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أزمة النسوح واألمن االنصاني يف العراق "حتديات التكيف وخماضات االنتماء"
" دراشة ميدانية لألشر النازحة يف بغداد واربيل "
أ.م .د .وليد عبد جرب  /كلية اآلداب – جامعة واسط

ملخص البحث
جْاٍى في اىسْيات األخيرة اهحَاً اىَجحَغ اىدىىي ىاىَْظَات اىدىىية اىحنيٍية ىغير اىحنيٍية إىى بؼدد ددددد
ٍددِ اىْددسىس اىسددناّي  ،دسددَى بدداىْسىس اخددو اىييددد ّحيجددة اىْساػددات ىجَددد اىجَاػددات اىحنميردددة  ،إ جسددح دً دَددو
ىيصف جيل اىْساػات ٍِ قييو ّساع قائٌ ػيدى اىويددات ى ّدساع ػرقدي ى ّدساع ئدائمي  ,فدي ٍحاىىدة ىححدددد ئييؼدة
جيل اىْساػدات ىجيصديمواف فدي ٍتدو جيدل اىظدرى

اىحدي دؼادف بودا اىْدساع  ,جقداش قيَدة اىَديائِ  ،ىهدي خد ال

دشارك بايرة ٍياخرة في اىْساع  ،بَقدار اىَناسد اىَححَيدة اىحدي دَتيودا ىدل اىشد ال ىيجودات اىَحادارػة  ،إ
ماُ اىَدّييُ ٍِ قيو ضحادا غير ٍياخردِ ىيؼَييات اىؼسدنردة  ,صديحيا ا ُ اة اىسياسدة اىَم دية ىيَححداربيِ ف
فؼْدٍا

دنيُ اىسناُ هدافا ٍياخرة ىيوجَات ,دح دوىا رهدائِ ى دجْددىا قودرا ى دجيدرىا ػيدى ػَداه اىسد رة ,ى

درحييا ىححقيق جيازُ سناّي ى سياسي ى ػرقي ى ئائمي ف ىقد صديحث ٍشدنية األخد اا اىْدازحيِ اخدو ار
اىيئِ  ،ظاهرة ٍؼحرفا بوا اىييً ى صيحث دسءا ٍوَا ٍِ ػْاصر ٍْظَات حقيق ا ّساُ ىا ٍِ ا ّساّي ف
ىجأىف اىيحث ٍِ داّييِ ّظدر ىٍيدداّي  ،ىهدد

اىدى جسدييو اى ديء ػيدى اّؼناسدات زٍدة اىْدسىس فدي ظدو غيدا

ا ٍددِ ىا سددحقرار ا دحَدداػي ىػيددى ٍيددا و حقدديق ا ّسدداُ ى ٍتخددرات اىحَْيددة اىيشددردة  ،ف د ػددِ جش د يال
ا سدديا اىحددي ت اىددى اسددحداٍة زٍددة اىْددسىس فددي اىؼددراق ػيددى ٍددر اىحدداردة ىجؼاقدد ا ّظَددة اىحامَددة ػييدد ،
ىاّؼناساجوا ػيى جاْيف اىويدة
ىجحددد ٍؼيقات ػدً اىحنيف ىا ّدٍاج ٍغ ػا ات ىجقاىيد ٍجحَغ اىْسىس ىاّؼناساجوا ػيى اّحَاءاجوٌف
ىىظدف اىيحدث ائدارا ّظردددا ىحمسدير اىظداهرة اىَدرىسددة  ،ىاىيحدث اىَيدداّي اػحَددد ػيْدة ػشديائية حجَوددا )211
ٍيحيثددا ٍددِ ربددا ا سددر اىْازحددة فددي اربيددو ىب دددا  ،ى د ددا اسددح دً ػدددة ٍْدداهج ػيَيددة ى ىات احاددائية ىجَددغ
اىيياّات ب ية جحيييوا  ،ىحد اىيحث خيارات اىحدخو مسيو ىيؼ ج ف
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المقدمة :
ان ظاهرة النزوح والتهجير القسري ليست جديدة  ،بل عرفتها المجتمعات االنسانية منذ القدم وعانتت منهتا يتديما
وحديثا  ،والعت ار عىتو وجتل الص توص عتانو منهتا ستابق ا  ،ويعتانح منهتا حاليت ا  ،فهتح ظتاهرة تحمتل فتح طياتهتا
مآسح معاناة عىو مصتىف ال عد االجتماعية وااليت ادية والنفسية والديمغرافيتة والسياستية  ،تهتطهد فيهتا حقتو
االنسان واالنتماء الوطنح  ،وفح المقابل تقوي النزعة الطائفية والقومية والمناطقية والعشتائرية  ،وسستباب مصتىفتة
ومتغيرة .
وستتاهمت الهجمتتات االرهابيتتة المباشتترة  ،وستتوء المعامىتتة  ،وم تتادرة الممتىطتتات  ،وتفتتايم صطتتر تمتتز العتتائ ت ،
وانف ال اسطفال عن سائر أفراد اسسرة وتزايد صطر تعترض النستاء والفتيتات لىعنتف الجنستح واشتتداد حتدة التعترض
لىمصتتاطر ال تتحية  ،ومحدوديتتة الح تتول  ،عىتتو صتتدمات الرعايتتة ال تتحية والصتتدمات اسساستتية اسصتتر  ،و تتعوبة
التطيف مع عادات وتقاليد مجتمع النزوح  ،هح جزء من التهديتدات المللوفتة التتح حتديت بالنتازحين داصتل بىتدانهم .
ثم إن الصطر يحيط بهم من طل جانب  ،وهم يسعون إلو تىبية احتياجاتهم اسساستية  ،متن جتراء حتدة التتوتر القتائم
بينهم وبين المجتمعات المحىية المهيفة .
والبتتتد ان نتتتذطر هنتتتا ان التحتتتديات التتتتح تواجتتتل االمتتتن االنستتتانح الم تتتاحبة لعمىيتتتات النتتتزوح تتغيتتتر باستتتتمرار ،
فالنازحون عموم ا والفئات الهعيفة االطثر انطسارا يواجهون أشطاالا مصتىفتة متن المصتاطر تتطىتب معالجتات موجهتة
 ،بعتتد ان تتترت استتتمرار عمىيتتات النتتزوح لحقتتب طويىتتة عثتتارا بنيويتتة عىتتو المجتمتتع نتيجتتة تعتترض الطثيتتر متتنهم التتو
انتطاسات مفاجئة ي عب تجاوزهتا أحيانتا  ،ويتد تتترت عثتا ار يتد تتدوم لفتترات طويىتة  ،فهت عتن ان أطثتر السياستات
فعاليتتة فتتح مواجهتتة التحتتديات ال تمنتتع حتتدوث االزمتتات أحيانتتا  ،ولتتن تتجنتتب عثارهتتا المتتدمرة عىتتو البنتتو التحتيتتة
والمؤسسية الو جانب عثارها عىو الفرد والمجتمع .
ان المطىوب اليوم فح بىد ملزوم طالع ار  ،اعتمتاد سياستة اجتماعيتة طتنهو تحتولح تتطامتل وتنتدمو فيتل الصتدمات
االجتماعية والنفسية مع الصدمات ال حية فح إطار التفاعل الدائم مع أنسا البناء االجتماعح االصر .
ويتتد يستتم البحتتث التتو عتتدة محتتاور لتحقيت االهتتداف المتوصتتاة منتتل وهتتح  :االطتتار المفتتاهيمح  ،الجتتذر التتتاريصح
لظاهرة النزوح  ،االطار النظري  ،أزمة النزوح تقويض لألمن االنستانح وحقتو االنستان ومؤشترات التنميتة البشترية
 ،االطار المنهجح  ،عرض وتحىيل نتائو الدراسة الميدانية  ،صيارات التدصل طسبل لىع ج ) .
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أوالا  :االطار المفاهيمح ويتهمن :
أ -مشطىة البحث :
ان المصتتاطر والتحتتديات الطبيتترة التتتح تواجتتل االمتتن االنستتانح الم تتاحبة لعمىيتتات النتتزوح فتتح حالتتة تغيتتر مستتتمرة ،
فتتلمواج النتتازحين بشتتطل عتتام والفئتتات الهتتعيفة متتنهم بشتتطل صتتاص يتعرهتتون ل تتور مصتىفتتة متتن المصتتاطر تتطىتتب
معالجات حاسمة  ،مع استمرار انعطاسات عمىيات النزوح لفترات طويىة عثا ار واهحة عىو البناء االجتمتاعح نتيجتة
تعتترض الطثيتتر متتنهم التتو عمىيتتات تهمتتيش وانتطاستتات مفاجئتتة ي تتعب تجاوزهتتا أحيانت ا  ،وربمتتا تحتتتاج لتتزمن طويتتل
لمعالجتهتتا  .ولتتن تتجنتتب عثارهتتا المتتدمرة عىتتو البنتتو التحتيتتة والمؤسستتية التتو جانتتب عثارهتتا عىتتو الفتترد واالستترة
والمجتمتع  .لتتذا ينبغتتح ايجتتاد الصيتتارات الطفيىتتة لمواجهتتة هتتذ االزمتتات وبنتتاء القتتدرات متتن أجتتل تمطتتين المجتمتتع فتتح
الت دي لىعوايب الناجمة عتن تىتت التحتديات والمصتاطر  ،وبمتا ان احتراز تقتدم فتح تنشتيط عمىيتة التنميتة لتن يطتون
بعيد ا عن تىت التحديات  ،لطون البيئة العرايية ص بة ل نزال مجدد ا فح دوائر العنف وال تراع وبالتتالح الويتوع فتح
براثن الفقر بسبب تىت التحديات المزمنة .
فتحقي االمن االنسانح وتعزيز فرص بناء ال يعنح مجرد الصروج من دوامة العنف وانهاء حالة ال استتقرار  ،بتل
فح تحقي بيئة عمنة مستقرة بعيدة عن حالة العنف وال راع  ،ذلت ان تحقي التقدم عىو سىم التنميتة البشترية لتن
يحقت عن تتر االن تتاف واالستتتدامة  ،إال عنتتد الت تتدي لمنتتابع العنتتف وتجفيفهتتا بفعاليتتة واتاحتتة الفتترص لىجميتتع ،
بحيث يتمطن طل افراد المجتمع من التمتع بمطتسبات التنمية والحفاظ عىو استدامتها.
ومن أبرز االنعطاستات الستىبية الزمتة النتزوح عىتو مقومتات االمتن اانستانح تتجستد فتح المشتط ت المتفايمتة عتن
تدنح مؤشرات التنميتة البشترية والمتمثىتة فتح مؤشتر التدصل العمتل) وال تحة والتعىتيم والستطن  ،فهت عتن تعترض
البنتتو وانستتا البنتتاء االجتمتتاعح التتو مزيتتد متتن الهتتعف و الهشاشتتة فتتح ظتتل هيمنتتة ثقافتتة التوالء والع تتبية وتمتتدد
الجماعات التطفيرية فح ظل البيئات الحاهنة لهتا  ،متع ايتاب واهتق لمقومتات دولتة المؤسستات  .فتح ظتل النتتائو
الوصيمة التح تقع عىو البيئة بنوعيها  ،وما ينجم عنها من هغوط تقع اعبائهتا عىتو طاهتل المتواطن متا بعتد انتفتاء
أزمة النزوح  ،تنعطس تبعاتل بطبيعة الحال عىو حالة االمن اال نسانح وتوافر البيئتة اممنتة المستتقرة  .وتطمتن ستبل
الع ج لمواجهة هذ التحديات فح تطامل الجهود عىو المستو الرسمح واالجتماعح مع طافة شرطاء التنمية .
ويسعو البحث الحالح جاهدا الو ااجابة عن اسسئىة الرئيسة االتية :
ما أهم المشط ت التح يعانح منهتا النتازحون ومتا هتح الفئتات االطثتر تهتررا متنهم فتح منتاط النتزوح وطيفيتة الحتد
منها ؟
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ما انعطاسات عمىيات النزوح عىو مقومات االمن االنسانح ومتد تطبيت مبتادئ حقتو االنستان ومؤشترات التنميتة
البشرية ؟
هل ساهمت أزمة النزوح فح تشظح الهوية الوطنية وهعف التماست االجتماعح ؟
ماهح معويات عدم تطيف النازحين واندماجهم مع عادات وتقاليد مجتمع النزوح ؟
ب -أهداف البحث :
ٔ.توهيق أهم المشط ت والتحديات التح يعانح منها النازحين .
ٕ.الويوف عىو انعطاسات أزمة النزوح فح ظل اياب االمتن واالستتقرار االجتمتاعح وعىتو مبتادئ حقتو االنستان و
مؤشرات التنمية البشرية .
ٖ .تحديد معويات عدم التطيف واالندماج مع عادات وتقاليد مجتمع النزوح وانعطاساتها عىو انتماءاتهم .
ٗ .تشتصيص االستباب التتح أدت التتو استتدامة أزمتة النتزوح فتتح العت ار عىتو متر التتتاري وتعايتب االنظمتة الحاطمتتة
عىيل وانعطاساتها عىو ت نيف الهوية  ،بغية تحديد صيارات التدصل طسبل لىع ج .
ج -تحديد المفاهيم والم طىحات العىمية :
متتتن ص تتتائص الدراستتتات والبحتتتوث االطاديميتتتة فتتتح مجتتتال العىتتتوم اانستتتانية باحتوائهتتتا عىتتتو عتتتدد متتتن المفتتتاهيم
والم طىحات  ،والتح يجتهد الباحث من ص ل توهيحها إلو تفسير الظاهرة المدروسة .ومما الريتب فيتل ان عمىيتة
التفسير ال تلصذ اتجاهها ال حيق من دون تحديد وايهتاح معتانح ودالالت هتذ المفتاهيم يبتل الصتوض فتح دراستتها
ونقدها .فالمفاهيم والم طىحات تساعد فح فهم وتفسير الظتواهر بقتدر متا تويتع فتح التوهم والغمتوض الشتديدين إذا
ما تجاهل الدارس أو الباحث تحديد دالالت هذ المفاهيم .
ٔ .اسزمة :
باتت اسزمات جزء من نسيو الحياة وزادت حدتها فتح الع تر الحتالح التذ تميتز بلزمتات ذات إحتداث داصىيتة متن
نع البيئة الداصىية واحداث صارجية بفعل البيئة الصارجية والطبيعة البشرية  ،مثتل العتادات والتقاليتد وعتدم استتقرار
اسوهاع االيت ادية ونقص الموارد بلشطالها المصتىفة التح تندرج تحتهتا اسصطتاء البشترية وثتورة المعىومتات  ،ممتا
دفع البعض إلو و ف هذا الع ر بلنل ع ر اسزمات .
وتعرف االزمة  :بلنها "حالة صطيرة وحاسمة وهو نقطة تحتول تستتوجب مواجهتة ستريعة  ،واال حتدث مويتف جديتد
يد يتهمن نتائو وعثار سيئة ٔ).
وا تتط ح ا يعرفهتتا أحمتتد بتتتدو  :إلتتو أن اسزمتتة متتتن الناحيتتة االجتماعيتتة يق تتد بهتتتا تويتتف اسحتتداث المتويعتتتة
واهطراب العادات والعرف مما يستىزم التغيير السريع اعادة التوازن وتطوين العادات الجديدة اسطثر م ئمة ٕ) .
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ويعرفها تورنجتون  :بلنها حدث مفاجئ اير متويع تتشابت فيتل اسستباب بالنتتائو وتت حت اسحتداث بسترعة طبيترة
لتزيد من درجة المجهول عما يحدث من تطورات وتجعل متصذ القرار فح حيرة بالغة تجا أي يترار يتصتذ ويتد تفقتد
يدرتل عىو السيطرة والت رف ٖ) .
وير روسين  :أن اسزمة هح نقطة تحول حرجة أو نقطة اتصتاذ يترار فتح مويتف معتين  ،فهتح مويتف ايتر متللوف
يحدث عادة عندما تطون هنات مشاطل طثيرة مثارة تحتاج إلتو حىتول  ،أذ أنهتا تبتدأ بحتدث

