهذا ما تطرقت إلیه الباحثـة فـي الفصـل الثاني/المبحـث األول مـن 

 النبذة التأریخیة للهجرة.
 
 
 
 
 

 
ً
 :Comparative Methodاملنهج املقارن  -ثانيا

د. وجیــه محجــوب، طرائــق البحــث العلمـــي ومناهجــه، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر، بغـــداد،  )٥(
 .٢٧٧، ص١٩٩٣

ــــابي، طــــرق ال )٦( ــــد العت ــــد حمی ــــاب للطباعــــة والنشــــر، د. جــــب مجی بحــــث االجتمــــاعي، دار الكت
 .٥٣، ص١٩٩١الموصل، 

 .١٨٣، ص٢٠٠٠د. محمد صبحي، مقدمة في الطرق اإلحصائیة، عمان،  )٧(

                                      



ارنة بین المجتمعات المختلفة أو الجماعـات یستعمل هذا المنهج في دراسة المق
المختلفـــة التـــي تعـــیش فـــي مجتمـــع واحـــد لتوضـــیح أســـباب الشـــبه واالخـــتالف بـــین هـــذه 

 .)٨(المجتمعات والجماعات
فقـــد اســـتعمله أرســـطو فـــي دراســـته للـــنظم السیاســـیة واســـتعمله ابـــن خلـــدون فـــي 

هـــا مـــن الظـــواهر دراســـته للمجتمعـــات حیـــث أشـــار إلـــى ضـــرورة المقارنـــة الظـــاهرة بغیر 
المرتبطـــة بهـــا فـــي المجتمـــع نفســـه وفـــي غیـــره مـــن المجتمعـــات فـــالظواهر االجتماعیـــة 
حسب رأي ابن خلدون ال تختلـف بـاختالف العصـور فقـط، ولكنهـا تختلـف مـن مجتمـع 

 .)٩(آلخر. ولذلك أكد ابن خلدون على أهمیة المقارنة في دراسة الظواهر االجتماعیة
هج مـن خـالل عـرض الدراسـات السـابقة ومقارنتهـا وقد وظفـت الدراسـة هـذا المـن

بالدراسة الحالیة. فضًال عن استخدام المقارنة بـین النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة 
 الحالیة والدراسات السابقة.

 

 
ً
 :Field Survey Methodمنهج املسح االجتماعي  -ثالثا

مـــاع فـــي أن مـــنهج المســـح االجتمـــاعي اإلحصـــائي الـــذي یســـتخدمه علـــم االجت
جمع حقائقه وبیاناته هو من أكثر المناهج شیوعًا وحداثة وأغلبها دقـة وعلمیـة. ویمكـن 
أن یكون منهج المسح المیداني من أهم المناهج البحثیـة ألنـه یسـتخدم البیانـات الكمیـة 
واإلحصــاء وأســالیب التحلیــل اإلحصــائي لتوضــیح العملیــات والظــواهر االجتماعیــة قیــد 

 .)١٠(الدراسة والتحلیل
ویعــرف مــنهج المســح االجتمــاعي بأنــه محاولــة منظمــة لجمــع وتحلیــل وتفســیر 
البیانات االجتماعیة من المقابالت المقننة أو استمارات البحث لغـرض الحصـول علـى 

، ١د. إحسان محمد الحسن، موسـوعة علـم االجتمـاع، الـدار العربیـة للموسـوعات، بیـروت، ط )٨(
 .٦١٢، ص١٩٩٩

االجتمـــاع، ترجمـــة: د. محمـــود قاســـم، دار المعرفـــة إمیـــل دوركهـــایم، قواعـــد المـــنهج فـــي علـــم  )٩(
 .٢٧، ص١٩٨٨الجامعیة، اإلسكندریة، 

 .٦٠٧د. إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، مصدر سابق، ص )١٠(

                                      



.فــــي بیئــــتهم مــــن حیــــث معیشــــتهم وتكــــوینهم االجتمــــاعي )١١(معلومــــات مــــن المبحــــوثین
الدراســة فــي الفصــل الســادس  وبصــورة موضــوعیة وقــد اســتخدمنا هــذا المــنهج فــي هــذه

من خالل المقابالت واستمارة االستبیان التي وزعت على المبحـوثین لغـرض الحصـول 
 على البیانات المطلوبة.

 

 
ً
 : Participant observation Methodمنهج املشاهدة باملشاركة  -رابعا

 المشــاهدة مــن أهــم الوســائل التــي یســتعملها البــاحثون االجتمــاعیون والطبیعیــون
في جمع المعلومات والحقائق مـن الحقـل االجتمـاعي أو الطبیعـي الـذي یـزود البـاحثین 
بالمعلومات. والمشاهدة كوسیلة من وسائل جمع المعلومات ال تقل أهمیة عن المقابلـة 
الرسمیة أو غیر الرسمیة أو عن طریق دراسـة الحالـة فـي تقصـي المعلومـات والحقـائق 

سـیلة بحثیـة تتمتـع بفوائـد كثیـرة ال تتمتـع بهـا الوسـائل . والمشاهدة كو )١٢(عن المبحوثین
األخرى لجمع المعلومات فهي تعطي المجـال للباحـث أن یشـاهد الظـروف االجتماعیـة 
واالقتصــادیة للمنطقــة التــي ینحصــر فیهــا البحــث وتمكنــه مــن مشــاهدة ســلوك وعالقــات 

ت الحیاتیـــة وتفـــاعالت المبحـــوثین واإلطـــالع علـــى أنمـــاط وأســـالیب معیشـــتهم والمشـــكال
 .)١٣(التي یتعرضون لها

ویســتخدم أغلــب النــاس أســلوب المالحظــة البســیطة فــي التعــرف علــى ظــواهر 
الحیاة المحیطة بهم. كما یستخدمه الباحثون االجتماعیون فـي الدراسـات االسـتطالعیة 
لجمــــع البیانــــات األولیــــة عــــن جماعــــة معینــــة وتحــــت ظــــروف معینــــة مــــن حیــــث أوجــــه 

هم، مثل أنواع العالقات التي تقوم بین جماعة العمـال فـي أحـد نشاطهم وطرائق معیشت
 .)١٤(المصانع، أو دراسة حیاة المهاجرین

 .٦٢د. محمد الجوهري، طرق البحث، مصدر سابق، ص )١١(
 .٦٠٩د. إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، مصدر سابق، ص )١٢(
 .٣١١، مصدر سابق، ص٢. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، طد )١٣(
فیصـــل محمـــد علیـــوي، التهجیـــر القســـري وآثـــاره االجتماعیـــة علـــى األســـر المهـــاجرة، رســـالة  )١٤(

 .١١٥، ص٢٠٠٨ماجستیر، قدمت إلى كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

                                      



وطریقـــة المشـــاهدة التـــي اعتمـــدها البحـــث ألزمـــت الباحثـــة بالـــذهاب إلـــى بیـــوت 
المهجــرین ومنــاطق ســكناهم لإلطــالع علــى ظــروفهم االقتصــادیة واالجتماعیــة والنفســیة 

 وبعد التهجیر.والتربویة والصحیة قبل 



 املبحث الثالث
 :Hypotheses of the Studyالفرضیات المطلوب اختبارها في الدراسة 

الفرضـــیة عبـــارة عـــن اســـتنباط یعتمـــد علـــى جملـــة حقـــائق نســـتطیع مـــن خاللهـــا 
استنتاج وجود الشيء أو معرفة سـبب الظـاهرة دون وجـود البـراهین الموضـوعیة لـذلك. 

ا ال تكـون أسـباب الظـواهر واضـحة وال تكـون العالقـة وتوجد الفرضیات في العلم عنـدم
 .)١٥(بین المتغیرات جلیة

ومــن اإلطــالع علــى الدراســات الســابقة للتهجیــر والعملیــة التهجیریــة ومالحظــة 
ـــة لمجموعـــة مـــن العوائـــل الناجمـــة عـــن  ـــة والمجتمعی الباحثـــة للمشـــاكل العائلیـــة والمحلی

 -) فرضیات، وهي:٥غت الباحثة (عملیة التهجیر القسري في مدینة بغداد، فقد صا
هنــاك عالقــة بــین التهجیـــر القســري وتــردي المســـتوى التعلیمــي ألبنــاء العوائـــل  -١

 المهجرة.
 .االنحراف والجریمة وانتشار نسبة هناك عالقة بین التهجیر القسري -٢
 هناك عالقة بین التهجیر القسري واآلثار النفسیة لدى أفراد العوائل المهجرة. -٣

 التهجیر القسري وتدهور الحاالت الصحیة للمهجرین.هناك عالقة بین  -٤

 هناك عالقة بین التهجیر القسري والبطالة. -٥

، بیروت، ١عربیة للموسوعات، طد. إحسان محمد السحن، موسوعة علم االجتماع، الدار ال )١٥(
 .٤٩٠، ص١٩٩٩

                                      



 املبحث الرابع
 تصمیم العینة اإلحصائیة

 تمهید:
تتكون العینـة اإلحصـائیة مـن تحدیـد مجتمـع الدراسـة، واختیـار العینـة، وحجمهـا 

 وكذلك التحدید المكاني والزماني لها.
 
 -دراسة:تحدید مجتمع ال -١

یتضــمن مجتمــع الدراســة العوائــل التــي هجــرت قســریًا فــي مدینــة بغــداد (داخــل 
بغداد) حیث توزعت بین أقضـیتها وأحیائهـا ومعرفـة كیفیـة انتقـال جمیـع العائلـة أم بقـي 
قســــم مــــن أفرادهــــا فــــي الســــكن األصــــلي. ومعرفــــة مــــا عــــانوه مــــن مشــــاكل اجتماعیــــة 

 من آثار. واقتصادیة وصحیة وما نجم عن هذه المشاكل
 
 -اختیار العینة وحجمها: -٢

العینــة هــو ذلــك الجــزء مــن الســكان الــذي یــتم اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة أو 
الطریقـة المحـددة للدراســة التـي نســتخرج منـه المعلومـات واالســتنتاجات الممثلـة للســكان 

 .)١٦(الكبیر
عینــة مــن  وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى العینــة العمدیــة فــي تعبئــة االســتبیان علــى

األسر المهجرة في مدینة بغداد، ألن الهدف هو بیان أهـم المشـاكل التـي تعرضـت لهـا 
) اســتمارة، بعــد فــرز االســتمارات الصــالحة ٢٢٥هــذه العوائــل. وقامــت الباحثــة بتوزیــع (

) اســــتمارة اســــتبیانیة وقــــد تــــم ٢٠٠وغیــــر الصــــالحة أصــــبح صــــافي االســــتمارات هــــو (
والرصــافة فــي مدینــة بغــداد لمعرفــة المشــاكل واآلثــار اختیــار منــاطق محــددة مــن الكــرخ 

التــي تعرضــت لهــا العوائــل فــي هــذه المنــاطق أو األحیــاء، وقــد تــم ذهــاب الباحثــة إلــى 

د. إحسان محمد الحسن، د. عبد المنعم الحسني، طرق البحث االجتماعي، مصدر سابق،  )١٦(
 .٨٩ص

                                      



(المجلــس البلــدي) لكــل منطقــة لمعرفــة إحصــاءات تقرســیة عــن إعــداد العوائــل فــي كــل 
ي كـل منطقـة، حي، لكي یتم مـن خاللهـا معرفـة كیفیـة توزیـع االسـتمارات االسـتبیانیة فـ

والمنــاطق مــن الكــرخ (الشــعلة، الكاظمیــة، الســیدیة). أمــا  *وفــق قــانون النســبة المئویــة
الرصــافة (األعظمیــة، الشماســیة، حــي أور) ولــم یتســنى للباحثــة بالــذهاب إلــى منــاطق 

 أخرى، نظرًا للظروف األمنیة الصعبة في مدینة بغداد.
) ٣٧ة (حــــي الزهــــراء) () اســــتمارة، أمــــا الكاظمیــــ٥٦فقــــد وزعــــت فــــي الشــــعلة (

 ) استمارة.١٤استمارة، السیدیة (
) ١٠) اســــتمارة حــــي أور (١١) اســــتمارة، الشماســــیة (٦٢أمــــا فــــي األعظمیــــة (

 . وكل هذه االستمارات أخضت للدراسة والتحلیل.*استمارات
 أما كیفیة اختیار حجم العینة، وتوزیع االستمارات كانت كاآلتي:_

 یة لحجم العینةالنسبة المئو ×المجموع الكلي 
 حجم العینة= ــــــــــــــــــــــ

             ١٠٠ 
حیـث المجمـوع الكلـي یمثـل مجمـوع األعـداد التقریبیـة للعوائـل المهجـرة للمنـاطق 

 .*المختارة في جانبي (الكرخ والرصافة). حسب إحصائیات المجالس البلدیة
 عدد العوائل المسجلة في جانب الكرخ: -١

 ائلةع ٥٠٠٠الشعلة 
 عائلة ٤٢٥١الكاظمیة 
 عائلة ١٢٥٠السیدسة 

 الجزء            *
 ١٠٠× النسبة المئویة= ـــــــ

 الكل          

افة) وحـتم حصـولها قامت الباحثة بزیارة (المجلس البلدي) لكل منطقة في جانبي (الكرخ والرصـ *
علـــى أعـــداد المهجـــرین فـــي كـــل منطقـــة، وتـــم توزیـــع االســـتمارات وفـــق هـــذه األعـــداد عـــن العوائـــل 

 ).٢المهجرة. انظر الملحق رقم (

 ) إحصائیات المجالس البلدیة لعدد العوائل المهجرة في كل منطقة.٢انظر الملحق رقم ( *

                                      



 عدد العوائل المسجلة في جانب الرصافة: -٢
 عائلة ٥٥٩٤األعظمیة 
 عائلة ٩٥٠الشماسیة 
 عائلة ٨٣٠حي أور 

 ٧٣٧٤مجموع العوائل في هذه المناطق في جانب الرصافة= 
 ١٧٨٧٥= ٧٣٧٤×١٠٥٠١المجموع الكلي= 

 ن مجموع حجم العینة%) م٦ولنفرض النسبة المختارة هي (
  ٦×١٧٨٧٥% 

 ١٠٧حجم العینة= ــــــــ= 
        ١٠٠ 

) مفــردة وهــو حجــم العینــة ولكــي ٢٠٠وللضــرورة اإلحصــائیة یقــرب الــرقم إلــى (
 .*تكون األعداد اإلحصائیة دقیقة

ولتوزیـــــع االســـــتمارات المخصصـــــة لكـــــل منطقـــــة فـــــي (الكـــــرخ والرصـــــافة) فقـــــد 
 ي:اعتمدت الباحثة على القانون اآلت

 حجم العینة×عدد العوائل في الكرخ
 ــــــــــــــــــــ -١

 المجموع الكلي        
٢٠٠×١٠٥٠١ 

 عائلة ١١٧ــــــــ= 
    ١٧٨٧٥ 

 حجم العینة×عدد العوائل في الرصافة 
 ـــــــــــــــــــــ -٢

 المجموع الكلي        

ن والمهــاجرین، فقــد اعتمــدت الباحثــة علــى ونظــرًا ال توجــد إحصــائیات دقیقــة فــي وزارة المهجــری *
 اإلحصائیات المسجلة في المجالس البلدیة لكل منطقة من المناطق التي اعتمدت علیها بالدراسة.

                                      



٢٠٠×٧٣٧٤ 
 عائلة ٨٣ـــــــ= 
   ١٧٨٧٥ 

رات االســـتبیانیة لكـــل منطقـــة حســـب قـــانون النســـبة المئویـــة وتـــم توزیـــع االســـتما
 -كاآلتي:

 جانب الكرخ: -١
            ٥٠٠٠ 
 ٥٦= ١١٧× الشعلة= ـــــ
   ١٠٥٠١ 

      ٤٢٥١ 
 ٤٧= ١١٧× الكاظمیة= ـــــ
    ١٠٥٠١ 
   ١٢٥٠ 
 ١٤= ١١٧× السیدیة= ـــــ
   ١٠٥٠١ 
 

 جانب الرصافة: -٢
             ٥٥٩٤ 
 ٦٢= ٨٣× ـــاألعظمیة= ــ
      ٧٣٧٤ 
      ٩٥٠ 
 ١١= ٨٣× الشماسیة= ــــ
    ٧٣٧٤ 

      ٨٣٠ 
 ١٠= ٨٣× حي أور= ـــــ
      ٧٣٧٤ 



 
 التحدید المكاني والزماني: -٣

) عینــة مــن ٢٠٠إن المجــال المكــاني لدراســتنا هــو مدینــة بغــداد، وتــم اختیــار (
 الرصافة).-مناطق مختلفة من (الكرخ

 ).٢٠٠٩) لغایة _( / /٢٠٠٩لدراسة هو ( / /أما المجال الزماني ل



 املبحث اخلامس
 "تصمیم االستمارة االستبیانیة"

 
 -:Questionaireاالستبیان 

هــو العملیــة التــي تســاعد الباحــث علــى جمــع البیانــات والمعلومــات مــن مجتمــع 
ـــــزام بمحتواهـــــا ومســـــارها النظـــــري والتطبیقـــــي ـــــه االلت ـــــة، وعلی ـــــد المقابل . )١٧(البحـــــث عن

ـــادین التـــي تحتـــوي  وتتضـــمن االســـتمارة االســـتبیانیة مجموعـــة مـــن األســـئلة تتنـــاول المی
موضــوع البحــث وتعطینــا إجابــات البیانــات الالزمــة للكشــف عــن الجوانــب التــي حــددها 

 .)١٨(الباحث لكي یحصل على بیانات دقیقة
) ســؤاًال هــدفنا منــه ٥٣وقــد شــملت االســتمارة المتعلقــة بموضــوع الدراســة علــى (

المعلومــــات والبیانــــات التــــي تخــــدم عملیــــة الدراســــة المتعلقــــة بالظــــاهرة  الحصــــول علــــى
 -المدروسة، وقد احتوت االستمارة على:

البیانــــــات والمعلومــــــات األولیــــــة المتعلقــــــة بــــــالمبحوثین مثــــــل (العمــــــر، الحالــــــة  -١
 الزوجیة، المستوى التعلیمي، عدد أفراد األسرة... الخ).

(مشـــكالت العوائـــل المهجـــرة) ویتكـــون تشـــمل البیانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بــــ  -٢
مـــن (المشـــاكل واآلثـــار االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والصـــحیة والنفســـیة). فضـــًال 

 عن األسئلة المفتوحة.

 
 -اختیار صدق االستمارة االستبیانیة: -١

) مــن الخبــراء واألســاتذة المتخصصــین بموضــوع ١٢عرضــت االســتمارة علــى (
دف مراجعتهـــــا مـــــن الخبـــــراء الـــــذین أبـــــدوا الدراســـــة للتثبـــــت مـــــن صـــــدق االســـــتبیان بهـــــ

، دار الطلیعــة، ٢د. إحســان محمــد الحســن، األســس العلمیــة لمنــاهج البحــث االجتمــاعي، ط )١٧(
 .٧٥، ص١٩٨٠بیروت، لبنان، 

 .٣٢٠، مصدر سابق، ص١٢أصول البحث االجتماعي، ط د. عبد الباسط محمد حسن، )١٨(

                                      



مالحظــاتهم علــى محتویــات االســتمارة االســتبیانیة وتــم تعــدیل بعــض فقراتهــا فــي ضــوء 
المالحظـــات التـــي تقـــدم بهـــا الخبـــراء وحســـب قناعـــة كـــل واحـــد مـــنهم، وبعـــد ذلـــك أعیـــد 

 تصمیمها في ضوء المالحظات القیمة التي قدموها.
صـــداقیتها بعــد مراجعتهـــا وٕاعــادة صـــیاغتها وقــد كســبت االســـتمارة االســتبیانیة م

%) أي أن ٩٤واألخـــذ بالمالحظـــات الـــواردة حولهـــا. وكانـــت نتیجـــة صـــدق االســـتبیان (
 .*االستبیان صادق، یمكن االعتماد علیه

) یوضـح صـدق االسـتبیان وأسـماء الخبـراء وعـدد األسـئلة التـي ١والجدول رقم (
ا تعــدیلها، والــدرجات التــي حصــل علیهــا وافقــوا علیهــا، ولــم یوافقــوا علیهــا، والتــي طلبــو 

 االستبیان.
 

