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  :ممخصال

نو جراء بعض إال إصمي, الفرد أو الجماعة ىجرة موطنيم األيصعب عمى 
فإنيا تحتم عمييم اليجرة سواء كانت وجيتيا داخمية أو  ,الظروف التي المفر منيا

إذ تعد اليجرة كظاىرة  ؛خارجية, حيث ترتبط اليجرة بمجموعة عوامل ومسببات
اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة ومتشعبة, حيث تساىم وتشارك في تكوينيا تمك 

صالتيم  العوامل التي تدفع الفرد أو الجماعات إلى ترك موطنيا األصمي وكسر
بأىميم وذوييم واالنتقال إلى الموطن الجديد, استجابة لمقوى االقتصادية واالجتماعية 

مع والديموغرافية لمبيئة الجديدة, ويتحتم بعد عممية االنتقال والمكوث داخل المجت
رساء الجديد عممية انسجام وتكيف األ فراد المياجرين داخل المجتمع المضيف, وا 

مياجرين والمجتمع المضيف والتي قد تتجسد في مظاىر التعاون عممية التكامل مع ال
 والترابط واالنسجام داخل البيئة الجديدة.
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Abstract: 
It is difficult for an individual or group to emigrate their 

country of origin, but due to some circumstances, they are attracted by 

migration, whether their internal or external destination, where the 

migration is associated with a group of factors and causes. As 

migration is a complex and complex social, economic and 

psychological phenomenon. 

Where these factors and participle in the formation of the 

individual or groups to leave their home the original, breaking their 

links with their families and moving to the new home, in response to 

economic forces. 

Socio-demographic environment of the new environment and it 

is imperative after the process and transition and residence within the community. 

The new process of harmonizing and adapting migrant within 

the host community, and establishing the integration process and 

harmony within the new environment.  
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 )*(المياجرين في تركيا لمعراقيين (2)التكامل االجتماعي

 تمييد: 

نو جراء بعض إال الفرد أو الجماعة ىجرة موطنيم األصمي, إيصعب عمى 
فإنيا تحتم عمييم اليجرة سواء كانت وجيتيا داخمية أو  ,الظروف التي المفر منيا

إذ تعد اليجرة كظاىرة  ؛خارجية, حيث ترتبط اليجرة بمجموعة عوامل ومسببات
اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة ومتشعبة, حيث تساىم وتشارك في تكوينيا تمك 

لى ترك موطنيا األصمي وكسر صالتيم إالعوامل التي تدفع الفرد أو الجماعات 
ستجابة لمقوى االقتصادية واالجتماعية الى الموطن الجديد, إبأىميم وذوييم واالنتقال 

ية لمبيئة الجديدة, ويتحتم بعد عممية االنتقال والمكوث داخل المجتمع والديموغراف
رساء نسجام وتكيف األاالجديد عممية  فراد المياجرين داخل المجتمع المضيف, وا 

والتي قد تتجسد في مظاىر التعاون  ,عممية التكامل مع المياجرين والمجتمع المضيف
  والترابط واالنسجام داخل البيئة الجديدة.

  Technical terms of studyالمفاىيم والمصطمحات العممية لمدراسة

 اممية الخاصة بموضوع الدراسة أمرً يعد تحديد وتوضيح المفاىيم والمصطمحات الع 
جل إعطاء فكرة واضحة عن أىم المفاىيم المستعممة في أا عمى الباحث من وممزمً  ميمًّا

ستعممة المفاىيم والمصطمحات العممية الم ىمأدراسة, لذا تطمبت الدراسة توضيح موضوع ال
 : المعراقيين المياجرين(( وىي تباعً التكامل االجتماعي في الدراسة الحالية عن ))

 .التكامل االجتماعي -أواًل 

 .المياجر -اثانيً 
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 : Social Integrationالتكامل االجتماعي  -أواًل 

أي عممية التكامل  Integrationيعرف في عمم االجتماع: كمصطمح و
عراف المختمفة فراد والعناصر أو األدمج األو  حيد, مثل الدمج الحضري,والتو 

في  اكثر استخدامً , أما المفيوم األ(0) )كالبيض والزنوج( في المجتمع عمى قدم المساواة
فيو عممية التوحيد الوثيق لمختمف عناصر أو أفراد جماعة أو  ,العموم االجتماعية

مجتمع, وعميو فيو العممية التي يتوافق الفرد او يالئم نفسو في انسجام بمعايير 
ليات التي يتبعيا الفرد ا التعريف يركز عمى اآلن ىذأ يالحظ ,(3)ومقننات الجماعة

 لممعايير االجتماعية. الالنسجام والتوافق مع محيطو االجتماعي وفقً 
سالمية ىناك بحث حول الفرق بين التمام والكمال, فنحن وفي الفمسفة اإل