تغير صتارج عتن التتحطم

ٗ).
ويعرف محمد شقرون  :اسزمة بلنها حالة من الصىل والعجز االجتماعح عتن تستيير الويتائع االجتماعيتة وم حقتة
التغيرات التح تؤد إلو حالة التفطت فح البنو والمعايير والقيم االجتماعية ٘).
ومتن وجهتتة نظتر الباحتتث فتان التعريتتف االجرائتتح لألزمتة يتتنص عىتو انهتتا "مويتتف يتحتد يتتو الفترد نتيجتتة هتتغوط
الحيتتاة المجتمعيتتة وتتتؤد إلتتو نتتوع متتن الصىتتل وعتتدم التتوازن فتتح البنتتاء االجتمتتاعح ومتتا تتهتتمنل متتن يتتيم ومعتتايير
أص يية راسصة ومتل ىة فح الفرد لشتعور بفقتدان أمنتل االنستانح وانتهتات حقويتل  ،أذ تتنعطس عىتو امطانيتة يدرتتل
عىو التطيف مع االصر وعىو درجة انتمائل" .
ٕ .النزوح :
من ص ل االستدالل عىو معانح النزوح بتالرجوع إلتو المتتعاجم والقتواميس ،إذ ورد فتح مقتاييس الىغتة) أن النتون و
بَ ،ن ْزحت ا
الزاء والحاء طىم ٌة عىو ُبعد .وَن َزحت ّ
الدار ُن ُزوح اَ :ب ُعدت .طما ورد فح القتاموس المحتيط) َن َتز َح ،طمنتع َ
وه َتر َ
ماءها حتو َي ْنفَ َد أو َي ِق َّل ،طلَْن َز َحها .وَن َز َح ْت هح َن ْزح ا ،فهح ِ
وح :فتح
نتاز ٌح وُن ُتز ٌح وَن ُتز ٌ
وُنزوح اَ :ب ُع َد ،وبعد ال ِب ْئ َرْ :
استَقو َ
تحاح فتتح الىغتتة) َن َزحت ِ
طع ِنتتح َ :ب ُعت َتد َعتتن ِديت ِ
ُ ِ ِ
تت التتدار ُنزوحت ا:
تارِ َا ْي َبت اة َبعيت َتدةا .وذطتتر فتتح يتتاموس ال ّ ت ّ
َ
الب ْعتتد وُنتتز َح بتتلَ ُ ،
وبىد ِ
بعد عن ديار ايب اة بعيدة . )ٙ
ويوم
َب ُع َد ْتٌ .
ٌ
منازيق .ويد ُن ِز َح بف ن ،إذا ُ
ناز ٌحٌ ،
وا ط حا يعرف النزوح الداصىح بلنل ااصراج ااجباري لشصص ما من منزلل وفح الغالب يطتون نتيجتة لنتزاع مستىق
أو طوارث طبيعية . )ٚ
متتا يميتتز النتتزوح التتداصىح عتتن ايتتر متتن التحرطتتات أنتتل حرطتتة ليستتت طوعيتتة بتتل إجباريتتة تحتتدث هتتمن حتتدود البىتتد
الوطنية  .ويد تصتىف أسباب هذا الفرار ما بتين نتزاع مستىق أو فوهتو عنتف عتام أو انتهاطتات لحقتو اانستان أو
طوارث طبيعية أو من

نع اانسان . )ٛ

تعرف المفوهية السامية لألمم المتحدة لشؤون ال جئين اسشصاص النتازحين داصىيت ا بتلنهم "أفتراد أو جماعتات متن
الناس اجبروا عىو الفرار من ديارهم هرب ا من طائىة
اانسان أو طوارث طبيعية أو من

تراع مستىق  ،أو حتاالت تفشتح العنتف  ،أو انتهاطتات لحقتو

نع البشر" .)ٜ
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أهطر عىو ترت محل ايامتتل المعتتاد التو مطتان عصتر داصتل حتدود دولتتل
ويعرف النازح  :هو الشصص الذي أطر أو ُ
لتجنب عثار نزاع مسىق أو لتجنب حاالت العنتف العتام أو انتهتات حقويتل االنستانية أو نتيجتة طارثة طبيعيتة أو بفعتل

االنسان) أو جراء تعسف السىطة ٓٔ).
بص ف المهاجر والذي يعرف بلنل الشصص الذي ينتقل من مطانتل اال تىح التو مطتان و تولل وبشتطل طتوعح ستواء
داصل حدود الدولة أو صارجها ٔٔ).
ومن المفتاهيم ذات ال تىة "التهجيتر القستري " ويعترف لغتة  :حستب يتاموس م تطىحات التنميتة المهجترين داصىيتا
"بتلنهم اسشتصاص المشتتردون داصتل وطتتنهم بعيتدا عتن مطتتان ستطنهم اس تتىح بستبب الطتوارث الطبيعيتتة أو صوفتا متتن
االهطهاد أو تجنبا الحتا اسذ الجستدي بهتم"  .فتان المهجترين يست ار صتارج الحتدود يمثىتون شتريحة تطابتد اربتة
اسرض والمجتمتتع بعيتتدا عتتن محيطهتتا االجتمتتاعح والقيمتتح والثقتتافح ،تقتتع عىتتيهم أوزار وتطتتاليف تهتتدد منظومتتاتهم
اسسرية واالجتماعية ٕٔ).
ومن المفتاهيم االصتر ذات ال تىة "الهجترة " والتعريتف العمىتح لهتا التذي يعتمتد عىتو بيانتات التعتداد الستطانح .فهتو
تغيير محل السطن االعتيادي متن وحتدة إداريتة إلتو أصتر

ٖٔ)  ،يقستم التديمغرافيون الهجترة إلتو نتوعين  :الهجترة

الداصىية  ،هجرة الناس داصل حدود دولة معينة و الهجرة الدولية ،وهتح انتقتال النتاس متن دولتة إلتو أصتر  .وهنتات
متتن يعرفهتتا بلنهتتا "عمىيتتة مغتتادرة شتتصص لىمنطقتتة ااداريتتة التتتح يقتتيم فيهتتا بغتترض اايامتتة فتتح تقستتيم إداري عصتتر
ٗٔ).
وعىتتو هتتوء متتا تقتتدم يعتترف الباحتتث النتتزوح إجرائيتتا بلنتتل " :عمىيتتة تهجيتتر يستتري يجبتتر أو يطتتر أو يهتتطر فيهتتا
اسشصاص لىهروب من منازلهم أو ترت مطان إيتامتهم المعتتاد داصتل وطتنهم االم متن دون إن يعبتروا حتدود ا دوليتة ،
نتيج ت اة أو ستتعيا لتفتتادي عثتتار العمىيتتات العستتطرية أو حتتاالت العنتتف العتتام أو العنتتف الطتتائفح أو انتهاطتتات حقتتو
اانسان بحثا عن م ذ عمن " .
ٖ .االمن االنسانح :
ِ
أمنتل) بفتحتتين
اسمن فح الىغة يعنح :اسمتان) و اسمانتة) بمعنتو َمتن أمتن) متن بتاب فَ ِهتم َ
أمانت ا) و َ
وستىم و َ
فهو ِ
أمن) واسمن هد الصوف ٘ٔ) .
واسمن يعنح زوال الصوف ،ويقال أمنل الرجل) يعنح زال صوفل وسطنل يىبل ،أي انل حالة هد الصوف . )ٔٙ
تشير لفظة اسمن إلو إي اء الصتوف والقىت وتتوفير الست مة والطملنينتة ويتد وردت لفظتة اسمتن فتح القترعن الطتريم
فح مواهيع مصتىفة تشير إلو معانح مصتىفة منها اايمان وعدم الصوف والطملنينة والوثو
تعالو فىيعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من صوف) . )ٔٛ

٘ٛ
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يتبين لنا ان الحطتم االلهتح ربتط بتين الحاجتة إلتو الطعتام وحاجتة الفترد إلتو اسمتن عىتو أستاس أن حاجتة الفترد إلتو
الطعام يجب إن تشبع سنها حاجة أساسية ومىحة وهرورية وان عدم إشباعها يؤدي إلو شتعور الفترد بعتدم اسمتان
وعدم االستقرار .
طما أن الحاجة إلو اسمن تلتح فح المستو الثانح لىحاجات الهرمية التح ابتتدعها ماستىو)  ،فبعتد إشتباع الفترد
لىحاجات الطبيعية أو الفسيولوجية ي بق إشباع الحاجة لألمن أم ار مىحا وبحسب ماسىو) فان الحاجة لألمتن تعنتح
دافع الفترد لىتحترر متن المصتاوف ومتن ااصطتار الطبيعيتة ومصتاوف الحرمتان متن الحاجتات الفستيولوجية اسساستية،
فالحاجة إلو اسمن تعنح دافع الفرد لىبقاء الذاتح والمحافظتة عىتو الممتىطتات الصا تة والح تول عىتو م تدر دصتل
حتو يتمطن الفرد من تلمين الطعام والملو

.)ٜٔ

أما اسمن فح أساستل السوستيولوجح فيعنتح ايتاب الصطتر المتادي أو الحمايتة منتل ويعنتح أيهتا الحمايتة متن القىت
النفسح فهو أذن يتهمن جانبين التحرر من الحاجة ومن الصوف ٕٓ) .
واسمتتن فتتح أساستتل الستتيطولوجح شتتعور بالهتتدوء والطملنينتتة والبعتتد عتتن القى ت واالهتتطراب ،وهتتو شتتعور هتتروري
لحياة الفرد والمجتمع ،ومن أهم وظائفل اطمئنان الفرد عىو نفستل وأموالتل وثقتتل بتاحترام حقويتل واحساستل بتالعطف
والمتودة ممتن يحيطتتون بتل ،وينتتتو هتذا الشتتعور عتادة منتتذ الطفولتة فمتن تربتتو عتادةا عىتتو الصتوف والرهبتتة طثيت ار متتا
يحمل بقايا من ذلت عىو طوال حياتل ،وما يطمئن الفرد هو انتشار اسمن والطملنينة فح المجتمع ٕٔ).
ومن سياسات اسمن الوطنح الترطيز عىتو وحتدة اسراهتح لىدولتة وعىتو حريتة تعيتين شتطل الحطومتة ،ويطتون محتور
القوة العسطرية والدفاع عن اسراهح ٕٕ).
أمتتا مفهتتوم اسمتتن اانستتانح فقتتد بتترز فتتح الن تتف الثتتانح متتن عقتتد التستتعينيات متتن القتترن العشتترين بو تتفل نتاج ت ا
لمجموعتتة متتن التح توالت التتتح شتتهدتها حقبتتة متتا بعتتد الحتترب البتتاردة فيمتتا يتعى ت بمفهتتوم اسمتتن ونطتتا دراستتات
الستتيما فتتح عتتام ٗ ٜٜٔعنتتدما تمحتتور تقريتتر التنميتتة البشتترية ال تتادر عتتن برنتتامو اسمتتم المتحتتدة
اسمتتن ٖٕ)  ،و ّ
اانمائح حولل .

وبحستب مفوهتية اسمتن اانستانح ) (Commission on Human securityويعنتح اسمتن اانستانح حمايتة
الحريتتات الحيويتتة ،وحمايتتة النتتاس متتن اسوهتتاع واسصطتتار الحرجتتة والعامتتة ،وبنتتاء يتواهم وطموحتتاتهم ويعنتتح أيهتا
صى النظم السياسية واالجتماعية والبيئية وااليت ادية والعستطرية والثقافيتة التتح تمتنق النتاس لبنتات ليبنتوا بقتائهم
وطرامتهم ومعيشتهم ٕٗ) .
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إن مفهوم اسمن اانسانح يمثل جهد ا يستتهدف إعتادة بىتورة مفهتوم اسمتن بلستىوب تف تيىح ،فهتو وستيىة تحىيىيتة
ترطز عىو همان اسمن لألفراد وليس الدولة  ،بااهتافة إلتو استتثمار الصيتارات التتح تهتدف إلتو التصفيتف متن حتدة
التهديدات التح تولد حالة ال أمن اانسانح ٕ٘).
ويد حدد تقرير التنمية البشرية لعام ٗ ٜٜٔسبعة أبعاد لألمن اانسانح وهح :
اسمن االيت ادي واسمن الغذائح و اسمن ال حح واسمن البيئح واسمن السياسح و اسمن الشص ح وامتن المجتمتع
المحىح  ،ثم أُهيف إليل حقل أصر هو اسمن النسوي الجندر) . )ٕٙ
واجرائيتتا فتتلن مفهتتوم اسمتتن اانستتانح هتتو ااطتتار اسوستتع لألمتتن االجتمتتاعح متتن حيتتث الجتتوهر والمهتتمون ونطتتا
أن التحول فح التسمية
االهتمام مع م حظة ّ

التحتول السياستح التدولح طمتا
احب
َ
َ

تاحب امثتار االيت تادية التتح

تمصهت عن التوجل نحو ايت اد السو واتهاح بوادر ومؤشرات العولمة واتساع مصتاطر التهمتيش والفقتر وتراجتع
مستويات التنمية .
ٗ .التطيف :
اوهق المعجم الوسيط ان طيف الشحء بمعنو يطعل وجعل لل تبقية معىومة فطيف الشحء اي ستار عىتو طيفيتة متن
الطيفيتتات  .)27وذطتتر فتتح المعجتتم العربتتح الميستتر) تطيتتف يتطيتتف يطيفتتا :الشتتحء

تتار عىتتو طيفيتتة معينتتة .تطيتتف

الم در طيف) يبول االحوال والتطيفات المصتىفة :تليىم الحح تبعا لىبيئة .)ٕٛ
م طىق التطيف باانطىيزية ومثىل الفرنسية يعنح  :توفي وتطبي عربتها بالمهايلة من هيئ وهح أولتو وأليت وأدل
عىو المعنو المراد من توفي

. )ٕٜ

أما معنا فح الىغة العربية فح معجم ايرب الموارد فح ف ق الىغة العربية والشوارد) تعنح ٖٓ) :
طيف  ،طاف  -:الشحء من يطيفل طيفا .
طيفل فتطيف) أي جعل لل طيفية

ارت لل يياس سسماع فيل .

