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 :ملخص

 أو  ، منهجيددددد  مددددد  أكثددددد   أو  مالحددددد  مددددد  أكثددددد   اسدددددت  ا  هددددد   صددددد    أبسددددد  فددددد  املنهجددددد  التعددددد  

 نظريد  مد  أكثد   اسدت  ا  أو  ، البياندات جمد  أ وات مد  أكثد   أو  ، للبيانات مص    م  أكث   است  ا 

 كدد  واسددتعما  ، عددام والكيدد  الكدد  اسددتعما  عدد  النظددر  وبغدد .... كل ددا أو  بعضدد ا البيانددات لتفسدد   

 الض ء نسل  أن املقا  هذ  خال  م  نحاو   ، منهج م  بك  االجتماعي  الظاهرة لتأط    منهج م 

"  الهجرة س سي ل جيا"  الهجرة لظاهرة التنظ    مست ى  ف  امل تلط  املنهجي  أو  املنهج  التع   على

 خدددال  مددد  أو  ،– فيبدد   ؤيددد  – كفعددد  الهجددرة مددد  انطالقدددا الظدداهرة مددد  التمفصددد  خددال  مددد  وذلدد  ،

 ". كبني  الهجرة

   وكنسق كبناء الهجرة كفع ، الهجرة املنهج ، التع  فتايية: امل كلماتال
Résumé: 

La méthodologie mixte consiste d’interpréter une phénomène 

sociologique a partir d’une tendance contemporaine ;il s’agit de manipuler 

d’étudier une phénomène a l’aide de plusieurs théories et plusieurs paradigmes 

..en va traiter – a l’aide de cette perspective – la sociologie d’immigration :telle 

que l’approche wébérienne ..L’immigration comme structure... 

Mots clés: la méthodologie mixte, l’immigration comme un fait, l’immigration 

comme structure   
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 تمهيد:

وذلدد  لتعقدد ها  املعاصددرة،تتضددا ا اا اء حدد   ةددرو ة التعدد   املنهجدد  فدد    اسدد  الظدداهر االجتماعيدد  

وم  ج د  أخدرى قد  نأد  أن هندار اعا ةدا فد  املنطلقدات الفلسدفي  ل د  مد   –الظ اهر  –م  ج   

ندددافج فدددد  ونحددد  فدددد  هدددذا املقدددا  نتعدددرإ ولددد  بلدددد   بسدددي    دددى اعددد   امل يأا يددد ،يؤيددد  هدددذا الطدددر  أو 

وللسددددداع  التعددددد    امل  وسددددد ،أي اسدددددتعما  كددددد  مددددد  نظريددددد  ل حاطددددد  بالظددددداهرة  التنظ ددددد ،مسدددددت ى 

مسدددت ى ا تأيندددا أن نسدددل  الضددد ء علدددى التعددد   املنهجددد  فددد   والنظريددد ،املنهجددد  فددد  كددد  فروعددد  املنهجيددد  

 البحثي .النظريات وليس  مأ ا م  خال  هذ  ال  ق   اع  

 :املنهجيمفهوم التعدد  أوال:

وين  ج تحت ك  منهما ع   م   والكيفي،املنهج الكمي  هما:يرى البع  أن هنار منهج ن  ئيس ن  

 ذ أن الكتابددددات املبكددددرة عندددد  فدددد   ج يدددد ا،وفدددد  كدددد  ايحدددد ا  ال ملعدددد  التعدددد   املنهجدددد   الفرعيدددد ،املنددددافج 

ت تلد  العلدد   فقد  بد أ ط يد ،أمدا العلد   الطبيعيد  فدون ت  يفد  فعليدا فعليدا لد  تدا ي   السدبعينات،

 الطبيعي .ف  است  ا  كث  م  منهج ف    استها للظ اهر 

أو اسدت  ا   منهجيد ،أو أكثد  مد   مالحد ،" فالتع   املنهج  ف  أبس  ص    هد  اسدت  ا  أكثد  مد  

أو اسدددت  ا  أكثددد  مددد  نظريددد   البياندددات،أو أكثددد  مددد  أ اة مددد  أ وات جمددد   للبياندددات،أكثددد  مددد  مصددد   

 (39، ص 2007، )بكري عض ا أو كل ا " لتفس   البيانات ب

 منددددددافج، تقنيددددددات،" اعدددددد  املنددددددافج امل تلطدددددد  فيدددددد  مدددددد  البحدددددد  يمدددددد ج فيدددددد  البدددددداحث ن ويدددددد مأ ن بدددددد ن 

 واح ة.ومفاهي  البح  الكمي والكيفي  اخ    اس   مقا بات،

بدد ي  حركدد  تتأداور بددرا ملغ  البحد  بدداق  ا   الثالثد ،فلسدفيا يدد  " امل جد  الثالثدد  " أو حركد  البحدد  

ومنطقد  فد  البحد   فلسدفي، والنسدقويست    البح  امل تل  املنهج الب اغمدااي  وتطبيقي،منطقي 
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االعتمدا  علدى  والفرةديات،التحقدق مد  النظريدات  اينماط(،يتضم  است  ا  االستقراء )اكتلاف 

 (18، 2018الفلفل،  و )بأحس  التفس  ات م  أج  ف   النتائج " 

 تل  محاول  للرعن  االست  ا  املتع   للمقا بات ف  اجإجاب  ع  أسيل  " واعتب  منافج البح  امل

هدد  ندد   مدد   املحدد و ،ولدديس بلدد   البحدد   واجإبدد ا ، ندد  لدد   مدد  البحدد  يتسدد  باالاسددا   البحدد ،

ويق    أو ي ع ا   ى أن يأخذ الباحث ن بمقا ب  انتقائي  ف  اختيا  املنهج  والت امل ،البح  التع  ي 