تام  :نستعمل التمام في مقابل النقص, وكذلك الكمال في مقابل النقص, فنقول
وناقص, كامل وناقص, فالتام يختمف عن الكامل, ففي القرآن الكريم نزلت آية التي 

 ؛(4) ((اسالم دينً تممُت عميكم نعمتي ورضيُت لكم اإلدينكم وأ تقول ))اليوم أكممُت لكم
أتممنا عميكم النعمة من يطرح القرآن الكريم مفيومين عن الكمال والتمام, فيقول  ذإ

 كممنا عميكم الدين من النقص.أالنقص, و 
فعندما نقول التكامل االجتماعي, فإن في ذلك المفيوم من الناحية  ,إذا

ولكنيا ال تعد  ,اشياء التي ىي تعد تقدمً مجرد التقدم, فكم من األاعية ليس االجتم
فالتكامل يتفاوت مع التقدم, ولكن فرق التكامل  ,انساني, إذً لممجتمع اإل اليً وتعا تكاماًل 

جزاء: تم, أي وصمت جميع ن الشيء المتكون من مجموعة من األمع التمام ىو: أ
درجات ومراحل, والتي تتمثل بمرحمة الصراع لى نيايتيا, ولكن التكامل عمى إجزاء األ

عضاء, ألا, فإذا ولد طفل ينقصو عضو من والتكيف والتمثيل فاالندماج االجتماعي
فإنو  ,عضاءلى الدنيا وىو تام من ناحية األإنو يكون قد ولد غير تام, ولكن إذا جاء إف

ن إتكامل عبر التعميم والتربية, أي , وال بد من أن يطوي مراحل الايضً أا يكون ناقصً 
 .(5)عمىصعود نحو األدرجات ال بية ىي بالنسبة ليذا الطفل تعاليدرجات التعميم والتر 

 



 نور عمي خمف الشمري                                       لمعراقيين المياجرين في تركيا التكامل االجتماعي 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 242 

  :Migrantالمياجر -اثانيً 

أن يتجاوز  لى مكان مقصود بشرطإقامة المعتاد شخص انتقل من مكان اإل
ن يتجاوز أستقرار في المكان المقصود, عمى دارية بقصد االإاالنتقال حدود منطقة 

اليجرة ن يكون سبب أ, وليس من الضروري (6)االستقرار مدة زمنية التقل عن السنة
لى إفراد من مكان ا, وينتقل األو اجتماعيًّ أا و دينيًّ أا ا, فقد يكون سياسيًّ ا دائمًّ اقتصاديًّ 

  .(7) آخر لالستقرار فيو بصفة دائمة

 دراسة:األساسية لمالعناصر 

 :مشكمة البحث - أواًل 

ببداية تشكل الوعي  كظاىرة اجتماعية موغمة في القدم اقترنت تعد اليجرة
ليجرة نسان وسعيو لتحسين ظروفو الحياتية والبيئية, حيث الزمت حركية ااالجتماعي لإل

نساني عمى مر العصور, ويسرت انتقال العناصر الحضارية مع مسيرة التقدم اإل ادائمً 
ي بين بشكل مباشر في التالقح الثقافي والحضار  سيمتألى آخر, و إوالثقافية من مجتمع 

الظواىر  ىمألى الخارج واحدة من إا, ولقد شكمت ىجرة العراقيين المجتمعات المختمفة ثقافيًّ 
ين, نتيجة تداخل عوامل الطرد والجذب خير من القرن العشر االجتماعية في الربع األ

العوامل ذات المتعددة في التأثير عمى قرار اليجرة بالنسبة لممياجر, والتي قد تكون تمك 
  .نسان الذاتي لتحسين وضعو االقتصادي واالجتماعيصمة مباشرة بطموح اإل

  تساؤالت الدراسة:
  الجماعات.العوامل والنتائج المترتبة عمى ىجرة التعرف عمى 
   لمجماعات المياجرة؟ما الخصائص االجتماعية والديموغرافية 
  ,التعرف عمى المشكالت والتحديات التي تواجو العراقيين في مجتمع الميجر

  وما ىي سبل تعزيز التكامل االجتماعي لممياجر العراقي وطرق الوصول اليو.
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 Importance of the studyأىمية الدراسة:  -اثانيً 

الجتماعي ابحث والتحميل حول متغير التكامل أىمية الدراسة في تناوليا بال تتجمى
Social Integration ًيكتنفو الغموض وااللتباس مع بعض  اجتماعيًّ اا , بوصفو مفيوم

المفاىيم األخرى المتقاربة مثل )التكيف االجتماعي والتمثيل, والتوافق االجتماعي 
  لى نوعين ىما:إىمية يمكن تقسيم األوعميو , واالندماج االجتماعي..الخ(

 ثراء المكتبة العممية.إجل أفة عممية جديدة من ي التوصل لمعر أىمية العممية لمدراسة: األ - أ
مكانية وضع نتائج الدراسة في تطبيقات إمية العممية التطبيقية: تدل عمى ىاأل - ب