ومعجم م طىحات التنميتة االجتماعيتة والعىتوم االجتماعيتة يعرفتل بلنتل تغيتر ستىوت الفترد لطتح يتفت متع ايتر متن
اسفراد وصا ة باتباع التقاليد والصهوع ل لتزامات االجتماعية ٖٔ) .
اذن فمفهوم التطيف يعنح التالف والتقارب واجتماع الطىمة نقيض التصالف والتنافر والت ادم ٕٖ) .
وا ط حا حدد العالم طارل مانهايم ) مفهوم التطيف بلنها العمىيتة االجتماعيتة االوليتة التتح ترتطتز عىيهتا االنشتطة
طافة والنموذج السىوطح ما هو اال ح يىة الع ية بين المنبتل واالستتجابة هتذ الع يتة التتح تتدفع الطتائن الحتح التو
الت رف وف مجال معين ٖٖ)  .فالتطيف الفردي يحاول معالجة متع طىتب تفستير يتومح لمشتاطل الفترد متن صت ل
تبنح محددات ومؤشرات تدصل فح همن طبيعة الفرد المتطيف ٖٗ).
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اما الدطتور فاصر عايل فقد عترف التطيتف االجتمتاعح فتح معجتم العىتوم النفستية بانتل ايامتة ع يتات منستجمة متع
البيئة االجتماعية وتعىيم االنماط السىوطية الهرورية او تطيف العادات الراهنة متن اجتل التطيتف متع المجتمتع التذي
يعيش فيل الفرد ٖ٘) .
ويمطننتتا تعريتتف التطيتتف اجرائيتا فتتح هتتذا البحتتث والتتذي يتتنص عىتتو أنتتل  " :التعتتدي ت التتتح تحتتدث فتتح ستتىوت الفتترد
بالشطل الذي يمطنل من الت ئم مع البيئة المحيطة بل ،سواء طانت البيئة االجتماعية أم الطبيعية " .
٘ .االنتماء :
يدل مفهوم االنتمتاء عىتو االنتستاب لطيتان متا يطتون الفترد متوحتد ا معتل منتدمج ا فيتل  ،بو تفل عهتوا مقبتوالا ولتل
شرف االنتساب إليل ،ويشعر باسمان فيل  ،ويد يطون هذا الطيان جماعتة ،طبقتة ،وطتن ،واالبت ا متا ينطتوي االنتمتاء
عىو الشعور بالوالء والذي يعبر الفرد من ص لل عن مشاعر تجا الطيان الذي ينتمح إليل  .فاانستان يتتعىم التوالء
لما ينتمح إليل ويستمد من ذلت مشاعر اسمن والطملنينة واال فاالنتماء ي بق فح وهع اير مراوب فيل . )ٖٙ
وممتتا ورد بص تتوص مفهتتوم االنتمتتاء عراء شتتتو لعتتدد متتن الف ستتفة والعىمتتاء و تنوعتتت أبعتتاد متتا بتتين فىستتفح
عتد "إريتت فتروم " حاجتة هترورية عىتو اانستان
ونفسح واجتماعح ،وتناولل ما سىو من ص ل الدافعية ،فتح حتين ّ
عتد اتجاهتا وراء تماستت أفتراد
إشباعها ليقهر عزلتل واربتل ووحدتتل  ،متفقتا فتح هتذا متع "ليتون فستتنجر"  ،التذي ّ
يعد مي ا يحرطل دافع يوي لد اانسان اشباع حاجتتل
الجماعة من ص ل عمىية المقارنة االجتماعية  ،وهنات من َّ
اسساسية فح الحياة .)ٖٚ
وتعنح لفظة انتماء) فح القاموس المحيط بمعنو االرتفاع فح النسب ،ملصوذ من النماء أي الزيتادة ،نمتو وينمتح
نمي ا ،بمعنو زاد وطثر وبهذا ييل نما الصهاب فح اليد والشعر إنما هو ارتفع وع وزاد ،وهو ينمتو ونميتتل إلتو أبيتل
نميا ونميا وأنميتل :عزوتل ونسبتل وانتمو ف ن إلو ف ن إذا ارتفع إليتل النستب .ونمتا جتد  -إذا رفتع إليتل نستبل.
وطل ارتفاع انتماء ونميت ف ن فح النسب فانتمو فح نسبل .)ٖٛ
نجد ان المعنو الىغوي لىفظة انتماء يد اصتزل المفهوم باالنتساب القائم عىو رابطة الدم ليعنتح االرتبتاط واالنتمتاء
النسبح طانتماء الفترد لىعائىتة والعشتيرة والقبيىتة المنحتدرة متن نستب واحتد ،ولتم يتطتر إلتو معتان أصتر سنتواع متن
االنتماء اير النسبح والقرابح طاالنتماء الدينح والوطنح وايرهما من االنتماءات .
فح حين ان المدلول اال ط حح لمفهوم االنتماء واالنتماء االجتماعح الذي ُيعد واحدا متن أهتم المفتاهيم المرطزيتة

يقابىل عىو الهد مفهوم االاتتراب التذي يعنتح االبتعتاد
التح تحدد طبيعة ع ية الفرد بالجماعة فح طل زمان ومطان،
ُ
النفسح العزل) لإلنسان عن ذاتل وعن الجماعة .)ٖٜ
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يعرف هوال ندر فح طتابل الموسوم ،مبادئ وطرائ عىم التنفس االجتمتاعح ،االنتمتاء االجتمتاعح بلنتل انجتذاب الفترد
لآلصتترين طم تتدر لىهويتتة االجتماعيتتة والتتدعم االجتمتتاعح ولىح تتول عىتتو مويتتع أو مطانتتة فتتح الجماعتتة والمطافتتآت
االجتماعية المرتبطة بانتمائل لهذ الجماعة ٓٗ).
والتعريف االجرائح ل نتمتاء يتنص عىتو انتل  :االنتمتاء هتو التروابط والع يتات الفطريتة أو المطتستبة ااراديتة أو
القهريتتة) القائمتتة عىتتو االنتستتاب والميتتل نحتتو الحيتتاة الجماعيتتة لحاجتتة اانستتان إلتتو االنهتتمام والعشتترة لتحقي ت
التعاون والتطافل والتهامن والحماية من المصاطر واشباع الحاجات المادية والمعنوية المصتىفة .
ثاني ا  :الجذر التاريصح لظاهرة النزوح :
فتتح هتتذا المستتار متتن البحتتث ستتنبحر فتتح ثنايتتا التتتاري لستتبر اا توار الظتتاهرة المدروستتة  ،أذ متتن ص ت ل المراجعتتة
التاريصيتتة  ،نجتتد ان الع ت ار القتتديم شتتهد

تتو ار متتن عمىيتتات النتتزوح والتهجيتتر القستتري  ،اذ يتترد بص تتوص المىتتت

رموش االطدي ٖٕ٘ٔ. ٕٖٓٚ-م) الذي صاض معرطتين فح ب د عي م طان الن ر فيهتا حىيفتل  ،وفتح المعرطتة
الثانية التح جرت فح منطقة اوان) يرب ديزفول والعا مة سوسة الشوش)  ،يصبر فتح احتد طتاباتتل أنتل أح تو
أطثر من ٓٓٓ )ٔٚيتيل وأطثر من ٓٓٓٗ) أسير  ،واتنم طميتات طبيترة متن التذهب والنحتاس ومتا يهمنتا فتح ذلتت
ان هذا المىت أهد الو معبد االلل انىيل متن هتذ الغنتائم أيهتا ستتة نفتر متن الرييت متن طت الجنستين ) ٔٗ)،
وهؤالء يد هجروا يسريا بعد أسرهم وجىبوا الو معبد هذا االلل .
وفتتح مستتىة تعتتود التتو رمتتتوش االطتتدي ورد  " :أصتتذ طيتتتوش حتتاطم لطتتتش وهتترب متتدنهم وحطتتم استتوارهم وجىتتتب
٘ )ٜ٘ٛرج ا من مدنهم ووهعهم فح المعسطرات ٕٗ) .
يتهتتق لنتتا ان حالتتة التهجيتتر القستتري والنتتزوح واهتتحة متتن ص ت ل تهجيتتر أطثتتر متتن صمستتة امف رجتتل متتن متتدنهم
واسطانهم فح معسطرات االعتقال  ،ويذطر لنا النص اع

ان حالة التهجير القسري أيت ر عىو الرجتال دون ايترهم

طون المسىة تحدثت عن تمرد مدن الع ار القديم عند تولح الحطم رموش أي أنل تهجير بتااط ار داصتل التوطن  ،متع
الجهل بعدم معرفة م ير هؤالء المهجرين.
وفح عام ٕٕ ٙمي ديتة  ،شتهدت مدينتة مطتة فتح الجزيترة العربيتة عمىيتة تهجيتر يستري ونتزوح لىمستىمين متن يبتل
مشرطح يريش  ،بسبب حاالت التهيي والتعذيب والت فية التح تعرهوا لها  ،فلهتطر النبتح االطترم ص) وان تار
فح النزوح الو المدينة المنورة فح عمىية نزوح جماعح داصىح وسسباب دينية معروفة .
وفح التاري المعا ر شهدت بىدان عديتدة عمىيتات نتزوح داصىتح واستعة ومنهتا الستودان فتح عقتد الثمانينيتات متن
القرن المن رم وفح االعوام  )ٕٓٓٛ-ٕٓٓٙنتيجة االيتتال الداصىح بين الشمال والجنوب  ،وحتوادث ال تراع فتح
دارفور  ،والتح فيها أطبر تجمع لىسطان النازحين داصىي ا عىو مستو العالم  ،ويوجتد يستم طبيتر متنهم فتح العا تمة
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الصرطوم وما حولها  ،وفح بىدان أصر مثل يواست فيا الستابقة وحاليت ا

تربيا وطرواتيتا والبوستنة والهرستت وستوريا

واليمن ٖٗ) .
ويقدم لنا مىصص التقرير العتالمح لىعتام  ٕٜٓٓالتو ان عديتد النتازحين داصىيت ا فتح العتالم متن جتراء ال تراعات أو
أعمال العنف المعمم أو انتهاطات حقو االنستان فتح ٗ٘) بىتدا بحتوالح ٔ ) ٕٚ.مىيتون شتصص  .ويتد مثتل هتذا
التتريم زيتتادة فايتتت المىيتتون شتتصص مقارنتتة بعديتتد النتتازحين التتذي يتتدر بح توالح  )ٕٙمىيتتون فتتح طتتل متتن العتتامين
 . ٕٓٓٛ-ٕٓٓٚأذ سجىت  )ٙ.ٛمىيون حالة جديدة من النتزوح صت ل العتام نتيجتة لى تراعات أو أعمتال العنتف
أو انتهاطات حقو االنسان ٗٗ) .
ويشير المىصص العالمح لر د النزوح الداصىح الو أطبر ست مجموعات من النازحين داصىي ا فتح العتالم  ،أذ بىغتت
اعدادهم فح طولومبيتا ٖ )ٗ.ٜ-ٖ.مىيتون نتازح  ،وفتح الطونغتو بىغتت  )ٔ.ٜمىيتون  ،وباطستتان ٕ )ٔ.مىيتون ،
وت تراوح عديتتد النتتازحين فتتح طتتل متتن ترطيتتا  ،وزمبتتابوي  ،الهنتتد  ،ميانمتتار  ،أذربيجتتان بتتين ٓٓٓ – ٘ٓٓ,مىيتتون
شصص) ٘ٗ) .
وأوهتتحت صارطتتة المؤشترات ااح تتائية لىنتتازحين فتتح التتدول العربيتتة أنهتتا تشتتهد تزايتتد ا فتتح اعتتداد النتتازحين بستتبب
اتساع مساحة العنف والنزاعات واارهاب ،بل اعتبر البعض بىدان المنطقة العربية المنتجتة لمعظتم هتؤالء النتازحين،
وتعد سوريا ثم تىيها الع ار والسودان من بين أطثر الدول العربية متن حيتث اعتداد النتازحين وال جئتين عتام ٕ٘ٔٓ
. )ٗٙ
أذ بىغتتتت فتتتح ستتتوريا ٓٓٓ )ٙ.ٙٓٓ.مىيتتتون شتتتصص  ،وفتتتح العتتت ار

ٓٓٓ )ٗ,ٗٓٓ,مىيتتتون  ،وفتتتح الستتتودان

ٓٓٓ )ٖ,ٔٓٓ,مىيتتتون  ،وفتتتح التتتيمن بىغتتتت ٓٓٓ )ٕ,٘ٓٓ,مىيتتتون  ،وفتتتح ال تتتومال ٓٓ )ٔ.ٔٓٙ.ٛمىيتتتون
. )ٗٚ
وهذا يفسر لنا حجم التحدي الطبير الذي يواجل حطومات الدول العربية والجهد االنستانح العربتح والتدولح لىتصفيتف
من تداعيات االزمة ومصاطر الحروب واعمال العنف المسىحة هذا من جانب  ،ومن الجانب امصتر يؤشتر لنتا الوايتع
المعتتاش مستتتو االصفتتا الحطتتومح والجهتتد التطتتوعح فتتح ايجتتاد اطتتر مناستتبة لحىتتول مستتتدامة تستتتجيب لىحاجتتات
االنسانية المتزايدة لىنازحين .
ومما تجدر االشارة اليل لإلحاطة بلسباب ظاهرة النزوح فح الع ار  ،فقد أد الهتعف الواهتق فتح تلستيس الدولتة
العراييتتة فتتح الع تتر الحتتديث  ،ابتتان االحتتت ل البريطتتانح التتذي ستتعو التتو اهتتعاف النظتتام العشتائري الستتائد عنتتذات ،
وأد ذلت الو تلسيس النظام االيطاعح وتحويل االالف من الف حين التو متديونين متد الحيتاة وعبيتد فتح اراهتيهم
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 .إن هذ التغييرات تستببت بييجتاد سىستىة مترابطتة متن المشتط ت االجتماعيتة ،متن هتمنها نتزوح أعتداد طبيترة متن
الف حين نحو المدن . )ٗٛ
أ تتبق معظتتم الف حتتين متتدينين أطثتتر وأطثتتر وبعمت  ،ولتتم يبت لتتديهم أي حتتافز أو دافتتع لزيتتادة اانتتتاج إذ أن أيتتة
زيادة فح اانتاج ستذهب إلتو مالتت اسرض مباشترةا .لتذا بتدأت الهجترة متن اسرض منتذ بدايتة العشترينيات واستتمرت
ص ل العهد المىطح  -وبالطبع حتو بعد – وعىو اسصص من المنتاط الوايعتة جنتوب بغتداد  .بينتت دراستة أجريتت
ستتبب انصفاهت ا فتتح عتتدد
عتتام  ٜٔ٘ٚبلنتتل وعىتتو التترام متتن الزيتتادة الطبيعيتتة فتتح الستتطان  ،إال أن النتتزوح التتداصىح َّ
ستطان المنتتاط الجنوبيتتة فتتح حتين ارتفتتع عتتدد ستتطان بغتتداد متن  )٘ٔ٘,ٜٗ٘نستتمة إلتتو متتا يعتتادل ٖ)ٜٖٚ,ٔٛ
نستتمة بتتين عتتامح  ٜٔٗٚو  ،ٜٔ٘ٚفيمتتا يتتدر عتتدد "ال ترائف" عتتام  ٜٔ٘ٙبحتوالح ٓٓٗ)ٔٙ