 *١جدول 
 یوضح قیاس صدق االستبیان وأسماء الخبراء

األسئلة التـي  أسماء الخبراء ت
 وافقوا علیها

األســئلة التــي 
لـــــــــــم یوافـــــــــــق 

 علیها

األســــــئلة التــــــي 
ــــب تعــــدیلها  طل

 أو أضافتها

درجـــــــــــــــــــــــة 
 االستبیان

د. عبـــــــــــــــد المـــــــــــــــنعم  ١
 الحسني

٩٢ ١ ٣ ٤٧ 

 ٩٨ ١ - ٥٠ عدي شاكرد. س ٢
 ٩٠ ٢ ٣ ٤٦ د. هادي صالح ٣
د. عبـــــــــــــد الكـــــــــــــاظم  ٤

 شندل
٩٤ ١ ١ ٤٨ 

 ٩٤ ١ ٢ ٤٨ د. كریم حمزة ٥
ـــــــــــد اللطیـــــــــــف  ٦  ٩٨ ١ - ٥٠د. عب

 ٩٦) بشأن تصمیم االستمارة االستبیانیة بصیغتها النهائیة.٣ینظر الملحق رقم ( *
 ) أسماء الخبراء واختصاصاتهم العلمیة.١انظر الملحق رقم ( *

                                      



 العاني
 ٩٢ ١ ٣ ٤٧ د. نبیل نعمات ٧
 ٩٤ ٣ ١ ٤٨ د. كواكب صالح ٨
 ٩٦ ١ ١ ٤٩ د. ثناء جمیل ٩

 ٩٨ ١ - ٥٠ د. عدنان یاسین ١٠
 ٩٤ ٣ ١ ٤٨ ر حمیدأ. كوث ١١
 ٩٨ ١ - ٥٠ د. عبد علي كاظم ١٢

 ١١٣٨    المجموع
 حیث تم استخراج درجة االستبیان من القانون

 ١١٣٨       مج س     
 %٩٤==> س=ــــ=  ١٠٠× س=ــــ

 ١٢ن                         
 

 اختبار ثبات القیاس لالستمارة االستبیانیة: -٢
إلـــى مـــدى االتســـاق بـــین البیانـــات التـــي  (Reliability)یشـــیر مفهـــوم الثبـــات 

 .)١٩(تجمع عن طریق إعادة تطبیق نفس المقاییس على نفس األفراد
حیــث كــان مــن الضــروري بعــد تصــمیم االســتبانة وقبــل اســتعمالها علــى نطــاق 
واسع أن تجري مبـدئیًا علـى نطـاق ضـیق علـى مجموعـة صـغیرة مـن العوائـل ونفحـص 

طریـق (االختبـار األولـي) الكتشـاف مـدى صـالحیة  اإلجابات التـي نحصـل علیهـا عـن
 .)٢٠(االستمارة ومالءمتها لمشكلة الدراسة

) ٢٠لــذا قامـــت الباحثـــة بتجربــة االســـتمارة االســـتبیانیة علــى عینـــة مكونـــة مـــن (
مبحوثــًا مــن أســر المهجــرین قســریًا ومــن منــاطق محــددة فــي مدینــة بغــداد وتمــت إعــادة 

ــــــة،  )١٩( ــــــي، تصــــــمیم البحــــــث االجتمــــــاعي، دار المعرفــــــة الجامعی ــــــرزاق الجلب ــــــد ال ــــــي عب د. عل
 .٦٢، ص١٩٩٦كندریة، اإلس

 .٦٤د. علي عبد الرزاق الجلبي، تصمیم البحث االجتماعي،مصدر سابق، ص )٢٠(

                                      



انیــــة بعــــد عشــــرین یومــــًا وتــــم اســــتخدام معامــــل االختبــــار علــــى نفــــس المبحــــوثین مــــرة ث
%) ویدل هذا أن االستبیان علـى درجـة جیـدة ٩٠االرتباط، ودلت قیمة معامل الثبات (

 من الثبات.



 املبحث السادس
 "تبویب البیانات اإلحصائیة"

وهي الوسیلة التي من خاللها تكون هناك عالقة مهنیة بین الباحـث والمبحـوث 
لــــى المعلومــــات التــــي یــــدلي بهــــا المبحــــوث عــــن موضــــوع فالهــــدف منهــــا الحصــــول ع

، والمقابلة هي الوسیلة لجمع البیانات عن الظاهرة المطلوب دراستها یجیـب )٢١(البحث
المبحـــوث عـــن األســـئلة المعـــدة فـــي االســـتمارة االســـتبیانیة، لـــذا فقـــد خصصـــت الباحثـــة 

ائــل المهجــرة مــن اسـتمارة اســتبیانیة لكــل عائلــة لمعرفــة المشــاكل التـي تعرضــت لهــا العو 
مناطق سكناها إلى مناطق أخرى. وقـد أفـادت الباحثـة مـن مقابلـة المبحـوثین فـي جمـع 
المعلومات والبیانات مما سهل على الباحثة التعرف على أوضـاع وظـروف المبحـوثین 
مــن خــالل الزیــارة المیدانیــة لمســاكنهم والتعــرف علــى مشــاكلهم مــن خــالل األســئلة فــي 

 ة.االستمارة االستبیانی
 

 ترتیب البیانات المیدانیة: -ثانیاً 
بعد االنتهاء من عملیة المقابالت المیدانیـة وجمـع االسـتمارات االسـتبیانیة التـي 
قامــــت بهــــا الباحثــــة بتبویــــب مــــا حصــــلت علیهــــا مــــن بیانــــات ومعلومــــات عــــن طریــــق 

 -االستمارة االستبیانیة. كاآلتي:
 التدقیق في إجابات المبحوثین: -١

ثة بتدقیق االستمارات االسـتبیانیة ومراجعـة بیانـات ومعلومـات حیث قامت الباح
االستمارة وقد تم فرز االستمارات ذات اإلجابـات غیـر الدقیقـة وٕالغائهـا واالعتمـاد علـى 

 االستمارات الصالحة.
 
 

د. ناهــدة عبــد الكــریم، مقدمــة فــي تصــمیم البحــوث االجتماعیــة، مطبعــة المعــارف، بغـــداد،  )٢١(
 .٥٦، ص١٩٨١

                                      



 ترقیم االستمارات: -٢
 ).٢٠٠) وتنتهي (١حیث تم ترقیم االستمارات بأرقام متسلسلة تبدأ بالرقم (

 
 یز إجابات المبحوثین:ترم -٣

وهي تحویل اإلجابات إلـى أرقـام ممـا حصـلنا علیـه مـن االسـتمارات االسـتبیانیة 
وٕاعطــاء كــل  (SPSS)مــن معلومــات وبیانــات وتحلیلهــا إحصــائیًا وٕادخالهــا فــي نظــام 

 سؤال رمزًا معینًا حتى یسهل عملیة تفریغ البیانات من الحاسوب.
 

 تفریغ البیانات: -٤
ابـــات وتحلیلهـــا إلـــى أرقـــام تـــم تفریـــغ البیانـــات اإلحصـــائیة فـــي بعـــد ترمیـــز اإلج

الجــداول البســیطة التــي تصــنف فیهــا البیانــات مــن متغیــر واحــد كــالعمر أو المهنــة أو 
 الجنس... الخ.

 
 -الوسائل اإلحصائیة المستخدمة: -ثالثاً 
 :Percentageالنسبة المئویة  -١

یانــات التــي شــملتها الدراســـة تــم اســتخدام النســبة المئویــة فــي معالجــة جمیــع الب
 المیدانیة والمدونة في الجداول اإلحصائیة وذلك بتحویل التكرارات إلى نسبة مئویة.

 الجزء          
 ١٠٠×النسبة المئویة= ـــــ 
 الكل          

 
 
 
 
 
 



 :Arithemetic meanالوسط الحسابي  -٢
انــــات وتحلیلهــــا یســــتخدم الوســــط الحســــابي فــــي الدراســــة المیدانیــــة لتفســــیر البی

 الخاصة بالعمر والدخل الشهري.
 مج م ك 

 َس= ــــــ
 مج ك

 
 معامل االرتباط (سبیرمان): -٣

یستخدم هذا المقیاس عندما نرید قیـاس أو معرفـة مـدى االرتبـاط بـین متغیـرین، 
 متغیر مستقل (س) ومتغیر معتمد (ص).

 ٢مج ف٦      
 ـــــــ -١س= 

 )١-٢ن (ن   
 اني= مجموع المربعات الفروق بین الرتبحیث، مج الفصل الث

 ن= عدد األفراد
 
 :Standard Diviationsاالنحراف المعیاري  -٤

لمعرفــة الفــرق المنــتظم الصــاعد، والنــازل عــن نقطــة الوســط الحســابي التكــراري 
 ألعمار المبحوثین وحجم األسرة، وفق القانون:

 ك س      ٢مجـ ك س
 ٢(ــــــ) -ع= ــــــــــ 
 ن        ن            

 
) ویســتخدم الختبــار مصــداقیة فرضــیات البحــث أو ٢قــانون اختیــار مربــع كــاي (كــا -٥

فیمــــا إذا كانــــت العالقــــة بــــین الظــــاهرة المبحوثــــة والعوامــــل المؤدیــــة إلیهــــا أو العوامــــل 
 المستقلة والقانون على النحو اآلتي:



 م -ح         
 ٢= |ــــ|٢كا

 م          
 
 ب:قانون التناس -٦

ویســتخدم هــذا القــانون لمعرفــة صــدق االســتمارة االســتبیانیة الــذي یقــوم الباحــث 
باحتســـاب النســـبة المئویـــة لكافـــة الخبـــراء وتقییمهـــا علـــى عـــددهم لكـــي یحصـــل الباحـــث 

 على معدل النسب المئویة التي حصل علیها.
 مجـ س          

 قانون التناسب، س= ــــــ
 ن                  

 



 ١٣٦ -      - تحلیل البیانات اإلحصائیة      الفصل السادس                     

 الفصل السادس
 

 حتليل البيانات اإلحصائية
 

 

 تحلیل البیانات األولیة  -المبحث األول :
 

تحلیل البیانات الدیمغرافیة  -المبحث الثاني :
 واالجتماعیة 

 
تحلیل البیانات االقتصادیة والنفسیة  -المبحث الثالث :

 والصحیة 
 

 

 

 



 ١٣٧ -      - تحلیل البیانات اإلحصائیة      الفصل السادس                     

 الفصل السادس

 تحلیل البیانات اإلحصائیة
 تمهید:

ل فــي هــذا الفصــل تحلیــل البیانــات اإلحصــائیة إذ تــم فــي المبحــث األول ســنتناو 
تناول تحلیل البیانات األولیة عـن المهجـرین كالبیانـات الخاصـة بالفئـات العمریـة وعـدد 

وفـــي المبحـــث وبعـــده ، أفـــراد األســـرة والـــدخول الشـــهریة للمهجـــرین قبـــل وبعـــد التهجیـــر 
فــي المبحــث الثالــث ســیتم تنــاول عیــة ،و اني تحلیــل بیانــات أســباب التهجیــر االجتماالثــ

 تحلیل البیانات االقتصادیة والصحیة والنفسیة والخدمیة.



 ١٣٨ -      - تحلیل البیانات اإلحصائیة      الفصل السادس                     

 املبحث األول
 تحلیل البیانات األولیة

 تمهید:
ســیتم فــي هــذا المبحــث تنــاول تحلیــل البیانــات المتمثلــة بالفئــات العمریــة والحالــة 

 سـر المهجـرین قبـل التهجیـرالزوجیة للمبحوثین وعـدد أفـراد األسـر والـدخول الشـهریة أل
 والمستویات العلمیة للمبحوثین. وبعده

 
 تحلیل البیانات األولیة الخاصة بالدراسة: -أوالً 
 العمر: -١

 ) یبین الفئات العمریة للمهجرین١جدول (
 النسبة المئویة التكرار (ك) الفئات العمریة

٨ ١٦ ٢٥-٢٠ 
٢٥ ٥٠ ٣٠-٢٦ 
١٦ ٣٢ ٣٥-٣١ 
١٨ ٣٦ ٤٠-٣٦ 
١٦.٥ ٣٣ ٤٥-٤١ 
٨ ١٥ ٥٠-٤٦ 
٨ ١٦ ٥٥-٥١ 
 ١ ٢ فما فوق-٥٦

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
 ٣٦.٦٧المتوسط الحسابي= 
 ٥.٦٣االنحراف المعیاري= 

) احتلـت ٣٠-٢٦نالحظ من خـالل بیانـات الجـدول أعـاله أن الفئـات العمریـة (
 ) مبحوثـًا،٥٠ضـمن هـذه الفئـة (فـي أعلى نسبة بـین المبحـوثین، إذ بلـغ عـدد الـواقعین 
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%)، ١٨) مبحوثــًا بنســبة (٣٦) وبواقــع (٤٠-٣٦%)، ثــم الفئــة العمریــة (٢٥وبنســبة (
ــــــــة ( ــــــــة العمری ــــــــع (٤٥-٤١تلیهــــــــا الفئ ــــــــًا، وبنســــــــبة (٣٣) وبواق )، أمــــــــا ١٦.٥) مبحوث

%) مبحوثـــًا، أمـــا الفئتـــان العمریتـــان ١٦) وبنســـبة (٣٢) بواقـــع (٣٥-٣١الفئةالعمریـــة (
ــًا وبن١٦) بواقــع (٥٥-٥١)، (٢٥-٢٠( -٤٦%) أمــا الفئــة العمریــة (٨ســبة () مبحوث

%)، أمـــــــا ٧.٥) مبحوثـــــــًا وبنســــــبة (١٥ضــــــمنها (فـــــــي )، فبلــــــغ عـــــــدد المبحــــــوثین ٥٠
)، ٢فمـــا فـــوق)هي أدنـــى نســـبة إذ بلغــــت ( ٥٦ضـــمن الفئـــة العمریــــة (فـــي المبحـــوثین 

%)، وعند حساب الوسط الحسابي ألعمـار عینـة البحـث، وجـدنا أن الوسـط ١وبنسبة (
 ).٥.٦٣واالنحراف المعیاري ( )، ٣٦.٦٧الحسابي هو (

 
 الجنس: -٢

 ) یبین نوعیة الجنس٢جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات الجنس

 ٨٦ ١٧٢ ذكر
 ١٤ ٢٨ أنثى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
%)، فـــي حـــین بلـــغ ٨٦وبنســـبة ( اً ) شخصـــ١٧٢بلـــغ عـــدد الـــذكور فـــي العینـــة (

ــــــاث ( ــــــًا وبنســــــبة (٢٨عــــــدد اإلن ــــــب %)، وتعكــــــس النســــــب أعــــــال١٤) مبحوث ه أن اغل
المهجرین هم من الذكور وهم مـن المسـتهدفین فـي عملیـات التهجیـر، كمـا موضـح فـي 

 ).٢الجدول (
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 الحالة الزوجیة: -٣
 ) یوضح الحالة الزوجیة للمهجرین٣جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات الحالة الزوجیة

 ٢٥ ٥٠ أعزب
 ٣٠ ٦٠ متزوج
 ١٠ ٢٠ مطلق
 ٣٥ ٧٠ أرمل

 %١٠٠ ٢٠٠ عالمجمو 
) مبحوثــًا مــن أفــراد العینــة ٦٠ل أعــاله أن عــدد المتــزوجین (و أتضــح مــن الجــد

أمـــا ، %) ٢٥) مبحوثـــًا وبنســـبة (٥٠فـــي حـــین بلـــغ عـــدد العـــزاب (، %) ٣٠وبنســـبة (
%)، هـذا یــدل ٣٥) وبنسـبة (٧٠%)، أمــا األرامـل (١٠) وبنسـبة (٢٠نسـبة المطلقـین (

ـــــى نســـــبة مـــــن المهجـــــرین هـــــم األر  ـــــم العـــــزاب علـــــى أن أعل ـــــزوجین ث ـــــیهم المت امـــــل ویل
 والمطلقین.

 
 عدد األفراد: -٤

 ) یبین عدد أفراد األسرة للمبحوثین٤جدول (
 النسبة المئویة % التكرار (ك) عدد األفراد

٣٢.٥ ٦٥ ٤-١ 
١٤ ٢٨ ٨-٥ 
١١ ٢٢ ١٢-٩ 

٢١ ٤٢ ١٦-١٣ 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

 ٥.٩٣الوسط الحسابي 
 ٤.٥٨االنحراف المعیاري 

فقــد تــم توزیــع النتــائج الدراســیة المیدانیــة  ، ة عــدد أفــراد األســرة للمبحــوثینلمعرفــ
) ١٦-١٣) فــردًا وانتهــاًء بالفئــة (٤-١لحجــم األســرة إلــى أربــع فئــات ابتــداًء مــن الفئــة (



 ١٤١ -      - تحلیل البیانات اإلحصائیة      الفصل السادس                     

) أفــراد احتلــت ٤-١) أن الفئــة التــي یبلــغ عــدد أفرادهــا (٤، إذ تبــین مــن الجــدول (اً فــرد
فــردًا  ١٦-١٣%)، تلیهــا الفئــة (٣٢.٥أســرة وبنســبة ( )٦٥المرتبــة األولــى إذ تمثلــت (

) ٢٨) فـردًا بواقـع (٨-٥)، أما المرتبة الثالثة فكانـت (٢١) عائلة وبنسبة (٤٢وبواقع (
) وبنســـــبة ٢٢) فـــــردًا بواقـــــع (١٢-٩%)، وأخیـــــرًا كانـــــت الفئـــــة العمریـــــة (١٤وبنســـــبة (

دراســـة هـــي مـــن ) بـــأن النســـبة الكبیـــرة مـــن عینـــة ال٤%)، ویالحـــظ مـــن الجـــدول (١١(
األسر النوویة وهذا یدل علـى أن أكثـر المهجـرین هـم مـن أربـاب األسـر، وكـان الوسـط 

 ).٤.٥٨)، واالنحراف المعیاري (٥.٩٣الحسابي لعدد أفراد األسر المهجرة (
 الدخل الشهري لألسرة: -٥

 ب) یبـین الـدخل الشـهري لألسـر المهجـرة قبـل وبعـد التهجیـر-٥أ) (-٥جدول (
 وبعده :

 )أ-٥(
 النسبة المئویة % التكرارات مقدار الدخل باآلالف

٨ ١٦ ١٩٠-١٠٠% 
١٠ ٢١ ٢٩٠-٢٠٠% 
١١ ٢٢ ٣٩٠-٣٠٠% 
١٣ ٢٦ ٤٩٠-٤٠٠% 
١٩.٥ ٣٩ ٥٩٠-٥٠٠% 
١١.٥ ٢٣ ٦٩٠-٦٠٠% 
 %٢٦.٥ ٥٣ فأكثر ٧٠٠

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
 ب)-٥(

 النسبة المئویة % التكرارات مقدار الدخل باآلالف
١٢ ٢٤ ١٩٠-١٠٠% 
١١ ٢٢ ٢٩٠-٢٠٠% 
٢٣ ٤٦ ٣٩٠-٣٠٠% 
١٨.٥ ٣٧ ٤٩٠-٤٠٠% 
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١٣ ٢٦ ٥٩٠-٥٠٠% 
٩ ١٨ ٦٩٠-٦٠٠% 
 %١٣.٥ ٢٧ فأكثر ٧٠٠

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
) ألـــف دینـــار، االنحـــراف المعیـــاري ٤٠٦.٣٢الوســـط الحســـابي للـــدخل قبـــل التهجیـــر (

)٩٩.٤٠( 
اف المعیـــاري ) ألـــف دینـــار، االنحـــر ٣٠٦.٦٥الوســـط الحســـابي للـــدخل بعـــد التهجیـــر (

)١٨٢.٤٥( 
) فئـــات قبـــل التهجیـــر كمـــا فـــي ٧( علـــىقســـمت دخـــول أفـــراد األســـر المبحوثـــة 

حســــب البیانــــات الخاصــــة بالــــدخول التــــي تــــم الحصــــول علیهــــا مــــن بأ) و -٥الجــــدول (
) ٥٣فـأكثر) ألـف دینـار احتلـت المرتبـة إذ بلغـت ( ٧٠٠المبحوثین، وأن الفئة البالغـة (

-٥٠٠)، فــي حــین احتلــت الفئــة (٢٦.٥ثــة وبنســبة () أســرة مبحو ٢٠٠أســرة مــن بــین (
)، فیمــا جــاءت ١٩.٥) أســرة وبنســبة (٣٩) ألــف دینــار المرتبــة الثانیــة إذ بلغــت (٥٩٠

وبنســــــبة  اً ) مبحوثــــــ٢٦) ألــــــف دینـــــار بالمرتبــــــة الثالثــــــة إذ بلغـــــت (٤٩٠-٤٠٠الفئـــــة (
أسـرة ) ٢٣) ألف دینار المرتبة الرابعـة إذ بلغـت (٦٩٠-٦٠٠%)، واحتلت الفئة (١٣(

) ٣٩٠-٣٠٠) مــن أفــراد عینــة البحــث، تلیهــا المرتبــة الخامســة الفئــة (١١.٥وبنســبة (
%) أمـا المرتبـة السادسـة فقـد كانـت للفئـة ١١) أسـرة وبنسـبة (٢٢ألف دینار إذ بلغت (

%)، ثـم المرتبـة السـابعة واألخیـرة فقـد ١٠) أسرة وبنسبة (٢١) إذ بلغت (٢٩٠-٢٠٠(
%)، وقــد ٨) أســرة وبنســبة (١٦ار، حیــث بلغــت () ألــف دینــ١٩٠-١٠٠كانــت للفئــة (

ـــدار الـــدخل قبـــل الهجـــرة ( ) واالنحـــراف المعیـــاري ٤٠٦.٣٢كـــان الوســـط الحســـابي لمق
)٩٩.٤٥.( 

) فئـات أیضـًا، كمـا ٧( ت الـدخل بعـد التهجیـر فقـد قسـمت علـىأما بالنسـبة لفئـا
 ) ألــــف دینــــار احتلــــت المرتبــــة٣٩٠-٣٠٠ب)، وأن الفئــــة البالغــــة (-٥فــــي الجــــدول (

ــــة للفئــــة ٢٣) أســــرة مبحوثــــة وبنســــبة (٤٦األولــــى إذ بلغــــت ( ــــة الثانی %)، تلیهــــا المرتب
 ٧٠٠أمـا الفئـة (، %) ١٨.٥) أسـرة وبنسـبة (٣٧) ألف دینـار إذ بلغـت (٤٩٠-٤٠٠(

ـــة الثالثـــة بلغـــت ( ـــة  ، %)١٣.٥) أســـرة وبنســـبة (٢٧فـــأكثر) فاحتلـــت المرتب أمـــا المرتب



 ١٤٣ -      - تحلیل البیانات اإلحصائیة      الفصل السادس                     

%)، والفئـة ١٣) أسـرة وبنسـبة (٢٦بلغـت ( إذ، ) ٥٩٠-٥٠٠الرابعة فقـد كانـت للفئـة (
) أســـرة مبحوثـــة ٢٤) ألـــف دینـــار فقـــد جـــاءت بالمرتبـــة الخامســـة وبلغـــت (١٩٠-١٠٠(