االجتماعي يغطيو التكامل  عممية واالستفادة منيا في خدمة المجتمع, ولما
يبحث في  إذ إنو ؛فراد وبنية المجتمعوضوعات تمس الحياة االجتماعية لأللم

االجتماعية, االقتصادية, السياسية(, كما وتتعدد  جوانب عديدة )الثقافية,
, صوره لتشمل)التكامل االجتماعي, والتكامل االقتصادي, والتكامل النفسي

لدراسات االجتماعية ومحل ية في اىمأ اوالتكامل السياسي(, مما جعمو ذ
العربية ىتمام عمماء االجتماع واالقتصاد, ولم تتناول الدراسات االجتماعية ا

خص الدراسات االجتماعية العراقية, كما وتكمن بشكل كاٍف عن طرحو, وباأل
أىمية الدراسة حول اليجرة كظاىرة اجتماعية, السيما فيما يتعمق بحقوق 

في مجتمعات الميجر, وعمى ىذا  اندماجيم المياجرين وواجباتيم ومشكالت
ضوء عمى ظاىرة ىجرة ساس تتركز أىمية الدراسة من خالل تسميط الاأل

في المجتمع المضيف,  المترتبة عمى تواجدىم , والنتائجلى الخارجإالعراقيين 
لمتزايدة لظاىرة ىجرة العراقيين ىمية ىذه الدراسة من الحركة اأكما وتتجمى 

ومن ضمنيا تركيا, وما قد ترافقيا من عوامل طاردة وعوامل  لى دول الميجرإ
جتماعية افرض عمييم تحديات جديدة وحياة جادبة تستقطب المياجرين, وت

 مختمفة, وتبمور أنماط لشخصيات مختمفة.
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 Purpose of the study:أىداف الدراسة: -اثالثً 

معينة, يوجب لى أغراض إإن البحث العممي كجيد مقصود يبتغي الوصول 
تتوخى تحقيقيا الباحثة, وال  ىداف التيمرحمة مبكرة من دراستو ماىية األ التحديد في

ىداف ال تنفصل عن مشكمة وتساؤالت الدراسة, وعميو تسعى الدراسة ن ىذه األإشك 
  لى تحقيق عدد من االىداف يمكن تمخيصيا كما يمي:إ

 ى ىجرة الجماعات التعرف عمى أىم العوامل والنتائج المترتبة عم  -1
لمتكامل  التعرف مدى التكيف والتمثيل واالندماج االجتماعي وصواًل   -2

  االجتماعي لممياجرين العراقيين في المجتمعات المضيفة.
التعرف عمى طبيعة العالقات االجتماعية لممياجرين العراقيين والناجمة عن عممية   -3

  لممياجر داخل مجتمع الميجر.التفاعل االجتماعي, وحدود التباعد االجتماعي 

 :العوامل والنتائج المترتبة عمى اليجرة

نتيجة تعدد أسباب الطرد والجذب وتداخميا في مجال اليجرة, فقد ذكر بيوجيو 
Bogue  ,في تصنيفو لدوافع اليجرة أن ىنالك ستة عوامل طاردة وستة عوامل جاذبة

لتحديد عوامل الطرد والجذب عمى عدد  Bogueلييا إوىي خالصة اختيارات توصل 
 .كبير من الناس, وىي دوافع عامة وليست فردية

سباب: مجموعتين من األ لميجرة إلىوقد قسم العمماء العوامل التي تؤدي 
والتخمخل  Concentrationعوامل جاذبة وعوامل طاردة, أي ما يعرف بالتركيز 

Deconcentration التي تحدث في التوزيع السكاني أي لى التغريرات إ, وىما يشيران
لييا مما يؤدي إ, المياجر رنية, وتجذب عوامل الجذب في الميجتغير الكثافة السكا

التفكير في اليجرة  إلى نسانفيي التي تدفع اإل ,لى التركيز, أما عوامل الطردإ
لى التخمخل, ولكن التوازن بين ىذه العوامل إآخر مما يؤدي  إلى واالنتقال من مكان

من  لى آخر, ولو أخذنا عاماًل إلى فرد آخر ومن إقميم إيختمف بطبيعة الحال من فرد 
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 ,وليكن )عامل الجذب( لوجدنا أن العديد من ىذه القرى والمدن الصغيرة ,ىذه العوامل
وسعادة والتي  اكثر إشراقً فضل واألتجذبيم المدن الكبرى بحياتيم األ وليس جميعيم

" أن يحدد Everett lee ", وقد حاول "ايفرت لي(8)يعتقدون أنيا في انتظارىم ىناك
 التالية:  ةربعلى الفئات األإالعوامل التي تحفز لميجرة وتؤثر في تياراتيا فقسميا 

 صل( صمية لممياجرين )منطقة األعوامل مرتبطة بالمنطقة األarea of origin. 
  )عوامل مرتبطة بمنطقة االستقبال لممياجرين )منطقة الوصولarea of destination. 