تتريفة  -وهتتح

أطواخ تبنو من سعف النصيل والق ب -بالقرب من بغداد وطتان يستطن فيهتا متا يقترب متن ٕٓٓٓ )ٜألتف شتصص
. )ٜٗ
والقراءة الدييقة لتاري الع ار الحديث تتفاوت
والمديونية المزمنة الو

ور النزوح من تهجير مالف الف حين هرب ا من سطوة االيطاع

ور نزوح سببها سياسات االنظمة الحاطمة ويتذات  ،ففح بداية عقد االربعينيات من

القرن العشرين تعرض يهود الع ار حوادث ياسية من يتل وسىب ونهب لممتىطاتهم ٓ٘)  ،وتعرههم الو اجراءات
وممارسات ياسية يهت بمنع توظيفهم ودصول ابنائهم المدارس ومطاردة

 ،ومطاردة شبابهم واصتفائهم

القسري ٔ٘)  .وبادرت الحطومة فح شباط من عام ٓ٘ ، ٜٔإلو إ دار يانون إسقاط الجنسية العرايية عن
اليهود الراابين فح ترت الع ار

فح عذار ال ح  ،وارتفعت عىو أثرها بعض اس وات فح المجىس تطالب بطرد

اليهود جميع ا ٕ٘)  .وفح عذار ٔ٘ ٜٔأ درت الحطومة ي اررا يقهح بتجميد أموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العرايية وتلسيس أمانة عامة لىتجميد تهع يدها عىو أموالهم المنقولة واير المنقولة ٖ٘)  .وفح ذات
الويت بادرت الحطومة العرايية  ،بترحيل يسري لطل يهودي عرايح تنتهح محطوميتل فح السجون العرايية إلو
إسرائيل ٗ٘).
يبدو لنا ان سياسات االنظمة المتعايبة عىو حطمل  ،يد انتهجتت سياستة التهجيتر القستري والنتزوح لتوطيتد ارطتان
حطمها  ،فموجات النزوح لم تتويف عند تهجير اليهود من الع ار  .ففح بداية عقد الستبعينيات متن القترن المن ترم
 ،بدأت الموجة اسولو من التسفير والتهجيتر القستري الجمتاعح لىطترد الفيىيتين والعتراييين امصترين بتدعو تبعيتتهم
االيرانيتة ٘٘)  .ومتع بدايتتة الحترب العراييتتة االيرانيتة عتتام ٓ ، ٜٔٛشتنت ستىطة النظتتام الستاب حمىتتة هتد الطتترد
الفيىيتتة بحجتتة تبعيتتتهم االيرانيتتة ويامتتت بتهجيتتر االف العتتائ ت التتو اي تران ،وابعتتدتهم متتن مؤسستتات الدولتتة المهمتتة
والحساستتة ،ويقتتول الناشتتط المتتدنح ريتتاض جاستتم الفيىتتح ان عمىيتتة التهجيتتر القستتري لىطتترد الفيىيتتين بتتدأت منتتذ ٗ
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نيستتان عتتام ٓ ٜٔٛولغايتتة ٓ ، ٜٜٔأذ تتتم تهجيتتر متتا يقتتارب ٓٓ٘ ألتتف متتواطن متتن االط تراد الفيىيتتين  ،بحستتب
اح اءات معتمدة متن يبتل منظمتات دوليتة طال تىيب االحمتر  . )٘ٙويبتدو ان سىستىة موجتات النتزوح فتح عقتدي
الثمانينات والتسعينيات مستمرة بسبب سياسات النظام الساب  ،فتحول من تهجير الطرد الفيىيين التو شتمال العت ار
 ،ففتتح  ٕٜعذار  ٜٔٛٚأطىقتتت حمىتتة عنيفتتة ُعرفتتت باسنفتتال ،استتتعمىت فيهتتا اسستتىحة الطيميائيتتة هتتد االطتراد فتتح
شمال الع ار

.)٘ٚ

وفح عام  ٜٔٛٛتم ي ف مدينة حىبجتة الطرديتة التتح طتان يقطنهتا ٓ )ٚألتف نستمة لىق تف بواستطة الطتائرات
بغاز الصردل  ،مما أد الو مقتل االف االشصاص بينهم نستاء واطفتال  .واستتنادا التو منظمتة حقتو االنستان لقتح
مائتتة التتف طتتردي م تترعهم أو فقتتدوا صت ل حمىتتة القمتتع التتح شتتنها النظتتام  .)٘ٛويستتتمر مسىستتل التهجيتتر والقتتتل
والنتزوح  ،أذ بعتتد اتتزو الطويتتت ويمتتع االنتفاهتتة الشتتعبية فتتح الشتتمال والجنتتوب  ،عمتتد النظتتام الستتاب التتو تجفيتتف
االهتوار فتح جنتوب العت ار وطترد ستطانها  ،بعتد استتصدام طتل انتواع االستىحة الثقيىتة والغتارات الجويتة بقنابتل النابتتالم
فه ا عن عمىيات االعدام الجماعية وهروب عشرات امالف من السطان المحىيين التو التدول المجتاورة ومنهتا ايتران
 ،ويدر عدد الذين هجروا جراء تىت النشاطات بين ٓٓٓ )ٜٔٓ.ٓٓٓ -ٔٓٓ.ألف شصص مع عتدد ايتر معتروف
من الذين أعدموا أو طانوا مفقودين . )ٜ٘
وبعد عام ٖٕٓٓ شهد الع ار حاالت تهجير ونزوح متطررة  ،اال ان حدتها ازدادت بشطل صاص  ،بسبب سيطرة
الجماعات التطفيرية محافظات االنبار و

ح الدين ونينو واجزاء من ديالو وطرطوت  ،والذي نتو عن ييام

عمىيات عسطرية طبيرة لطرد هذ الجماعات  ،مما دفع مئات امالف من االشصاص الو النزوح الو شمال ووسط
وجنوب الع ار فه ا عن العا مة بغداد بحث ا عن االمن واالستقرار .
وبىغ العدد الطىح لىنازحين فح عموم الع ار ص ل العام ٕٗٔٓ أطثر من ٕ مىيون) شصص ،ينتشترون فتح حتوالح
ٔٔ٘ مويع فح أنحاء الب د  .وأشار التقرير الف ىح الرابع لوزارة الهجرة والمهجرين التو ان اعتداد االفتراد النتازحين
بىغ ٕٗ )ٕ.ٕ٘ٔ.ٛنازح  ،بوايع ٗ)ٗٛ٘٘ٛألف عائىة ص ل العام ٕٗٔٓ  ،وبهذا ال دد حتددت بعثتة العت ار
لىمنظمتة الدوليتة لىهجترة  )ٕ.ٖٙٛ.ٙٙٛنتتازح )ٕٗٗٚٚٛألتف عائىتة منتتذ طتانون الثتانح ٕٗٔٓ لغايتتة / ٔٙعذار
ٕ٘ٔٓ ٓ .)ٙفتح حتتين تشتتير نتتائو المستتق االولتتح التذي اجرتتتل وزارة التصطتتيط الجهتاز المرطتتزي ل ح تتاءٕ٘ٔٓ
بالتنستتتي متتتع و زارة الهجتتترة والمهجتتترين لىنتتتازحين صتتت ل العتتتام ٕٗٔٓ ، ٕٓٔ٘ -التتتذي شتتتمل ٕٔ) محافظتتتة
باستثناء محافظات ايىيم طوردستان الو وجود اطثتر متن ٕ ٔ.مىيتون نتازح متواجتدين فتح محافظتة وستطو وشتمالية
وجنوبية حيث شمل هذا المسق الفترة من بدء ازمة النزوح فح شباط ٕٗٔٓ وحتو عذار ٕ٘ٔٓ ٔ.) ٙ
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بات ما ال يقل عن أربعة م يين نسمة من العراييين نازحين داصىي ا وصارجي ا -أي يرابة ٘ٔ )%من مجمتوع ستطان
الع ار الذين ُيقدَّر عددهم بت  )ٕٚمىيون نسمة ٓ ، ) ٙوتقتدر المفوهتية العىيتا لشتؤون ال جئتين ،عتدد النتازحين
داصتل العت ار نحتو ٖٗ )%متتن مجمتتوع النتازحين داصىيت ا وصارجيت ا ٕ. )ٙفتتح حتتين يتدر عتتدد النتازحين صتتارج العت ار

نحو ٗٗ )%فح سوريا واسردن و ٘ )%ٛ,فح بقية الدول العربية و ٗ )%فتح أوربتا و ٘ )%ٓ,فتح بقيتة دول
العالم ٖ . )ٙفيما نزح ما يقرب من مىيون نازح داصىح بسبب العنف الطائفح بعد شباط  ٕٓٓٙوحدها ٗ. )ٙ
وبحستتب منظمتتة الهجتترة الدوليتتة يستتتمر النتتزوح فتتح  ،أذ حتتددت أحتتدث م تتفوفة لتتبتتع النتتزوح العائتتدة لىمنظمتتة
الدولية لىهجرة ٕ )ٖ,ٓٛٚ,ٖٚفرد ا نازح داصىي ا أي ٕ)٘ٔٗ,٘ٙألف عائىة فح الع ار منتذ طتانون الثتانح ٕٗٔٓ
وحتو ٗ حزيران ٕ٘ٔٓ ٘. )ٙ
وينتشر النازحون عبر طافة محافظات الع ار ال  ، )ٔٛفه ا عما ت ها متن زيتادة مىحوظتة فتح اعتداد النتازحين
بسبب بدء عمىيات تحرير االراهح من هيمنة ع ابات داعش فتح االنبتار و ت ح التدين ثتم نينتو  ،اي ان الديتة
العددية لهتبط اعتداد النتازحين ايتر متتوافرة لطثترة المتغيترات بتين عتودة ونتزوح جديتد وطىهتا مرتبطتة بتالموايف عىتو
االرض  .لتذا ف بتد متتن االستتعداد لمواجهتتة االزمتات وبنتاء القتتدرات متن أجتتل تمطتين المجتمتع فتتح الت تدي لىعوايتتب
الناجمتة عتتن تىتتت التحتتديات  ،ولطتتون تحقيت تقتتدم مهتتطرد فتح مجتتال التنميتتة لتتن يحتتدث بمعتتزل عتتن الصطتتر متتادام
المجتمتتع وايعتا فتتح دائتترة العنتتف واستتتمرار ال تراع واستتتدامة دائتترة الفقتتر  .بيتتد ان تحقيت االمتتن االنستتانح ال ينجتتز
بمجتتترد التحتتتول التتتو مرحىتتتة متتتا بعتتتد ال تتتراع  ،بتتتل يطمتتتن فتتتح الت تتتدي لتىتتتت المصتتتاطر بفعاليتتتة وتحقيتتت التمطتتتين
االجتماعح .

ثالثا  :االطار النظري :
مترت بتالع ار  ،تجعىنتا نتدرت انتل عىتو الترام متن تمتتع العت ار بثتروات
ان القراءة المتمعنة والدييقة لألزمتات التتح ّ

وم توارد طبيعيتتة وبشتترية هائىتتة  ،اال انتتل يمطننتتا القتتول " ان نعمتنتتا نقمتتة عىينتتا "  ،فعىتتو متتد عقتتود متتن التتتاري

المعا تتر وبعتتد تلستتيس الدولتتة العراييتتة الحديثتتة وتعايتتب االنظمتتة عىتتو حطمتتل  ،لتتم يتتتمطن المجتمتتع العرايتتح متتن
تحقي حياة الرفاهية االجتماعية رام وفرة صيراتل  ،طتون هتذ االنظمتة فشتىت فتح احتراز هتذا الهتدف لستوء ادارتهتا
لهتتذ الم توارد واستتتحواذها عىتتو مقتتدرات هتتذا البىتتد عىتتو حستتاب االطثريتتة الفقيتترة المحرومتتة  ،نجتتد إن تىتتت اسنمتتاط
السىوطية التتح جتاء بهتا " روبترت ميرتتون "  ،تنطبت عىتو ستىوطيات أفتراد مجتمعتل أثنتاء اسزمتات التتح مترت بهتم
لشعورهم بالحرمان الذي يحمتل بتذور القهتر واالهتطهاد واالستتبعاد باستتثناء التنمط اسول المطابقتة او المماثىتة) ،
والتتذي ال يحتتدث االبتا  ،سنتتل لتتو تطابقتتت اسهتتداف الثقافيتتة متتع الوستتائل النظاميتتة  ،لمتتا أ تتيب النست االجتمتتاعح
بحالتتة ال معياريتتة اسنتتومح)  ،أمتتا فتتح بتتايح اسنمتتاط اسصتتر  ،فقتتد أدت حتتاالت االرهتتاب والعنتتف والفقتتر والحرمتتان
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والنزوح إلو انحراف اسفراد عندما ال تتطاب االهداف مع الوسائل  ،فنجد البعض منهم تارة إنعتزاليين يعيشتون حالتة
اات تراب وتتتارة إنستتحابيين  ،وتتتارة أصتتر يؤمنتتون بتتالقو الروحانيتتة  ،عتتاجزين عتتن تحقي ت أهتتدافهم  ،وفتتح حتتاالت
أصر يتمردون ويرفهون القيم االجتماعية السائدة فح مجتمعهم  ،فيبحثون عتن يتيم بديىتة عتن اسولتو ستواء عىتو
مستو اسهداف الثقافية او الوسائل النظامية  ،فيبرز التحدي الستافر لقتيم المجتمتع  ،بغيتة تغييرهتا  ،سن الوستائل
النظامية بنظرهم تشطل معويات حقيقية أمام انجتاز أهتدافهم  ،فيطرحتون وستائىهم البديىتة عىنتا  ،وذلتت يشتطل بحتد
ذاتل انحرافا عن ييم المجتمع السائدة .
فال معيارية فح نظرية دورطايم  ،تشير إلو حالة إهطراب ت يب النظام  ،او هتح حالتة اصتت ل النظتام او التستيب
 ،وتنتو عن ازمات إجتماعية او طوراث  ،ويد تشير ال معيارية إلو حالة تطون الع يات فيهتا بتين االعهتاء هتمن
تقستتيم العمتتل ايتتر منظمتتة أو ايتتر منستتقة فتتح إت تتالها متتع بعهتتها التتبعض  ،ومتتن ثتتم تطشتتف عتتن حالتتة إنحرافيتتة
. )ٙٙ
فحالة التحىل االجتماعح تظهر عن طري فشل عليات الهتبط ااجتمتاعح فتح أداء وظائفهتا  ،ممتا يتؤثر فتح أشتطال
الع يات ااجتماعية عندما ال تىبح إحتياجات االفراد فح جوانب الحيتاة المصتىفتة متن ناحيتة العمتل وال تحة والتعىتيم
والسطن والرعاية ااجتماعية  ،فتبرز ال معيارية فح المجتمع بشطل جىح  ،وص و ا أثناء اسزمات .
وأعطتتتو طتتتل متتتن " روبتتترت ميرتتتتون و بارستتتنز و دورطتتتايم "  ،أهميتتتة إلتتتو البنتتتاء ااجتمتتتاعح  ،ويتتتر ميرتتتتون إن
الهتتغوطات  ،هتتح م تتادر متغيتتر يتعتترض لهتتا البنتتاء ااجتمتتاعح ويمىتتت االنح تراف عتتن البنتتاء االجتمتتاعح العتتام
لىمجتمع بناء ا ثقافي ا مف والا عنل ويابل لىتمييز عن البناء العام ،طما ويمىت ييم ا معيارية منظمة . )ٙٚ
فعندما ينعدم التطامل بين االهتداف والوستائل  ،ويطتون التلطيتد عىتو اسهتداف التتح ت تب فتح