 ( 18، 2018الفلفل،  بو )"تفك   ف  البح  وقيا ت  وطريق  ال

  ذ اختل  ف  اعري  ايساليب  م تلط ،" يرى البع  أن التع   املنهج  ه  بح  يتعلق بأساليب 

وفقا الختالف عناصر  التي يت  ال  ك ز عليها أو حسب  MIXED METHODS RESEARCH امل تلط    

حيددد  ت ددد ن االف  اةدددات الفلسدددفي   فلسدددفي ،  وج ددد  فقددد  ينظدددر لددد  مددد منددد ،اخدددتالف م قددد  املنظدددر 

  االهتما .وعالق  الباح  بها ف  مرك    ليها،املتعلق  بحقيق  املعرف  وال ص   

 أي عملي  بحثيد  تنطلدق مد  منظد   فلسدفي واسد  METHODOLOGY كمنهجي كما يمك  تق يم  

  مسدتق  ينصدب االهتمدا  لد  ت جد  METHOD وقد  ينظدر لد  كأسدل ا النلدر،وتمت  للتفسد   وحتد  

 (3-1، د ت، ص ص )الزايد جراءات جم  البيانات وتحليل ا وتفس  ها " على 

   يقدد والصددةي ،للبحدد  فدد  العلدد   االجتماعيدد  والسددل كي   APPROCHمقا بدد  ت جدد  أو وينظددر لدد  ك

انددب وذلدد  بندداءا علددى ايجمدد  بدد ن ج   تفسدد  ها،فيهددا الباحدد  بأمدد  بيانددات كميدد  ون عيدد  و مأ ددا  دد  

القد ة فد  كدد  ند   مدد  البياندات لف د  امللدداك  البحثيد ، واالف دد اإ ايسداو ل دذا الت جدد  هد  أن  مددج 

ايسداليب الكميدد  والن عيد  يدد فر ف مدا أفضدد  مللد ل  البحدد  وأسديلت  مدد  اسدت  ا  أحدد  ايسددل ب ن 

 "  (  CRESWELL , 2015, p 4) منفر ا "

يت لم ن فيها ع  مقا ب  للبح    CRESWELL ,GARETTوهنار اعريفات مق  ح  م  طرف ك  م   

in wich the researcher links ,in some way (e.g.merges ,integrates,connects) both 

quantitative and qualitative data to provide a unified inderstanding of a research problem 
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  TASHAKKORI و TEDDINE   مل جددد   فددد  مقا بددد  تتأسدددس علدددى املنهجيددد قامدددا ب صددد  النددد   ا 

 : ا selon trois aspectsامل تلط  وفقا لثال   ج انب 

à savoir l’éclectisme méthodologique  معرف  االنتقائي  املنهجي -  

Pluralisme paradigmatique التع  ي  الب اغماتي   -        

 .ح البوة  النقاط على ك  تن   واع   ف  ك  مست يات  -

l’accent sur la diversité à tous les niveaux de la recherche " (CASTELLI et CRESCENTINI, 

p20 ) 

فلسدددددددفي  التعددددددد   املنهجددددددد  هددددددد  بروت كددددددد   بحددددددد  يتأسدددددددس علدددددددى  مدددددددج مسدددددددلمات " CRESWELL ولددددددد ى 

فيدد  فدد  هدد  الدد مج بدد ن املعطيددات والبيانددات الكميدد  والكي مددنهج،ومنهجيددات البحدد  الكميدد  باعتبا هددا 

يددد  اسددتعما  معطيدددات م تلفددد     sa prémisseأو فددد  سلسددل    اسدددات، فرةدديت  ايساسدددي     اسدد 

 creswell and Clark, 2018)) للظاهرة "اساع نا على ف   أحس  

" التعدددد   املنهجدددد  ملععددددي التندددد   فدددد  الطددددرت وايسدددداليب املنهجيدددد  التددددي تل ددددي حاجددددات التعدددد   والتندددد   فدددد  

والتع   والتن   ف  متطلبدات البحد  مد  البياندات واي وات وأسداليب التنظدي   البحثي ،امل ة عات 

 ون أن ننسدد    يحققدد ،كدد  منهددا فدد  الغددرإ الددذي  متعدد  ة،والتحليدد  التعدد   املنهجدد  ت  يدد  ملنددافج 

ويعبد  ذلد  عد  فكدرة اعد   املندافج أو املنهجيد   حيند ،فد   مدا يلد  أن  م  منافج أخرى ملسدتعم  مند  

لتدددي اسدددمح للباحددد  بدددأن يأمددد  بددد ن أكثددد  مددد  مدددنهج حسدددب الددد و  الدددذي يؤ يددد  كددد  منهدددا فددد  ا املتعددد  ة،

 (180، ص 2016)ملكاوي،  ص  ة ت املي  تآلفي  "

 النظريات:التعدد املنهجي على مستوى  ثانيا:

" تحظدددل العلدددد   االجتماعيدددد  ب جدددد   عدددد   كب دددد  مدددد  النظريددددات ، ويدددد  تناولددددت مدددد  حيدددد  ال  ك ددددز علددددى 

ي تناولتها ، سد اء  كد ت علدى اليةصدي  أو علدى تفسد   املأتمد  أو علدى  داهرة اجتماعيد  امل اةي  الت
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بعينهدا ...وعلددى الددرغ  مد  وجدد   الكدد  الظددة  مد  النظريددات ، فوندد  لدديس هندار نظريدد  تحظددل بقبدد   

كافدد  املت صصدد ن فدد  أي فددر  مدد  فددرو  العلدد   االجتماعيدد  ، ذلدد  أن كدد  نظريدد  تنظددر   ددى الظدداهرة 

  م تل  خاص بهدا، وعليد  فدون الءجد ء   دى نظريد  بعينهدا لتفسد    داهرة اجتماعيد  مدا مد  م  منظ  

لددأن  أن يحدد  مدد  نظددرة الباحدد    ددى الظدداهرة امل  وسدد  بلدد   كب دد  ، ويقلدد  مدد  مصدد اقي  تفسدد    