 العوائق الوسيطة المتداخمة بين المنطقتين jnter vening obstacles  
  العوامل الشخصيةpersonal factors (9) 

لى إاألفراد  ويالحظ أنو في كل منطقة العديد من العوامل والدوافع التي تدعو
لييا, وعمى العكس ىناك مناطق توجد فييا إالبقاء والمكوث فييا, وتجذب آخرين 

لى اليجرة خارجيا وتكون طاردة ليم, وفي ضوء العوامل المؤثرة إعوامل تدفع األفراد 
 ,حاول ايفرت لي أن يقنن ظاىرة اليجرة ,في أماكن األصل والوصول لممياجرين

وعوامل الطرد فيما يمكن تسميتو بقوانين  وصاغ ىذه العالقات بين عوامل الجذب
 اليجرة, ومن أبرزىا:

 ختالف السكان وتنوعيم.ان حجم اليجرة يختمف بإ  -1
ائق المختمفة فيما بين منطقتي ن حجم اليجرة يرتبط بالقدرة عمى تخطي العو إ  -2

 صل والوصول.األ
 ن حجم اليجرة داخل منطقة معينة يتباين مع درجات االختالفات البيئيةإ  -3

 التي تتميز بيا ىذه المنطقة.
 لى حد كبير.إن اليجرة تتأثر بالتقمبات االقتصادية إ  -4
فإن حجميا ومعدليا يميالن  ,ذا لم تفرض ضوابط صارمة لمحد من اليجرةإ  -5

  .(22)لمتزايد بمضي الزمن
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   :لىإختالف أشكاليا سواء الفردية أو الجماعية, وتقسم اوتتعدد عوامل اليجرة عمى 

  :لى اليجرةإالعوامل المؤدية  -أواًل 
 :العوامل االقتصادية لميجرة -2

سباب والدوافع االقتصادية, حيث من بين أىم العوامل الجاذبة لميجرة ىي األ
عن فرص العمل  ارة بحثً لى اليجإ الناس وخاصة القادرين عمى العمل يندفع الكثير من

الدول في العادة ىي تمك  فضل في البمدان المستقطبة لميجرة, وتكون ىذهوالدخل األ
ا لمواطنييا والمقيمين عمى ا عاليً فرديًّ  التي تمتمك إمكانيات اقتصادية لميرجة, ودخاًل 

راضييا, مع ضمانات إنسانية جيدة, خاصة في الوقت الحاضر, وتتعمق بتسوية أ
 االستفادة من ىذا النوع والتزالوقد كانت  اعية لممياجرين,األوضاع القانونية واالجتم
لى البمدان التي تستقطبيم, حيث ساىمت ا  المياجرين و  إلى من اليجرة متبادلة بالنسبة

يدي العاممة, سواء الذي تعانيو ىذه البمدان في األىذه األيدي العاممة في سد النقص 
ت تعاني بصورة لى أن ىذه البمدان باتإضافة إليا أو غير الماىرة, ىذا باالماىرة من

ن فئة كبار السن ىي إقموب" أي خيرة ما يسمى "باليرم السكاني المعامة في العقود األ
, وىذا يعني أن المجتمع اقل عددً تكون الفئات الصغيرة العمر ىي األغمبية, بينما األ

عن مجتمعات العالم الثالث أو  ا, وعمى العكس تمامً لى اليرم والشيخوخةإ يكون آياًل 
رين يعني االستفادة منيم, ومن أجياليم القادمة البمدان النامية, فإن إقامة ودمج المياج

 .(22) من الناحية الديموغرافية

يكمن في كثير من اليجرات  اسً رئي افالعوامل االقتصادية تمثل محورً  ,وبذلك
خرى غنية ألى إمن المياجرين ينتقمون من مناطق فقيرة  ان كثيرً وذلك أل ؛البشرية

البطالة وتدني مستوى األجور وتزايد تكاليف يرتفع فييا مستوى العيش, وال شك أن 
كميا تخمق عوامل طرد قوية تحفز لميجرة الى مناطق أكثر ثراء  الحياة وأعبائيا والفاقة

 .(20)وأعمى مستوى
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 :في زيادة اليجرة دور الحرب والمجوء السياسي -0

رىاب يعدان سببين إضافيين لميجرة في بعض مناطق الوطن االحتالل واإل
العربي, وال سيما إنيما يعتبران من البواعث المباشرة ليجرات تكاد تكون جماعية من 
مناطق التماس المباشر مع قوات االحتالل أو التي شيدت عمميات مقاومة مباشرة, 

ألسباب مختمفة, فقد رىابية عشوائية تستيدف المدنيين إوتمك التي تشيد عمميات 
  .(23)عانى العراقيون من الحروب والتيجير

ضطر اة خالل العصر الحديث الشيء الذي وىذه العوامل تكرر حدوثيا بكثر 
لى تأسيس منظمة دولية خاصة برعاية وغوث الالجئين إمم المتحدة ىيئة األ