تالق الستىطة  ،دون

أي إعتبار بطموحات االفراد  ،تبرز حالتة اسنتومح فتح المجتمتع عنتدما يواجتل ال تدمات والطتوارث  ،وهتذا متا ح تل
فح المجتمع العرايح عندما تعرض النس ااجتماعح إلو الشىل التام بعتد حالتة اانفت ت اسمنتح فتح عتام ٖٕٓٓ ،
ولغياب الوازع الوطنح الذي ت شو بسبب اسزمات المت حقة التح تعرض لها المجتمع وحاالت الحرمان المستدامة.
التسوناميات  ،التح مر بهتا العت ار اطتت
وي ف "باير ياسين" فح طتابل " تاري العنف الدموي فح الع ار "  :بلن
ّ
صمسة عالف ) من الستنين وجمعهتا فتح ستىة واحتدة وظفهتا لتو تيف الشص تية العراييتة بلنهتا عنيفتة متقىبتة ذات

مزاج حاد  ،وان البنية النفسية لىفرد العرايح مصربة ِ
بفعل العوامل التاريصية القديمة  ،لذا فين دمقرطتة العت ار هترب
ّ

من الصيال ويفز عىو الوايع  . )ٙٛبدون تمهيد تدريجح بعد أزمات وحرمان مستدام ونظام شمولح .

إن تتتداعيات انهيتتار النظتتام السياستتح فتتح نيستتان ٖٕٓٓ ال تقتتف عنتتد حتتد انهيتتار حطومتتة  ،وانمتتا انهتتارت أستتس
الدولتتة العراييتتة بمتتا تعنيتتل الدولتتة متتن ستتىطة ويتتانون ومؤسستتات ،إذ نتتزل الهتترم بالدولتتة )  ،وصىّتتف ذلتتت التتتداعح
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واالنهيتتار فوهتتو عارمتتة وتتتوترات واهتتطرابات ،إذ أن التتدول عتتادةا متتا تطتتون فتتح بتتداياتها هتتعيفة وفتتح نهاياتهتتا
هتعيفة .ومتتن ثتتم تتوزع الجماعتتات العراييتتة عىتتو وفت معتتايير "جديتتدة /يديمتتة" واعتادة تشتتطيل تحالفاتهتتا ع تتبيل-
نسب/تجاور جغرافح/تهامن اجتماعح) ،نتو عنها زيادة فح التحرطات الجغرافية لمصتىف الجماعتات دصتوالا وصروجت ا
من مصتىف المناط والمحافظات  ،ومن ثم تمست اسفراد بانتماءاتهم الفرعيتة طائفيتة ويوميتة وعشتائرية) مبتعتدين
عن هويتهم وانتماءهم اسشمل لىوطن االم  ،أي إن حتس التوالء لتد بعتض اسفتراد يتد تراجتع إلتو التروابط التقىيديتة
طائفتتة ،عشتتيرة) لحمايتتة أنفستتهم وممتىطتتاتهم ،عنتتدما ُمستتت الم تتىحة المشتتترطة لىجماعتتة تهتتامنوا لىقيتتام بتتلمور

معاشهم .وهذا ما ح ل فع فح تفايم ظاهرة النزوح الستمرار حاالت العنف .

إن حالة الفوهو االجتماعية هذ وهبابية القيم واسسس التح ستيجري متن ص لهتا إعتادة تشتطيل الدولتة العراييتة
الجديتتدة ونتيجتتة لظهتتور عتتدد متتن اسح تزاب والجماعتتات المتباينتتة فتتح توجهاتهتتا وم تتالحها وأيتتديولوجياتها ،زاد متتن
الحيرة عندما يجدون أنفسهم فح بيئة سياستية واجتماعيتة
حيرة الناس وصوفهم  ،إن الناس يد ي ابون بالتشويش و َ
مهطربة سنهم يشعرون عندئذ بغياب النقاط المرجعية التح درجوا عىو االستهداء بها فح فهم العالم المحيط بهتم ،
طمتتا إن بعهتتهم فتتح إبحتتارهم عبتتر الفهتتاءات الجديتتدة يطونتتون أشتتبل بستتفينة فقتتدت مرستتاها  ،ممتتا يتتدفع بتتاسفراد
والجماعات إلو التحرت من منتاط ستطناهم المعتتادة إلتو منتاط أصتر يستطنها أبنتاء جىتدتهم وطتائفتهم ،يشتعرون
فيهتتتا بتتتاسمن والهتتتمان والرعايتتتة .ستتتاهم هتتتذا الحتتترات الجغرافتتتح فتتتح إعتتتادة تشتتتطيل التحالفتتتات وظهتتتور "االنتمتتتاء
الع بوي" ،والتح تعددت بتعدد العشائر والطوائف والقوميات والمناط ...وايرها .لقد الحظ ابن ُصىتدون "أن اسوطتان
يل أن تستحطم فيها دولة والسبب فح ذلت اصت ف امراء واسهتواء ،وان وراء طتل رأي منهتا
الطثيرة القبائل والع ائب ّ
هو ع بية تمانع دونها فيطثر االنتفاض عىو الدولة والصتروج عىيهتا فتح طتل ويتت"  ، )ٜٙويتر المصت تون فتح
تتدر محتمتتت ٌل لى تتتراع بتتتين النتتتاس ٓ . )ٚإن
مجتتتال عىتتتم االجتمتتتاع  ،إن التعدديتتتة فتتتح الهويتتتات االجتماعيتتتة م ت ٌ
القبيىة/العشتتيرة/الطائفة) ،تقتتوم هنتتتا بمقتتام الدولتتتة ،إذ يتويتتع الفتتترد متتن الجماعتتتة -العشتتيرة/الطائفة) أن تشتتتمىل

بحمايتها ،طتذلت تتويتع الجماعتة منتل أن يمنحهتا الفتداء والتوالء ،فهتح تستعو إلتو حمايتتل واسصتذ بثتلر  ،وهتو طتذلت
يسرع إلو نجدتها والتهحية فح سبيىها فح المىمات ٔ. )ٚ
إن بنيتتة أي مجتمتتع تنطتتوي عىتتو عنا تتر تتتوتر وتفطيتتت طامنتتة ويابىتتة لإلثتتارة بتتتلثير عوامتتل داصىيتتة او صارجيتتة .
وتشتطل ااحباطتتات االيت تتادية الحقيقيتتة والمتويعتتة  ،فالستتصط االجتمتاعح  ،والفوهتتو المعياريتتة أهتتم عوامتتل انعتتدام
اسمن ثم ظهور الفورات والحرطات اا

حية والثورية ٕ. )ٚ

فالمجتمع العرايح ظهرت فيل حالة ال راع واهحة جىية  ،سن أفراد يحمىون بذور الطامنتة والتتح وجتدت هتالتها
بعد حرمان ويهتر وطبتت لىحريتات  ،إثتر انهيتار النظتام السياستح عتام ٖٕٓٓ  ،إذ بتدأت حالتة متن االنفت ت اسمنتح
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ال معياري  ،مما ا اب النس االجتماعح بحالتة انهيتار تتام لعتدم يدرتتل عىتو اداء وظائفتل  .فحالتة هتعف ستىطة
الدولة بسبب ازدياد حدة ال راع عىو السىطة وااتنام مطاسبها  ،صىقت حالة من عدم االستتقرار االجتمتاعح وايتاب
لمقومات االمن االنسانح  ،مما تسبب فتح ستيطرة الجماعتات االرهابيتة عىتو عتدة محافظتات طانتت لعتدة ستنوات فتح
بعض مناطقها حاهنة لهذ الجماعات  ،فه ا عن العوامل الداصىية والصارجية والتح ستاهمت بشتطل طبيتر وتستببت
فح حاالت النزوح الطبيرة التح تعرهت لها أعداد طبيرة من السطان لمصاطر جديدة وظروف اجتماعية اير مللوفة

رابع ا  :أزمة النزوح تقويض لألمن االنسانح وحقو االنسان ومؤشرات التنمية :
ان االزمتتات التتتح متتر المجتمتتع العرايتتح وبستتبب التراطمتتات الزمنيتتة ستتاهمت فتتح تمزيت النستتيو االجتمتتاعح  ،وصىت
حالة عدم استقرار مزمنة بسبب الحروب المتوا ىة  ،فنمتت التوالءات الفرعيتة عىتو حستاب التوالءات المؤسستاتية ،
وطالت هذ االزمات المستتمرة مجمتل الىوحتة االجتماعيتة العراييتة  ،وطانتت الفئتات الهشتة متن المجتمتع هتح االطثتر
تهررا منها طونها ال تمتىتت ادوات المواجهتة والت تدي لهتا  ،ممتا نتتو عنهتا اصتت الت هائىتة فتح البنتاء االجتمتاعح
ططل  ،ومن ابرزها تعطل معظم المشاريع التنموية وتفايم حجم عفة الفساد .
ان مفهتوم االمتتن يطتاب مفهتتوم الست مة والغيتاب التتتام لىصطتتر والويايتة منتتل .فتتاسمن متن المنظتتور السوستتيولوجح
يدل عىو الحماية من المصاطر والطوارئ والتحرر من القى الناجم عن تىت المصاطر فه ا عن الصطتوات التتح تتصتذ
لحماية السطان من تىت المصاطر ٖ.)ٚ
ونستتتدل متتن تعريتتف التنميتتة البشتترية المستتتدامة عىتتو طرديتتة الع يتتة بتتين االمتتن االنستتانح والتنميتتة باتجتتا ترستتي
مبادئ حقو االنسان  ،والتح بانتفاء مقومات ارساء حالة االمن تنتفح معل ييمتة تىتت المبتادئ  .أذ عرفهتا المتدير
التنفيتتذي لبرنتتامو االمتتم المتحتتدة االنمتتائح بلنهتتا " تنميتتة ال تطتفتتح بتوليتتد النمتتو وحستتب  ،بتتل تتتوزع عائداتتتل بشتتطل
عادل ايهت ا  ،وهتح تجتدد البيئتة بتدل تتدميرها  ،وتمطتن النتاس بتدل تهميشتهم  ،وتوستع صيتاراتهم وفر تهم وتتؤهىهم
لىمشتتارطة فتتح الق ت اررات التتتح تتتؤثر فتتح حيتتاتهم  .ان التنميتتة البشتترية المستتتدامة هتتح تنميتتة فتتح
والطبيعة  ،وتوفير فرص عمل  ،وفح

تتالق الفق تراء ،

الق المرأة  .انها تشدد عىو النمو التذي يولتد فترص عمتل جديتدة  ،ويحتافظ

عىو البيئة ،تنمية تزيد من تمطين الناس وتحق العدالة فيما بينهم" ٗ.)ٚ
ويشتتير تقريتتر التنميتتة البشتترية العتتالمح لعتتام ٕٗٔٓ التتو نقتتص االستتتثمار فتتح بنتتاء القتتدرات ومحدوديتتة المهتتارات
المعرفية فح اتساع مستاحة ال تعوبات وتعقتد المشتط ت  ،الستيما التتح تتعترض لهتا الفئتات الهشتة فتح المجتمتع ،
ممتتا يتتنعطس ستتىب ا عىتتو مستتتو انتاجيتتة الفتترد  ،وفتتح بعتتض االحيتتان ويتتوعهم فريستتة ل نح تراف طاادمتتان عىتتو
المصدرات او الطحول  ،وتنشط الجريمة المنظمة ٘. )ٚ
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ان التزايتتد المهتتطرد فتتح اعتتداد النتتازحين  ،وبالتتذات بعتتد تمتتدد الجماعتتات االرهابيتتة فتتح عتتدد متتن المحافظتتات بعتتد
حزيران ٕٗٔٓ  ،أذ بىغتت هتذ االزمتات حتد ا لتم يبىغتل منتذ اطثتر متن عقتدين متن الزمتان  ،فهتذ الموجتات البشترية
تتعرض التو تهديتد صطيتر يمتس وحتدة النستيو االجتمتاعح  ،فمتن المحتمتل ان تنتتو ازمتة النتزوح تشتتت ا فتح البنتاء
االجتماعح واالسري .
بتتالنظر لستترعة المتغي ترات وعتتدم االستتتقرار وايتتاب االح تتائيات الدييقتتة حتتول النتتازحين وايتتاب المستتوح الوطنيتتة
الصا ة بهم  ،وص و ا لىفترة التح اعقبت حزيران ٕٗٔٓ  ،لذا تم االعتماد عىتو " المستق التوطنح لىنتازحين فتح
الع ار ٕٗٔٓ “ وتقارير منظمة الهجرة الدولية  .ويتد أجتر الجهتاز المرطتزي لإلح تاء مستح ا شتمل عينتة بىغتت
)ٔ٘ٓ.ٕٜٙألف أسرة نازحة توزعتت عىتو ٕٔ) محافظتة عراييتة باستتثناء ايىتيم طوردستتان لىو تول التو الستمات
العامة لنازحح الع ار ص ل عام ٕٗٔٓ  ،باستثناء بعض الدالالت الصا ة باايواء لتوفرة البيانتات الصا تة بهتا فتح
تقارير المنظمة الدولية لىهجرة  ،ويد حددنا بعض الص ائص التح نحتاجها فح بحثنا الحالح وهح طاالتح : )ٚٙ
بىتغ اجمتالح توزيتتع االستر النازحتتة فتح العت ار
عموم العت ار