 (39، ص 2009) بكري،  لتل  الظاهرة "

هرة أو امللد ل  االجتماعيد  لد  فائد ة " فالءج ء   ى أكث  مد  نظريد  أو أكثد  مد  منظد   فد    اسد  الظدا

كب دددد ة ، فتعدددد   النظريددددات ملسددددمح للباحدددد  أو البدددداحث ن باختيددددا  البيانددددات واملعل مددددات املأم عدددد  عدددد  

ال  اسد  عد  طريدق أكثدد  مد  نظريد  ، ممدا يأعدد  التفسد   املت صد   ليد  أقددرا   دى ال قد  والصدد اا ، 

يمندددد  الباحدددد  مدددد  التح ددددز لنظريدددد  بعينهددددا ، ين ت  يدددد  أكثدددد  مدددد  نظريدددد  فدددد    اسدددد  الظدددداهرة نفسدددد ا 

وتأاه  نظريات أخرى ، وفضال ع  ذل  فون است  ا  أكث  م  نظري  لتفسد   الظداهرة أو امللد ل  

  .( 39، ص 2009) بكري، مح  ال  اس  يأع  ال  اس  والتحلي  أكث  عمقا "

خص صا ف  املراح  النهائي  ف     ،التفس" التع   املنهج  أو املنهجي  امل تلط  اع  طرائق للتعب   أو 

ويسمح التع   املنهج  ف  معرف  تفس   النظريات للمل ل  مح  البح  ف  م ة    البيانات،تحلي  

 . (  .cisel , 2018, P-P3-4)وتتب  مراح    است  " 

فالدد مج النظددري يددت  فيدد  مدد ج أجدد اء متفرقدد   النظددري "ي جدد  اخددتالف بدد ن الدد مج النظددري والتعدد   

      اصدددددطءه عليددددد  فدددد    اسددددد  اية مددددد  االجتماعيددددد  بدددددالنم ذج ،ecleclic model م تلفددددد    نظريددددداتمدددد

 –وقدد  اعددرإ هددذا الدد مج  ل دد ،وتقدد ي  العددالج اجإكليني ددي  العمددالء،وذلدد  لتفسدد   سددل ر  االنتقددا ي

وفددددد  أحيدددددان كث ددددد ة متضدددددا ب  فددددد   م تلفددددد ،حدددددا ة بسدددددظب صددددد ر  لنظريدددددات  النتقدددددا ات-التعددددد  ولددددديس 

 ا الفلسفي ف   طا  واح ...أساس 

أمددددا اعدددد   النظريددددات ف دددد  الددددذي ملسددددمح بتفسدددد   الظدددداهرة والنظددددر  ليهددددا مدددد  روايددددا م تلفدددد  مسددددت  ما 

وذلد  بغدرإ السدما  للبداحث ن  –ليست بالضرو ة متنافس  فيمدا بينهدا  –نظريات مستقل  فلسفيا 
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ومند  التح ددز لنظريد  بعينهددا أو  فدد ،م تللتفسدد   البياندات مدد  روايدا  نظريدا،برؤيد  البدد ائ  املتاحد  ل دد  

  ليها على أنها تمث  ال اق  أو تفسر  ...

ف ندددار مددد  ينظدددر نظدددرة انتقدددا  للتعددد   املنهجددد  فددد  مسدددت ى التنظ ددد  علدددى أنددد  ال يدددؤ ي   دددى  سددد  صددد  ة 

ومددنه  مدد  ينظددر   ددى أن   اسدد   دداهرة معيندد  البدد  لدد  مدد  هددذ   ال  اسدد ،مت املدد  عدد  الظدداهرة محدد  

ين ايةقيقدددد  فدددد  واقدددد   لءةقيقدددد ،فدددد   سدددد  صدددد  ة متعدددد  ة املسددددت يات  –ندددد  هدددد  ايسدددداو ي  –الرؤيدددد  

وليسدددددت بالضدددددرو ة صددددد  ة متسدددددق   م تلفددددد ،أمرهدددددا قددددد  ي ددددد ن ل دددددا عددددد ة مسدددددت يات متعددددد  ة وأوجددددد  

 (41، ص 2009، بكري ) "مت امل  ايج اء

  –التعدد املنهجي في مستوى التنظير  –النظريات املفسرة للهجرة  ثالثا:

ونتطددددرت   ددددى تفسددددد    ع يددددد ة،فالنظريدددددات االقتصددددا ي  املتعلقدددد  بددددالهجرة  االقتصةةةةادية:النظريةةةةة  3-1

حب أو  نظريدد  اويعدد  "ن نسدت  افانسددت ن " صد والعمد ،مسدأل  الهجدرة بالع امدد  املرتبطد  بال  يفدد  

 ن وذلدد  فدد  املقددا  الددذي ق مدد  بعندد ان " قدد ان الهجددرة،مدد  خددال  وصددف  لقدد ان ن  الهجددرة،فدد  تفسدد   

الهجرة " حي  خلص م  خل  تحليل  لبيانات اع ا  الس ان   ى أن الهجرة مح  م  بع ام  ال ف  

حيددد  تددد ف  الظدددروف االقتصدددا ي  السددديي  والفقدددر ايفدددرا    دددى تدددرر أوطدددانه  واالنتقدددا    دددى  وايجدددذا،

 (227-167)رافانستين، د ت، ص ص مناطق أكث  جاذبي  " 

قد  فسدرت الهجدرة فد   طدا  عالقد  العدرإ والطلدب للسد ت مد  وةد  ف الني كالسديكي ،" أما النظريد  

 ( 148-138، ص ص 1969، )ميشيلعالق  متبا ل  ب ن تط   فجرة العم  والتط   االقتصا ي " 

حيدد  تدد ف  الفدد ا ت فدد  ايجدد     ددى انتقددا  امل دداجري  مدد  املندداطق ذات ايجدد   املت نيدد  نحدد  املندداطق 