) ألـــف دینـــار ٢٩٠-٢٠٠%)، تلیهـــا المرتبـــة السادســـة فقـــد كانـــت للفئـــة (١٢وبنســـبة (
%)، أمـــا المرتبـــة الســـابعة واألخیـــرة فقـــد جـــاءت للفئـــة ١١) أســـرة وبنســـبة (٢٢وبلغـــت (

%)، وقـد كـان الوسـط الحسـابي لمقـدار ٩) أسرة وبنسـبة (١٨) إذ بلغت (٦٩٠-٦٠٠(
 ).١٨٢.٤٥) واالنحراف المعیاري (٣٠٦.٦٥الدخل بعد التهجیر (

 
 كم سنة مضت على الهجرة: -٧

 ) یوضح كم سنة لهجرة المبحوثین٧جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات السنوات

١٣ ٢٦ ١ 
٧ ١٤ ٢ 
٥ ١٠ ٣ 
٣٠ ٦٠ ٤ 
٤٥ ٩٠ ٥ 

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
احتلت األسرة المبحوثة التي تم على تهجیرها مدة (خمـس سـنوات) فـي المرتبـة 

)، إذ أشــــارت نتــــائج الدراســــة ٧األولــــى مــــن بــــین األســــر األخــــرى، كمــــا فــــي الجــــدول (
) سـنوات فـي المرتبـة ٤المیدانیة إلى أن عدد األسر المبحوثة التي مر علـى تهجیرهـا (

%) مــر (ســنة) ١٣) مبحوثــًا وبنسـبة (٢٦%)، أمـا المرتبــة الثالثـة (٣٠( الثانیـة وبنســبة
مـــر علـــى تهجیـــرهم (ســـنتان) كـــانوا فـــي المرتبـــة ذین علـــى تهجیرهـــا، أمـــا المبحـــوثین الـــ

) مبحوثـــًا ثـــم المرتبـــة الخامســـة واألخیـــرة إذ بلغـــت ١٤%) وبواقـــع (٧الرابعـــة، وبنســـبة (
عـــاله أن هنـــاك عوامـــل عدیـــدة تضـــح مـــن الجـــدول أا%)، ٥، وبنســـبة (ین) مبحـــوث١٠(

 مازالت في أماكن الهجرة ولم تعد إلى أماكن سكنها األصلي.
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 المستوى التعلیمي لألب: -٨
 ) یوضح المستوى التعلیمي لآلباء المهجرین٨جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات المستوى التعلیمي لآلباء
 ١١ ٢٢ أمي

 ٩ ١٨ یقرأ ویكتب
 ١١ ٢٢ ابتدائیة
 ١٤ ٢٨ ةمتوسط
 ١٩ ٣٨ إعدادیة

 ١٢ ٢٤ دبلوم
 ١٤ ٢٨ بكالوریوس

 ١٠ ٢٠ دراسات علیا
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

أظهــرت نتــائج الدراســة المیدانیــة الخاصــة بالمســتوى التعلیمــي آلبــاء المهجــرین 
) بأن مرحلة اإلعدادیة تمثل المرتبة األولى مـن بـین المهجـرین إذ ٨وكما في الجدول (

ـــــــة (المتوســـــــطة ١٩نســـــــبة () مهجـــــــر وب٣٨بلغـــــــت ( %) تلیهـــــــا المرتبـــــــة الثانیـــــــة مرحل
%) ثــم المرتبــة الثالثــة الــدبلوم بواقــع ١٤) مهجــر وبنســبة (٢٨ ( والبكــالوریوس) وبواقــع

تـــــأتي المرتبـــــة الرابعـــــة مراحـــــل  %) مـــــن أفـــــراد عینـــــة البحـــــث، ثـــــم١٢) وبنســـــبة (٢٤(
تـــــأتي مرحلـــــة  %) لكـــــل منهمـــــا. ثـــــم١١) وبنســـــبة (٢٢واالبتدائیـــــة) بواقـــــع ( (األمّیـــــون

%) ثــم المرتبــة األخیــرة ١٠) وبنســبة (٢٠الدراســات العلیــا فــي المرتبــة الخامســة بواقــع (
%) هـذا یـدل علـى أن النسـب العظمـى ٩) وبنسـبة (١٨هي مرحلة یقـرأ ویكتـب بواقـع (

 من المهجرین هم من المتعلمین.
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 المستوى التعلیمي لألمهات: -٩
 ألمهات) یوضح المستوى التعلیمي ل٩جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات المستوى التعلیمي لألمهات
 ٢٢ ٤٤ أمي

 ١٥ ٣٠ یقرأ ویكتب
 ٢١ ٤٢ ابتدائیة

 ١٠ ٢٠ متوسطة
 ١٠ ٢٠ إعدادیة

 ١٣ ٢٦ دبلوم
 ٨ ١٦ بكالوریوس

 ١ ٢ دراسات علیا
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

اسـة المیدانیـة، أما المستوى التعلیمي لألمهات المبحوثین فقـد ظهـرت نتـائج الدر 
) بـأن مرحلـة األمیـة تحتـل المرتبـة األولـى بـین أمهـات المهجـرین، ٩وكما في الجدول (

%)، تلیهــا بالمرتبــة الثانیــة مرحلــة االبتدائیــة بواقــع ٢٢) مهجــرة وبنســبة (٤٤إذ بلغــت (
) مهجـرة ٣٠إذ بلغـت ( ، %)، ثم المرتبـة الثالثـة یقـرأ ویكتـب٢١) مهجرة وبنسبة (٤٢(

) مهجــرة وبنســبة ٢٦تــأتي مرحلــة الــدبلوم بواقــع (ف%)، أمــا المرتبــة الرابعــة ١٥وبنســبة (
، %) لكـل منهمـا ١٠) مهجرة وبنسـبة (٢٠%) ثم (المتوسطة واإلعدادیة) بلغت (١٣(

%) أما المرتبـة األخیـرة فقـد جـاءت ٨) مهجرة وبنسبة (١٦أما البكالوریوس فقد بلغت (
ــــع( ــــة الدراســــات العلیــــا بواق %) تشــــیر الدراســــة أن النســــبة الكبــــرى ١) وبنســــبة (٢مرتب

 لألمهات هن من األمیات تلیها نسبة یقرأ ویكتب.
 
 
 

 
 :المهنة قبل التهجیر -١٠
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 ) یبین نوعیة المهنة للمهجر قبل التهجیر١٠جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات المهنة قبل التهجیر

 ٣ ٦ أستاذ جامعي
 ١ ٢ طبیب

 ٢٨ ٥٦ موظف
 ٣٢ ٦٤ كاسب
 ٧ ١٤ مدرس
 ١٨ ٣٦ طالب
 ٢ ٤ عاطل
 ٦ ١٢ متقاعد

 ٣ ٦ ربة بیت
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) مبحوثـًا ٦٤كانت مهن المهجرین قبل الهجرة أعلى نسبة هي كاسب عـددهم (
) مبحوثـًا مـن ٥٦كانـت للمـوظفین وكـان عـددهم (ف%)، أما المرتبة الثانیة ٣٢وبنسبة (

) ٣٦وكــــان عــــددهم ( الطــــالبالثالثــــة  %)، وتــــأتي بالمرتبــــة٢٨أفــــراد العینــــة وبنســــبة (
) مبحوثـــــًا ١٤%)، أمـــــا الـــــذین كانـــــت مهنـــــتهم (مـــــدرس) بواقـــــع (١٨مبحوثـــــًا وبنســـــبة (

( %)، أمــا ٦) مبحوثــًا مــن أفــراد العینــة وبنســبة (١٢%)، ومتقاعــد بواقــع (٧وبنســبة (
) ٤العاطـل (%) لكـل منهـا و ٣) وبنسـبة (٦كانوا بواقع (فربة البیت واألستاذ الجامعي) 

%) مـــن أفـــراد ١) مهجـــرًا وبنســـب (٢طبیـــب (ال%)، وأخیـــرًا كـــان ٢وبنســـبة ( بحـــوثینم
 عینة البحث.

 
 
 
 
 

 المهنة بعد التهجیر: -١١
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 ) یوضح المهنة للمهجرین بعد التهجیر١١جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات المهنة بعد التهجیر

 ٣ ٦ أستاذ جامعي
 ١ ٢ طبیب

 ١٩ ٣٨ موظف
 ٢٤ ٤٨ كاسب
 ٦ ١٢ مدرس
 ١٥ ٣٠ طالب
 ٢١ ٤٢ عاطل
 ٧ ١٤ متقاعد

 ٤ ٨ ربة بیت
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) أن مهنـة ١١یؤدي التهجیر إلى تغیـر مهـن المهجـرین فقـد تبـین مـن الجـدول (
%)، تلیهــا مهنــة ٢٤) مبحوثــًا وبنســبة (٤٨الكاســب قــد احتلــت المرتبــة األولــى بواقــع (

%) حیــث ازدادت النســبة، أمــا موظــف ٢١) مبحوثــًا وبنســبة (٤٢العاطــل عــن العمــل (
ـــــــع (ف ـــــــت بواق ـــــــب (ال%) و ١٩) وبنســـــــبة (٣٨كان ـــــــًا وبنســـــــبة (٣٠طال %)، ١٥) مبحوث
) ١٢مــــدرس فقــــد قلــــت النســــبة إلــــى (ال%)، أمــــا ٧) مبحوثــــًا وبنســــبة (١٤متقاعــــد (الو 

) ٦سـتاذ جـامعي (%) واال٤سـبة () وبن٨%) أما ربة بیت فقد ازدادت إلى (٦وبنسبة (
 %) من أفراد عینة البحث.١) مبحوثًا وبنسبة (٢طبیب (الیرا %) وأخ٣وبنسبة (
 
 
 
 
 

 مهنة ربة البیت: -١٢
 ) یبین مهنة ربة البیت١٢جدول (
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 النسبة المئویة % التكرارات مهنة ربة البیت
 ٥٩ ١١٨ ربة البیت

 ٤١ ٨٢ تعمل
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) ١٢فـي الجـدول ( أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة حول مهنة ربة البیـت، وكمـا
%)، فـــي حـــین ٥٩) ربـــة أســـرة وبنســـبة (١١٨إلـــى أن أربـــاب األســـر التـــي ال یعملـــن (

%)، ٤١) وبنســبة (٨٢أظهــرت تلــك الدراســة أن عــدد أربــاب األســر التــي یعملــن بلــغ (
 وهذا یدل على أن النسبة الكبرى من أرباب األسر من الالتي ال یعملن.

 
 اتخاذ قرار الهجرة: -١٣

 وضح اتخاذ قرار الهجرة بالنسبة للمهجرین) ی١٣جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات قرار الهجرة
 ٢٨ ٥٦ قرار فردي

 ٣٦ ٧٢ بتأثیر الوالدین
 ١٢ ٢٤ بتأثیر األقارب

 ١٣ ٢٦ بتأثیر األصدقاء
 ١١ ٢٢ أخرى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
كیفیـة ) الخـاص ب١٣ح فـي الجـدول (ضـأثبتت نتـائج الدراسـة المیدانیـة وكمـا مو 

اتخاذ قرار الهجرة، إلى أن الذین اتخذوا قرار الهجرة بتأثیر الوالدین هـم أكبـر عـدد مـن 
%) یلـــیهم بالمرتبـــة الثانیـــة ٣٦وبنســـبة ( اً ) مهجـــر ٧٢إذ بلـــغ عـــددهم ( ،بـــین المبحـــوثین

%)، ٢٨) مبحوثـًا وبنسـبة (٥٦وكـان عـددهم (، الذین اتخذوا قرار الهجـرة بقـرار فـردي 
) ٢٦الثالثـــة الـــذین اتخـــذوا القـــرار بتـــأثیر األصـــدقاء إذ بلـــغ عـــددهم ( ثـــم یـــأتي بالمرتبـــة
) ٢٤%) ثـــم المرتبـــة الرابعـــة كـــان بتـــأثیر األقـــارب حیـــث بلغـــت (١٣مبحوثـــًا وبنســـبة (

) مبعوثــًا ٢٢أمــا الــذین اتخــذوا قــرار الهجــرة بتــأثیرات أخــرى بواقــع ( ، %)١٢وبنســبة (
 %) مبعوثًا من أفراد عینة البحث.١١وبنسبة (
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 هل ستعود إلى السكن القدیم: -١٤

) یبـــین حـــول االســـتقرار فـــي الســـكن الجدیـــد أم العـــودة إلـــى الســـكن ١٤جـــدول (
 القدیم

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ١٤ ٢٨ أعود

 ٥٦ ١١٢ ال أعود
 ٣٠ ٦٠ ال أدري
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ا إذا یســتقرون فــي أظهــرت نتــائج الدراســة المیدانیــة والســیما آراء المبحــوثین فیمــ
)، ١٤سكنهم الجدید أم أنهم سیعودون إلى سكنهم األصلي وكما موضح فـي الجـدول (

إلــى أن العــدد األكبــر مــن المهجــرین ال یعــودون إلــى ســكنتهم حتــى حــال زوال أســباب 
التهجیـــر، وهـــذا مـــا الحظنـــاه مـــن خـــالل الدراســـة المیدانیـــة فـــي مدینـــة بغـــداد، قـــد بلـــغ 

%) ال یعـودون، أمــا المرتبــة الثانیـة (ال أدري) بلــغ عــددهم ٥٦) مهجـر وبنســبة (١١٢(
وبنســبة  اً ) مهجــر ٢٨%)، أمــا الــذین أجــابوا بــأنهم ســوف یعــودون (٣٠) وبنســبة (٦٠(
 ك أعمــال إرهابیــة مازالــت قائمــة حتــى%) فــي المرتبــة الثالثــة، هــذا یعنــي أن هنــا١٤(

 اآلن.
 مكان المسكن قبل التهجیر: -١٥

 قبل التهجیر ) یبین المسكن١٥جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات مكان السكن

 ١٣ ٢٦ ریف
 ٥٩ ١١٨ حضر
 ٢٨ ٥٦ أخرى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
أثبتــت معطیــات الدراســة المیدانیــة الســیما مكــان ســكن المبحــوثین قبــل التهجیــر 

) مــنهم یســكنون فــي منــاطق حضــریة وبنســبة ١١٨)، إلــى أن (١٥وكمــا فــي الجــدول (
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) ٥٦ا المرتبـــة األولـــى، فیمـــا یـــأتي الـــذین فـــي منـــاطق أخـــرى بواقـــع (%) إذ احتلـــو ٥٩(
) مبحوثــًا وبنســبة ٢٦%)، أمــا الــذین یســكنون فــي منــاطق ریفیــة (٢٨مبحوثــًا وبنســبة (

%)، وهـــــذا یـــــدل علـــــى أن الغالبیـــــة العظمـــــى مـــــن المهجـــــرین هـــــم فـــــي المنـــــاطق ١٣(
 الحضریة.
 

 مكان المسكن بعد التهجیر: -١٦
 المسكن بعد التهجیر ) یبین مكان١٦جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات مكان المسكن بعد التهجیر
 ٣٠ ٦٠ ریف

 ٢٤ ٤٨ حضر
 ٤٦ ٩٢ أخرى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
) مـن خـالل الدراسـة المیدانیـة أن سـكن المهجـرین بعـد ١٦أتضح من الجـدول (

ق أخــرى، %) ســكنوا فــي منــاط٤٦) مبحوثــًا مــن أفــراد العینــة وبنســبة (٩٢الهجــرة، أن (
%)، أمـــا المهجـــرین الـــذین ٢٤) مبحوثـــًا وبنســـبة (٤٨أمـــا الـــذین ســـكنوا فـــي الحضـــر (

%)، هـــذا یــدل علــى أن تغیـــر ٣٠) مبحوثــًا وبنســبة (٦كــان عـــددهم (فســكنوا األریــاف 
 مكان السكن للمهجرین بعد الهجرة إلى أریاف ومناطق أخرى.

 
 
 
 
 
 
 

 نوع ملكیة السكن بعد التهجیر: -١٧
 ضح ملكیة السكن بعد التهجیر) یو ١٧جدول (
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 النسبة المئویة % التكرارات نوع الملكیة
 ١٨ ٣٦ ملك 
 ١٠ ٢٠ إیجار

 ٣٦ ٧٢ حكومي
 ٣٥ ٧٠ تجاوز
 ١ ٢ أخرى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
) أن الغالبیـــة العظمـــى ١٧أثبتـــت نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة وكمـــا فـــي الجـــدول (

) مبحوثـــًا وبنســـبة ٧٢التهجیـــر فقـــد كـــان (للمهجــرین هـــم كـــانوا یملكـــون بیوتـــًا، أمـــا بعـــد 
) مبحوثــًا ٧٠%) حكــومي، أمــا التجــاوز فقــد جــاء بالمرتبــة الثانیــة وكــان عــددهم (٣٦(

%)، أمـا ١٨) وبنسـبة (٣٦لك فقد كان عـددهم (مُ ال) من عینة البحث أما ٣٥وبنسبة (
جـاءت %) وأخیـرًا ١٠) مبحوثًا من أفـراد العینـة وبنسـبة (٢٠یجار فقد كان عددهم (الإ

 %) من أفراد عینة البحث.١) وبنسبة (٢أخرى كان عددهم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع البناء: -١٨
 ) یبین نوع البناء لسكن المهجرین١٨جدول (
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 النسبة المئویة % التكرارات نوع البناء
 ١٤ ٢٨ دار
 ١٨ ٣٦ شقة

 ٢٧ ٥٤ كرفان
 ١٥ ٣٠ دار طین

 ١٠ ٢٠ خیمة
 ١٦ ٣٢ معسكر
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

أمــا بخصــوص نــوع بنــاء دور المهجــرین بعــد التهجیــر فقــد أثبتــت نتــائج الدراســة 
ـــذین یســـكنون كرفـــان عـــددهم (١٩المیدانیـــة وكمـــا فـــي جـــدول ( ـــى أن عـــدد ال ) ٥٤) إل

ـــذین یســـكنون شـــقة (٢٧وبنســـبة ( ـــًا وبنســـبة (٣٦%)، أمـــا ال %)، أمـــا فـــي ١٨) مبحوث
طـین فكـانوا ال، أمـا بیـوت %)١٦) مبحوثًا وبنسـبة (٣٢( فهم معسكرات الجیش السابق

) مبحوثـًا مـن ٢٨في دار فقد كان عـددهم (السكن %)، أما ١٥) مبحوثًا وبنسبة (٣٠(
) مبحوثـــًا ٢٠خیمـــة فقـــد كـــان عـــددهم (الســـكن فـــي %)، أمـــا ١٤أفـــراد العینـــة وبنســـبة (

 %) من أفراد عینة البحث.١٠وبنسبة (
 

 عدد الغرف في المسكن: -١٩
 ي مسكن المهجر) یبین عدد الغرف ف١٩جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات عدد الغرف
 ٤١ ٨٢ ٢أقل من 

٣٣ ٦٦ ٤-٢ 
 ٢٦ ٥٢ فأكثر ٥

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
%) یعیشــون ٤١) مهجــرًا وبنســبة (٨٢)، أن (١٩تظهــر البیانــات فــي الجــدول (

%) ٣٣) مـن عــدد الغـرف وبنســبة (٤-٢فـي مسـاكن ال تتــوفر فیهـا مــن غـرفتین، أمــا (
) مــــنهم وبنســــبة ٥٢) مهجــــرًا یعیشــــون فــــي هــــذه الغــــرف، أمــــا المهجــــرین (٦٦وبواقــــع (
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فـــأكثر) هـــذه المعطیـــات تعكـــس  ٥%) یعیشـــون فـــي مســـاكن عـــدد الغـــرف فیهـــا (٢٦(
المعانــاة الحقیقیــة لألســر المهجــرة التــي تعــیش فــي ظــروف صــحیة صــعبة ومعانــاة فــي 

 مساكن تفتقد الوضع اإلنساني لهذه األسر.
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 املبحث الثاني
 البیانات الدیمقراطیة واالجتماعیة وأسباب التهجیر من وجهة نظر المبحوثین تحلیل
 تمهید:

سنتناول في هذا المبحث تحلیل بیانـات أسـباب التهجیـر كالشـعور بعـدم األمـان 
 والتهدیدات المباشرة وغیر المباشرة.