ن خاصة لى وضع قوانيإومساعدتيم وتنظيم تحركيم, كما اضطر الكثير من الدول 
ن عدم أراضييا, و أجانب عمى خرى لتنظيم إقامة األأبالمجوء السياسي وقوانين 

االستقرار السياسي تسمط أنظمة الحكم وىضم الحقوق والحرمان من حياة الحرية 
لى إمن اليالك والظمم, والمجوء  افراد ىربً لى فرار األإوالديمقراطية واالستقرار, تؤدي 

جماعية, فقد تتكون  جبارية فردية أوحرية, وقد تكون اليجرة اإلجاة واللمن ابمد آخر طمبً 
اتجاىات متفرقة غير محددة, وقد تأخذ صورة  في افراد ينتقمون عشوائيًّ من عدد من األ

لى مئات إحيان د كبيرة من السكان تصل في بعض األاالنتقال الجماعي ألعدا
 . (24)وربما الماليين من البشر ,لوفاأل

 :االجتماعيةالعوامل  -3

ة التي تدفع بالفرد والجماعة سباب الرئيسعد المشاكل االجتماعية من بين األت
زدواجية االفرد لى اليجرة, فسياسات تقييد الحريات الفكرية في المجتمعات يخمف لدى إ

صمي, لى ترك موطنو األإمل والثقة في النفس, مما يدفعو في الشخصية وتراجع األ
الحكومية لمترفيو داخل المجتمع ر الجمعيات والمنظمات غيخرى فغياب أمن جية 

تزيد من تفاقم ىذه المشاكل النفسية عمى الفرد, خاصة الذي لم يتحصل عمى تكوين 
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نعكاسات اجتماعية من خالل تفشي ظاىرة الفقر اتصادي لو جيد, فتدني المستوى االق
ظروف العيش الكريمة,  لدى نسبة كبيرة من أفراد المجتمع الذين يصعب عمييم تأمين

لغرة داخل الوطن مما يدفع الفرد وينجر عن ىذا تعقيدات نفسية واجتماعية كالشعور با
ن فشل الدول المصدرة لممياجرين في حل ألى بمد آخر, و إتخاذ قرار اليجرة الى إ

اض, وشعور الفرد مر في الفقر, المجاعة, البطالة, األ المشاكل االجتماعية المتمثمة
في الدول المستقبمة ن حاجتو اليومية غير مشبعة مقارنة بما يرونو أحريتو, و بتقييد 

غراءات ورغبتيم في تحسين وضعيتيم المادية والمعنوية, إعالم من عبر وسائل اإل
  .(25)لى اليجرة لمواطن توفر ليم ىذه الحاجاتإىدافيم يدفعيم أ وتحقيق

 النتائج المترتبة عمى اليجرة:  -اثانيً 

بعاد المترتبة عمى تواجد المياجرين في المجتمع المضيف, بعض األىناك 
 انظرً  ؛وقد تتعمق بعممية التكيف االجتماعي لممياجرين, مع المجتمعات المستقبمة ليم

ماتكون مجمعات ريفية,  اصمية والتي غالبً ا عن ثقافة مجتمعاتيم األالختالف ثقافتي
فنجد أن  ,نشطة الحرفية بمناطق الطردلى ضغط المياجرين عمى األإضافة ىذا باإل

اب المين الفنية, وكذلك اليجرة تختار من ىم عمى درجة من التعميم والذكاء وأصح
ندماج المياجرين في اسون عمال, مما دفع عمماء االجتماع الذين يدر أصحاب األ
ن عممية االندماج بسيطة من طرف واحد, بالرغم عن التأثير المتبادل أالميجر ب

عمى ن أثر البيئة الحضرية أ" Werthاثيل بين العنصرية, وقد افترض "ويرث التم
من الناس الذين يختمف بعضيم عن بعض في  اا كبيرً سكان المدينة, الذي يضم عددً 

, لو من الناحية امزدحمً  اظروف حياتيم السابقة, ويسكنون بصفة مستمرة مكانً 
( وقيام العالقات بين الناس عمى أساس االجتماعية نتائج تمقائية من بينيا )الالذاتية

ضافة ولية المباشرة باإلمن قياميا عمى أساس الصالت األ ثانوي غير شخصي بداًل 
مباشرة أىم الجيرة ال دلمتمدن والتغير, حيث تع لى أنو يجعل ىؤالء الناس أكثر قبواًل إ



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 248 

معيم في الحالة سرة بالنسبة لممياجرين )وسواىم ممن يتساوون تنظيم اجتماعي بعد األ
االجتماعية واالقتصادية(, وقد ال تتجاوز الصالت غير العائمية بالنسبة لكل جنس 

 . (26)الجيرة التي يتم فييا تبادل الخدمات وغيرىا دائرة
نواعيا يترتب عميو بعض ن اختالط الجماعات المياجرة نتيجة لميجرة بأإكما 