 ال خ . ف ريا ة وذل  به املرتفع ،ذات ايج   

اعد  نظريد  الطدر  وايجدذا مد  أبدرر النظريدات املفسدرة للهجدرة ، وقد  نظرية الطرد والجذب : " 3-2

ح  ت ايسباا ايساسي  للهجرة ف  عامل ن : هما االتصا  والعالقات القائمد  بد ن البلد ان املرسدل  

الةددط ا  والع لدد  االجتماعيدد  ، واملسددتقبل  للم دداجري  ...وتتمثدد  ع امدد  الطددر  الظسدديط  فدد  الفقددر وا
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أمددا ع امدد  الطددر  الق يدد  فتتألددى فدد  املأاعددات وايةددروا وال دد ا م الطبيعيدد  ، كمددا يمكدد  أن ت دد ن 

السددد اني السدددري  وأ دددر  علدددى الغدددذاء واملددد ا   ايخدددرى ، والعامددد  السددد اني  كدددالنم  ع امددد  الطدددر  بنائيددد  

علدى م اج دد  ملدكالت غددذاء كبد ى ، ويتمثدد    ي د ن أكثد  وةدد حا فد  الدد و  الفق د ة التددي تناةد  فعددال 

العام  البنا ي ااخر بالرفاهي  ب ن اللما  وايجن ا ، أو ايةرا كعا م  ع ام  الطر  بد ن ايمد  أو 

 ( 264-261، ص ص 1984) جلبي،  اخل ا " 

فأسددد ات  وامل دد ،أمددا ع امدد  ايجددذا فتتمثددد  فدد  ال يددا ة املضدددطر ة علددى العمدد  فدد  بعددد  القطاعددات 

مدددد  اسددددت    م دددداجري  فددددد   دددد  عدددد   مقدددد  ة العدددددرإ علددددى تلبيدددد  الطلددددب علدددددى ن عيدددد  معيندددد  مددددد  الع

وبالدذات فد  أو وبدا ممدا  الصدناعي ،وهنار أيضدا ع امد  اللدي  خ  التدي ت حد  علدى الد و   العما ،

 العم .يؤ ي   ى انكماش ق ة العم  وريا ة أع ا  ايةا ج ن م  س ت 

ومنهدا املقا بد   البحد ،أن ندذكرها كاملد  فد   نايدا هدذا  ال ملسدعنا  ةاف    دى الع يد  مد  النظريدات التدي

 الهجرة.وغ  ها م  النظريات التي عنت بم ة    ايجغرافي ،

  –سوسيولوجيا الهجرة  –إسقاط التعدد املنهجي في مستوى التنظير  رابعا:

 بنائي:الهجرة من منظور  –الهجرة من املنظور الكلياني " الهوليزم"  4-1

وكدد  نسددق يقدد   ب  يفتدد  للمحافظدد   أنسددات،نظدد   البنددا ي الدد  يفي ينظددر   ددى املأتمدد  كبندداء بدد  امل  

فدوذا حد م  املعيدا ي، والثقداف  القيمدي والد يعي،كالنسدق السيا د ي وال  بد ي  ك د ،على ت ارن املأتم  

 اينسددددات،اخددددتال  فدددد  بدددد ن ال سددددائ  والبدددد ائ  املتاحدددد  لتحقيددددق أهدددد اف محدددد  ة يي نسددددق مدددد  هددددذ  

 االجتمداعي ن،مما يؤ ي   ى  ةعاف التماس  والتسان   االةطرابات،فاملأتم  يح م ل  أن ا  م  

مما يح م ع    ،ان القات  homéostasieاعم  على  عا ة ت ارن نسق أو  " التي   وبالتا     ى      

ايةطددداا  ولنأخددذ مددثال النسدددق السيا دد ي ، فددوذا غدداا اينسددات،مأم عدد  مددد   وجدد   " ايومي سددتاري 

السيا ددددد ي املقدددددرون بحنكددددد  و  بددددد  واتصدددددا  حقيقدددددي و ائددددد  للمسدددددؤول ن السياسدددددي ن ، وتطبيدددددق فعلددددد  

للبد امج السياسدي  التددي تتغعد  بهدا ايحدد اا والسدلط  ايةاكمد  ، فوندد  الوجد   اذان صداغي  تددت ل  وال 
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وااسا   قع   املح ن،وجراء ايةطاا السيا  ي غ    يرى طحينا . تنفذ ، ويسم  امل اط  جعجع  وال 

سد اء أكاندت لدرعي  أو غ د   الهجدرة،يأد  اللدباا بد ا مد  التفك د  فد   املطلبيدات ايج يد ة الق يمد  ال 

 لرعي .

االنتحدا   االنتحدا :ولنأخذ مثال مقا ب  "  مي   و ك اي  " لالنتحدا  مد  خدال  طرحد  لثال د  أند ا  مد  

 علدددى الدددرغ  مددد  أن الدددبع  ال  – مي " املعيدددا ي " االنتحدددا  ايندد "،االنتحدددا  اجإيثدددا ي " الغ ددد ي  ايندداني،

و نمددا يدد  مطلددب  بعيندد ،لرؤيتدد  للهجددرة غ دد  اللددرعي  علددى أنهددا ليسددت انتحددا ا  –يحبددذ هددذ  املقا بدد  

 امل ت.أسا  ي لتحقيق الذات بالرغ  م  ا تيا  ق ا ا 

 

 أناني:الهجرة غير الشرعية " السرية " كانتحار  4-1-1

لهجدددرة السدددري  مدد  البلددد  ايصدددل    ددى البلددد  املسدددتقب  بسددظب ن عددد  فر يددد   بمددا يحددد م هدددذا السددل ر ل

متطرفدددد  ، وذلدددد  مدددد  خددددال  انفصددددا  الفددددر  عدددد  الثقافدددد  التددددي ملعددددي  فيهددددا ، يحدددد م هددددذا الندددد   مدددد  