 تحلیل بیانات أسباب التهجیر: -١
 :*سبب التهجیر الرئیس -٢٠

 التهجیر ) یبین سبب٢١جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات أسباب التهجیر

 ٢٠.٢٨ ٨٦ الشعور بعدم األمان
 ٢٤.٥٢ ١٠٤ تهدید مباشر

 ١٧.٦٨ ٧٥ تهدید غیر مباشر
 ٤.٧١ ٢٠ ظروف اقتصادیة

 - - تقلید اآلخرین
 ١٠.٣٧ ٤٤ شعور باالغتراب

 - - مضایقات نفسیة واجتماعیة
 - - عوامل جاذبة

 ٨.٢٥ ٣٥ تداء الجسديالخشیة من االع
 ١٤.١٥ ٦٠ الخوف من االختطاف والسلب

 %١٠٠ ٤٢٤ المجموع
ة فقــد جــاء بالمرتبــة األولــى ) نتــائج أســباب التهجیــر الرئیســ٢١(أوضــح الجــدول 

%) مــن عینــة البحــث، أمــا ٢٤.٥٢) مبحوثــًا وبنســبة (١٠٤(التهدیــد المباشــر) بواقــع (
 ) مبحوثًا وبنسبة ٨٦مان) وبواقع (المرتبة الثانیة فقد جاء (الشعور بعدم األ

 بحوثین أكثر من إجابة.للم *
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%) مــن أفــراد عینــة البحــث، أمــا المرتبــة الثالثــة فكانــت مــن نصــیب (تهدیــد غیــر ٢٠.٢٨(
(الخوف من االختطـاف فهي %) أما المرتبة الرابعة ١٧.٦٨) مبحوثًا وبنسبة (٧٥مباشر) بواقع (

فقــــد كــــان (الشــــعور  %)، أمــــا المرتبــــة الخامســــة١٤.١٥) مبحوثــــًا وبنســــبة (٦٠والســــلب) بواقــــع (
%) مــن عینــة البحــث، أمـا المرتبــة السادســة فقــد ١٠.٣٧) مبحوثــًا وبنسـبة (٤٤بـاالغتراب) بواقــع (

%) مـن عینـة البحـث، ٨.٢٥) مبحوثـًا وبنسـبة (٣٥كانت (الخشیة من االعتـداء الجسـدي) بواقـع (
%) مـن عینـة ٤.٧١) مبحوثـًا وبنسـبة (٢٠والمرتبة األخیرة فقـد كانـت (ظـروف اقتصـادیة) بواقـع (

 البحث.
 تحلیل البیانات الدیمغرافیة: -٢

 تغیر محل اإلقامة بالنسبة للمبحوثین: -٢١
 ) یبین تغیر محل إقامة المهجر٢٢جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 %٩٥ ١٩٠ نعم
 %٥ ١٠ ال

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
اجمـــة عـــن تغییـــر محـــل اإلقامـــة أظهـــرت نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة حـــول اآلثـــار الســـلبیة الن

) مبحوثــــًا وبنســــبة ١٩٠) فقــــد أجــــاب بـــــ (نعــــم) (٢٢بالنســــبة لألســــر المهجــــرة، كمــــا فــــي الجــــدول (
 ) مبحوثین.١٠%) وبواقع (٥أجاب بـ (ال) بنسبة ( في حین%)، ٩٥(

 :*اآلثار السلبیة لتغیر محل إقامة المهجر -٢٢
 ة) یوضح اآلثار السلبیة لتغیر محل اإلقام٢٣جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات نوع اآلثار السلبیة
 ٦٠ ١٢٠ صعوبة التكیف مع البیئة

 ٢٠ ٤٠ فقدان الوظیفة
 ٤٣ ٨٦ فقدان العقار والممتلكات

 ٣٥ ٧٠ انخفاض المستوى التعلیمي لألبناء
 ١٥ ٣٠ أخرى

 %١٠٠ ٣٤٦ المجموع

 للمبحوث أكثر من إجابة. *
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آلثــــار الســــلبیة أشــــارت نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة حــــول آراء المبحــــوثین بنــــوع ا
) إلــى أن ٢٣الناجمــة عــن تغیــر محــل إقامــة أســر المهجــرین، وكمــا ورد فــي الجــدول (

) مبحوثـًا وبنسـبة ١٢٠صـعوبة التكیـف مـع البیئـة الجدیـدة جـاء بالمرتبـة األولـى بواقـع (
%) مـــن أفـــراد العینـــة، فـــي حـــین جـــاء بالمرتبـــة الثانیـــة مـــن اآلثـــار فقـــدان العقـــار ٦٠(

) مبحوثــــًا مــــن أفــــراد عینــــة البحــــث ثــــم تــــأتي ٨٦%) وبواقــــع (٤٣والممتلكــــات بنســــبة (
%) أمـا ٣٥) وبنسـبة (٧٠بالمرتبة الثالثة (انخفاض المستوى التعلیمي لألبنـاء) بواقـع (

%)، أمــا المرتبــة ٢٠) مبحوثــًا وبنســبة (٤٠المرتبــة الرابعــة یــأتي فقــدان الوظیفــة بواقــع (
%) مــن أفــراد عینــة ١٥وبنســبة ( ) مبحوثــاً ٣٠أخــرى بواقــع (آثــار جــاءت فقــد األخیــرة 
 البحث.

 اآلثار السلبیة للمستوى التعلیمي ألبناء المهجرین: -٢٣
 ) یبین اآلثار السلبیة على المستوى التعلیمي ألبناء المهجرین٢٤جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٨٦ ١٧٢ نعم
 ٨ ١٦ ال

 ٦ ١٢ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ـــة  ٢٤٩.٩٨وبة القیمـــة المحســـ ـــة  ٢٥.٩٩القیمـــة الجدولی درجـــة  ٢درجـــة الحری
) نسبة اآلراء التي أیـدت وجـود آثـار سـلبیة للتهجیـر ٢٤% یبین من الجدول (٩٥الثقة 

على المسـتوى التعلیمـي ألبنـاء المهجـرین إلـى نسـبة اآلراء التـي تعـارض ذلـك الـرأي إذ 
 )١٧٢قد بلغ ( تبین من خالل دراستنا المیدانیة أن الذین أیدوا الرأي
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) ١٦الـذین رفضـوا هـذا الـرأي قـد بلـغ ( انّ  %)، فـي حـین٨٦مبحوث وبنسبة ( 
%)، ٦) مبحــوث وبنســبة (١٢%)، والــذین أجــابوا (أحیانــًا قــد بلــغ (٨وبنســبة ( اً مبحوثــ

سلبیة علـى المسـتوى التعلیمـي ألبنـاء المهجـرین. لـذا  اً من ذلك نستنتج أن للتهجیر آثار 
ضــیة الصــفریة ونقبــل فرضـــیة البحــث التــي تقــول (هنــاك عالقــة بـــین فأننــا نــرفض الفر 

 التهجیر القسري وتردي المستوى التعلیمي ألبناء المهجرین).
 

 التهجیر یؤدي إلى انخفاض اإلنجاب: -٢٤
 ) یبین انخفاض اإلنجاب للمهجرین٢٥جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٧٦ ١٥٢ نعم
 ١٥ ٣٠ ال

 ٩ ١٨ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

انخفــــاض نســــب  فـــيمعرفـــة أثــــر التهجیــــر علــــى تـــم التعــــرف فــــي هـــذا الســــؤال 
) ١٥٢)، إذ أجــــاب (٢٥اإلنجــــاب الــــذي أوضــــح آراء المبحــــوثین وكمــــا فــــي الجــــدول (

%) یلیهـا بالمرتبــة ٧٦مبحوثـًا بــ (نعــم) واحتلـوا المرتبـة األولــى بـین المبحـوثین وبنســبة (
%) ویــــأتي بالمرتبــــة األخیــــرة ١٥) مبحوثــــًا وبنســــبة (٣٠(ال) ( الثانیــــة الــــذین أجــــابوا بـــــ

%)، نســـتنتج أن للتهجیـــر ٩) مبحوثـــًا وبنســـبة (١٨الـــذین أجـــابوا بــــ (أحیانـــًا) إذ مثلـــوا (
 آثار في انخفاض اإلنجاب.

 المعوقات التي تمنعك من الوصول إلى السكن القدیم: -٢٥
 مسكن القدین المعوقات للوصول الى ال) یبی٢٦جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٩٢ ١٨٤ نعم
 ٦ ١٢ ال

 ٢ ٤ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
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) نســــبة التواصــــل بــــین المهجــــرین فــــي ســــكنهم القــــدیم ٢٦یبــــین مــــن الجــــدول (
لعینـة وبنسـبة ) مبحوثـًا مـن أفـراد ا١٨٤وسكنهم الجدید، وتدل آراء المبحوثین والبالغة (

ین المهجــرین فــي الســكن الجدیــد والقــدیم، ویــأتي بالمرتبــة بــ %) أن هنــاك تواصــالً ٠٩٢
%) الـذین ٦) مبحوثـًا وبنسـبة (١٢الثانیة المبحوثین الذي أجابوا بـ (ال) وكان عـددهم (

م تواصـل مـع سـكنهم القـدیم، ویـأتي بالمرتبـة األخیـرة المبحـوثین الـذین أجـابوا هلم یكن ل
أن معظـــــم علـــــى %) هـــــذا یـــــدل ٢( ) مبحوثـــــًا وبنســـــبة٤بــــــ (أحیانـــــًا) إذ بلـــــغ عـــــددهم (

 المهجرین متواصلین مع سكنهم القدیم.
 

 نوع المعوقات: -٢٦
 ) یبین نوع المعوقات:٢٧جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات نوع المعوقات
 ٣٦ ٧٢ صعوبة الوصول
 ٣٥ ٧٠ الخوف من القتل

 ١٢ ٢٤ الشعور بعدم األمان
 ١٧ ٣٤ السیطرة على السكن القدیم

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
ـــین الجـــدول ( ـــى ٢٧یب ـــع المهجـــرین مـــن الوصـــول إل ) نـــوع المعوقـــات التـــي تمن

%) مــــن أفـــــراد العینــــة (صـــــعوبة ٢٦) مبحوثــــًا وبنســـــبة (٧٢ســــكنهم القـــــدیم وقــــد أیـــــد (
) مبحوثــــًا مــــن عینــــة البحــــث ٧٠الوصــــول)، أمــــا (الخــــوف مــــن القتــــل) كانــــت إجابــــة (

) مبحوثـــًا وبنســـبة ٣٤ن القـــدیم) بواقـــع (%)، وتـــأتي (الســـیطرة علـــى الســـك٢٥وبنســـبة (
) ٢٤وتأتي أخیرًا (الشعور بعدم األمـان) أجـابوا بهـا ( ، %) من أفراد عینة البحث١٧(

 %) من أفراد العینة.١٢مبحوثًا وبنسبة (
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 :تحلیل البیانات االجتماعیة -٣
 ر مع سكنه القدیم:تواصل المهجّ  -٢٧

 یمالتواصل مع السكن القد ) یبین٢٨جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٤١ ٨٢ نعم
 ٣٨ ٧٦ ال

 ٢١ ٤٢ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) نســــبة التواصــــل بــــین المهجــــرین فــــي ســــكنهم الجدیــــد ٢٨یبــــین مــــن الجــــدول (
ة وبنســـبة ) مبحوثـــًا مـــن أفـــراد العینـــ٨٢وســـكنهم القـــدیم وتـــدل آراء المبحـــوثین والبالغـــة (

بــــین المهجــــرین فــــي الســــكن الجدیــــد والقــــدیم ویــــأتي  الً %) علــــى أن هنــــاك تواصــــ٤١(
) مبحوثــًا وبنســبة ٧٦إذ بلــغ عــددهم ( ، بالمرتبــة الثانیــة المبحــوثین الــذین أجــابوا بـــ (ال)

م یكن لم تواصل مع سكنهم القدیم ویأتي بالمرتبـة األخیـرة (أحیانـًا) ه%)، والذین ل٣٨(
نســـب التـــي ظهـــرت لـــدینا مـــن %)، ومـــن ال٢١) مبحوثـــًا وبنســـبة (٤٢إذ بلـــغ عـــددهم (

 بین المهجرین وبین سكنهم القدیم. الدراسة المیدانیة بأن هناك تواصالً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوعیة التواصل: -٢٨
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 *) یبین نوعیة التواصل٢٩جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات نوع التواصل

 ١٥.٥٨ ٢٤ *مادي
 ٥٨.٤٤ ٩٠ معنوي (زیارات أو رسائل)

 ٥.١٩ ٨ مستمر
 ٢٠.٨ ٣٢ اناً أحی

 %١٠٠ )١٥٤( المجموع
) آراء المبحــوثین عــن نــوع التواصــل بــین المهجــرین فــي ٢٩یبــین مــن الجــدول (

سكنهم الجدید والقدیم وتحتل الزیارات أو الرسـائل المرتبـة األولـى فـي نـوع التواصـل إذا 
 ) یلیهــا إجابــات (أحیانــًا) بواقــع٥٨.٤٤) مبحوثــًا مــن عینــة البحــث وبنســبة (٩٠بلغــت (

وبنســبة  اً ) مبحوثــ٢٤%) فــي حــین جــاء بالمرتبــة الثالثــة وبواقــع (٢٠.٨) وبنســبة (٣٢(
 ).٥.١٩) وبنسبة (٨)، یلیهم بالمرتبة األخیرة التواصل المستمر والواقع (١٥.٥٨(

 یؤدي التهجیر إلى إضعاف العالقات االجتماعیة: -٢٩
عاف ) یبـــــــین آراء المبحـــــــوثین فیمـــــــا إذا أدى التهجیـــــــر إلـــــــى إضـــــــ٣٠جـــــــدول (

 العالقات االجتماعیة بین األسرة.
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٦٦ ١٣٢ نعم
 ٣٠ ٦٠ ال

 ٤ ٨ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) بأن التهجیـر أدى إلـى إضـعاف العالقـات االجتماعیـة بـین ٣یوضح الجدول (
م)، فــي %) أجــابوا بـــ (نعــ٦٦) مــن عینــة البحــث وبنســبة (١٣٢أســر المهجــرین إذ أن (

) مبحوثـًا للـذین أجـابوا (أحیانـًا) و (نعـم) نوعیـة التواصـل ١٥٤في هذا السؤال كانت اإلجابات ( *
 وكانت اختیاراتهم عددیة من حیث نوعیة التواصل مع سكنهم القدیم.

 المادي زیادة المهجر نفسه. *
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%) مبحوثــًا مــن أفــراد عینــة ٣٠) مبحوثــًا وبنســبة (٦٠( حــین بلــغ الــذین أجــابوا بـــ (ال) 
) مــن أفــراد عینــة ٨%) وبواقــع (٤البحــث، أمــا الــذین أجــابوا (أحیانــًا) فكانــت نســبتهم (

البحــــــث یالحــــــظ مــــــن الجــــــدول أعــــــاله أن التهجیــــــر یــــــؤدي إلــــــى إضــــــعاف العالقــــــات 
 االجتماعیة بین األسرة.

 
 السیطرة على األبناء: ضعف -٣٠

 ) یبین ضعف السیطرة على األبناء بسبب التهجیر٣١جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٦٣ ١٢٦ نعم
 ٢٥ ٥٠ ال

 ١٢ ٢٤ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) بــأن التهجیــر یــؤدي إلــى ٣١أكــدت لنــا الدراســة المیدانیــة وكمــا فــي الجــدول (
%) وجـــاءت ٦٣) مبحوثـــًا وبنســـبة (١٢٦، إذ أیـــد ذلـــك (ضـــعف الســـیطرة علـــى األبنـــاء

%) إذ ٢٥) مبحوثـًا وبنسـبة (٥٠تلك اإلجابات بالمرتبة األولى، في حین رفـض ذلـك (
أي أن التهجیـر ال یـؤدي إلـى ضـعف السـیطرة علـى األبنـاء، فـي حــین ، أجـابوا بــ (ال) 

%) ومـــن ١٢ســـبة () مبحوثـــًا وبن٢٤جـــاءت إجابـــات (أحیانـــًا) بالمرتبـــة األخیـــرة بواقـــع (
 ذلك نستنتج بأن التهجیر یؤدي إلى ضعف السیطرة على األبناء.

 
 ضعف التمسك بالعادات والتقالید االجتماعیة: -٣١

) یبــــــین أثــــــر التهجیــــــر فــــــي ضــــــعف التمســــــك بالعــــــادات والتقالیــــــد ٣٢جــــــدول (
 االجتماعیة

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٣١ ٦٢ نعم
 ٥٧ ١١٤ ال

 ١٢ ٢٤ أحیاناً 
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 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
%) ال ٣١) مـــن أفـــراد عینـــة البحـــث وبنســـبة (٦٢) بـــأن (٣٢یوضـــح الجـــدول (

یؤیدون ضعف التمسك بالعادات والتقالیـد االجتماعیـة بعـد التهجیـر، وقـد جـاء بالمرتبـة 
%)، فــي حــین بلغــت ٥٧) مبحوثــًا وبنســبة (١١٤الثانیــة الــذین أجــابوا بـــ (نعــم) بواقــع (

%) ومــن ذلــك قــد ١٢) مبحوثــًا وبنســبة (٢٤ا) مــن أفــراد العینــة (إجابــات (إلــى حــد مــ
ضـــعف فـــي التمســـك بالعـــادات والتقالیـــد  عـــدم وجـــودالنتیجـــة التـــي تؤیـــد  الـــى توصـــلت

 االجتماعیة بعد التهجیر.
 

 ضعف االنتماء الدیني: -٣٢
 ) یبین ضعف االنتماء الدیني٣٣جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٣٠ ٦٠ نعم
 ٥٥ ١١٠ ال

 ١٥ ٣٠ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

بمـــا أن الـــدین یقــــوم بـــدور كبیـــر فــــي تقویـــة العالقـــات االجتماعیــــة فـــي األســــرة 
والمجتمــع وأن اكتســاب الفــرد للقــیم الدینیــة یــتم مــن تنشــئته االجتماعیــة التــي تبــدأ مــن 

ضـــح فـــي األســـرة ثـــم الجـــامع والمدرســـة، وقـــد اتضـــحت مـــن الدراســـة المیدانیـــة وكمـــا مو 
) مبحوثـًا ٦٠) من أن التهجیـر یـؤدي إلـى ضـعف االنتمـاء الـدیني بواقـع (٣٣الجدول (
%) ٥٥) مبحوثـًا وبنسـبة (١١٠كـانوا (ف%) أما الذین لم یؤیدوا هـذا الـرأي ٣٠وبنسبة (

) مبحوثــًا مــن أفــراد العینــة ٣٠مــن أفــراد عینــة البحــث، أمــا الــذین أجــابوا (أحیانــًا) فهــم (
لك نستنتج بأن التهجیر لن یؤدي إلى إضعاف االنتمـاء الـدیني %)، من ذ١٥وبنسبة (

 لألسرة المهجرة.
 

 ضعف االنتماء القومي وقوة االنتماء الطائفي: -٣٣
 ) یبین ضعف االنتماء القومي وقوة االنتماء الطائفي٣٤جدول (
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 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٧٠ ١٤٠ نعم
 ٢٠ ٤٠ ال

 ١٠ ٢٠ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ عالمجمو 

%) أجـابوا بــ ٧٠) من أفراد العینـة وبنسـبة (١٤٠) إلى أن (٣٤یشیر الجدول (
(نعم)، بأن التهجیر یؤدي إلى ضعف االنتماء القومي وقوة االنتماء الطائفي، وجـاءت 

%) مــن أفــراد عینــة البحــث، أمــا ٢٠) مبحوثــًا وبنســبة (٤٠بالمرتبــة الثانیــة (ال) بواقــع (
 ) مبحوثًا.٢٠%) وبواقع (١٠كانوا بنسبة (فًا) الذین أجابوا (أحیان

ویالحظ من الجدول أعاله أن التهجیر یؤدي إلى ضعف االنتماء القومي وقـوة 
 االنتماء الطائفي.