 )ٖ٘ٗ.ٗ٘ٙألتف عائىتتة  ،فيمتا بىتتغ اجمتالح عتتدد االفتراد فتتح

)ٖ.ٕٓٙ.ٖٚٙمىيتون نتازح  ،ويتد شتطل النتازحون داصىيت ا متن محافظتة االنبتار  )%ٛٚمتن مجمتوع

النازحين اي متا يقتارب ٗٗ) ٕ.ٚٛٚ.ٚمىيتون نتازح متن و ٕٗ )%نينتو

ٕٖ )%و ت ح التدين ٕٔ )%ديتالو

٘ ، )%طرطوت ٗ ، )%بغداد ٕ )%وان ستبعة محافظتات تستهتيف ٕ )%ٛمتن اجمتالح الستطان النتازح اي متا
يقارب ) ٕ.ٖٙٛ.٘ٙٙنازح . )ٚٚ
وفيما يصص الترطيب العمري لىنازحين أذ بىغت النسب :)ٚٛ
الفئة العمرية ايل من سنة – ٘ٔ سنة) شطىت نسبة ٘ )%ٖٗ.من اجمالح السطان النتازحين فتح العينتة  .الفئتة
العمرية ٘ٔ سنة – ٗ ٙسنة) شطىت نستبة ٘ )%٘ٗ.متن اجمتالح الستطان النتازحين فتح العينتة .الفئتة العمريتة
٘ ٙفلطثر) شطىت نسبة ٕ )%من اجمالح السطان النازحين فح العينة .
ان أصطر النتائو التح تمصهت عنها عمىيات النزوح انعطست ستىب ا عىتو النشتاطات االيت تادية وفترص العمتل فتح
القطاعات الرسمية واير الرسمية ،إذ أظهرت معطيتات م تفوفة تتبتع النتازحين التتح أجرتهتا منظمتة الهجترة الدوليتة
االتح : )ٜٚ
 بىغ معدل النشاط االيت ادي نسبة ٖ %ٗٓ.توزع بين ٔ %ٚٙ.لىذطور ٔ %ٙ.لإلناث . بىغتتت نستتبة العتتاطىين عتتن العمتتل نستتبة  %ٗٗ.ٚتتتوزع بتتين نستتبة  %ٗٙلىتتذطور ونستتبة ٕ٘ %لإلنتتاث .فقتتدالذطور ا حاب العمل الملجور ما نسبتل ٗ %ٜمن فرص العمل التح طانتت متاحتة لهتم يبتل النتزوح .فقتد أطثتر متن
ٗ %ٙمتتن حتتامىح الشتتهادة االبتدائيتتة فتترص عمىهتتم ممتتا اد التتو استشتراء البطالتتة بتتين فايتتدي فتترص العمتتل ايتتر
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المحمح ،فح حين فقد  %ٕٓ.ٛمن حتامىح الشتهادة المتوستطة والثانويتة والتذين يعمىتون بتلجر فترص عمىهتم ايتر
المحمح ايها .
لقتتد تستتببت حتتاالت النتتزوح الطبيتترة التتو تعتترض أعتتداد طبيتترة متتن الستتطان لمصتتاطر جديتتدة وظتتروف اجتماعيتتة ايتتر
مللوفة .إذ طانت االحداث المفاجلة والسريعة م تد ار لطثيتر متن العوامتل التتح تتؤدي التو التعترض لىمصتاطر فتح دورة
الحياة .
لقتد رافت الت تتاعد التدراماتيطح لىعنتتف فتح المحافظتات التتتح ستيطرت عىيهتتا ع تابات داعتش ازديتتاد ا مىحوظت ا فتتح
موجتتات النتتزوح لي تتل التتو  ٖ.ٕٓٙ.ٖٚٙمىيتتون نتتازح ،اي متتا يقتتارب  ٖ٘ٗ.ٗ٘ٙألتتف عائىتتة فتتح نهايتتة تشتترين
االول ٕ٘ٔٓ موزعين عىو محافظات طوردستان والمحافظات الوسطو والجنوبية ٓ. )ٛ
وأشتتارت االح تتاءات التتو أن وستتط وشتتمال العتت ار يستهتتيف  )%ٙٛمتتن الستتطان النتتازحين اي متتا يقتتارب
ٕ ) ٕ.ٕٔٙ.ٚٚمىيون نازح  ،فح حتين يستهتيف ايىتيم طوردستتان لوحتد
ٖٓٓ) ٖٛٚ.مىيتتتون التتتف نتتتازح  ،طمتتتا يستهتتتيف جنتتتوب العتتت ار

 )%ٕٚمتن االجمتالح اي متا يقتارب

٘ )%متتتن الستتتطان النتتتازح اي متتتا يقتتتارب

ٗ )ٜٔٚ.ٜٙألف نازح  ،واطثر المحافظات سجىت ارتفاع ا فح نسب النزوح اليهتا هتح دهتوت وبنستبة ٘) %أي متا
يقارب ٕ) ٜٔ.ٖٙألف نازح فح ايىول ٕ٘ٔٓ  ،طما شهدت هذ المدة انصفاها فح نسب اعداد النتازحين فتح طتل
متتن محافظتتة ديتتالو  )%ٚمتتن اجمتتالح الستتطان النتتازح وطرطتتوت ٕ ،)%والستتىيمانية ٕ ، )%اربيتتل ٔ ، )%بابتتل
ٔ )%بسبب حرطات العودة التح بدأت تظهر بين النازحين ٔ.)ٛ
االب ت ا متتا تتتترت االزمتتات والعنتتف أه ت اررا طبيتترة عىتتو عمىيتتة تنميتتة الم ترأة  ،وال ستتيما الشتتباب متتن النستتاء .لقتتد
أستهمت حتتاالت ال تراع والحرمتتان المتتزمن التتو تقىتتيص الفتترص التعىيميتتة والتتو حتتد طبيتتر أمتتام الفتيتتات  ،طمتتا ستتاهم
انعدام اسمن بمصتىف ابعاد وص و ا الشص ح وااليت ادي ،والذي يمطن أن يطون عتام ا رئيستا لتشتجيع التزواج
فح ويت مبطر الذي يطون احيانا اير مناسب لهم  .فه ا عما تعانيتل النستاء متن فئتة الشتباب متن ارتفتاع معتدالت
العنف المبنو عىو اساس النوع االجتماعح ،وهذ المعدالت االبت ا متا تطتون أعىتو إذا طانتت المترأة تنتمتح إلتو أيىيتة
أو مجموعة مهمشتة  ،طمتا حتدث متع الشتابات االيزيتديات  .وعىتو الترام متن ان المترأة لتم تطتن ستبب ا فتح طثيتر متن
المشاطل والمعويات االجتماعية  ،لطنها فح أحيان طثيرة تطون متن أطثتر الفئتات التتح تتدفع هتريبتها  .فاالنتقتام متن
الم ترأة وتعرهتتها لىعنتتف وحتتاالت االات تتاب ستتيترت عثتتا ار مزمنتتة تمتتتد متتن جيتتل مصتتر وتطتتون مع توالا يهتتدم أوا تتر
التماست االسري والمجتمعح عىو حد سواء .
والنزاعتتات اليتتوم تجتتاوزت استتىوبها التقىيتتدي  ،ولتتم ت تتبق مجتترد اشتتتباطات عتتابرة بتتين جنتتود يتواجتتل الطتترفين فتتح
معارت مع جنود من الجانب امصر من الحدود الوطنية بقتدر متا هتح حترب مجتمعيتة ٕ ،)ٛتمثتل تعبيترا عتن
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بتتين ارادات يتفتتنن فيهتتا المتصا تتمون فتتح استتتصدام متتا بوستتعهم متتن وستتائل واليتتات ال يتتترددون فيهتتا لطستتر إرادة
المدنيين من نساء وفتيات وأطفال ورجال وبنين عن طري تعجيزهم مادي ا ونفسي ا وايت ادي ا واجتماعيا .
تؤشر لنا االزمات التح يمر بها الع ار فح الويت الراهن  ،ان هنات است ب ا لقوة النستاء بعتد تعترض العديتد متنهن
فح أماطن ال راع الو السبح واالات اب أو التهديد باات ابهن ،او بيعهن فح ستو النصاستة وهتو امتر يتد يتؤدي
الو اا ابة باهطرابات هغوط ما بعد االزمتة  ،او اال تابة  ،بفيتروس نقتص المناعتة البشترية أو تعترض االطفتال
والنستاء لى تتدمات النفستتية ومتتا يتستتبب عنهتتا طثيترا متتن أشتطال ااعايتتة .وفتتح بعتتض االزمتتات  ،تستتتىب أيهت ا يتتوة
الرجال من ص ل تعرهتهم لىعنتف الجنستح  .وأحيانت ا يتتم تجنيتد الفتيتان واستتغ لهم واراتامهم عىتو العمتل هتمن
المجاميع المستىحة او المتطرفتة  .وطتل ذلتت يهتدد أمتنهم االنستانح ،إذ تنتهتت حقتويهم فتح حتاالت العنتف والتهجيتر
القستتري ،حيتتث يعيشتتون ظروف تا متتن عتتدم انعتتدام االستتتقرار  ،تحتتد متتن يتتدراتهم فتتح الحيتتاة االجتماعيتتة واالستترية .
وترسي مقومات االمن اانسانح يتطىب اتصاذ تدابير لزيتادة التوعح االجتمتاعح  ،طتذلت عىتو مستتو المؤسستاتح .
لقد تسببت أزمتة النتزوح فتح تمزيت أوا تر التماستت االجتمتاعح  ،وطتان ستبب ا فتح تشتظح االستر وتآطتل منظومتة
الروابط االجتماعية والثقافية التح طانت تجمعهم ان معظم ما تنص عىيل مواثي االمم المتحدة بحقو االنستان هتو
ح اسمن وحماية اسنسان فح نفسل ومالل وعرهتل وطفالتة ست متل ومنتع االعتتداء عىيتل أو التحقيتر متن شتلنل أو
تعذيبتتل أو اهتتطهاد ستواء طتتان ذلتتت متتن الدولتتة أو متتن أفتراد المجتمتتع .لقتتد تعتترض العت ار صت ل اسعتوام الماهتتية
وتحديدا منذ عتام ٖٕٓٓ التو

تراعات ونزاعتات مستىحة أدت التو تهجيتر ونتزوح أعتداد طبيترة متن مطونتات الشتعب

العرايح ،وازدادت حالة النزوح بعد احداث  ٕٓٔٗ /ٙ /ٜحيث يامت المجاميع االرهابية بمهاجمتة االراهتح العراييتة
والستتتيطرة عىتتتو مدينتتتة المو تتتل والمنتتتاط المحيطتتتة بهتتتا متتتن محافظتتتات نينتتتو و تتت ح التتتدين واالنبتتتار وديتتتالو،
مستصدمة االستىحة الثقيىتة وبطريقتة عدوانيتة ووحشتية مهتددة حيتاة مئتات امالف متن المتدنيين االبريتاء وص و تا
ابناء االيىيات الدينية والعريية من المسيحيين وااليزيدية والترطمتان والشتبت طمتا ايترفتت جت ارئم هتد االنستانية ترتقتح
الو جرائم الحرب متمثىتة بالمتذابق البشتعة واالعتدام الجمتاعح والتعتذيب واالنتهاطتات الجنستية هتد النستاء واالطفتال
والزواج القسري بااهافة الو هدم االهرحة ودور العبادة والشواصص التاريصية واالرث الثقافح .
ويمطن تىصيص أهم المؤشترات التتح تعطتس الجترائم واالنتهاطتات لحقتو االنستان  ،حيتث بىتغ عتدد النتازحين التذين
تعرهوا النتهاطات حقو االنسان حسب المحافظات التح نزحتوا منهتا نينتو  ،طرطتوت  ،ديتالو  ،االنبتار  ،بغتداد ،
بابل ،

ح الدين ٕٕٔ ٜٔفرد  ،وطما يلتح ٖ: )ٛ

•أظهترت نتتائو المستق ان عتدد النتازحين التذين تعرهتوا لىقتتل او الق تف ٕ ) ٕٜ٘فترد وستجىت محافظتة نينتتو
المرتبة االولو حيث بىغت النسبة  )%ٕٛمن العدد اع

وتىيها محافظة
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•بىتتغ عتتدد النتتازحين التتذين تعره توا ل صتطتتاف او االصتفتتاء ٗ ) ٕٖٚفتترد وتتتلتح محافظتتة نينتتو بالمرتبتتة االولتتو
حيث بىغت النسبة  (ٖٙ %وتىيها محافظة

ح الدين .) ٕٖ %

•بىغ عدد النازحين الذين تعرهوا لإلساءة او التعذيب ٓ ) ٜٗٚفرد .جاءت محافظة نينو بنستبة  ) ٖٗ %متن
الذين تعرهوا لإلساءة أو التعذيب ومحافظة

ح الدين بنسبة .) ٔٙ %

•بىغ عدد النازحين الذين تعرهوا الو االستغ ل او االهطهاد ٘ ) ٙ٘ٛفرد  .وطانت نستبتهم متن محافظتة نينتو
 ) ٖٙ %ونسبتهم من محافظة

ح الدين .)ٖٔ %

•بىغ عدد االسر النازحة التح انقطتع االت تال بلحتد افرادهتا ٕ ) ٖٙٚأسترة .تتلتح محافظتة
االولو منهم وبنسبة  )%ٖٛوتىيها محافظة نينو

ت ح التدين بالمرتبتة

ٖٓ.)%

•بىتتغ عتتدد اسستتر النازحتتة التتتح تمتتت م تتادرة وثتتائقهم الرستتمية )  ٔٗٚٙٚأستترة .ويتتد ستتجىت اعىتتو النستتب فتتح
محافظة نينو