يأد   الهجرة كسل ر أناني ف  غياا التماس  االجتماع  والتضام  االجتماع   اخ  املأتمد  ،  ذ ال 

مدددد  ملسددددان   عندددد ما تحددد  بدددد  ملدددد ل  مددددا كأرمدددد  السددددك  ، الفقددددر ،  –لسددددري ا –امل ددداجر غ دددد  اللددددرع  

االةددددط ا  ، الع لدددد  االجتماعيدددد  كع امدددد  طددددر  مدددد  البلدددد  ايصددددل  ، ول جدددد   ع امدددد  جددددذا فدددد  البلدددد  

املسددتقب  : كتدد فر ملددروعات العمدد  ، الرفددا  االقتصددا ي ، ا تفددا  مسددت ى الدد خ  ، وبددذل  تصددبح 

  مدد  االسدد  اتيأيات املتفددر ة وايةي يدد  التددي يحدد  ها الفددر  لنفسدد  ، الهجددرة غ دد  اللددرعي  أو السددري

االنتحدددا  ومددد  املبالغددد  لرؤيددد  الفدددر  لنفسددد  اغيدددب ل يددد  صددد  ة ااخدددر " املأتمددد  " ل يددد ، "فيعمددد    دددى 

             مددددددددد  التددددددددد م   الددددددددذااي ، أو  جدددددددددراء مقصددددددددد   و  ا ي بقتددددددددد  اليددددددددةص لنفسددددددددد  وتددددددددد م   ذاتددددددددد   "  كندددددددد  

" مما يؤ ي   ى انع ا  الفر  ع  مأتمع  ، وتمركد   حد   نفسد  مد  (  521، ص 2000) السكري، 

) عيةةا ، د غيداا القد  ة علددى  يأدا  مبد  ات مقنعدد  وأسدباا ق يدد  ل جد    واسدتمرا   فدد  ال جد   " 

 (41ت، ص 
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ضددد اب  مددد  هدددذا كلددد  ملعمددد  الفدددر    دددى ن وعيددد  مفرطددد  للسدددل كيات الفر يددد  املنعتقددد  عددد  كمالددد  ال

فيعمددد    دددى الهجدددرة غ ددد  اللدددرعي  جدددراء  وطم حاتددد ،أه افددد   معرقلددد  لتحقيدددقاالجتماعيددد  التدددي يراهدددا 

ف  مقا بتنا لرؤي  الهجرة غ د   –وه  ايساو  –فراغ عاطفي أو فل  ف  ايةص   على منصب عم  

طاقدددد  اللددددرعي  كفعدددد  أندددداني غا قددددا فدددد  الذاتيدددد  بوحسدددداو الفددددر  بأندددد  ال ت جدددد  سددددلط  أخددددرى خددددا ج ن

 اللرعي .فيؤ ي ب  بالنهاي    ى الهجرة غ    حيات ،فيص   فريس  لع ل  حتمي  تؤ ر ف   الفر ي،

 الهجرة كفعل انتحاري غيري: 4-1-2

 ذا أحددددس الفددددر  فدددد  مأتمدددد  يتسدددد  بكزعدددد  لدددد ي ة مدددد  التماسدددد  االجتمدددداع  والت امدددد  القدددد ي الددددذي 

لد  فد  املأتمد   ال م اند يحس الفدر  أند   –ني وه  عكس نظرة االنتحا  اينا –يمتص الكزع  الفر ي  

وبالتددا   يقدد    هددذا الفددر   –تراجدد  القددي  الفر يدد   –، وأن هددذا املأتمدد  املت امدد  ال ملع دد ف بم انتدد  

بالهجرة غ   اللرعي  كانتحا   يثا ي غ  ي نظ   معطيات  قافي  اسان  معطيات  قافيد  واجتماعيد  

، فعندددد  فقدددد ان و يفدددد  ، أو حتدددد  عدددد   ايةصدددد   عليهددددا  معتددددا ة ةددددم  فكددددر جماعددددااي ولدددديس فددددر ي

تأع  م  الفر  يفكر ج يا بالقيا  بالهجرة السري  لبل  يمأ   قاف  الفر ن  والكزعات الفر ي  التي 

 العي  ةم  منظ م  قي  متعا ف عليها مسبقا كن   م  التماس  واللم  االجتماعي ن . ال تحبذ

 فوضوي:الهجرة كفعل انتحاري  4-1-3

"ملسم  االنتحدا  الالقيمدي أو الالمعيدا ي الدذي يندتج مد  ايةلد  الدذي ملعد  الدنظ  االجتماعيد  السدائ ة 

نتيأددد  التغ ددد ات االجتماعيددد  املفاجيددد  والسدددريع  التدددي له دددز ل دددا ايعدددراف والقدددي  واملعددداي   االجتماعيددد  

وجدددددددد   هدددددددد ة فايةلدددددددد  امل جدددددددد   مددددددددثال فدددددددد  النسددددددددق االقتصددددددددا ي و  (41 ، ص2012 وازري،)السددددددددائ ة " 

سددةيق  بددد ن أفدددرا  املأتمددد  ، بددد ن طبقدددات اعدددي   ددراءا فاحلدددا ، وأخدددرى فددد  فقدددر مددد ق  نتيأددد  اغددد   

أصةاا  أو املا  ، وال ت  ة السريع  التي غ  ت مد  الفلسدف  السياسدي  واالقتصدا ي  للبلد  ، كل دا 

  ة بل   ق ي ف  اس   ف  تأ ر الفر  بهكذا منظ مات قيمي  معيا ي  مفتق ة ف  بل   ايصل  وم ج

 البل  املستقب  ، تأع  م  الفر  الهجرة غ   اللرعي  ، ب  تأسي ها على أ إ ال اق  .
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وال  ب يدد  ال ينيدد   املؤسسدداتالتددي اعمدد   –فعندد  وجدد   خلدد  أيضددا فدد  املنظ مدد  القيميدد  وايخالقيدد   