 التي من بينيا: الميمةالنتائج األبعاد و 

 :في التركيب العددي لمسكان تغير .2

بخالف المناطق  زيادة في عدد سكان المناطق المستضيفة لىإتؤدي اليجرة 
لى الزيادة الطبيعية إفي سكانيا, فقد تساىم اليجرة الوافدة  االطاردة التي تواجو تناقصً 

في عدد السكان, وكذلك فإن اليجرة الوافدة ليا دور في زيادة معدالت نمو السكان, 
 .(27)ون أحد المصادر التي تسد النقص في القوى العاممة مباشرة وزيادة المواليدوتك

تغير في تركيب السكان بالمعنى الواسع الذي يضم تركيب السكان النوعي  .0
 :والعمري والحالة الزوجية

إذ  ؛االنتقاء العمري_ النوعي لميجرة إن من أبرز خصائص اليجرة ىي ظاىرة
, ولما كانت اا واضحً ( ارتفاعً 59-15عمار المنتجة )ا في األترتفع نسبة الذكور خاصًّ 

الفئة المياجرة ذات خصائص ديموغرافية متميزة تتحكم فييا ظروف اليجرة وسوق 
في التركيب السكاني في المناطق  التغيرالعمل وسياسات الدول, فإنو من المؤكد أن 

ية داخل الدولة أو عمى قميمالجاذبة سواء عمى نطاق اليجرة اإلالطاردة والمناطق 
دين الذين تقل أعمارىم مستوى اليجرة الدولية, وىناك أىمية خاصة لممياجرين الواف

%( من مجموع 54-% 44إذ يشكمون نسبة ميمة تتراوح بين ) ؛سنة 25عن 
ناث في اختالف عدد اإل ميًما ا, حيث تمعب اليجرة دورً (28)المياجرين الوافدين

رتفاع نسبة الذكور بين المياجرين, وتتميز اليجرة, وذلك الوالذكور في مجتمع 
المناطق الحضرية بأنيا مفتوحة تستقبل أعداد متزايدة من المياجرين الذكور, وفيما 
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لى متزوجين في تركيبيم من حيث إة والتي يراد بيا تقسيم األفراد يخص الحالة الزواجي
خرى أىميا ألى جانب مؤثرات إ, الحالة الزواجية بكل من التركيب النوعي والعمري

 .(29)سرة والدخلاأل إلىالدين والتقاليد االجتماعية 

 :المياجر نفسو  .3

في  افإن لو أثرً  ,)عامل الطرد أو الجذب( عمى اليجرةرميما كان العامل المسيط
يتم اختيارىم في العادة  ن المياجرين الذين يستجيبون لعوامل الجذبإصفات المياجر, إذ 

مى ممن ال ن المياجرين في بعض األحيان عادة ما يكونون من مراكز أعإا, أي يجابيًّ إ
من مستوى أقل من سكان المجتمع المياجر  نيكونو وقد  صمي,يياجرون في بمدىم األ

م باليجرة, وأن نيم يستطيعون تحسين أحواليإال إومع أنيم غير مرغمين عمى اليجرة ليو, إ
 .(02)ما زادت صعوبة العوائق المعترضةيجابي تزداد كمدرجة االختيار اإل

ويمكن أن نمحظ بصفة عامة أن اليجرة قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر 
وذلك ألن المفروض في المياجر أنو يعمل  ؛نتاجيةزيادة كفاءة المياجر الفنية واإل لىإ

نو الشك في مواجيتو إلما كان عميو قبل مياجرتو, غير  عمى تحسين حالتو بالنسبة
الجديدة يالئم طبيعة الحياة  امشكالت اجتماعية واقتصادية وثقافية, تستمزم تكيفو تكيفً 

صمية تختمف في ت بيئتو االجتماعية والثقافية األذا كانإالتي يقبل عمييا, وخاصة 
شأ عدة نماذجيا وأنماطيا الحضارية والثقافية عن البيئة التي ىاجر الييا, ومن ىنا تن

ن مشكمة و لى تفكك في النظام العائمي, أو في الجنوح, إمشكالت اجتماعية قد تؤدي  ا 
بالنسبة لممياجارين, وشروطيا وقواعدىا بالنسبة  Naturalizationاكتساب الجنسية 

 .(02)لمختمف الدول التي تستقبل مياجرين بصفة رسمية أو بصفة عفوية

الجماعة المياجرة ال تتم دفعة واحدة, ن عممية التكامل التي يخضع ليا إكما 
ة في بيئتيا بل وال تتم بين عشية وضحاىا ذلك أنيا تظل متمسكة بالثقافة السائد