 
 ظهور حاالت االنحراف والجریمة: -٣٤

 ) یبین حاالت االنحراف والجریمة٣٥جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٦٠ ١٢٠ نعم
 ٤٠ ٨٠ ال

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
درجــة الثقــة و  ١درجــة الحریــة ، و  ٣.٨٤القیمــة الجدولیــة و  ٨القیمــة المحســوبة 

) أن التهجیـر یـؤدي إلـى ٣٥% أظهرت لنـا نتـائج الدراسـة المیدانیـة ومـن الجـدول (٩٥
ظهور حاالت االنحراف والجریمة وقد احتلت إجابـات المبحـوثین بــ (نعـم) والـذین أیـدوا 

) مبحوثــــًا، وقـــد احتلــــت المرتبــــة ١٢٠%) وبواقــــع (٦٠ة األولــــى وبنســـبة (ذلـــك بالمرتبــــ
%) مـن أفـراد عینـة البحـث. ٤٠) وبنسـبة (٨٠الثانیة إجابات المبحوثین بــ (ال) بواقـع (

لذا فأننا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبـل فرضـیة البحـث التـي تقـول (هنـاك عالقـة بـین 
 مة).التهجیر القسري وظهور حالة االنحراف والجری
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 ظهور حاالت االنحراف: -٣٥
 ١) یبین ظهور حاالت االنحراف٣٦جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٤٤.٥٦ ١٢٧ تفشي البطالة
 ٢٥.٢٦ ٧٢ التعصب المذهبي

 ٣٠.١٨ ٨٦ ظهور عصابات قتل
 %١٠٠ ٢٨٥ المجموع

ت ) تبــــین لنــــا بــــأن ظهــــور حــــاالت االنحــــراف والجریمــــة أثــــر ٣٦مــــن الجــــدول (
) مــن أفــراد عینــة ٤٤.٥٦) وبنســبة (١٢٧بالدرجــة األولــى علــى تفشــي البطالــة بواقــع (

) وبواقـــع ٣٠.١٨تـــأتي (ظهـــور عصـــابات قتـــل) بنســـبة (فالبحـــث، أمـــا المرتبـــة الثانیـــة 
) مبحوثـــًا مـــن أفـــراد العینـــة أمـــا المرتبـــة األخیـــرة فقـــد جـــاءت (التعصـــب المـــذهبي) ٨٦(

 من أفراد عینة البحث.) ٢٥.٢٦) مبحوثًا وبنسبة (٧٢بواقع (
 

 عزوف الشباب عن الزواج: -٣٦
 ) یبین عزوف الشباب عن الزواج٣٧جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٧٩ ١٥٨ نعم
 ١٦ ٣٢ ال

 ٥ ١٠ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ـــأن النســـبة العظمـــى مـــن ٣٧تبـــین مـــن الجـــدول ( ) ونتیجـــة الدراســـة المیدانیـــة ب
) أجـابوا بــ (نعـم) أن التهجیـر یـؤدي ١٥٨%) وبواقع (٧٩لعینة وبنسبة (إجابات أفراد ا

إلــى عــزوف الشــباب عــن الــزواج، فــي حــین كانــت إجابــات (ال) بالمرتبــة الثانیــة بنســبة 

 . للمبحوث اكثر من اجابة  ١
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جــاءت بالمرتبــة األخیــرة ف) مبحوثــًا مــن أفــراد العینــة أمــا (أحیانــًا) ٣٢%) وبواقــع (١٦(
 عینة البحث. من أفراد مبحوثین) ١٠%) وبواقع (٥بنسبة (
 

 تدخل األهل واألقارب في شؤون العائلة: -٣٧
 ) تدخل األهل واألقارب في شؤون العائلة٣٧جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٦٦ ١٣٢ نعم
 ٢٤ ٤٨ ال

 ١٠ ٢٠ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ازدیـاد ) تبـین لنـا أن ٣٨من الدراسة المیدانیة وكما موضح في الجدول أعـاله (
) ١٣٢%) وبواقــع (٦٦تــدخل األهــل واألقــارب فــي شــؤون العائلــة بعــد الهجــرة، إذ أن (

ـــ (ال) فــي المرتبــة الثانیــة وبنســبة ( ـــ (نعــم)، أمــا الــذین أجــابوا ب %) وبواقــع ٢٤أجــابوا ب
) مبحوثًا من أفراد عینـة البحـث، أمـا المرتبـة األخیـرة فقـد جـاءت للمبحـوثین الـذین ٤٨(

 ) مبحوثًا من أفراد العینة.٢٠%) وبواقع (١٠بنسبة ( أجابوا (أحیانًا)
 هل یؤدي التهجیر إلى بناء عالقات جدیدة: -٣٨

 ) یبین هل التهجیر یؤدي إلى عالقات جدیدة٣٩جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٥٨ ١١٦ نعم
 ١٦ ٣٢ ال

 ٢٦ ٥٢ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

%) مــن المبحــوثین أیــدوا نشــوء عالقــات ٥٨بــأن () ٣٩تبــین لنــا مــن الجــدول (
 اً ) مبحوثـ٥٢) وبواقـع (٢٦) مبحـوث، فـي حـین أن (١١٦جدیدة بعـد التهجیـر وبواقـع (

أجـــابوا بــــ (أحیانـــًا) أمـــا الـــذین رفضـــوا وجـــود عالقـــات اجتماعیـــة بعـــد التهجیـــر فكانـــت 
 .اً ) مبحوث٣٢%) وبواقع (١٦تسمیتهم (
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 املبحث الثالث
 القتصادیة والنفسیة والصحیة والخدمیةتحلیل البیانات ا

ــــل البیانــــات االقتصــــادیة والصــــحیة والنفســــیة  ســــنتناول فــــي هــــذا المبحــــث تحلی
والخدمیة لمعرفة أثر التهجیر على فقر األسرة وازدیاد حاالت الصرف المادي وارتفـاع 
نســبة البطالــة ونــوع الخــدمات التــي قــدمت للمهجــرین كــذلك ارتفــاع الحــاالت الصــحیة 

 سیة في األسر بعد التهجیر.والنف
 

 تحلیل البیانات االقتصادیة والخدمیة: -١
 التهجیر یؤدي إلى انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة: -٣٩

) یبــین هــل أن التهجیــر یــؤدي إلــى انخفــاض المســتوى االقتصــادي ٤٠جــدول (
 لألسرة
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٨٠ ١٦٠ نعم
 ٩ ١٨ ال

 ١١ ٢٢ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) بـــأن التهجیـــر یـــؤدي إلـــى ٤٠تبـــین لنـــا مـــن الدراســـة المیدانیـــة ومـــن الجـــدول (
%) مـن أفـراد العینـة وبواقـع ٨٠تضـح بـأن (اانخفاض المستوى االقتصادي للعائلة، إذ 

ــًا، أمــا ٢٢%) وبواقــع (١١) مبحوثــًا، فــي حــین أجــاب (أحیانــًا) بنســبة (١٦٠( ) مبحوث
) ١٨%) وبواقـــع (٩جــاءت للمبحــوثین الـــذین أجــابوا بـــ (ال) وبنســبة (فالمرتبــة األخیــرة 

 مبحوثًا.
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 هل یؤدي التهجیر إلى الصرف المادي: -٤٠
 ) یبین فیما إذا أدى التهجیر إلى الصرف المادي٤١جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٦٣ ١٢٦ نعم
 ٢٥ ٥٠ ال

 ١٢ ٢٤ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ــــي الجــــدول ( ــــة، كمــــا ف ــــم التعــــرف مــــن خــــالل الدراســــة المیدانی أن  علــــى)٤١ت
تضـح ذلـك مـن االتهجیر یؤدي إلى حاالت الصرف المادي لدى العائلـة المهجـرة، وقـد 
ــــى وبنســــبة ( ــــت إجابــــات (نعــــم) المرتبــــة األول ــــع ٨١آراء المبحــــوثین، إذ احتل %) وبواق

) مبحوثـًا، أمـا ٣٠(ال) وبواقـع ( %) بــ١٥من أفراد العینة، فیما أجاب ( اً ) مهجر ١٦٢(
مـــن أفـــراد عینـــة ین ) مبحـــوث٨%) وبواقـــع (٤المرتبـــة األخیـــرة فكانـــت (أحیانـــًا) بنســـبة (

 البحث.
 

 التهجیر یؤدي إلى البطالة: -٤١
 التهجیر یؤدي إلى البطالةیبین ) ٤٣جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٩٥ ١٩٠ نعم
 ٢ ٤ ال

 ٣ ٦ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ مجموعال

% ٩٥درجـة الثقـة  ٢درجـة الحریـة  ٥.٩٩القیمة الجدولیـة  ٣٤٢.٣١القیمة المحسوبة 
) إلى أن التهجیر یؤدي إلـى البطالـة، ٤٢أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة من الجدول (

) مهجر أمـا الـذین أجـابوا (أحیانـًا) فجـاءوا ١٩٠%) من المبحوثین وبواقع (٩٥إذ أید (
مـن أفـراد العینـة، أمـا الـذین أجـابوا  ین) مبحـوث٦%) وبواقع (٣ثانیة وبنسبة (بالمرتبة ال

مــن المهجــرین مــن عینــة البحــث.  ین) مبحــوث٤%) وبواقــع (٢بـــ (ال) فكانــت نســبتهم (
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لذا فأننا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبـل فرضـیة البحـث التـي تقـول (هنـاك عالقـة بـین 
 التعبیر القسري والبطالة).

 
 ساعدات التي قدمت للمهجرین:نوع الم -٤٢

 ) یقیم نوع المساعدات للمهجرین٤٣جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٤٢ ٨٤ نعم
 ٥٥ ١١٠ ال

 ٣ ٦ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) تبــین لنــا أن المســاعدات التــي قــدمت للمهجــرین (قلیلــة) وقــد ٤٣مــن الجــدول (
فـي مـن أفـراد العینـة،  ین) مبحـوث١١٠وبواقـع (%) ٥٥احتلـت المرتبـة األولـى وبنسـبة (

ــــأتي (ال توجــــد) بنســــبة ( حــــین ــــي المرتبــــة ٨٤%) وبواقــــع (٤٢ت ــــًا، وجــــاءت ف ) مبحوث
 ) من أفراد العینة.٦%) وبواقع (٣األخیرة (جدیدة) بنسبة (

 
 دور المؤسسات الدینیة في دعم المهجرین: -٤٣

 رین) یبین دور المؤسسات الدینیة في دعم المهج٤٤جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٥٠ ١٠٠ ال توجد
 ٤٥ ٩٠ ضعیف

 ٥ ١٠ جید
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) حــــول دور المؤسســــات ٤٤أظهــــرت نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة مــــن الجــــدول (
الدینیــة تجــاه المهــاجرین وكانــت اإلجابــات تقــول (ال یوجــد) قــد احتلــت المرتبــة األولــى 

) مبحوثــــًا مــــن أفــــراد عینــــة البحــــث، فــــي حــــین احتلــــت ١٠٠%) وبواقــــع (٥٠وبنســــبة (
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) مبحوثــًا، أمــا المرتبــة ٩٠%) وبواقــع (٤٥إجابــات (ضــعیف) المرتبــة الثانیــة وبنســبة (
 ) مبحوثًا من أفراد عینة البحث.١٠%) وبواقع (٥األخیرة فكانت (جید) وبنسبة (

 
 الجهة التي لها دور في تقدیم المساعدات للمهجرین: -٤٤

 ) یبین الجهة التي لها دور في تقدیم المساعدات٤٥جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٣٠ ٦٠ الهالل األحمر
 ٦ ١٢ مؤسسات مجتمع مدني
 ١٢ ٢٤ وزارة الهجرة والمهجرین

 ٣٨ ٧٦ دور األفراد*
 ١٤ ٢٨ أخرى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
دور األفـــراد (أي أفـــراد  أن اذ ) نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة٤٥تبـــین مـــن الجـــدول (

معینــــین فــــي تقــــدیم المســــاعدات اإلنســــانیة للمهجــــرین) لهــــم النســــبة األكبــــر فــــي تقــــدیم 
%) مـــن أفـــراد عینـــة البحـــث، ثـــم یلیـــه ٣٨) مبحوثـــًا وبنســـبة (٧٦المســـاعدات وبواقـــع (

) مبحوثـــــًا، ثـــــم جـــــاءت (أخـــــرى) بنســـــبة ٦٠%) وبواقـــــع (٣٠الهــــالل األحمـــــر بنســـــبة (
حوثـــًا مـــن أفـــراد عینـــة البحـــث، أمـــا وزارة الهجـــرة والمهجـــرین ) مب٢٨%) وبواقـــع (١٤(
) مبحوثــًا، وجــاءت فــي المرتبــة األخیــرة مؤسســات ٢٤%) وبواقــع (١٢جــاءت بنســبة (ف

 ) من أفراد عینة البحث.١٢%) وبواقع (٦المجتمع المدني بنسبة (
 
 
 
 

 وما هي المساعدات التي تقدم للمهجرین:

 شخاص الذین یقدمون مساعدات خیریة للمهجرین دون اإلفصاح عن أسمائهم وعناوینهم.األ *
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 تي قدمت للمهجرین) یوضح نوع المساعدات ال٤٦جدول (
 النسبة المئویة % التكرار نوع المساعدة

 ٤٠ ٨٠ مساعدات غذائیة
 ١٣ ٢٦ مساعدات غیر غذائیة*

 ٢٢ ٤٤ هدیة رئیس الوزراء
 ٥ ١٠ رواتب من جمعیات
 ١٠ ٢٠ إعانات مالیة أخرى

 ١٠ ٢٠ ال توجد
 %١٠٠ ٢٠٠  المجموع

%) مــن ٤٠ثــًا وبنســبة () مبحو ٨٠أن ( تبــّین )،٤٦مــن الجــدول أعــاله جــدول (
أفراد عینة البحـث أجـابوا بــ (مسـاعدات غذائیـة)، أمـا المرتبـة الثانیـة فقـد جـاءت (هدیـة 

) مبحوثــًا مــن أفــراد عینــة البحــث، أمــا ٤٤%) وبواقــع (٢٢مــن رئــیس الــوزراء) بنســبة (
) ٢٦%) وبواقـــع (١٣المرتبـــة الثالثـــة فقـــد جـــاءت (مســـاعدات غیـــر غذائیـــة) وبنســـبة (

) ٢٠ا المرتبـة الرابعــة فقــد جـاءت (إعانــات مالیــة أخـرى، ال توجــد) وبواقــع (مبحوثـًا، أمــ
مبحوثـــًا لكـــل منهمـــا أمـــا المرتبـــة األخیـــرة فقـــد جـــاءت (رواتـــب مـــن جمعیـــات) وبنســـبة 

 من أفراد عینة البحث. ین) مبحوثا١٠%) وبواقع (٥(
 

 تحلیل البیانات الصحیة والنفسیة: -٢
 ت الصحیةللتهجیر آثار سلبیة على الخدما -٤٥

 ) یبین فیما إذا أدى التهجیر إلى آثار سلبیة على الخدمات الصحیة٤٧جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٧٠ ١٤٠ نعم
 ١٢ ٢٤ ال

 ١٨ ٣٦ أحیاناً 

 مساعدات غیر غذائیة، تشمل (أغطیة، مدافئ، ... الخ). *
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 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
%) مـــن أفـــراد عینـــة ٧٠) أن (٤٧مـــن نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة یبـــین الجـــدول (

ـــــ (نعــــ ــــار البحــــث أجــــابوا ب ــــى الخــــدمات الصــــحیة الیومیــــة  اً م) أن للتهجیــــر آث ســــلبیة عل
) مبحوثـــًا أمـــا إجابـــات (أحیانـــًا) فقـــد جـــاءت بالمرتبـــة ١٤٠وتـــدهورها، إذ بلـــغ عـــددهم (

) مبحوثًا من أفراد العینة، وجاءت بالمرتبـة األخیـرة ٣٦%) وبواقع (١٨الثانیة وبنسبة (
 من أفراد عینة البحث. )٢٤%) وبواقع (١٢إذ بلغت النسبة ( ،إجابات (ال)

 
 عدم قدرة األسرة على توفیر العنایة الطبیة: -٤٦

 ) عدم قدرة األسرة على توفیر العنایة الطبیة٤٨جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٩٠ ١٨٠ نعم
 ١٠ ٢٠ ال

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
) مبحوثـًا ١٨٠)، أن الدراسة المیدانیـة توصـلت إلـى أن (٤٨ن من الجدول (تبیّ 

مــن أفــراد العینــة یعــانون مــن عــدم قــدرة األســرة علــى تــوفر العنایــة الطبیــة لهــم، وبنســبة 
%) لهــم القــدرة علــى تــوفیر العنایــة ١٠) مبحوثــًا وبنســبة (٢٠( انّ  %)، فــي حــین٩٠(

الطبیــة، وذلــك یعنــي أن النســبة العظمــى مــن المهجــرین لیســت لهــم القــدرة علــى تــوفر 
 .العنایة الطبیة لعوائلهم

 
 تدهور الحاالت الصحیة وما هي األمراض: ىهل یؤدي التهجیر ال -٤٧

التهجیــر یــؤدي إلــى تــدهور الحــاالت الصــحیة كــان ) یبــین فیمــا إذا ٤٩جــدول (
 للمهجرین

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٩٠ ١٨٠ نعم
 ٩ ١٨ ال

 ١ ٢ أحیاناً 
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 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
ـــة  القیمـــة ٢٩٠.٦٧القیمـــة المحســـوبة  ـــة  ٥.٩٩الجدولی مســـتوى  ٢درجـــة الحری

%) مـــن أفـــراد عینـــة البحـــث ٩٠) أن (٤٩% قـــد تبـــین مـــن الجـــدول أعـــاله (٩٥الثقـــة 
) مبحوثـًا واحتلـت تلـك ١٨٠یعانون من تدهور الحاالت الصحیة بعد التهجیـر وبواقـع (

بــ  %) من أفراد العینـة فأجـابوا٩اإلجابات المرتبة األولى بین إجابات المبحوثین، أما (
(ال) أي أن التهجیـــر ال یـــؤدي إلـــى تـــدهور الحـــاالت الصـــحیة بـــین المهجـــرین وبواقـــع 

) مــن ٢%) وبواقــع (١) مبحوثــًا، أمــا إجابــات (أحیانــًا) بالمرتبــة األخیــرة وبنســبة (١٨(
أفراد عینة البحث. لذا فأننا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل فرضـیة البحـث التـي تقـول 

 لقسري وتدهور الحاالت الصحیة للمهجرین).(هناك عالقة بین التهجیر ا
 
 ) یبین األمراض التي تعرض لها المهجرون٥٠جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة

 ٣١ ٦٢ أمراض نفسیة
 ٢٠ ٤٠ سكر

 ١٥ ٣٠ ضغط
 ١٦ ٣٢ قرحة
 ٦ ١٢ قولون
 ١٢ ٢٤ أخرى

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
تـي تعـرض لهـا المهجـرین هـي ) أن األمـراض ال٥٠أتضح مـن الجـدول أعـاله (

) مبحوثـًا، أمـا الـذین ٦٢%) وبواقع (٣١أمراض مثل األمراض النفسیة كانت نسبتهم (
) مبحوثـــًا، أمـــا ٤٠%) وبواقـــع (٢٠تعرضـــوا إلـــى أمـــراض أخـــرى مثـــل الســـكر بنســـبة (

) مبحوثــــًا مــــن عینـــــة البحــــث، أمــــا قرحـــــة ٣٠%) وبواقـــــع (١٥الضــــغط كــــان بنســــبة (
) مبحوثــًا، وأمــراض أخــرى ١٢%) وبواقــع (٦ثــًا، وقولــون () مبحو ٣٢%) وبواقــع (١٦(

 ) مبحوثًا من أفراد عینة البحث.٢٤%) وبواقع (١٢كانت نسبتهم (
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 ترك التهجیر آثار نفسیة على أفراد األسرة: -٤٨
 ) یبین فیما إذا أدى التهجیر إلى آثار نفسیة٥١جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٩١ ١٨٢ نعم
 ٨ ١٦ ال

 ١ ٢ أحیاناً 
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ـــة  ٣٠٠.٧٨القیمـــة المحســـوبة  ـــة  ٥.٩٩القیمـــة الجدولی مســـتوى  ٢درجـــة الحری
%) مـــن مجمـــوع أفـــراد العینـــة وبواقـــع ٩١) أن (٥١% یتضـــح مـــن الجـــدول (٩٥الثقـــة 

نفســیة علــى العائلــة المهجــرة فــي حــین جــاءت  اً )، أجــابوا بــان التهجیــر تــرك آثــار ١٨٢(
%) وبواقـع ١%)، أما (أحیانـًا) فقـد جـاءت بنسـبة (٨) مبحوثًا وبنسبة (١٦((ال) بواقع 

نفسـیة علـى األسـرة  اً من أفراد العینة، من ذلك نستنتج بأن للتهجیـر آثـار  مبحوثین اثنین
 المهجرة.
 

 ما هي المنطقة التي هجرت منها: -٤٩
 ) یبین المنطقة التي هجر منها المبحوثین٥٢جدول (

 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ١٦ ٣٢ الشعلة
 ٨ ١٦ الغزالیة

 ٩ ١٨ الكاظمیة
 ٢١ ٤٢ أبو غریب

 ٣ ٦ الدورة
 ٧ ١٤ حي العامل
 ٤.٥ ٩ األعظمیة

 ٣.٥ ٧ الشعب



 ١٧٥ -      - تحلیل البیانات اإلحصائیة      الفصل السادس                     

 ٣.٥ ٧ في جمیلة
 ٣ ٦ الحریة

 ٣ ٦ العامریة
 ٨.٥ ١٧ حي العدل
 ٨ ١٦ الخضراء

 ٢ ٤ حي الجامعة
 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

) تم معرفة نسب المهجـرین مـن مختلـف أحیـاء وأقضـیة بغـداد ٥٢من الجدول (
. (أي نــزوح داخلــي) فقــد احتلــت بالمرتبــة األولــى (أبــو غریــب) وكــان نفســها إلــى بغــداد
%) من أفراد عینة البحث، أما المرتبـة الثانیـة كانـت ٢١) مبحوثًا وبنسبة (٤٢عددها (

أفـراد عینـة البحـث، أمـا %) مـن ١٦) مهجـرًا وبنسـبة (٣٢(حي الشعلة) وكان عددهم (
%)، أمـا المرتبـة الرابعـة ٩) مهجـرًا وبنسـبة (١٨(الكاظمیة) بواقـع ( فهي المرتبة الثالثة

%)، أمـا (الخضـراء والغزالیـة) فقـد ٨.٥وبنسبة ( اً ) مهجر ١٧فكان (حي العدل) بواقع (
) ١٤%) لكــــل منهمــــا. (حــــي العامــــل) بواقــــع (٨) مهجــــرًا وبنســــبة (١٦كــــان عــــددهم (

%) مـــن أفـــراد عینـــة البحـــث، أمـــا (الشـــعب وحـــي جمیلـــة) فقـــد كـــان ٧وبنســـبة (مهجـــرًا 
%)، أمــا (الحریــة والعامریــة) فقــد كــان ٣.٥لكــل منهمــا وبنســبة ( ین) مهجــر ٧عــددهم (
ي الجامعـــة) كـــان عـــددها %) وأخیـــرًا (حـــ٣لكـــل منهمـــا وبنســـبة (مهجـــرین ) ٦عـــددهم (

 %) من أفراد عینة البحث.٢وبنسبة ( ) مبحوثین٤(
 
 
 
 
 
 

 ما هي المقترحات لتطویر حالة المهجرین: -٥٠
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 ) یبین مقترحات المهجرین لتطویر أحوالهم٥٣جدول (*
 النسبة المئویة % التكرارات المقترحات

 ٢٠.٣٤ ٦٠ توفیر السكن
 ٦.٧٧ ٢٠ توفیر األمان

 ٢٣.٧٢ ٣٠ عودتهم إلى مساكنهم األصلیة
 ١١.٨٧ ٤٥ توفیر الماء والكهرباء

 ١٦.٩٤ ٥٠ توفیر فرص عمل
 ١٣.٥٦ ٤٠ توفیر العنایة الطبیة
 ٦.٧٧ ٢٠ إرجاع كل حقوقهم

 %١٠٠ ٢٩٥ المجموع
) ٦٠كانت إجابات المبحوثین حـول مقترحـاتهم لتطـویر أحـوالهم، حیـث أجـاب (

الـــذین  فقـــد جـــاء المرتبـــة الثانیـــة) مـــن أفـــراد العینـــة، أمـــا فـــي ٢٠.٣٤مبحوثـــًا وبنســـبة (
%)، أمـا الـذین اقترحـوا ١٦.٩٤) مبحوثـًا وبنسـبة (٥٠أجابوا توفیر فرص عمل بواقـع (

) مبحوثـــًا مـــن أفـــراد ٤٥%) وبواقـــع (١١.٨٧كانـــت نســـبتهم (فتـــوفیر المـــاء والكهربـــاء ب
) مبحوثـــًا وبنســـبة ٤٠كانـــت تـــوفیر العنایـــة الطبیـــة بواقـــع (فالعینـــة، أمـــا المرتبـــة الثالثـــة 

لــى مسـاكنهم األصــلیة ) مـن أفـراد العینــة، فـي حــین أجـاب المبحــوثین للعـودة إ١٣.٥٦(
إرجــــاع كــــل -كانـــت (تــــوفیر األمــــانف%) أمــــا األخیــــرة ٢٣.٧٢) مبحوثـــًا وبنســــبة (٣٠(

%) مبحوثــًا مــن ٦.٧٧) مبحوثــًا وبنســبة (٢٠حقــوقهم) للمبحــوثین الــذین كــان عــددهم (
 أفراد عینة البحث.