وال  الصد اا،أ مد  ايةطد ال يد  رتأعد  مد  الفدر   –علدى صدقل ا وتحيينهدا مد  ال اقد  املعدي   ب اه 

يقدد   الفددر  مدد  كدد  هددذ   السددل ر،وعدد   الددتحك  فدد   القيميدد ،االفتقددا  للضدد اب   اللددر،اية دد  مدد  

  ال معيا ي.ايم   مأتمع  بالهجرة كفع  ف ة ي أو 

 كنسق:الهجرة  4-2

 طدددا   ةدددم -كنسدددقفددد  هدددذ  ايج ئيددد  " املقا بددد   –يقددد   الفدددر  بدددالهجرة سددد اء لدددرعي  أو غ ددد  لدددرعي  

   ااي أو جماع  صغ  ة ت ل ت م  املأتم  اي  لغياا أف ا  وطروحات كن   م  الن ستايجي جماع

   املاةد ي  la nostalgie au passéحيداة السدل  مدثال فد  م يددا  ايجماعدات اجإسدالمي   ترسد -     

تأعدد  مدد  الفددر  ينفددر مدد  مأتمعدد  اي    ددى نسددق جماعددااي فددد   وسددل كيات،وغيدداا هكددذا مما سددات 

جماع  صغ  ة م  ايفدرا  يتعدامل ن فيمدا بيدنه  وفدق منظ مد  أف دا  معد ة مسدبقا ليحصد  بهدا  ل  

 اللاكل .التنمي  والنمذج  على نفس 

ةدددددددم  مأتمددددددد  كب ددددددد  ينددددددد  ج ةدددددددم  مف ددددددد   "  –بددددددد  جماعدددددددات  – لددددددد الي  وجددددددد   جماعددددددد  صدددددددغ  ة 

ت كب دد ة نظ دد  انلددطا ات قبدد  أن ت دد ن جماعددا –أو ايجماعددات املتناهيدد  فدد  الصددغر  النان  يدد ونتيتي "

Nano identité   ك  يدددات ج يددد ة ال تقبددد   اعددد -املتكدددر ةالتدددي حددد    ل دددا جدددراء انقسدددامالها  ال  يددد

لتأسددس علدددى نقيضددد ا منظ مددد  قددي  كم يدددا  يتمدددايى مع دددا مددد   السدددائ ة،بمنظ مدد  القدددي  وايعدددراف 

 اي .لك  بمع   ع  املأتم   املعي ،يرونها مغيب  ف  ال اق  

سددتط  هددذ  ايجماعدد  الصددغ  ة  يأددا  ت ليفدد  وحبكدد  اعامللددي  مدد  املأتمدد  اي  فونهددا تضددطر  ذا لدد  ا

 –وليسددددت  اخليدددد   –  ددددى الهجددددرة فدددد  لدددد   نسددددق وبلدددد   جمدددداع    ددددى خددددا ج الددددبال  كهجددددرة خا جيدددد  

فجددرة اللددباا ايج ائددري  –ل جدد   ندد   مدد  التددآل  والت افددق بدد ن منظ مدد  أف ا هددا والبلدد  املسددتقب  

هددددذا الندددد   مددددد   –ع  يفغانسددددتان فدددد   مانينيددددات القدددددرن املامدددد ي ملحا بدددد  الددددروو مددددثال فدددد  لدددد   جمددددا

فددد  خانددد  تحقيدددق مطالدددب فر يددد  صدددرف  غا قددد  فددد  اينانيددد  وتحقيدددق الدددذات كمطلدددب  ال يصدددبالهجدددرة 
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أسا ددد ي فددد  مددد  ج ماسدددل  لءةاجدددات ، و نمدددا ملغدددذي هدددذا النددد   مددد  الهجدددرة قناعدددات جماعيددد  معيا يددد  

  –املسلم ن فليس منه   بأمر م  ل  يهت   –ظ   و بما عق ي  م  من

يصددط   الفددر  بب ابددات  ايج يدد ،هددذا النسددق  جإيأددا لكدد  قبدد  أن تتأسددس ايجماعدد  كندد اة أساسددي  

هذ  الب ابات ي  صمامات ايمان ل   جماع  كي تقب  أو تنبذ أي  –غ   املرئي   –النسق االعتبا ي  

تمددايى الفددر   محتمدد .  ذاخ فددا مدد  اخ دد ات تنظيمددي  يم ددا،وقفددر  يريدد  التمدداي  مدد  منظ مدد  أف ا هددا 

فوند  بالنهايد  ملسدتطي   وتمدثال،تمظ درا  –النسق ايج يد  أو ايجماعد   –م  هذ  املنظ م  م  ايف ا  

 الق امل.أن يءج هذا النسق أو ايجماع  كي يتكي  ويتفاع  م  أفرا ها 

أن هذ  ايجماعد  اسدت عبت واسدتقطبت   ذا تناغ  م  هكذا سل كيات وقناعات نستطي  ان نق    

وجمعت ، وقامت بتغذي   اجعد  جإيأابيد  تحميد  مد  العد وف عنهدا أو اسدتب ال ا بأماعد  أخدرى غ د  

 –املأتمدددد   –جدددد   سددددميك  مدددد  ااخددددر  –ايجماعدددد   –هددددذ  ايجماعدددد  التددددي انضدددد ى فيهددددا .يبعددددي النسددددق 

  ايجماعدد  غ دد  م جدد  ة فدد  ال اقدد  اعدد ها هددذ –وذلد  بوعطدداء أفرا هددا جرعددات مدد  منظ مدد  أف ا هددا 

ومدد  هدددذ  النقطدد  بالدددذات ملسدددتب   الفددر  املأتمددد  بأماعدد  أخدددرى كنددد   مدد  ايةيددداة االسدددتهامي  ،  –