 (٘ٓ %وتىيها محافظة

ح الدين .)ٔٛ %

لقد تعرهت اسوهاع التعىيمية لألطفال والشباب النازحين الو تراجع طبير بسبب تدهور اسوهاع اانستانية وتقىتص
فرص التمطين ويد أظهر المسق الوطنح لىنازحين المعطيات االتية ٗ: )ٛ
أن أطثر من ربع النازحين بعمر  ٙسنوات فلطثرُ ،هم مىتحقون حاليا بالتعىيم ومؤشر التطافؤ بين
الجنسين  ) ٓ.ٚٙيشير إلو تفو التذطور عىتو اانتاث فتح االلتحتا بتالتعىيم بدرجتة طبيترة فلوجتل عتدم المستاواة
مرتبطتتة بعوامتتل اجتماعيتتة وايت تتادية وهتتح حالتتة عامتتة فتتح المجتمتتع وال تقت تتر عىتتو مجتمتتع النتتازحين فتتح الويتتت
التتذي تتقتتارب فيتتل نستتبة التتذطور متتع اانتتاث سطثتتر متتن ن تتف النتتازحين المىتحقتتين ستتابق ا بتتالتعىيم فقتتد بىغتتت نستتبة
الذطور ٔ )%ٕ٘.مقابل ٔ )% ٘ٔ.لإلناث .أمتا بالنستبة لىنتازحين التذين لتم يىتحقتوا أ ت بتالتعىيم فهتم يشتطىون
نستتتتتبة  ) ٕٔ.ٙ %وتبقتتتتتو نستتتتتبة اانتتتتتاث هتتتتتح اسعىتتتتتو  ) ٔٚ.ٗ%وبتتتتتلطثر متتتتتن الهتتتتتعف مقارنتتتتتل بنستتتتتبة
الذطور .)ٚ.ٚ%
لقتتد تعرهتتت اسوهتتاع التعىيميتتة لألطفتتال والشتتباب النتتازحين التتو تراجتتع طبيتتر بستتبب تتتدهور اسوهتتاع اانستتانية
وتقىص فرص التمطين ويد أظهر المسق الوطنح لىنازحين المعطيات االتية ٘: )ٛ
بىغ معدل اجمالح المىتحقين فح مرحىة الدراسة االبتدائية  %ٚٚمن اجمالح فئتة ستن التمتدرس لىمرحىتة االبتدائيتة
والذي جعل من نسبة التسرب ٖٕ. )%
بىغتتت نستتبة االلتحتتا فتتح مرحىتتة الدراستتة المتوستتطة  )%٘ٛ.ٛمتتن اجمتتالح فئتتة ستتن التمتتدرس لهتتذ المرحىتتةوبنسبة تسرب ٕ. )%ٗٔ.
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بىغتتت نستتبة االلتحتتا فتتح مرحىتتة الدراستتة االعداديتتة ٗ ) %ٗٓ.متتن اجمتتالح فئتتة ستتن التمتتدرس لهتتذ المرحىتتةوبنسبة تسرب . )%ٜ٘.ٙ
بىغت نسبة التسرب بين الذطور النازحين  )%ٗٛوبين االناث النازحات ٕ٘.)%بىغتتت نستتبة االلتحتتا فتتح مرحىتتة التقنتتح والجتتامعح  )%ٔ٘.ٜوستتجل المستتق اعىتتو نستتب تستترب بتتين ط ت بالمرحىة الجامعية ٔ. )%ٛٗ.
تنوعت اسباب التسرب بين عدم وجود مدارس يريبة وبنسبة )%ٕٔ.ٜمن اجمالح التسرب الطىتح او عتدم الرابتةفح موا ىة التعىيم بنسبة  )%ٚ.٘ٙفح حين فسرت االوهاع المادية نسبة ٘ ) %ٕٚ.من اجمالح التسرب .
ممتتتا شتتتت ال ريتتتب فيتتتل ان االزمتتتات العميقتتتة والنزاعتتتات العنيفتتتة تعطتتتل فتتترص التنميتتت َة وتُمثتتتل صطتتترا جستتتيم ا عىتتتو
البىتدان متن ِ
ِ
ِ
الصيتارات التتح
المجتمعتات و
النتاس و
أطثر من أي ظتاهرة أُصتر ُ ،يجترد النتزاع
َ
َ
المجتمعات وحياة اسفراد .و ُ
ِ
تب تحققتتت بجهتتود حثيثتتة فتتح
يتطىبونهتتا لت تتبق منتجتتة  ،وتحقت اسمتتن  ،وتصطّتتط لمستتتقبل أفهتتلَ إذ َيمحتتو مطاست َ
ِ
أطثر عوبةا.
مجال التنمية  ،وتَجعل ّ
التقد َم فح معالجة تحديات طويىة اسمد َ
صامسا  :االطار المنهجح ويتهمن :
أ.منهجية البحث :
تتميتتز البحتتوث والدراستتات العىميتتة بتتلن لطتتل منهتتا إطتتار منهجتتح يتتتم متتن ص لتتل وهتتع الصطتتوط العريهتتة لستتير تىتتت
البحوث أو الدراسات  .وبذلت فلن المنهو ) (Methodيهدي الباحث إلتو الطريت المتؤدي إلتو الهتدف المطىتوب أو
هو الصيط اير المرئح الذي يشد البحث من بدايتل إلو نهايتتل من أجل الو ول إلتو نتتائو معينتة  . )ٛٙولغترض
الو ول إلو اسهداف المتوصاة من البحث والتتح يستعو الباحتث إلتو تحقيقهتا  ،فقتد استتصدم الباحتث ث ثتة منتاهو
عىمية هتح .ٔ :المتنهو التتاريصح.ٕ ،المتنهو المقتارن .ٖ،متنهو المستق االجتمتاعح )  ،لىهترورة التتح حتمتهتا
طبيعتتة البحتتث والتق تتح  .أذ ُي ّعتترف المتتنهو التتتاريصح بلنتتل الطريقتتة التتتح تستتاعد عىتتو تفستتير الظتواهر االجتماعيتتة

بالرجوع إلو صىفياتها التاريصيتة لتتبتع نشتلتها وتطورهتا التتاريصح  . )ٛٚوالظتواهر االجتماعيتة تترتبط ارتباطتا طبيت ار
بوايتتع المجتمتتع فتتح الماهتتح ،والبتتد لىباحتتث االجتمتتاعح متتن الرجتتوع إلتتو الماهتتح لتعقتتب الظتتاهرة المدروستتة منتتذ
نشلتها ،ومعرفة عوامل تبدلها وتغيرها من حال إلو عصر  . )ٛٛأذ جر توظيف هذا المنهو فتح بحثنتا الحتالح فتح
الجانتتب النظتتري  ،اعطتتاء ت تتور تتتاريصح عتتن جتتذور أزمتتة النتتزوح فتتح العت ار ولمعرفتتة التغيترات التتتح ط ترأت عىتتو
الظاهرة المدروسة وف المراحل الزمنية المتعايبة .والمنهو المقارن يعنح طريقة لىمقارنة بتين مجتمعتات مصتىفتة أو
بين جماعات متباينة داصل المجتمع الواحد أو بين نظم اجتماعية متعتددة لىطشتف عتن أوجتل الشتبل واالصتت ف بتين
الظواهر االجتماعية الحا تىة فيهتا وابتراز أستباب هتذا االصتت ف . )ٜٛوتتم توظيتف هتذا المتنهو فتح تتبتع المستار
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التاريصح لىظاهرة المدروسة عبر حقب زمنية مصتىفة فح الع ار ،ومن ص ل المقارنة بين عيمتتح البحتث فتح بغتداد
واربيل من ناحية توجهاتهم  .بغية الويوف عىو االسباب المؤدية اليها لىتمطن متن وهتع مقترحتات لىحتد متن عثارهتا
الستتىبية .ومتتنهو المستتق االجتمتتاعح التتذي تتتم استتتصدام هتتذا المتتنهو بطريقتتة العينتتة فتتح الجانتتب الميتتدانح لتحديتتد
المشتتتط ت التتتتح يواجههتتتا النتتتازحون ومتتتا تترطتتتل متتتن عثتتتار ستتتىبية عىتتتيهم  ،وطبقتتتا لىبيانتتتات المتاحتتتة ستتتيتم وهتتتع
المقترحتتات والحىتتول العىميتتة والعمىيتتة المناستتبة لىحتتد متتن أزمتتة النتتزوح وانعطاستتاتها الستتىبية عىتتو االمتتن االنستتانح
لىنازحين عىو هوء النتائو التح سيتو ل اليها البحث .
ب .فرهيات البحث :
ويعرف الفرض بلنل  :فطرة مبدئية تربط بين الظاهرة موهوع الدراسة وبين أحد العوامل المرتبطة بهتا  ،أو المستببة
لها ٓ. )ٜ
ولقد يام الباحث ببناء الدراسة الميدانية عىو ستة فرهيات عامة تم

يااتها عىو النحو امتح :

ٔ .ال توجد ع ية ذات داللة اح ائية بين أزمة النزوح وأمن واستقرار المجتمع واالسباب التح أدت اليل.
ٕ.ال توجد ع يتة ذات داللتة اح تائية بتين أزمتة النتزوح ومستتو التح تيل الدراستح طمؤشتر رئتيس متن مؤشترات
التنمية البشرية ) سرباب اسُسر من النازحين .
ٖ .ال توجتتد ع يتتة ذات داللتتة اح تتائية بتتين أزمتتة النتتزوح ونتتوع الستتطن المتتلو )  ،طح ت متتن حقتتو االنستتان
باعتبار مقياس رئيس من مقاييس التنمية البشرية ) فح منطقة النزوح تشعرطم بعدم الطملنينة واالستقرار .
ٗ .ال توجد ع ية ذات داللة اح تائية بتين أزمتة النتزوح والشتعور بتالقى متن عتدم يتدرة أفتراد أسترطم عىتو التطيتف
واالندماج مع عادات وتقاليد مجتمع النزوح .
٘ .ال توجد ع يتة ذات داللتة اح تائية بتين أزمتة النتزوح والجهتة التتح تبستط االمتن فتح منطقتة النتزوح متن وجهتة
نظر النازحين وانتماءاتهم .
 .ٙال توجد ع ية ذات داللة اح ائية بين أزمة النزوح وت نيف النازحين لهويتهم
ج .عينة البحث :
تصتىتتف أن تواع العينتتات تبع تا الصتتت ف ص تتائص المجتمتتع الم تراد بحثتتل  .طمتتا أن اصتيتتار نتتوع العينتتة يتويتتف عىتتو
الويت والجهد والمال المتوافر لد الجهة القائمة بالبحث ،فه ا عن البيانات المتاحة عن المجتمع ٔ.)ٜ
تطونتتت وحتتدة عينتتة البحتتث متتن أربتتاب االستتر النازحتتة متتن التتذطور واالنتتاث أو ممتتن يستتطنون متتع االستترة ويتتديرون
شؤونها  ،ومن مصتىف الفئات العمرية والقوميات واالديان والمذاهب فح مجمعات مناط النزوح فتح بغتداد وأربيتل .
وبتتالنظر لعتتدم تتتوفر أطتتار عتتن اعتتداد النتتازحين واح تتائيات دييقتتة ولطتتون هتتذ االعتتداد فتتح تغيتتر مستتتمر  ،لتتذا تتتم
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اصتيار عينة عشوائية بسيطة ممثىة لمجتمع البحتث  ،وتتم توزيتع ٕٓ٘) استتمارة استتبانة  ،تمتت االستتجابة متن
يبل ٕٔٔ) استمارة وزعت عىو أسر النازحين عىما ان معدل عدد افتراد االسترة الواحتدة يبىتغ صمستة افتراد تجتاوبوا
معهتتا بشتتطل طامتتل واعتمتتدت فتتح تفريتتغ البيانتتات  ،أذ استتتغر العمتتل الميتتدانح لىفتتترة الممتتتدة متتن تمتتوز – ٕٓٔٙ
بداية تشرين اال ول  ٕٓٔٙفح محافظات النزوح  ،وأدنا جدول يوهق اعداد النازحين فح العينة .
جدول ٔ) يوهق أعداد أفراد العينة من النازحين

يبين الجدول اع

محافظات النزوح

اعداد العينة

النسبة المئوية

بغداد

ٓٚ

ٕٖٖ.

اربيل

ٔٗٔ

ٙٙ.ٛ

المجموع

211

ٓٓٔ

حجم العينة وطريقة توزيعها عىو مناط النزوح يتبين من الجتدول اعت

ان عتدد المبحتوثين

التذطور متن اربتاب االستر بىتغ ٔ )ٔٙوبنستبة  )%ٚٙمتن مجمتوع العينتة البتالغ ٕٔٔ)  ،فتح حتين بىغتت نستبة
االناث طلرباب أسر ٓ٘) وبنسبة ٕٗ )%نتيجة فقد الزوج طمعيل بسبب االعمال االرهابية .
جدول ٕ) يوهق توزيع وحدات العينة من ارباب االسر حسب النوع
التطرار

التطرار

النسبة المئوية

النوع

يبتتين الجتتدول اعت

ذطر

161

76

انثو

50

24

المجموع

211

100

ان نستتبة التتذطور متتن اربتتاب االستتر بىتتغ ٔ )ٔٙرب استترة وبنستتبة  ، )%ٚٙفتتح بىغتتت نستتبة

االناث من ارباب االسر ٓ٘) وبنسبة ٕٗ )%عىما ان االستمارة وزعت بطريقة عشوائية .
د.اصتبار ثبات االستبانة :
ويد جر التحق من ثبات االستبانة عن طري إصهاعها ل صتبار ،إذ وزعت االستبانة عىتو عينتة يوامهتا ٕٓ)
مبحوث من النتازحين  )ٔٓ ،مبحتوثين فتح مجمتع النتزوح فتح النهتروان فتح بغتداد  ،و ٓٔ) عصترين فتح مجمعتات
النزوح فح اربيل .إذ أعطح لطل مبحوث من هذ العينة رم از تسىسىيا متن ٔ )ٔٓ -لطتل منهتا  ،وبعتد مهتح أطثتر
من أسبوعين أُعيد تطبيت االستتبانة عىتو العينتة نفستها فتح المنطقتتين  ،إذ أعطتح المبحتوثين الرمتوز نفستها التتح
جر منحهم إياها فح التوزيع اسولح وبعد أن جر تحىيتل نتتائو االصتبتارين باستتصدام المقيتاس ااح تائح معامتل
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ارتبتتاط بيرستتون) ،تبتتين أن ييمتتة معامتتل االرتبتتاط  ،)ٓ,ٜممتتا يؤطتتد وجتتود ت ترابط ايجتتابح عتتال بتتين المقتتابىتين وأن
المقياس يتسم ب فة الثبات .وتم اسصذ بتآراء ٓٔ) صبتراء متن االستاتذة فتح مجتال االصت تاص متن ثت ث جامعتات
عرايية حول أسئىة استمارة االستبانة .
ع .مجاالت البحث :
متتن اهتتتداف نظريتتتة المعاينتتتة ب تتتورة رئيستتة تقتتتديم تقتتتديرات
إح تتائيات العينتتة .ولتقتتدير المعتتالم ايتتر المعروفتتة بشتتطل

تتتحيحة بشتتتلن يتتيم ايتتتر معروفتتتة لىمعتتتالم بواستتتطة
تتحيق عتتن إح تتائيات معروف تةُ ،يطىتتب متتن البتتاحثين

التعامل مع ث ث مشط ت رئيسة هح :تعريتف المجتمتع ااح تائح ،و ت تميم العينتة ،و تحديتد حجتم العينتة) ،إذ

ُيعرف المجتمع ااح تائح بشتطل نظتامح عىتو أنتل "مجمتوع طتل الحتاالت التتح تتطتاب فتح مجموعتة متن المحتددات"
ٕ ، )ٜلتتذلت جتترت العتتادة عنتتد التعتترض لتعريتتف المجتمتتع ااح تتائح سي بحتتث عىمتتح  ،تحديتتد المحتتتو والمتتد

والزمن  .والتح تتمثل بالمجال البشري والمطانح و الزمانح وهح طامتح :
ٔ -المجال البشري :
يمثل أرباب أسر العوائل النازحة متن امبتاء أو اسمهتات  ،أو متن ينتوب عتنهم فتح حتال وفتاة طت اسبتوين ،طتاالبن
اسطبر أو البنت أو الجد أو العم أو الصال  ...وايرهم) ممن يسطنون مع اسسرة ويتحمىون ادارة شؤونها .
ٕ – المجال المطانح :
تم توزيع استمارة االستبانة عىو مجتمع النازحين من محافظات " االنبار ،

ح الدين  ،نينتو " فتح العت ار التو

محافظات طردستان الع ار والساطنين فح اربيل فح مجمعات هيران سيتح  ،سري بىند  ،الزيتونتة  ،التتون ستيتح )
فح اربيل  ،والنازحين فح بغداد والساطنين فح مجمتع النبتح يتونس ع) فتح النهتروان)  .وبتدأت موجتات النتزوح متا
بتتين المتتدة ٔ ، )ٕٓٔٗ/ٔٔ/ٕٓ -ٕٖٓٔ/ٕ/أي فتتح الفتتترة االولتتو لمحافظتتات االنبتتار و ت ح التتدين  ،والفتتترة
الثانية بدأت بعد احت ل المو ل والمدن التابعة لها من يبل الجماعات المتطرفة فح ٓٔ. ٕٓٔٗ/ٙ/
ٖ – المجال الزمانح :
أستغر المجال الزمانح لىبحث الميدانح  ،لىفترة الممتدة من تمتوز  – ٕٓٔٙبدايتة تشترين االول  ، ) ٕٓٔٙفتح
محافظات النزوح .
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سادس ا :عرض وتحىيل نتائو الدراسة الميدانية :
جدول ٖ) يوهق الفئات العمرية سرباب االسر
التطرار

النسبة المئوية

التطرار
الفئة العمرية سرباب االسر
ٕٙ-ٔٚ

ٓٔ

ٗ.ٚ

ٖٙ-ٕٚ

ٗٗ

ٕٔ

ٗٙ-ٖٚ

ٓٚ

ٖٖٔ.