 
 
 
 

 دول أخرى:من عراقي أم  أهو سلوك التهجیر  -٥١

 للمبحوث أكثر من إجابة. *
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 عراقي أم أجنبي أهو لوك التهجیر) یبین فیما إذا كان س٥٤جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٨٦ ١٧٢ أجنبي
 ١٤ ٢٨ عراقي

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
أهــو ) الخــاص بــآراء المبحــوثین حــول ســلوك التهجیــر ٥٤نالحــظ مــن الجــدول (

%) ٨٦) من أفراد عینة البحث وبنسـبة (١٧٢عراقي أم حدث بدوافع خارجیة، أجاب (
التهجیــر ســلوك أجنبــي مــن خــارج الــبالد، أمــا الــذین أجــابوا ســلوك التهجیــر أن ســلوك 

%) مـن أفـراد العینـة، وتـدل النتـائج أعـاله أن سـلوك ١٤) مبحوثـًا وبنسـبة (٢٨عراقي (
 وفق أجندات خارجیة.على التهجیر، هو سلوك أجنبي حدث 

 
 إذا تعرضت لمشكلة في منطقتك إلى من تلجأ: -٥٢

 تعرض لمشكلة ما ین یلجأ المهجر اذا) یبین إلى أ٥٥جدول (
 النسبة المئویة % التكرارات اإلجابة
 ٢٣.٣٥ ٩٢ العشیرة
 ٧ ١٤ الجیران
 ١٣ ٢٦ الشرطة

 ١٨ ٣٦ المجلس البلدي
 ١٦ ٣٢ الجیش

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
) ومن خالل الدراسة المیدانیة أن المهجـرین إذا تعرضـوا ٥٥تبین من الجدول (

) مبحوثـــًا ٩٢هم یلجـــأون بالمرتبـــة األولـــى إلـــى العشـــیرة بواقـــع (إلـــى مشـــكلة فـــي منطقـــت
%) من أفراد عینة البحـث. أمـا المرتبـة الثانیـة فقـد یلجـأ إلـى المجلـس ٢٣.٣٥وبنسبة (

%)، أما المرتبة الثالثة فقد كانت ألفـراد العینـة ١٨) مبحوثًا وبنسبة (٣٦البلدي بواقع (
%) من أفراد عینـة البحـث، ١٦ًا وبنسبة () مبحوث٣٢الذین یلجأون إلى الجیش بواقع (

) مبحوثـًا مـن أفـراد العینـة ٢٦أما المرتبة الرابعة فقد كـانوا یلجـأون إلـى الشـرطة بواقـع (
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%)، أمــا المرتبــة األخیــرة فقــد كانــت للــذین یلجــأون إلــى الجیــران فقــد كــانوا ١٣وبنســبة (
 %) من أفراد عینة البحث.٧) مبحوثًا وبنسبة (١٤بواقع (

 



 ١٧٩ -      -  الفصل السابع                          مناقشة فرضیات الدراسة 

 الفصل السابع
 مناقشة نتائج الدراسة وفرضياتها 

 واستنتاجاتها وتوصياتها
 

 المبحث األول: مناقشة فرضیات الدراسة.
 المبحث الثاني: مناقشة نتائج الدراسة.

 المبحث الثالث: االستنتاجات والتوصیات والمقترحات.
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 المبحث األول
 مناقشة فرضیات الدراسة:
وآثــار عدیــدة ومتغیــرات اجتماعیــة واقتصــادیة وصــحیة  التتــرك التهجیــر مشــك

 على العائلة العراقیة المهجرة.السیما ونفسیة أثرت على المجتمع العراقي و 
یــــة تــــرك التــــي تضــــمنت كیفراســــة المیدانیــــة فرضــــیات الدراســــة، وقــــد أیــــدت الد

علــى العوائـــل المهجــرة مــن خـــالل تــردي المســـتوى  التهجیــر القســري أغلـــب المشــكالت
تعلیمي ألبناء المهجـرین وازدیـاد حـاالت البطالـة وانتشـار حـاالت الجریمـة واالنحـراف ال

 وتدهور األحوال الصحیة للمهجرین وكذلك اآلثار النفسیة ألفراد العوائل المهجرة.
وأمـــا الفرضـــیات التـــي تمـــت مناقشـــتها فـــي ضـــوء مـــا حصـــلنا علیـــه مـــن بیانـــات 

حوثین من خـالل األسـئلة التـي احتـوت ومعلومات عن مجتمع الدراسة من إجابات المب
 -علیها االستمارة االستبیانیة، وسیتم مناقشة الفرضیات كاآلتي:

 
 -الفرضیة األولى:

(هنــاك عالقــة بــین التهجیــر القســري وتــردي المســتوى التعلیمــي ألبنــاء العوائــل 
 المهجرة):

 ى%) تــرد٨٦) مبحوثــًا وبنســبة (١٧٢تشــیر نتــائج الدراســة المیدانیــة إلــى أن (
%) ال توجـد آثـار ٨) مبحوثـًا وبنسـبة (١٦المستوى التعلیمي ألبنائهم في حـین أجـاب (

) مبحوثـــًا ١٢ســـلبیة علـــى تـــردي مســـتوى أبنـــائهم، أمـــا الـــذین أجـــابوا بــــ (أحیانـــًا) فكـــان (
 %).٦وبنسبة (

) حیث ثبـت أن ٢ولمعرفة الفرق المعنوي تم إخضاع هذه الفرضیة الختبار (كا
) عنــد مســتوى ٥.٩٩وهــي أكبــر مــن القیمــة الجدولیــة (، ) ٢٤٩.٩٨القیمــة المحســوبة (

%)، لـذا فأننـا نـرفض الفرضـیة ٩٥) ودرجـة الثقـة (٢ودرجـة الحریـة (، ) ٠.٠٥داللـة (
عي عدم وجود عالقة بین التهجیر القسـري وتـردي المسـتوى التعلیمـي الصفریة التي تدّ 

قـة بـین التهجیـر القسـري ألبناء المهجرین، ونقـل فرضـیة البحـث التـي تقـول (وجـود عال
 وتردي المستوى التعلیمي ألبناء العوائل المهجرة).
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 -الفرضیة الثانیة:
 (هناك عالقة بین التهجیر القسري وانتشار نسبة االنحراف والجریمة):

%) مــــن ٦٠) مبحوثــــًا وبنســــبة (١٢٠تشــــیر نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة إلــــى أن (
%) ٤٠) مبحوثــًا وبنســبة (٨٠أجــابوا بـــ (ال) (عینــة البحــث أجــابوا بـــ (نعــم)، أمــا الــذین 

 ال یؤیدون ذلك.
 أن) حیث ثبـت ٢ولمعرفة الفرق المعنوي تم إخضاع هذه الفرضیة الختبار (كا

) عنـــد مســـتوى ٣.٨٤) وهـــي أكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة (٨القیمـــة المحســـوبة (
نــرفض الفرضـــیة %)، لـــذا فأننــا ٩٥) ودرجــة الثقــة (١) ودرجــة الحریـــة (٠.٠٥داللــة (

الصفریة التـي تـدعي عـدم وجـود عالقـة بـین التهجیـر القسـري وانتشـار نسـبة االنحـراف 
والجریمــــة، ونقبــــل فرضــــیة الدراســــة التــــي تقــــول (هنــــاك عالقــــة بــــین التهجیــــر القســــري 

 وانتشار نسبة االنحراف والجریمة).
 

 -الفرضیة الثالثة:
 لدى أفراد العوائل المهجرة): (هناك عالقة بین التهجیر القسري واآلثار النفسیة

%) یؤیــدون ٩١) مبحوثـًا وبنسـبة (١٨٢تشـیر نتـائج الدراسـة المیدانیـة إلـى أن (
ـــذین أجـــابوا بــــ (ال)  فـــي حـــین انیة، آثـــار نفســـوجـــود  ) مبحوثـــًا وبنســـبة ١٦(_ واكـــانال

%) ولمعرفـــة ١وبنســـبة ( ) ٢یانـــًا) فقـــد كـــان عـــددهم (%) أمـــا الـــذین أجـــابوا بــــ ( أح٨(
) حیــــث ثبــــت أن القیمـــــة ٢لمعنــــوي تــــم إخضــــاع هــــذه الفرضــــیة الختبــــار (كــــاالفــــرق ا

) عنــد مســتوى ٥.٩٩) وهــي أكبــر مــن القیمــة الجدولیــة البالغــة (٣٠٠.٧٨المحســوبة (
%)، لـــذا فأننــا نــرفض الفرضـــیة ٩٥) ودرجــة الثقــة (٢) ودرجــة الحریـــة (٠.٠٥داللــة (

واآلثار النفسـیة لـدى أفـراد الصفریة التي تدعي بعدم وجود عالقة بین التهجیر القسري 
العوائل المهجرة، ونقبل فرضیة الدراسة التي تقـول (توجـد عالمـة بـین التهجیـر القسـري 

 واآلثار النفسیة لدى أفراد العوائل المهجرة)
 

 -الفرضیة الرابعة:
 (هناك عالقة بین التهجیر القسري وتدهور الحاالت الصحیة للمهجرین):
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%) یؤیــدون ٩٠) مبحوثـًا وبنسـبة (١٨٠یـة إلـى أن (تشـیر نتـائج الدراسـة المیدان
أن التهجیــر یــؤدي إلــى تــدهور الحــاالت الصــحیة بــین المهجــرین، أمــا الــذین أجــابوا بـــ 

) ٢%)، أمــا الــذین أجــابوا (أحیانــًا) فكــان (٩) مبحوثــًا وبنســبة (١٨(ال) فكــان عــددهم (
 %).١وبنسبة (

) حیث ثبـت أن ٢تبار (كاولمعرفة الفرق المعنوي تم إخضاع هذه الفرضیة الخ
) عنـــد مســـتوى ٥.٩٩) وهـــي أكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة (٢٩٠.٦٧القیمـــة المحســـوبة (

%)، لـــذا فأننــا تــرفض الفرضـــیة ٩٥) ودرجــة الثقــة (٢) ودرجــة الحریـــة (٠.٠٥داللــة (
الصــــفریة (التــــي تــــدعي بعــــدم وجــــود عالقــــة بــــین التهجیــــر القســــري وتــــدهور الحــــاالت 

ـــر الصـــحیة للمهجـــرین) ونقبـــل  فرضـــیة الدراســـة التـــي تقـــول (توجـــد عالقـــة بـــین التهجی
 القسري وتدهور الحاالت الصحیة للمهجرین).

 
 -الفرضیة الخامسة:

 (هناك عالقة بین التهجیر القسري والبطالة):
%) أیـــدوا ٩٥) مبحوثـــًا وبنســـبة (١٩٠تشـــیر نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة إلـــى أن (

%)، أمــا ٢) وبنســبة (٤ال) فكــان عــددهم (صــحة هــذه الفرضــیة، أمــا الــذین أجــابوا بـــ (
 %).٣وبنسبة ( مبحوثین) ٦الذین أجابوا (أحیانًا) فقد بلغ عددهم (

) حیث ثبـت أن ٢ولمعرفة الفرق المعنوي تم إخضاع هذه الفرضیة الختبار (كا
) عنـــد ٥.٩٩) وهـــي أكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة (٣٤٢.٣١القیمـــة المحســـوبة (

نـــرفض %)، لـــذا فأننـــا ٩٥) ودرجـــة الثقـــة (٢ودرجـــة الحریـــة ( )٠.٠٥مســـتوى داللـــة (
عـدم وجـود عالقـة بـین التهجیـر القسـري والبطالـة ونقبـل الفرضیة الصـفریة التـي تـدعي 

 فرضیة الدراسة التي تقول (هناك عالقة بین التهجیر القسري والبطالة).
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 المبحث الثاني
 مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة

 -یانات األولیة:مناقشة الب -أوالً 
أظهرت الدراسـة أن أعلـى نسـبة مـن أعمـال المهجـرین كانـت فـي الفئـة مـا بـین  -١

) بالمرتبــة الثانیــة ٤٠-٣٦%) فــي حـین تــأتي الفئـة (٢٥) إذ بلغـت (٣٠-٢٦(
 %) وهذا یدل على أن أغلب المهجرین هم من الشباب.١٨وبنسبة (

%) ٨٦بتهم (أظهــرت الدراســة أن أغلــب المهجــرین هــم مــن الــذكور وبلغــت نســ -٢
 وهذه شریحة كبیرة من الذكور المهجرین.

%) وهــذه تعنــي أن نســبة األرامــل فــي المجتمــع كبیــرة ٣٥بلغــت نســبة األرامــل ( -٣
بســـــبب األحـــــداث األخیـــــرة التـــــي طـــــرأت علـــــى المجتمـــــع، ونســـــبة المتـــــزوجین 

)٣٠.(% 

 فـي معـدالت الـدخل لـدى األسـر المهجـرة اً كبیر  اً أظهرت نتائج الدراسة انخفاض -٤
فـــأكثر) وكانـــت  ٧٠٠أن أعلـــى نســـبة للـــدخل قبـــل التهجیـــر كانـــت للفئـــة ( إذ ،

%) وهـــذا ١٣.٥فـــي حـــین انخفضـــت بعـــد التهجیـــر إلـــى (، %) ٢٦.٥بنســـبة (
یعنـــي تـــردي المســـتوى المعاشـــي لألســـر المهجـــرة وارتفـــاع نســـبة البطالـــة وفقـــر 

 األسر مادیًا بعد التهجیر.

ن المهجــرین هــم الــذین مــرت أثبتــت نتــائج الدراســة المیدانیــة أن أعلــى نســبة مــ -٥
%) أمـــا أقـــل نســـبة فقـــد ٤٥إذ بلغـــت نســـبتهم ( ، علـــیهم مـــدة (خمـــس ســـنوات)

%) ٥مــدة (ثــالث ســنوات) وكانــت نســبتهم ( الــذین مــّرت علــیهم  حصــل علیهــا
 وهذا یدل على أن أعلى نسبة للتهجیر حدث بعد أحداث سامراء بنسبة كبیرة.

ســــبة مــــن المهجــــرین هــــم ضــــمن أظهــــرت نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة أن أعلــــى ن -٦
ضـــمن مراحـــل اإلعدادیـــة والمتوســـطة والبكـــالوریوس فـــي األســـر المبحوثـــة یقـــع 

%) لكــل مــن المتوســطة والبكــالوریوس، وهــذا ١٤%) لإلعدادیــة (١٩وبمعــدل (
 یدل على أن أغلب المهجرین هم من المتعلمین.
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بلغــت  أظهــرت نتــائج الدراســة المیدانیــة أن أغلــب المهجــرین هــم مــن الكســبة إذ -٧
%) ویالحــظ ارتفــاع نســبة العــاطلین عــن العمــل إذ ازدادت بنســبة ٢٤نســبتهم (

%) بعـد التهجیـر، ٢١%) قبـل التهجیـر ارتفعـت إلـى (٢كبیرة فبعـد أن كانـت (
ویالحـــظ أیضـــًا انخفـــاض نســـبة الطـــالب والمـــوظفین بعـــد التهجیـــر فـــالموظفین 

 ى%) إلــــ١٨%) والطــــالب مــــن (١٩%) إلــــى (٢٨انخفضــــت نســــبتهم مــــن (_
كثیــر مــن المــوظفین والطــالب لوظــائفهم ودراســتهم %) وهــذا یعنــي فقــدان ١٥(

 بعد التهجیر.

أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة إلى أن قرار التهجیر كان بتأثیر الوالدین أكثـر  -٨
%) مقابـــل تـــأثیر ٢٨ممـــا هـــو قـــرار فـــردي إذ أن نســـبة القـــرار الفـــردي كانـــت (

 %).٣٦الوالدین (

%) مـن المبحـوثین ال یعـودون إلـى ٥٦لمیدانیـة إلـى أن (أثبتت نتائج الدراسـة ا -٩
%) ال یعلمــــون عــــودتهم مــــن ٣٠دیــــارهم حــــال زوال أســــباب التهجیــــر مقابــــل (

 عدمه.

%) مــــن أفــــراد العینــــة هــــم یســــكنون فــــي ٣٦أثبتــــت نتــــائج الدراســــة أن ( -١٠
ـــة مقابـــل ( ـــات حكومی %) یملكـــون دور، وهـــذا یـــدل ١٨%) تجـــاوز و (٣٥بنای
 ال یملكون دور سكن لهم فقدوها بعد التهجیر. على أن أغلب المهجرین

 
 -مناقشة أسباب التهجیر والبیانات االجتماعیة والدیمغرافیة: -ثانیاً 

قد احتل أعلى مرتبة في نسب أسـباب  اً مباشر  اً أظهرت نتائج الدراسة أن تهدید -١
%) ٢٠.٢٨%) یلیــه الشــعور بعــدم األمــان وبنســبة (٢٤.٥٢التهجیــر إذا بلــغ (

%) ونســتنتج مــن ذلــك أن ٤.٧١اقتصــادیة وبنســبة ( اً انــت ظروفــوأقــل نســبة ك
 النسب األعلى في التهجیر كان هو التهدید المباشر.

%) یؤیـدون أن للتهجیـر ٩٥أثبتت نتائج الدراسة أن أغلب المبحوثین وبنسبة ( -٢
ناجمــة عــن تغیــر محــل إقامــة أســر المهجــرین وأن النســبة األعلــى  ســلبیةً  اً آثــار 

حوثین ترى أن صعوبة التكیف مـع البیئـة هـو األثـر السـلبي من بین هؤالء المب
%) ٤٣%)، یلیه فقدان العقار والممتلكـات وبنسـبة (٦٠األهم إذا احتل نسبة (
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وهــذا یعنــي أن أغلــب المهجــرین یجــدون صــعوبة كبیــرة فــي التكیــف مــع البیئــة 
 الجدیدة.

ى التعلیمــي المســتو  فــيأظهـرت نتــائج الدراســة المیدانیــة بــأن التهجیـر أثــر ســلبًا  -٣
 %) من المبحوثین أیدوا ذلك.٨٦للمهجرین وألبنائهم إذ أن نسبة (

انخفــاض نســبة اإلنجــاب عنــد  فــيأكــدت نتــائج الدراســة المیدانیــة أثــر التهجیــر  -٤
 %) من المبحوثین.٧٦العوائل المهجرة وبنسبة (

أظهــــرت نتــــائج الدراســــة المعوقــــات التــــي تمنــــع المهجــــرین مــــن وصــــولهم إلــــى  -٥
 %) من أفراد عینة البحث.٩٢ونسبة ( سكنهم القدیم

أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة المعوقات التـي تمنـع المهجـرین مـن الوصـول  -٦
%) صـعوبة الوصـول، أمـا الخـوف ٣٦إلى سكنهم القـدیم وكانـت أعلـى نسـبة (

 %) من أفراد عینة البحث.٣٥من القتل في المرتبة الثانیة وبنسبة (

 
 -البیانات االجتماعیة: -ثالثاً 

بـــین المهجـــرین وســـكنهم  لمیدانیـــة  أن هنـــاك تواصـــالً أظهـــرت نتـــائج الدراســـة ا -١
%) من المبحوثین وكان نوع التواصل األكثر نسـبة هـو ٤١القدیم إذ أید ذلك (

 %).٥٨.٤٤الزیارات أو الرسائل التي بلغت (
ـــر قـــد أدى إلـــى إضـــعاف العالقـــات  -٢ أثبتـــت نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة أن التهجی

 %).٦٦بین أفراد األسرة المهجرة إذ بلغت النسبة (االجتماعیة 

ـــــدون ضـــــعف ٦٣أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى أن ( -٣ %) مـــــن المبحـــــوثین یؤی
%) معارضـــــین و ٢٥الســـــیطرة علـــــى ســـــلوك األبنـــــاء بعـــــد التهجیـــــر مقابـــــل (

 %) یرون أن التهجیر أحیانًا یؤدي إلى ضعف السیطرة على األبناء.١٢(

%) مــــن المبحــــوثین یــــرون أن ٥٧إلــــى أن ( أظهــــرت نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة -٤
 التهجیر ال یؤدي إلى ضعف التمسك بالعادات والتقالید االجتماعیة.

%) مـــن المبحـــوثین ال یؤیـــدون ٥٥أظهـــرت نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة إلـــى أن ( -٥
 ضعف االلتزام الدیني بعد التهجیر.
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ـــائج الدراســـة -٦ ـــؤد أثبتـــت نت ـــر ی ـــب المبحـــوثین یعتقـــدون أن التهجی ي إلـــى أن أغل
 %).٧٠ضعف االنتماء القومي وتركیز االنتماء الطائفي إذ كانت نسبتهم (

ـــب المبحـــوثین وبنســـبة ( إن -٧ %) یـــرون أن التهجیـــر یـــؤدي إلـــى ظهـــور ٦٠أغل
 %) مــن ظهــور هــذه الحــاالت كــان٤٤.٥٦ن (احــاالت االنحــراف والجریمــة، و 

 بسبب تفشي البطالة بین المهجرین.