لكدددددددد   ذا اسددددددددتطاعت  قناعدددددددد  بتصدددددددد  الها لءةيدددددددداة وللمأتمدددددددد  كملددددددددرو  ، وذلدددددددد  بويهامدددددددد  أن هكددددددددذا 

  –املأتم   –تص  ات غ   م ج  ة ف  ال اق  

بقناعالهددددا كنسددددق مدددد  ايفعددددا  والسددددل كيات  هروبددددا-مددددثالجماعدددد   سددددالمي   ولددددتك  –تهجددددر ايجماعدددد  

لددددد  فدددددد  اينسدددددات ايخددددددرى  منافسدددددد -ايجماعددددد  –والتصددددد  ات والرم يددددد  واجإلددددددا ات مددددد  مأتمدددددد  يراهدددددا 

صدد ر ال  بدد ي بالثقددداف   تضددا ، نائيدد  ال  بدد ي قالثقدداف  كثنائيددد   الثقددداف ، الدد يعي، ال  بدد ي، السيا دد ي،)

متأددذ   للتماسدد ،أو تصددفي  ...يدد  فجددرة بمنظ مدد  أف ددا  مدد  بنيدد  مأتمدد  مقدد و  اةددط ا ...( نظ دد  

 ومما سات.  ى بني  أخرى تقب  التعامل  م  هكذا أف ا   والتقالي ،ف  تق ملس ايعراف 

 بنية:كفعل وليس كنسق أو  الهجرة: الهجرةسوسيولوجيا الفعل في  منظور -4-3

 الثالثة:الفعل  مقاربة ماكس فيبر للهجرة وفق أنماط 4-3-1
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فيعمد    دى  طم حاتد ،يصدط   الفدر  بع ائدق تحد    ون تحقيدق  عقالنةي: قةدفعل الهجرة كفعل  -

الهجدددرة غ ددد  اللدددرعي  أو السدددري  كنددد   مددد  االنتحدددا  اينددداني أو الغ ددد ي أو اينددد مي كمدددا  أيندددا سدددابقا فددد  

اسدد  الظددداهرة االجتماعيددد  مددد  ت جدد  مقا بدددات عددد ة تبددد أ ب    ال ليددداني،منظدد   " ال ددد ل ز " أو املنظددد   

 مددا الصددب   خيددا ي ،وباصددط ا  الفددر  مدد  هددذ  الع ائددق يأدد  نفسدد  أمددا   النسددق.الفعدد  ال البنيدد  أو 

الدذي اختددا   ب اهد  بربطدد  بسدد ت  –والتصدب  جإيأددا  منصدب عمدد  يت افدق مدد  اهتماماتد  وت صصدد  

 اللغ  وفق العقالني  الفيب  ي  

  La rationalité webernienneت امل  سي  التي تقر بضرو ة  ذا اعتم نا على  ؤي  ايةيا ا 

و مددددا يهدددداجر   ددددى بلدددد  فيدددد  تحقيددددق لرغباتدددد   اي ،فدددد  بلدددد    – بدددد  الت صددددص ال  ا دددد ي بسدددد ت اللددددغ  

 .وطم حات 

 واملحسددد بي ،وقلددد  مناصدددب العمددد   ايجميددد ،وبددد ن " ن سدددتايجيا " امل ددد م فددد  البلددد  اي  كنددد   مددد     

خص صدددا  –وبددد ن بلددد  يحتضددد  ااالف مددد  اللدددباا  واطيددد ،  دددى مسدددت يات وتدددر ي مسدددت يات الددد خ  

مطلبيددد  جنددد ا املت سددد  ل  تدددا و  ويطمحددد ا فددد  تحقيدددق طم حددداله  ذات أسدددق   مددد -الكفددداءاتذوي 

 صرف .و بما لتحقيق مطلبي  اقتصا ي   متناهي ، غ   

 ون النظدر   دى ايجانددب  تظ در عقالنيد  " فيبد  " فد   يأدا  امل اءمد  والت ليفدد  بد ن الطمد   والت صدص 

ايخالقددددد  فددددد  مسدددددأل     ايجميددددد  للبلددددد  ايصدددددل  الدددددذي يتغعددددد  بددددد  ايةطددددداا السيا ددددد ي ب لمدددددات مفعمددددد  

بال طنيدد   غدد  علم دد  بأندد  ت جدد  هدد ة سددةيق  بدد ن قناعددات ايجيددا  وايةطدداا السيا دد ي غ دد  املحدد ن 

 ا   البل  املرس  ف  ايةص   .املنظ   الفيب  ي ف  لق  العقالني ف  فع  الهجرة ل  أ ر  الق ي ف  ك

علددى منصددب عمدد  قددا  و ائدد  ، ومسددت ى معيودد ي مرمدد ت ، وبنيدد  تحتيدد  ق يدد  ، عقالنددي فيبدد  تت طددل 

  ى غربل  البل  املستقب  للي  العامل  كن   م  العقالني  التي اساير متطلبات س ت اللغ  ، والتي 

 كانت ف  السابق ي  عامل  غ   م  ب  ..

 ينظر اللباا املعاصر وحت  م ج  لباا الثمانينيات  عاطفي:عل الهجرة كف 4-3-2
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 تحتيد ،  La vague des années 80طبيعد  وبعد   اي إ   ى بال  الغرا " أو وبدا " نظدرة ايجند  فد ت  

عي ن ر قاء ، فبهذ  النظرة ايةامل  والتي الرا  صيتها ذا عا   ى  ألقر، العي ا،وحت  عرقا خا   م  

 ي ايوةدا  االقتصدا ي  واالجتماعيد  واملعيا يد  فد  البلد ان املرسدل  " ايصدلي  " فنأد  اليد   نظ د  تدر 

الفر  يهاجر   ى أو وبا بل   عاطفي مبعي ع  تمثالت وص   نمطي  عد  أو وبدا تدؤ ي فدب النهايد  بد  

   ى البح  ع  لري  حياة وفق ذل  التص   املت ي  ف  م يال  .