لى ثقافة البيئة الجديدة في ارتياب وقمق وحيرة وضيق, ولكنيا ال إالسباقة, وىي تتطمع 
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ضاعف ضغط في ىذه الثقافة يجتذبيا وفي نفس الوقت يت اتمبث أن تشعر أن ثمة شيئً 
الحاجات المراد إشباعيا, فتجد الجماعة المياجرة أنو ال مناص من الخضوع لمثقافة 

 : ةلى حالة التكيف التام عبر مراحل ثالثإالسائدة ولكن تصل 
  مرحمة التوافقAdaptation 
 مرحمة التكيف الثقافيAcculturation  
  مرحمة التمثلAssinilation 

لكنو يظل  ,يقوم الفرد بتكييف نفسو مع الحاالت المختمفة ,ففي مرحمة التوافق
بثقافتو الذاتية, وفي مرحمة التكيف الثقافي يبدأ في تقبل بعض أشكال الثقافة  امحتفظً 

الجديدة, وفي المرحمة الثالثة )التمثل( يكتمل تمثمو لمثقافة الجديدة, تتالشى صمتو 
 . (00)يةبالبيئة القديمة عمى األقل من الناحية النفس

 :البعد االجتماعي .4

صميين الذين يحتفظون بالغمبة العددية, وفي ا لمسكان األبشريً  ايمثل المياجرون رافدً 
من المياجرين,  اواحدً  التمايز النوعي, وذلك باألخص عندما يكون المجال الزمني جياًل 

 اجتماعيً استيعاب موجات المياجرين صميون الا أكيدة يحققيا السكان األوىذا يعني فرصً 
عمى األقل من خالل االنسجام مع البنية االجتماعية السائدة,  اجتماعيًّ اا و افيًّ والتأثير فييم ثق

 ومن أىم االبعاد االجتماعية لتواجد المياجرين في مجتمع الميجر مايمي: 
نيا تمت في إقد تكون خطورة اليجرة من حيث  :Ghettoنشوء ظاىرة العزل  - أ

ألكثر من عقدين, ولم يكونا كافيين لنضج التفاعل زمن قياسي لم يتسع 
 اصميين, مما قد يولد نوعً ابي بين المياجرين والمواطنين األاالجتماعي االيج

من النفور لدى المواطنين, وحذر وتعاٍل وخوف, فيي مشاعر طبيعية نحو من 
Social costجتماعية افإن لميجرة كمفة  ,ال يرغب, وىكذا

عالية, ولعل من )*( 
المصاحبات االجتماعية الخطيرة األثر ىو عالقة المواطنين والمياجرين من 

, stereo typeتحيز أو تعصب واضح, فالمواطنون أصبح لدييم نمط ثابت 
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ومشحونة  الوافدين متوترة دائمً حيث تكون العالقات بين المواطنين وا
لسموك الجمعي, وأن حساس والشعور واحتماالت االنفجار عمى صعيد األاب

قوى والطرف األضعف, بسبب رف األزمة قيم بين الطأالعالقة تعيش 
تناقضات قيم العدالة االجتماعية التي تظير عند تميز المواطن عن المياجر 
 ؛في األجور والرواتب ومشروعية التممك والنشاط في أعمال تجارية وىمية

ضوح في العالقات مع بسبب ضرورة وجود كفيل, كما تظير ىذه األزمة بو 
, ويمكن أن يفسر ذلك التوتر عمى ضوء االغتراب (03) أصحاب العمل

االجتماعي لممياجرين والذين يشعرون بالعزلة عن المحيط االجتماعي, 
وضعف التفاعل مع بقية المواطنين, وقد يكون غير منتِم لمؤسسات البمد 

 ,نتاج وقيم العملمى اإليا ولمثقافة, مما قد يؤثر عاالجتماعية التي يعمل في
بسبب ضعف االنتماء االجتماعي, وعدم التجانس ليس فقط بين المياجرين 
والمجتمع المضيف, بل كذلك بين المياجرين أنفسيم, وال شكل أن ذلك قد 

جتماعي أزاء يرتبط بالخصائص األساسية لممياجرين من ناحية, وبالتمايز اال
 اد ىذا عمى طول فترة اإلقامة وفقً خرى, وكذلك يعتمأالمياجرين من ناحية 

 لميجرة من ناحية ثالثة. التأثير عوامل الطرد وعوامل الجذب معً 
 لى بعضإت الجرائم واالنحراف في السموك تنسب حاالش ما اغالبً   - ب

رتفاع نسبة العزوبة والخمل في الييكل االخصائص المرتبطة بالمياجرين, ك
العمري والييكل النوعي )الجنسي( لمسكان المياجرين, ومن بين ىذه المظاىر 

حداث وظواىر التسمل غير المشروع والتسول وأعمال األالمنحرفة جرائم 
التزوير والتيريب واالحتيال عمى المواطنين والمياجرين عمى حد سواء, والتي 

اسع في الدول المستقبمة لممياجرين, كما وترتبط ىذه تنتشر عمى نطاق و 
المظاىر بالتدني الشديد لممستويات الثقافية واالجتماعية والمادية وضعف 