%) مــن إجابــات ٧٩أدى التهجیــر إلــى عــزوف الشــباب عــن الــزواج وبنســبة ( -٨
 المبحوثین.

أظهــرت نتــائج الدراســة تــدخل األهــل واألقــارب بالشــؤون الخاصــة لألســرة بعــد  -٩
 %) من المبحوثین.٦٦التهجیر حیث أید ذلك (

ــــدة بعــــد ٥٨أیــــد ( -١٠ ــــات اجتماعیــــة جدی ــــام عالق ــــة البحــــث قی %) مــــن عین
 التهجیر.

 
 -ة البیانات االقتصادیة والصحیة والنفسیة:مناقش -رابعاً 

%) مـن المبحـوثین یؤیـدون أن التهجیـر ٨٠أثبتت نتائج الدراسـة المیدانیـة أن ( -١
 أدى إلى انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة.

%) مــــن المبحــــوثین أن حــــاالت الصــــرف المــــادي قــــد ازدادت بعــــد ٨١یــــرى ( -٢
 التهجیر.

 ؤدي إلى البطالة.%) من عینة البحث أن التهجیر ی٩٥أید ( -٣

أظهــرت نتــائج الدراســة المیدانیــة أن المســاعدات التــي قــدمت للمهجــرین قلیلــة  -٤
%) بأنهـا ال توجـد مسـاعدات وأن ٤٢%) مـن المبحـوثین، ویـرى (٥٥وبنسـبة (

%) ثـــم یلیـــه ٣٨%)، وقـــد احتلـــت دور األفـــراد (٣الـــذین یرونهـــا جیـــدة بنســـبة (
ة المهجــــرین والمهــــاجرین %) ثــــم وزار ٣٠جمعیــــات الهــــالل األحمــــر وبنســــبة (

 %).١٢وبنسبة (

%) ضـعیف ٤٥%) مقابل (٥٠أما دور المؤسسات الدینیة فقد كانت نسبتها ( -٥
 %).٥والذین یرونها حقیقة كانت (
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%) من المبحوثین وجود آثار سلبیة للتهجیر علـى الخـدمات الصـحیة ٧٠أید ( -٦
 وتدهورها.

ین عدم قدرة األسـرة مـن %) من المبحوث٩٠أثبتت نتائج الدراسة المیدانیة أن ( -٧
 توفیر العنایة الطبیة ألبنائها بعد التهجیر.

%) مـن المبحـوثین ٩١ازدادت اآلثار النفسیة في األسر المهجـرة إذ أیـد ذلـك ( -٨
 كما أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة.

%) جــاءت بالمرتبــة األولــى ٢١غریــب وبنســبة ( اأظهــرت نتــائج الدراســة أن أبــ -٩
 %) وهكذا بقیة المناطق في بغداد.٢١ة (ثم تلیها الشعلة وبنسب

أثبتت نتـائج الدراسـة المیدانیـة إلـى أن مقترحـات المهجـرین التـي جـاءت  -١٠
 %) لتوفیر السكن لهم ولعوائلهم المهجرة.٢٠.٣٤بالمرتبة األولى وبنسبة (

تبــین مــن الدراســـة المیدانیــة أن التهجیـــر یحــدث بســـبب اجنــدات أجنبیـــة  -١١
 %) من المبحوثین.٨٦ذلك (أكثر مما هو عراقي حیث أید 

%) مــن المبحــوثین یلجــأون إلــى ٢٣.٣٥أثبتــت نتــائج الدراســة وبنســبة ( -١٢
 العشیرة حال تعرضهم ألي مشكلة أكثر من أي جهة أخرى.
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 املبحث الثالث 
 

 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات 
 

 االستنتاجات : -أوال :
 

نتاجات التـــي أبـــدت معظمهـــا الفـــروض لقـــد خلصـــت الدراســـة الـــى مجموعـــة مـــن االســـت
الخاصة بالدراسة كما إنها أكـدت مـا توصـلت الیـه معظـم الدراسـات السـابقة فـي مجـال 

 برز هذه االستنتاجات على النحو اآلتي :أالهجرة والمهجرین ویمكن إجمال 
 
لقــد لعبــت عوامــل الطــرد الــدور األكبــر فــي تزایــد عملیــة النــزوح بشــكل فــاق الــدور  -١

 من عوامل الجذب .المتأني 
الـــى الـــدول المجـــاورة الطـــابع  أویغلـــب علـــى النـــزوح مـــن بغـــداد الـــى المحافظـــات  -٢

 األكادیمي فمعظم المهجرین هم من الموظفین . أوالعسكري  أوالوظیفي 
-٢٠(   ان معظم المهجرین هم عوائل مـن الـذكور واإلنـاث ومـن الفئـات العمریـة -٣

%) وهــي نســبة تقــع ١٤%) ، امــا اإلنــاث ( ٨٦) ســنة حیــث بلغــت نســبة الــذكور (٢٩
ضـــمن اإلطـــار العـــام الـــذي توصـــلت الیـــه دراســـتنا الحالیـــة والتـــي تناولـــت موضـــوع فـــي 

 الهجرة .
تعرضـــت عوائـــل المهجـــرین الـــى أخطـــار وخســـائر ویتضـــح ذلـــك مـــن أفـــراد العینـــة  -٤

ــــى ٤٣بــــالمجتمع األصــــلي ( ــــذي ال توجــــد فیــــه أي جهــــة تعمــــل عل %) ،فــــي الوقــــت ال
عن تلك الخسائر من جراء النكبات وعـدم االكتفـاء بالتعویضـات الشـكلیة او تعویضهم 

 اللجان الحكومیة التي زارت مواقع المهجرین .
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ســـــاعدت بعـــــض التســـــهیالت التـــــي وعـــــدت بهـــــا الجهـــــات الحكومیـــــة مثـــــل األمـــــن  -٥
واالستقرار والتعویضـات المادیـة ورجـوع بعـض العوائـل ولكـن سـرعان مـا تعرضـت إلـى 

 المخاطر .
إن لتأمین العمل دورا مهما في عودة العوائل المهجرة نوعا ما وان نسبة الذین  -٦

) مبحوثا من أفراد عینة ٥٠%) وبواقع (١٦،٩٤اقترحوا توفیر فرص عمل كانت (
 البحث .

ن غالبیة العوائل المهجرة قد تملكوا واشتروا شققا وتوفر لهم فرصة أالدراسة  تنبیّ  -٧
 واستقروا فیها . عمل في البلدان المجاورة

ن الطلب على األمن واالستقرار والعمل وصعوبة المواصالت أأبانت الدراسة  -٨
 وارتفاع األسعار یشكل عائق في عودة العوائل إلى مناطق سكناها األصلیة .

%) من أفراد العینة المهجرة یفضلون عدم العودة ثانیا ٥٦أعربت الدراسة عن ( -٩
 هذا األمر عاق ویعیق جهود السلطة في رجوعهم .حتى ولو وفرت االمتیازات و 

یؤكد هذا األمر عجز المؤسسات ووزارة الهجرة والمهجرین وحقوق اإلنسان عن  -١٠
حل هذه المشكلة المستعصیة التي هي بحاجة الى إعادة النظر في سیاسة دور 

 الوسطاء من الموظفین والسفارات خارج العراق .
 اإلعدادين بمستویات تعلیمیة منها المستوى معظم المهجرین یتمتعو  إن -١١

هجرة من غیرهم كلما زاد التعلیم  أكثرالمتعلمین هم  أنبمعنى  واألكادیميوالجامعي 
 للفرد كلما زادت مداركه ومتطلباته وبالتالي زادت رغبة بالهجرة .

الدراسة اللثام عن معظم المهجرین بانهم یحصلون على دخول متدنیة  أماطت -١٢
لسد  األخرى اإلعمالمما جعلهم یمارسون بعض  ألف) ٣٠٠٠٠٠-٢٠٠٠٠٠(بین 

 المتطلبات المعیشیة .
وجد ان هناك نسبة ال یستهان بها من التجار والمالكین الذین نقلوا اموالهم  -١٣

 وشغلوها في بنوك تلك البلدان المجاورة .
مــع الحیــاة ان المهجــرین عــانوا مــن مشــكالت عــدم التكیــف  عــناســفرت الدراســة  -١٤

العینـــة المهـــاجرة قـــد غیـــروا مكـــان ســـكناهم  أفـــراد%) مـــن ٦٠نســـبة ( أنالجدیـــدة بـــدلیل 
  اكثر من مرة .
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%) مـــن العوائـــل المهجـــرة مـــا یزالـــون علـــى صـــلة ٩٢الدراســـة علـــى ان ( أفـــرزت -١٥
 یؤیدون عمل المرأة خارج المنزل  %) من العوائل المهجرة ال٤٥دائمة مع اهالیهم و (

فهــي خســارة  مــن ثــمجیــر معنــاه هــدر للثــروة البشــریة التــي تملكهــا الــبالد و الته إن -١٦
لعملیـة النمـو  األسـاسفي العنصر البشري المدرب والمتكیف مع محیطه والـذي یعتبـر 

االقتصادي وخصوصا اصحاب الثروات والتجـار وان هجـرة القـوى البشـریة مـن وطنهـا 
 لدان االخرى .الى الخارج هي عملیة استثمار وتوظیف الطاقات للب

زمنیـة  مدةعاش طوال  ألنه لإلنسانافق  أضیقالتحركات البشریة وانتقالها هي  -١٧
منتزعـا مـن جـذوره وعـاش محصـورا  وأصـبحمع بني وطنـه فـاذا هـاجر عـد مـن الغربـاء 

وقدرتـه علـى  اآلخرینفي دائرته الضیقة ویحتاج الى وقت طویل لیبرهن على ثقته مع 
 هم .العیش مع الذین ال یعرف

مــن المشـكالت النفسـیة واالجتماعیـة واالقتصــادیة  اً كثیـر واجهـت العوائـل المهجـرة  -١٨
هـذه المشـكالت التـي تـرتبط بعـدم  أهـمولعل مـن  األولىوالصحیة ال سیما في المراحل 

تكــیفهم مــع المجتمــع الجدیــد فــي العــادات والتقالیــد والقــیم التــي یحملهــا المهجــرین معهــم 
 لمعاییر السلوكیة في المجتمع الجدید .    تختلف الى حد ما عن ا

  
 
 
 
 
 
 
 

 التوصیات    -ثانیا :
 
 ضرورة االهتمام برجوع العوائل المهجرة الى محلها االصلي وتزویدها  -١
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 بما فیها االمن واالستقرار والسكن  اال ساسیة كافة الخدماتب
جـل تاسـیس أثقـة مـن العوائل والتعامل معهـا العـادة ال ذهاعادة النظر في اشراك ه -٢

 منظمات المجتمع المدني بما لدیها من طاقات وامكانیات
العمـل مـن اجــل التعـرف علــى مشـكالت العوائــل المهجـرة ووضــع الحلـول والخطــط  -٣

 إمكانیاتهاالتي تساعد على تشجیع استثمار 
صــندوق وطنــي دائــم للتعــویض عــن الخســائر التــي لحقــت بالعوائــل  أقامــةضــرورة  -٤

 المهجرة
العوائـــل المهجـــرة مـــن اجـــل زیـــادة دخـــولهم  ألبنـــاءالعمــل علـــى تـــوفیر فـــرص عمـــل  -٥

 المعاشیة  أحوالهموالعمل على تحسین  األسریة
فیــف مســاعدة  المهجــرین علــى ســرعة االنــدماج والتكیــف مــع الحیــاة الجدیــدة للتخ -٦

الناجمـــة عـــن شـــدة التبـــاین  األخـــرىاالجتماعیـــة  تكالمـــن حـــدة الجـــرائم والعنـــف والمشـــ
ـــك عـــن طریـــق  ـــدة وذل ـــاة الجدی والبـــاحثین  األخصـــائیینواالخـــتالف التـــي فرضـــتها الحی

 االجتماعیین
الصحي والضمان االجتماعي بهدف تشجیعهم  إشراك العوائل المهجرة بالتأمین -٧

 ع الثقة والرغبة من اجل ضمان المستقبل ر على االستقرار وابعاد الخوف عنهم وز 
صة التیار الكهربائي والماء كخطوة تساعدهم على توفیر الخدمات الضروریة وخا -٨

 منتظم  لالتغلب على الصعوبات وبشك
 وبأسعارعلى الجهات المسؤولة فتح الجمعیات الخیریة للعوائل المهجرة للتسوق  -٩

 تكالن اجل مساعدتها في التغلب على مشمنخفضة وامدادها بالقروض المیسرة م
 الغالء .

 أحیاءبناء المستوصفات الصحیة القریبة من  على وزارة الصحة ضرورة -١٠
 وأمراض واإلسهالالمنتشرة بینهم مثل التیفوئید  اإلمراضالمهجرین للقضاء على 

 . األطفال
سجالت  نقلتوصیه الى وزارة التربیة تعاني العوائل المهجرة من صعوبة  -١١

سرب االبناء ابنائهم المدرسیة من المناطق التي هجروا منها . مما ادى ذلك الى ت
 من المدارس .
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الى دائرة الهجرة والمهجرین في بغداد هناك تالعب كبیر في رواتب ومنح  -١٢
المهجرین وهناك العدید من العوائل لم تستلم اال القلیل من هذه المنح والرواتب . 

 التموینیة وبطاقة الهجرة . البطاقة المهجرین لدیهم  أنعلما 
لیة في استقطاب العوائل و والمرأة تقع المسؤ  اإلنسان على وزارة الهجرة وحقوق -١٣

 المشاریع الصغیرة لزیادة دخولها . إقامةالمهجرة ومساعدتها في 
توصي الباحثة بأجراء المزید من الدراسات المیدانیة عن العوائل المهجرة  -١٤

 والوقوف على حقیقة المشكالت التي یعانون منها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -قترحات :ثالثا : الم
 
هنـاك قـوى سیاسـیة  أندائمیـة علمـا  أوالعوائل المهجرة اجباریا قد تكون مؤقتة  إن -١

النظــر فــي سیاســیة التهجیــر والعمــل علــى  إعــادةتخطــط وتــنظم لهــذه العملیــة . نقتــرح 
 العوائل المهجرة . إرجاع
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ونقصـا فـي المجتمـع والمحلـة التـي یغـادرون منهـا  العوائل المهجرة تحدث خلالً  إن -٢
ـــاديفـــي حجـــم الســـكان  ـــر  واألی ـــذلك ینبغـــي تعـــدیل قـــوانین التهجی ـــة . ل  وأســـبابهاالعامل

 . واإلمكاناتوالعمل على جذبها واستثمار الطاقات 
بلـورتهم  إمـامالجدیـدة تمثـل عقبـة  لألوضـاعان عدم المعرفـة وقلـة وضـوح الصـورة  -٣

القـات السـكانیة وخلـق والتكیف مع الحیاة الجدیدة وعالجها هو تصـحیح الخلـل فـي الع
 فرص العمل وتقلیص االثار السلبیة للمهجرین .

ضــرورة تطــویر عملیـــة التنشــئة االجتماعیـــة وقیــام المؤسســـات واالهتمــام بخـــدمات  -٤
بشــؤون العوائــل المهجــرة الخاصــة ورعــایتهم وقــت الحاجــة  الســیماالرعایــة االجتماعیــة و 

 یها تأثیرا سلبیا .فوالشدة التي تتعرض لها تلك العوائل والتي تؤثر 
العمـــل علـــى تحســـین البیئـــة الظـــروف الصـــحیة واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة للعوائـــل  -٥

 المهجرة   .
لمن تهدمت  السیماضرورة قیام الحكومة بحملة اصالحیه للعوائل المهجرة و  -٦

 ممتلكاتهم . ترقبیوتهم وسُ 
العائدة الى منازلها في جمیع المناطق من اجل حمایة العوائل  أمنیةوضع حمایة  -٧

 وحمایتهم من كل خطر یمكن ان یتعرضوا له مستقبال .
الممنوحة من قبل  واألدویةمن مواد غذائیة ومالبس  اإلغاثةضرورة توسیع دوائر  -٨

 السیمادوائر المهجرین الن هذه االغاثات ال تصل اال لفئة قلیلة من المرضى و 
 والشیوخ من العوائل المهجرة .  األطفال
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 المصادرقائمة 
 القران الكریم 

 -الكتب العربیة : -أ
 ، محمد الحسن ، د. عبد المنعم الحسني ، طرق البحث االجتماعي سان . د. اح١

 .١٩٨١دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ،          
 االسس العلمیة لمناهج البحث االجتماعي ، د. احسان محمد الحسن ، . ٢

 .١٩٧٦بیروت ،     
 التصنیع وتغییر المجتمع ، دار الرشید للنشر ، . احسان محمد الحسن ، د. ٣

 .١٩٨١بغداد،       
    د. السید محمد بدوي ، التطور في الحیاة والمجتمع ، مصر ، المؤسسة الثقافیة . ٤

 .١٩٦٦، ، االسكندریة       
 .١٩٦٤، القاهرة ، . د. احمد الخشاب ، سكان المجتمع العربي ٥
 العربیة ، بیلي ، النظام السیاسي والتغیر االجتماعي ، مكتبة النهضة  د. احمد. ٦

 .٢٠٠٥القاهرة ،     
 .٢٠٠٥إلیاس زین الدین ، هجرة العمالة العربیة ، العراق نموذجًا ، بیروت ،  .٧
 في السكان ، الكویت امل یوسف الغربي ، الهجرة الى الكویت ، دراسة  . ٧

     ،١٩٧٧. 
 ، دار ایم ، قواعد المنهج في علم االجتماع ، ت، د. محمود قاسم امیل دور كه. ٨

 .١٩٨٨المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ،       
 ، حجر ١. امینة علي كاظم ، السكان والعمالة الوافدة في المجتمع القطري ، ط٩

 .١٩٩١للطباعة والنشر ، القاهرة ،       
 البناء عند مرجوات ، عمر االیوبي  بول بریمر ، قضیة في العراق ، النضال .١٠

   ٢٠٠٦دار الكتاب العربي ، بیروت ،       
 جبر مجید حمید العتابي ، طرائق البحث االجتماعي ، دار الكتاب للطباعة  .١١

 .١٩٩١والنشر الموصل ،          
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 جودة حسنین ، قواعد الجغرافیة العامة ، الطبیعة والبشریة ، دار المعرفة  .١٢
 الجامعیة ، االسكندریة ، بدون سنة طبع      

 .١٩٧٣حاتم الكعبي ، السلوك الجمعي ، مطبعة الدیوانیة ،. ١٣ 
 ، مطبعة الفیصل ، الكویت ١رسائل الى المعلم المعاصر ،ط حسن ابو غدة ،. ١٤

       ،١٩٨٧. 
 .١٩٨٩حسن علي حسن ، المجتمع الریفي والحضري ، االسكندریة ، . ١٥
 د الحمید شوان ، دور المتغیرات االجتماعیة في التنمیة د. حسین عب. ١٦

 .١٩٨٨الحضریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، االسكندریة ،       
 .٢٠٠٥، عمان ،١خالص جلبي واخرون ، االسالم والعنف ،ط. ١٧
 ، دار وائل للنشر ، ٢د. دالل ملحس استیسبة ، التغیر االجتماعي والثقافي، ط .١٨

 .٢٠٠٨االردن ،  عمان ،       
 .١٩٩٨د. ریاض عواد ، هجرة العقول ، بیروت ، لبنان ،  .١٩

 سالم خلف عبد ، المجتمع الریفي ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  .٢٠ 
   .١٩٩٢الموصل ،       

 سمیرة كامل محمد ، التنمیة االجتماعیة ، المكتب الجامعي الحدیث ،  .٢١
 .  ١٩٩٠االسكندریة ،       

 ، ١د. صاموئیل هنتنجتون ، صدام الحضارات ،ت، طلعت الشایب ،ط .٢٢
 .١٩٩٦نیویورك ،       

 د. عادل مختار الهواري ، التغیر االجتماعي والتنمیة في الوطن العربي ، . ٢٣
 .١٩٨٨، الكویت ، مكتبة الفالح، ١ط      

 لو ، مكتبة االنج١عبد الباسط محمد حسن ، اصول البحث االجتماعي ، ط. ٢٤
 .١٩٧١المصریة ، القاهرة ،       

 عبد القادر القصیر ، الهجرة من الریف الى المدن ، دار النهضة للطباعة . ٢٥
 .١٩٩٢والنشر ، بیروت،       

 د. عبد المنعم الشافعي ، مذكرات في احصاءات الهجرة ، المركز الدیمغرافي . ٢٦
 .١٩٦٥، القاهرة ،        
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 .  ١٩٨٥، لبنان ، ١یر ، الكامل في التاریخ ،ط. عز الدین ابن االث٢٧
 .١٩٩٨علي اسعد وطفه ، علم االجتماع التربوي ، مكتبة الفالح ، الكویت ، . ٢٨
 .٢٠٠٦، بیروت، ١د. علي القریشي ، من الهجرة الى الدولة ،ط. ٢٩
 د. عبد الجلیل الطاهر ، المشكالت االجتماعیة في حضارة متبدلة ،  .٣٠

 . ١٩٨٢بغداد ،       
. عطـــــوف محمـــــد یاســـــین ، نزیـــــف االدمغـــــة وهجـــــرة العقـــــول العربیـــــة الـــــى الـــــدول ٣١

 .١٩٨٤التكنولوجیة ، دار االندلس ، بیروت ، 
  د. عالء الدین جاسم البیاتي ، البناء االجتماعي والتغیر في المجتمع الریفي  . ٣٢

 ١٩٧٠، بغداد ،       
 ..٣٢ ١٩٩٤، ٢ت ،طعلي عبد راغب ، مشكالت اجتماعیة ، الكوی .٣٣
، ٢. د. علـــي الـــوردي ، منطـــق ابـــن خلـــدون ، فـــي ضـــوء حضـــارته وشخصـــیته ،ط٣٤

 .٢٠٠٠االردن ، 
د. فتحیــة عبــد الغنــي جمیــل ، الجریمــة والمجتمــع ومرتكبــي الجریمــة ، دار وائــل  .٣٥

 .١٩٩٧للنشر ، عمان ، االردن ، 
لعلـم الثالـث العـراق ، فایز محمد علي ، قضایا التنمیة والتحرر االقتصـادي فـي ا .٣٦

١٩٧٨   
، بغــداد ، ١د. فــرانس فوكوبامــا ، التصــدع العظــیم ، ترجمــة د. عــزة حســین ، ط. ٣٧

٢٠٠٤. 
 .١٩٨٧فؤاد زكریا ، التفكیر االجتماعي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، . ٣٨
د. فوزیـــــة العطیـــــة ، المـــــدخل الـــــى علـــــم الـــــنفس االجتمـــــاعي ، جامعـــــة بغـــــداد ، . ٣٩

١٩٩٢. 
قاســــم حســــین صــــالح ، اضــــطرابات الشخصــــیة ، اســــبابها ، اصــــنافها ، مطبعــــة  .٤٠

 .١٩٩٨جامعة بغداد ، 
د. كمـــــــال مظهـــــــر احمـــــــد ، الطبقـــــــة العاملـــــــة العراقیـــــــة ، دار الرشـــــــید للنشـــــــر ، . ٤١

 .١٩٨١بغداد،
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د. لیلــى عبــد الوهــاب ، مشــكالت الشــباب والــتعلم الجــامعي ، االســكندریة ، دار . ٤٢
 .١٩٩٨ المعرفة الجامعیة ،

، تحریـر االسـتاذ مجموعة من المؤلفین ، دراسات في المجتمع العربي المعاصر . ٤٣
 .١٩٩٩، مطبعة االهالي ، دمشق ، ١زكریا ،ط

غبـــاري ، المـــدخل الـــى عـــالج المشـــكالت االجتماعیـــة ، القـــاهرة ، محمـــد ســـالمة . ٤٤
١٩٨٢. 