    قافيدد  ومعيا يدد  وقيميدد  غ دد  متطابقدد  ملددا م جدد   فدد  البلدد  الهجددرة كفعدد  عدداطفي يصددط   مدد  جدد

 صدددرا  بددد نفتأددد  الفدددر  يهدداجر ليعدددي  ن عدددا مدد  االغ ددد اا الثقددداف  املعيددا ي الدددذي ي خلددد  فدد   ايصددل ،

وبد ن مدا نلدأ عليد  فد  بلد    وم اقد ،ومعتقد ات ومعداي   ومنظ مدات سدل كي   قدي ،ماه  م ج   م  

 ايصل .

  فعدددددد  الهجدددددرة العدددددداطفي يضددددددرا بلدددددد   كتلدددددد  فددددد  نفسددددددي  الفددددددر  نظ دددددد  تحقيقدددددد  االغ ددددد اا الثقدددددداف  فدددددد

وفق انددد  ملتطلبدددات معيا يددد  عق يددد  فددد   –اي   –ايصدددلي   فددد  بدددال  غ ددد  م جددد  ة  اقتصدددا ي ملتطلبدددات 

 املستقب .البل  

الع يددد  مددد  املنددداطق فددد  ايج ائدددر مدددثال يهددداجر لدددبابها   دددى  تقليةةةدي: توجةةةدفعةةةل الهجةةةرة كفعةةةل  4-3-3

أي الهجدرة نحد  بلد  هداجر  ليد  م داجرون سدابق ن   دى  قعد  جغرافيد  محد  ة  تقليد ي، وبا بلد   أو 

وكدذا  ائدرة " ب قدا ير ب اليد  اللدل " قدام ا  تيدا ت،فنأ  الكث   م  س ان " تيهدرت" واليد   أو وبا،ف  

فعددددال  –فدددد  تقدددد يري ايةدددداص  –فأصددددبح فعدددد  الهجددددرة هنددددا  املاةددددي ،بهجددددرات   ددددى أملانيددددا فدددد  السددددن ات 

و خدد   مرمدد ت،نظ دد  السددما  بأندد  ت جدد  عددائالت وجدد ت فدد  أملانيددا مسددت ى معيودد ي  خالصددا،تقليدد يا 

 الصرف.ف اجر ايفرا  وفق هذا املنظ   االقتصا ي  مرتف ،

لكدد   ذا نظرندددا   دددى اسددتقبا  البلددد  املسدددتقب  للم دداجري  فددد  السدددابق ) مانينيددات القدددرن املامددد ي مدددثال( 

والقددا   علددى ايةصدد   علددى  املدد  ا،فأصددبح ينظددر   ددى امل دداجر الكدد ء  ايةاةددر،لدديس باملثدد  فدد  وقتنددا 

أمدا نظدرة  تقليد ي،فهجرة الفر  هنا ت  ن وفق منظد    املعاصر،منصب عم  يت افق وس ت العم  
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يددد  نظدددرة عقالنيددد  تصدددب فددد    نمدددا-الدددراه فددد  وقتندددا  –ال ولددد  املسدددتقبل  للم ددداجري  فليسدددت تقلي يددد  

  العم .االنتفا  م  في  امل اجري  ذوي الت صصات املطل ب  ف  س ت أي  املنفع ،خان  

 خاتمة:

 اهرة الهجرة س اء أكانت لرعي  أو غ   لرعي  ال ملس    استها م  منظ   واح ، ب  م  

منظ  ات  ن ل  نق  با اي ملغمات، تنظر   ى الظاهرة م  ع ة روايا  فالتع   املنهج  أو املنهجي  

 اها التنظ  ي تقف  على املنظ  ات الكالسيكي  التي ترى ف  الظاهرة مح  امل تلط  "على مست

الرؤي ،  ؤي  تتع    ايحا يالبح  أنها أحا ي  الرؤي  " فنحتت لكال مغايرا غ   الل   

  الطروحات والرؤى ".

  ا ى واملنظ  ات لظاهرة الهجرة، ونح   راء تطرقنا ا ى  اهرة الهجرة غ   اللرعي ، ال ن ع  ال ص  

ايةقيق ، حقيق  هذ  الظاهرة وت اخ  مسظبالها االقتصا ي  واالجتماعي  والسياسي  وايةق قي ، 

 نما حاولنا كل  النقاا ع  هذ  الظاهرة م  املنظ   ال لياني " ال  ل ز  "،  ةاف    ى املنظ   

ب  ؤي  ايج  ي " امليكرو س سي ل ج  "  نا منا أن التقي  بهكذا تص  ات كالسيكيي  يحج

 ون تفكيك ا " قب  ايةفر ف  تضا يس مكن نالها "  تفكي  ملعي  بناء  –ايةقيق  ف  لم ليتها 

 الرؤي  والل   النها ي كحقيق  مكتمل . 

 املراجع:قائمة 

البحةةا االجتمةةايي بةةين املقةةاربتين الكميةةة والكيفيةةة ومنةةا   البحةةا (. 2018ب الفلفدد ، ابددراهي . ) 

 ايج ء ايو .-32. الع   1ايج ائر ح ليات جامع   املختلطة.

، مقددددا  التعدددد   املنهجدددد ، أن اعدددد  ومدددد ى مالئمتدددد  للعلدددد   االجتماعيدددد (.  2007. ) بكددددري، عبدددد  ايةميدددد 

 .12 تلمسان، الع   جامع -اي امأل  

 رة.  ا  النهض  العربي . القاه ،السكانعلم اجتماع (. 1984جل ي، عب  الررات. ) 

 (.227-167ص)-لن ن، ص اجإحصاء،صةيف   ،الهجرةقوانين  ت(. )  افانست ن، ن نست. 
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