 .(04)الديني لفئات واسعة من ىؤالء المياجرين ازعالو 
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يث تأثير التغيرات التي طرأت عمى األسرة أو أحد حعمى مستوى األسرة  - ت
مايياجر الذكور  اغالبً ففي منطقة األصل,  أبناءهأفرادىا, فقد يترك األب 

ت, والواقع أننا لو ركزنا عمى ويتركون الزوجات المواتي يصبحن ربات البيو 
سرة في الدول النامية والتي ىاجر فييا الذكور ليستفيدوا من فرص العمل األ

ا لحضرية الكبرى, فإننا سنجد تغيرً في الدول المتقدمة, أو األسر في المناطق ا
طفال, فإذا لم ترسل التحويالت ليم من المياجرين قد طرأ عمى دور المرأة واأل

الذين غادروا, فسوف ينخفض الدخل ليذه األسر, وأن بعض األطفال في تمك 
 .(05), ويشقون طريقيم بصعوبة نحو مرحمة الشبابااألسر سيصبح مضطربً 

مايجد المياجر  اإذ كثيرً  ؛Biological Consequencesالنتائج البيولوجية  - ث
ول, عن المكان الذي تركو في وطنو األ انفسو في بيئتو أو مكان يختمف كثيرً 

ما يحطم الفرد تقاليده وينخرط في حياتو الجديدة ويختمط بأناس  اومن ثم فكثيرً 
ية في األحفاد الذين ىم نتيجة لى تغيرات جنسإكثيرين, مما قد يؤدي 

نمط غذائو, أو لى أن يغير المياجر إختالط, كما قد يترتب عمى اليجرة لال
زدحام المدن وفساد ىوائيا, والسيما إذا كانت مدينة اأن يقاسي من جراء 

 .(06)صناعية كبيرة
أثر اليجرة عمى الصعيد االقتصادي: لميجرة أثر مختمط في بمدان المقصد من  - ج

 خالل:

 جور:األثر المترتب عمى العمالة واأل .2

يفترض عادة أن المياجرين يأتون بفوائد صافية في أوقات التوسع 
االقتصادي, ويمكن أن يأتي ذلك عمى سبيل المثال من سد أوجو النقص العامة في 
اليد العاممة وتقديم المساعدة لتالفي التضخم, ومن توفير الميارات الخاصة التي 

والعمالة عمى الظروف األولية عمييا طمب كبير, ويتوقف أثر اليجرة عمى األجور 
السائدة في سوق العمل وعمى عدد العمال المياجرين المقبولين ومستوى مياراتيم, 
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لى خفض أجور أبناء البمد الذين يتمتعون بميارات إوبصورة عامة تميل اليجرة الوافدة 
د لى سوء توزيع الدخول, ولميجرة أثر سمبي عمى أجور اليإمماثمة مما يؤدي بالتالي 

جور الحقيقة لميد العاممة األشد نيا يمكن بالفعل أن ترفع األإ, غير الماىرة رالعاممة غي
 .(07)جور المنخفضةعرض المتزايد لمنواتج من قطاع األميارة, بسبب ال

  :األثر الضريبي لميجرة .0

لبمدان أن المياجرين يصبحون ة التي تطرح في بعض امن الشواغل الرئيس
ألنيم يحصمون عمى مدفوعات الخدمات العامة  ؛المجتمعات المضيفةا يثقل كاىل عبئً 

والرعاية االجتماعية أكثر مما يساىمون من حيث الضرائب والمساىمات في الضمان 
االجتماعي, وقد يتوقف األثر الضريبي لميجرة بشكل واضح عمى سن المياجرين عند 

العمل من المرجح أن  لى المجتمع المضيف, فأولئك الذين قدموا في سنإقدوميم 
يسيموا في األموال العامة والضمان االجتماعي مساىمة أكبر من مساىمة الذين 

 .(08)قدموا وىم ال يزالون أطفااًل 
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 :ستنتاجاتاال

لى تركيا بعد إنطمقت ىذه الدراسة من خالل معرفة ظاىرة اليجرة العراقية ا 
ىذه الدراسة في تسميط  ستيدفتام, حيث 2443مريكي لمعراق عام االحتالل األ

لى تركيا, من خالل إاالجتماعي لمعراقيين المياجرين  الضوء عمى موضوعة التكامل
محاولة لفيم كيفية تحقيق عممية التكامل االجتماعي لممياجرين, وذلك من خالل 

في تحقيق عممية التكامل االجتماعي بين  امعرفة العوامل والمعوقات التي تساىم ضمنً 
سباب ى صعيد الواقع االجتماعي وأىم األأنفسيم وبين المجتمع التركي عمالمياجرين 

دون إتمام عممية  التي ساىمت في ىجرة العراقيين, والمعوقات التي تقف حائاًل 
 . التكامل واالندماج االجتماعي لممياجرين, وتعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية
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