، ١عـة بغـداد ،طجامعائلـة ، منشـورات مـاع الد صفوح االخرس ، علم اجتد. محم. ٤٥
٠ ٢٠٠١ 

 .١٩٨٦محمد الغریب ، سوسیولوجیا السكان ، القاهرة ، . ٤٦
، المملكــة العربیــة الســعودیة ،دار ١التنمیــة االجتماعیــة ،ط، د. محمــد الجــوهري . ٤٧

 .١٩٨٦العلم ، 
 .٢٠٠١، ١محمد عابد الجابري ، العقل االخالقي العربي ، بیروت، ط. ٤٨
 .٢٠٠٣ذور التنمیة االنسانیة ، المنامة ، محمد جابر االنصاري ، ج. ٤٩
 .١٩٧٢د. محمد عبدة محجوب ، االتجاه السوسیولوجي ، الكویت ، . ٥٠
د. محمد عاطف غیـث ، المشـاكل االجتماعیـة والسـلوك االنحرافـي ، االسـكندریة . ٥١
 ،١٩٨٥. 

 .١٩٨٤،ط، القاهرة ، محمد السید ابو النیل ، االعراض الجسمیة والتنمیة . ٥٢
 .٢٠٠٠. محمد صبحي ، مقدمة في الطرق االحصائیة ، االردن ، عمان ، ٥٣
محمـــــد شـــــفیق ، الســـــكان والتنمیـــــة ، القضـــــایا والمشـــــكالت ، المكتـــــب الجـــــامعي . ٥٤

 .١٩٩٨الحدیث ، 
ــــیج العربــــي ،ط. ٥٥ ــــى الخل ــــة ال ــــا ســــهیل ، اخطــــار الهجــــرة االجنبی ، دار ١مرســــى زن

 .١٩٨٦الشؤون الثقافیة ، بغداد ، 
ــد المحتــل ، طد. . ٥٦ ، بغــداد ، ١معتــز فیصــل ، التزامــات الدولــة المحتلــة اتجــاه البل

٢٠٠٨. 
. د. معـــن خلیـــل ، د. عبـــد اللطیـــف العـــاني ، المشـــكالت االجتماعیـــة ، جامعـــة  .٥٧

 .١٩٩١بغداد 
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د. مصــــطفى كمــــال ، االحــــتالل الحربــــي ، وقواعــــد القــــانون الــــدولي ، القــــاهرة ، . ٥٨
١٩٧٧. 

 .١٩٧٦، بیروت ، ١التخلف االجتماعي ،ط د. مصطفى حجازي ،. ٥٩
 .١٩٦٢د. مصطفى الخشاب ، علم االجتماع ، القاهرة ، . ٦٠
 .٢٠٠٣بیروت ، ، ١. د. مصطفى عز ، انماط التكیف االجتماعي ،ط٦١
 ١٩٩٨محمود شمال حسن ، صفار في ازمة ، مركز البحوث التقنیـة ، بغـداد ، . ٦٢

. 
 ى علم االجتماع ، مطبعة جامعة بغدادملیحة عوني القصیر ، المدخل ال .٦٣

        ،١٩٨١. 
 ، بغداد ، دار الكتب للطباعة ١ج. د. منصور الراوي ، سكان الوطن العربي ، ٦٤

      ،١٩٩١. 
 د.ناهدة عبد الكریم حافظ ، مقدمة في البحوث االجتماعیة ، مطبعة المعارف . ٦٥

 .١٩٨١، بغداد ،       
النفســیة ، دراســة ســایكولوجیة التكیــف ، جامعــة دمشــق نعــیم الرفــاعي ، الصــحة . ٦٦
 .١٩٨١، ٢،ط
ــــــي. ٦٧ ــــــثم مناع،االمعــــــان ف ــــــوق اال هی ســــــوریا ، نســــــان،االهالي للطباعــــــة والنشر،حق

٢٠٠٠. 
د. وجیــــه محجــــوب ، طرائــــق البحــــث العلمــــي ومناهجــــة ، دار الحكمــــة للطباعــــة . ٦٨

 .١٩٩٣والنشر ، بغداد ، 
 .٢٠٠٥، عمان ،١،طكات حقوق االنسان د. وصال نجیب العزاوي ، انتها. ٦٩
 .١٩٨٥جامعة الموصل ، د. یونس حمادي ، مبادئ علم الدیمغرافیة ، مطبعة . ٧٠
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 .١٩٧٦، القاهرة ، ١االجتماعیة ،ط ابراهیم مدكور ، معجم العلوم . ٧١
مصــریة للتــألیف . ابــو الفضــل جمــال الــدین ابــن منظــور ، لســان العــرب ، الــدار ال٧٢

 ، بدون سنة طبع .٣والترجمة ،ج
. د. احســان محمــد الحســن ، موســوعة علــم االجتمــاع ، الــدار العربیــة للموســوعات ٧٣
 .١٩٩٩، بیروت ، ١،ط
 .١٩٨٣الرازي ، مختار الصحاح ، بیروت ، مكتبة لبنان ، . ٧٤
ـــد الهـــادي الجـــوه . ٧٥ ـــم االجتمـــاع ، ترجمـــة ،د. محمـــد عـــاطفر عب  ي ، قـــاموس عل

 .١٩٧٩غیث ، الهیئة المصریة ، 
 منظمة الهجرة الدولیة ، معجم الهجرة ، القاهرة ، بدون سنة طبع . .٧٦
میشـــــیل دنكـــــن ، ترجمـــــة د. احســـــان محمـــــد الحســـــن ، معجـــــم علـــــم االجتمـــــاع ، . ٧٧

 .١٩٨١بیروت، لبنان ، 
ــــة المصــــریة المصــــریة  األســــاتذةنخبــــة مــــن . ٧٨ ــــوم االجتماعیــــة ، الهیئ ، معجــــم العل

١٩٧٥. 

 الرسائل واالطاریح الجامعیة  -ت
. خالــد ابــراهیم حســن ، هجــرة الســودانیین الــى الخــارج ، االســباب واالثــار النفســیة ٧٩

واالجتماعیة ، اطروحة دكتوراه في علـم الـنفس ، كلیـة االداب ، الجامعـة المستنصـریة 
 .١٩٨٨العراق ، 

ة العراقیــة ، رســـالة زیــاد طــه علـــي العباســي ، اثــر التهجیـــر علــى مقومــات االســـر . ٨٠
ماجســــتیر مقدمــــة الــــى جامعــــة نــــایف العربیــــة ، كلیــــة الدراســــات العلیــــا ، قســــم العلــــوم 

 .٢٠٠٨االجتماعیة ، السعودیة ، 
صالح شبیب محمـد ، المهجـرون فسـریًا غربـاء فـي الـوطن ، دراسـة میدانیـة غیـر . ٨١

 .٢٠٠٧منشورة ، كلیة االداب ، جامعة تكریت ، 
ـــد الشـــهید ج. ٨٢ اســـم عبـــاس ، مســـتقبل النمـــو الســـكاني فـــي الـــوطن العربـــي ، د. عب

 .٢٠٠٢اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ،
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د. عیســى احمــد حســن ، الهجــرة والتهجــر ، دراســة لالثــار النفســیة المترتبــة علــى . ٨٣
تهجیــر االهــالي الــى حلفــا ، اطروحــة دكتــوراه ، كلیــة االداب ، جامعــة الكویــت ، قســم 

 .١٩٨٠علم النفس ، 
فضــــل عبــــد اهللا یحیــــى، الهجــــرة والتغیــــر االجتمــــاعي فــــي بنــــاء ووظــــائف االســــرة . ٨٤

ه فـــي علـــم االجتمـــاع غیـــر منشـــورة ، كلیـــة االداب ، جامعـــة الیمنیـــة ، اطروحـــة دكتـــورا
 .  ٢٠٠٤بغداد ، 

فیصــل محمــد علیــوي ، التهجیــر العتــري واثــاره االجتماعیــة علــى االســر المهــاجرة . ٨٥
 .٢٠٠٨رسالة ماجستیر ، مقدمة الى كلیة االداب ، جامعة بغداد ، 

الجتمــــاعي ، دراســــة مجموعــــة مــــن البــــاحثین الهولنــــدین ، العراقیــــون واالنــــدماج ا. ٨٦
 .١٩٩٨منشورة باللغة االنكلیزیة ، جامعة لیدن ، هولندا ، 

 الدوریات والبحوث  -ث
. د. ابراهیم سعد الدین ، انتقال العمالـة العربیـة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، ٨٧

 .١٩٨٣بیروت، 
، المجلـد  العودة ، مقال في مجلة عالم الفكر وأسطورةد. احمد ابو زید ، الهجرة . ٨٨

 .١٩٨٦، الكویت ،١٢السابع عشر ، العدد 
وزارة المهجــــرین  إحصــــائیات) محافظــــة ، ١٥المرحلــــون داخلیــــا والنــــازحون فــــي (. ٨٩

 .٢٠٠٦والمهاجرین ، دائرة المعلومات ،
  زین ، العراق ، الغزو ، االحتالل ، مركز دراسات الوحدة العربیة  الیأس. د. ٩٠

 .٢٠٠١، بیروت ،       
 .) Iomقریر عن اعداد النازحین في العراق ، منظمة الهجرة الدولیة (ت. ٩١
 .٢٠٠٧دائرة المعلومات ،،تقریر صادر عن وزارة المهجرین والمهاجرین . ٩٢
 . ٢٠٠٨الثامن ،  اإلصدار. تقریر وزارة المهجرین والمهاجرین ، ٩٣
ــــــي ، مجلــــــة . ٩٤ ــــــف فــــــي المجتمــــــع العراق ــــــامر عبــــــاس ، ظــــــاهرة العن  ماإلســــــالد. ث

 .٢٠٠٤والدیمقراطیة ، العدد السادس ، 
االجتماعي ، المجلة التربویة ، العـدد جاسم یوسف الكندي ، المدرسة واالغتراب . ٩٥
 .١٩٩٨، الكویت ، دراسة میدانیة ، ٢٧
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 .٢٠٠٨شباط ، ٦، االربعاء ،) ١١٦٧جریدة المشرق ، العدد (. ٩٦
، جیــران ٢٠٠٧ین الثــاني ،، تشــر ١٤٢٨شــوال ، ٢٦االربعــاء ،. جریــدة الصــباح ، ٩٧

 العمر یعودون الى منازلهم ، بغداد ، علي حمود.
ـــــر القریشـــــي ، الهجـــــرة والمهـــــاجرون ، تحـــــدیات وضـــــغوط ، مجلـــــة النبـــــأ ، . ٩٨ جعف

 .٢٠٠٤، السنة الخامسة ،٣٦العدد
جعفـــــر مضـــــر ، السیاســـــة االمریكیـــــة تجـــــاه العـــــراق ، دراســـــات عراقیـــــة ، العـــــدد . ٩٩

 .٢٠٠١السادس عشر ، 
د. جــــالل معـــــرض ، ظـــــاهرة عـــــدم االســــتقرار السیاســـــي وابعادهـــــا االجتماعیـــــة . ١٠٠

واالقتصــــادیة فــــي الــــدول النامیــــة ، مجلــــة العلــــوم االجتماعیــــة ، العــــدد االول ، الســــنة 
 .١٩٩٢الخامسة ، 

، تشـــرین االول ٣٠حســـب اهللا یحیـــى ، العولمـــة ، مجلـــة بیـــت الحكمـــة ، العـــدد . ١٠١
،٢٠٠٢. 

، بیــروت ، لبنــان ، مركــز دراســات ١نــاء المجتمــع العربــي ،طخلــدون النقیــب ، ب. ١٠٢
 .١٩٨٩الوحدة العربیة ، 

، مجلـــة شـــؤون لعـــراق ا. د. خلیـــل احمـــد خلیـــل ، المســـألة الطائفیـــة واالثنیـــة فـــي ١٠٣
 .٢٠٠٨مشرقیة ، 

رشید عمارة ، یاس الزیدي ، ازمة الهویة العراقیة فـي ظـل االحـتالل ، دراسـات . ١٠٤
 .٢٠٠٧سابع عشر ، عراقیة ، العدد ال

. ســــامي بیــــان ، مشــــاكل العــــراقیین فــــي لبنــــان ، مجلــــة البیــــان ، العــــدد الثــــاني ، ١٠٥
١٩٩٧. 

.سامي فقي ، الهجرة والمهاجرون في نظر االوربیین ، مجلـة المسـتقبل العربـي ، ١٠٦
 .٢٠٠٦، السنة السادسة ، ٢٦مطبعة بغداد ، العدد 

ن اجل الدیمقراطیة فـي العـراق ، مجلـة سمیر عبد الرسول العبیدي ، الصراع م. ١٠٧
 .٢٠٠٧بیت الحكمة ، العدد الرابع والعشرون ،

د. شــامل رضــوان ، مســتقبل العــراق ، دراســات عراقیــة ، العــدد التاســع عشــر . ١٠٨ 
،٢٠٠٨. 



 ٢٠٢            -      -                                                                              المصادر

. عــارف قوربــاني ، الهجــرة والترحیــل ، اســبابها واثارهــا ، منشــورات مركــز الثقافــة ١٠٩
 .٢٠٠١عة هادار ، ، مطب١٨واالعالم ، العدد 

د. عبد الجبار احمد عبد اهللا ، واقع ومسـتقبل الخیـار الـدیمقراطي فـي العـراق ، . ١١٠
 .٢٠٠٤، ٢٩مجلة العلوم السیاسیة ، بغداد ، العدد 

 .٤٣،٢٠٠٦عبد الجبار محمد ، التنمیة البشریة ، مجلة بیت الحكمة ، العدد . ١١١
المعاكسة ، مجلـة عـالم الفكـر ، المجلـد . د.عبد الرسول مرسي ، الهجرة والهجرة ١١٢

 .١٩٩٦التاسع عشر ، العدد الرابع ، الكویت ، 
ــــى مفتــــرق الطــــرق ، بیــــت . ١١٣ د. عــــدنان یاســــین مصــــطفى ، االمــــن االنســــاني عل

 .٤٧،٢٠٠٧الحكمة ، العدد
فیكتــور تــایز وجــون فاوســت ، المرحلــون داخلیــا فــي العــراق ، معهــد بروكنــز ، . ١١٤

 .٢٠٠٢ستراتیجي والدراسات الدولیة ، ماریس ،مشروع التحلیل اال
د. فائق علي عبد الرسول ، التحدیات التي تواجه العراق ، مجلـة بیـت الحكمـة . ١١٥

 .٢٦،٢٠٠٧، العدد
المشـــكالت فـــي الـــوطن العربـــي ، مجلـــة البحـــوث والدراســـات د. قـــیس النـــوري ،  .١١٦

 .١٩٨٦العربیة ، العدد الرابع ، 
الغتــــــراب اصــــــطالحًا ومفهومــــــًا ، مجلــــــة عــــــالم الفكــــــر ، د. قــــــیس النــــــوري ، ا. ١١٧
 .١٩٨٥، بغداد، ٤٢العدد
   ٤٤،٢٠٠٧كامل الدلفي ، الثقافة والعنف ، مجلة بیت الحكمة ، العدد .١١٨
د. كـــریم حمـــزة ، د. عـــدنان یاســـین ، واقـــع المؤسســـات االیوائیـــة فـــي العـــراق ،  .١١٩

 .٢٠٠٥دراسة غیر منشورة ، مجلة بیت الحكمة ،
د. كــریم محمــد حمــزة ، التهجیــر القســري فــي العــراق ، بحــث مقــدم الــى مشــروع . ١٢٠

 .٢٠٠٧االصدار التقریر الوطني للتنمیة البشریة في العراق ،
لجنــــــة فــــــي وزارة التربیــــــة المغربیــــــة ، الجغرافیــــــا ، مطبعــــــة النجــــــاح ، المغــــــرب . ١٢١

،١٩٩٤. 
، ٤٢اصــر ، العــددمجموعــة مــن المــؤلفین ، دراســات فــي المجتمــع العربــي المع. ١٢٢

 .٢٠٠١السنة الرابعة ،
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 .٢،١٩٧٩، العدد ١١مجلة الخلیج العربي ، المجلد . ١٢٤
ـــة النبـــأ العـــدد. ١٢٥ ، ٥٧محمـــد ریـــاض ، الهجـــرة العلمیـــة واســـتنزاف الكفـــاءات ، مجل

 .٢٠٠٥السنة السادسة ، 
لواقـــع الهجـــرة فـــي مدینـــة ، مهـــا كمـــال ، جـــذور وهجـــرة ، مقارنـــة انثرویولوجیـــة . ١٢٦

 .٢٠٠٨، منیة ، مجلة النبأ ، العدد الثاني ، لبنان ال
محمـــد احمـــد االفنـــدي ، دوافـــع واثـــار الهجـــرة العربیـــة ، مركـــز دراســـات الوحـــدة . ١٢٧

 .   ٢٠٠٣، مجلة المستقبل العربي ،  ٢٥العربیة ، العدد 
ـــة ١٢٨ . محمـــود شـــمال حســـن ، النســـق التمیمـــي وخطـــاب االزمـــة االقتصـــادیة ، مجل

 .   ٢٠٠٤، العدد الثامن عشر ،  المستقبل العربي
وعالقاتهـــا بـــبعض المتغیـــرات المـــؤتمر  . محمـــود شـــمال حســـن ، ضـــغوط الحیـــاة ١٢٩

 .   ٢٠٠٠، ٢٤العلمي  الثقافي العدد 
، مصـر ،  األهـرام. مفوضیة االمم المتحـدة لشـؤون الالجئـین فـي العـالم ، مركـز ١٣٠

٢٠٠٠   
   ٢٠٠٤جرین ، كانون الثاني ، . منظمة هابتان ، تقریر عن واقع احوال المه١٣١
   ١٩٨٩. د. منصور الراوي ، مجلة النفط والتنمیة العدد االول ، بغداد ، ١٣٢
. د . منــى فیــاض ، اثــر االحــتالل والحــروب والنزاعــات المســلحة علــى اوضــاع ١٣٣

   ٢٠٠٣االسره العربیة ، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اسیا ، بیروت ، 
حمـــود ، العـــودة  الـــى الفقـــه الطـــائفي ، مجلـــة المواطنـــة والتعـــایش ، هـــادي م .. د١٣٤
 . ٢٠٠٧،  ٣العدد 
. هاشــم نعمـــة ، الهجـــرة الســـكانیة وحــرب الخلـــیج ، انماطهـــا وتأثیراتهـــا ن الحـــوار ١٣٥

 .   ٢٠٠٢،  ١المتمدن ج
وزارة التخطــــیط والتعــــاون االنمــــائي بالتعــــاون مــــع وزارة الصــــحة ، مســــح حالــــة  .١٣٦

 ٢٠٠٥كان ، التغذیة للس
، السنة التاسـعة  ٤٢. وفاء جعفر المهداوي ، التنمیة البشریة في العراق ، العدد ١٣٧

٢٠٠٦   
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. ولـــیم غلیــــزر ، هجــــرة الكفــــاءات ، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة ، بیــــروت ، ١٣٨
١٩٨١   
. د. یزیــد عیســى الســورطي ، االغتــراب فــي الــوطن العربــي ، المجلــة التربویــة ، ١٣٩
 .   ٢٠٠٣ ، ٦٧العدد 
 مواقع شبكة المعلومات ( االنترنیت )  -ج    
 موقع االنترنت هجرة العوائل العراقیة  ١٤٠

www.altalf-makto-oddlog.com 
 . سیكولوجیة العنف في العراق ، د. عالء الدین القبنجي ١٤١

Utt:// www.zahadaw.org/hd448/ oun.htn 
 . موقع االنترنت / بقلم عبد الخالق / الوضع االمني ١٤٢
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