٘ٙ-ٗٚ

ٕٗ

ٕٓ

ٙٙ-٘ٚ

ٛ

ٖ.ٚ

 ٙٚفما فو

ٖٚ

٘ٔٚ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

لىعمر أهمية طبيرة فح طبيعة إجابة المبحوث  ،فمن الممطن أن تطون إجابتات فئتة الشتباب تصتىتف عتن إجابتات فئتة
متوسطح العمر  ،واجابات الفئتة اسصيترة تصتىتف عتن إجابتات فئتة طبتار العمتر  .وهتذا الفتار فتح العمتر بتين جميتع
الفئتات يمطتن أن يطتتون لتل تتلثير واهتتق فتح عمىيتة فهتتم طبيعتة اسستئىة وااجابتتة عىيهتا  ،متن صت ل فهتم مهتتمون
الحيتتاة وطيفيتتة التعامتتل معهتتا  .وتشتتير نتتتائو الدراستتة الميدانيتتة إلتتو أن ٓٔ) مبحوثتا متتن مجمتتوع ٕٔٔ) مبحتتوث
طانت أعمارهم تتراوح بين  )ٕٙ-ٔٚسنة وبنسبة  )ٗٗ ، )%ٗ.ٚمبحوث ا طانت أعمارهم تتتراوح بتين )ٖٙ-ٕٚ
سنة وبنسبة ٕٔ ، )%و ٓ )ٚمبحوث ا طانت أعمتارهم تتتراوح بتين  )ٗٙ-ٖٚستنة وبنستبة ٔ ، )%ٖٖ.و ٕٗ)
مبحوث ا طانت أعمارهم تتراوح بين  )٘ٙ-ٗٚسنة وبنسبة

ٕٓ ، )%و  )ٛمبحوثين طانتت أعمتارهم تتتراوح بتين

 )ٙٙ-٘ٚسنة وبنسبة  ، )%ٖ.ٚأما المبحوثين التذين طانتت أعمتارهم  ٙٚستنة فتلطثر)  ،فطتان عتددهم )ٖٚ
مبحوث تا وبنستتبة ٘ . )%ٔٚ.وعنتتد حستتاب الوستتط الحستتابح سعمتتار المبحتتوثين طتتان  )ٖ٘.ٔٚستتنة بينمتتا طتتان
االنحراف المعياري سعمار المبحوثين  )ٔٚ.ٙٚسنوات  ،ويتبتين متن هتذ النستب أن الفئتات متن  )ٗٙ-ٖٚستنة
هح اسطثر تجاوب ا مع استمارة االستبانة من الفئات اسصر  ،طما ظهر فح العينة  ،فح حتين أن النستب اسيتل طانتت
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من ن يب الفئات العمرية من  )ٙٙ-٘ٚستنة  ،ويتد يطتون لطبتر العمتر ،أو التصتوف متن تتردي اسوهتاع اسمنيتة
اثر فح هعف تجاوب بعض الفئات العمرية مع اسئىة االستبيان .
جدول ريم ٗ) يوهق التح يل الدراسح سرباب االسر النازحة
التطرار

%

التطرار
التح يل الدراسح
ال يق أر وال يطتب

ٜٔ

ٜ

يق أر ويطتب

ٖٗ

ٔٙ

ابتدائية

ٓٗ

19

متوسطة

ٓٗ

19

اعدادية

ٖ٘

6ٔٙ.

معهد

ٕٙ

ٖٕٔ.

جامعة

٘ٔ

.1ٚ

عىيا

ٕ

1

المجموع

ٕٔٔ

100

وتشير نتائو الدراسة الميدانية إلتو ان مستتو التح تيل الدراستح سربتاب االستر النازحتة فتح وحتدات العينتة )ٜٔ
مبحوث تا متتن مجمتتوع

ٕٔٔ) مبحوث تا وبنستتبة  ) %ٜال يق ترأون وال يطتبتتون  ،و ٖٗ) مبحوث تا يق ترأون ويطتبتتون

وبنستتبة  ، )%ٔٙأمتتا التتذين يحمىتتون شتتهادة االبتدائيتتة فطتتان عتتددهم ٓٗ) مبحتتوث وبنستتبة  ، )%ٜٔالتتذين
يحمىتتون شتتهادة المتوستتطة طتتان عتتددهم ٓٗ) مبحتتوث وبنستتبة  ،)%ٜٔوالتتذين ح تتىوا عىتتو شتتهادة االعداديتتة
ٖ٘) مبحوث ا وبنستبة  ، )%ٔٙ.ٙفتح حتين طتان عتدد المبحتوثين التذين يحمىتون شتهادة المعهتد  )ٕٙمتن مجمتوع
العينتة ٕٔٔ) وبنستتبة ٖ ، )%ٕٔ.فتتح حتين طتتان صريجتتو الجامعتة ٘ٔ)مبحوثتا وبنستتبة ٔ ، )%ٚ.والعىيتتا ٕ)
وبنسبة ٔ . )%نستدل عىو ان النستبة االطبتر متن حجتم العينتة متن تعىتيمهم متتدنح وهتذا ربمتا يطتون احتد استباب
تفايم حجم معانة ازمة النزوح وشحة الموارد االيت ادية .

ٔٓٙ
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جدول ريم ٘) يوهق منطقة النزوح لعينة البحث
التطرار

التطرار

%

اسم المنطقة اال ىية لألسرة النازحة
سهل نينو

ٔ٘ٚ

ٗٚٗ.

االنبار

ٖٚ

٘ٔٚ.

ٔٚ

ٔٛ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ

ح الدين
المجموع

وتشير نتائو الدراسة الميدانية الو ان  )ٔ٘ٚمبحوثا من النازحين وبنسبة ٗ )%ٚٗ.متن حجتم العينتة نزحتوا متن
منطقة سهل نينو بعد احت ل مدينة المو ل فح حزيران ٕٓٔٗ /بطريقة جماعيتة عىتو شتطل امتواج متن االستر
 ،و  )ٖٚمبحوثا من النازحين وبنسبة ٘ )%ٔٚ.من محافظة االنبار يبل احداث المو ل  ،و  )ٔٚمبحوثتا متن
ح الدين  ،يتهق لنا ان النسبة االطبتر متن النتازحين حتدثت بعتد احتت ل

النازحين وبنسبة ٔ )%ٛ.من محافظة
مدينة المو ل من الجماعات التطفيرية .

جدول ريم  )ٙيوهق عمل رب االسرة
التطرار

%

التطرار

عمل رب االسرة
يطاع عام  /موظف مدنح

٘ٚ

ٕٚ

عسطري االجهزة االمنية)

ٖٓ

ٖٔٗ.

القطاع الصاص /موظف مدنح

ٖٕ

ٔٓ.ٜ

طاسب

ٓٙ

ٕ٘ٛ.

اعمال حرة

ٔٙ

٘ٚ.

عاطل عن العمل

٘

ٕٗ.

متقاعد

ٕٓ

ٜٗ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

ٔٓٚ
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وتشير نتائو الدراسة الميدانية الو ان  )٘ٚمبحوثا من النازحين وبنسبة  )%ٕٚيعمىتون فتح القطتاع الحطتومح ،
و ٖٓ) مبحوثا وبنسبة ٖ )%ٔٗ.يعمىون فتح االجهتزة االمنيتة  ،و ٖٕ) مبحوثتا وبنستبة  )%ٔٓ.ٜيعمىتون فتح
القطتاع الصتاص  ،و ٓ )ٙمبحتتوثين بنستبة ٘ )%ٕٛ.طستبة ،و  )ٔٙمبحوثت ا وبنستبة ٘ )%ٚ.و ٘) مبحتتوثين
عاطىين عن العمل متن مجمتوع وحتدات العينتة  ،فتح حتين شتغل المتقاعتدون تطت ار ار ٕٓ) وبنستبة ٗ ، )%ٜ.ممتا
يتهق لنا ان النسبة االطبر هم من الطسبة وهذا يهعف من يدرتهم عىو مواجهة معاناة النزوح .
جدول ريم  )ٚيوهق مد طفاية الدصل الشهري
التطرار

التطرار

%

الدصل الشهري لألسرة
يقل عن الحاجة

ٔٔٙ

٘٘

يسد الحاجة

ٛٛ

ٗٔ.ٚ

يفيض عن الحاجة

ٚ

ٖٖ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

بينتتت نتتتائو الدراستتة الميدانيتتة ان  )ٔٔٙمبحوثتتا وبنستتبة ٘٘ )%متتن حجتتم العينتتة متواردهم االيت تتادية ال تطفتتح
لتىبيتتتتة متطىبتتتتات احتياجتتتتاتهم االساستتتتية  ،و) )ٛٛمبحوثتتتتا وبنستتتتبة  )%ٗٔ.ٚاجتتتتابوا ان متتتتواردهم تطفتتتتح لستتتتد
احتياجاتهم االساسية  ،و  )ٚمبحوثين وبنسبة ٖ )%ٖ.دصىهم الشهري يفيض عن حتاجتهم  ،يتبتين لنتا ان نستبة
اطثتتر متتن الن تتف يىتتي ا متتن النتتازحين ايتتر يتتادرين عىتتو تىبيتتة متطىبتتاتهم االساستتية لقىتتة م تواردهم او متتدص تهم
اليومية او االسبوعية او الشهرية .
جدول  )ٛيبين ارتفاع مستو التح يل الدراسح ودور فح مواجهة معاناة ازمة النزوح
التطرار

التطرار

%

ارتفاع مستو التح يل الدراسح
نعم

ٓٔٚ

ٛٓ.ٙ

الو حد ما

ٖٓ

ٕٔٗ.

ال

ٔٔ

ٕ٘.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

ٔٓٛ
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بعتتد اجتراء اصتبتتار اهميتتة الفتتر المعنتتوي مربتتع طتتاي ) وجتتد ان القيمتتة المحستتوبة ٗ )ٕٔٗ.وبدرجتتة حريتتة ٕ)
وعىتو مستتتو ثقتتة ٘ )%ٜوهتتح أطبتتر متتن القيمتتة الجدوليتة  )٘.ٜٜلتتذا نتترفض الفرهتتية ال تتفرية ونقبتتل فرهتتية
البحث  ،أذ أشارت نتائو الدراستة الميدانيتة التو ان ٓ )ٔٚمبحوثتا وبنستبة  )%ٛٓ.ٙيؤيتدون ان ارتفتاع مستتو
التح تتيل الدراستتح سربتتاب االستتر متتن النتتازحين يقىتتل متتن حجتتم معانتتاة ومصتتاطر النتتزوح عىتتيهم  ،أمتتا التتذين طانتتت
اجتتابتهم متذبذبتتتة بىتتتغ عتتتددهم ٖٓ) وبنستتتبة ٕ )%ٔٗ.والتتتذين اجتتتابوا ب ال وبنستتتبة ٕ )%٘.وطتتت النستتتبتين ال
ت تتمد امتتام رأي االاىبيتتة فتتح ان س تتحاب مستتتو التح تتيل الدراستتح االعىتتو يتتدرة عىتتو مواجهتتة انعطاستتات ازمتتة
النزوح .
جدول  )ٜيبين الع ية بين ازمة النزوح وأسبابها
التطرار

التسىسل المرتبح

التطرار

%

أسباب النزوح
ايتتتتاب االمتتتتن وازديتتتتاد حتتتتدة العنتتتتف ٔ

ٔٚ

ٖٖ.ٚ

والعمىيات االرهابية
ٕ

٘٘

ٕٙ

الصوف من سطوة الجماعات

عتتتدم تتتتوفر الصتتتدمات وتتتتدمير البنتتتو ٖ

٘ٗ

ٕٗٔ.

التحتيتتتتتتتة والمواجهتتتتتتتات العستتتتتتتطرية
والحرب عىو االرهاب
التهديتتتتتد متتتتتن الجيتتتتتران أو الص يتتتتتا ٗ

ٓٗ

ٔٛ.ٜ

النائمة
ٕٔٔ

المجموع

ٓٓٔ

بعد اجراء اصتبار اهمية الفتر المعنتوي مربتع طتاي ) وجتد ان القيمتة المحستوبة  )ٖٗ.ٚٙوبدرجتة حريتة ٗ)
وعىتو مستتتو ثقتتة ٘ )%ٜوهتتح أطبتتر متتن القيمتتة الجدوليتة  )ٜ.ٜٗلتتذا نتترفض الفرهتتية ال تتفرية ونقبتتل فرهتتية
البحث  ،وأشارت نتائو الدراسة الميدانية ان ٔ )ٚمبحثتا وبنستبة  )%ٖٖ.ٚأشتاروا التو ان ايتاب االمتن وازديتاد
حتتدة العنتتف والعمىيتتات االرهابيتتة احتتد أستتباب نتتزوحهم متتع ع توائىهم  ،و ٘٘) مبحوثتتا وبنستتبة  )%ٕٙحتتددوا ان
الصوف من سطوة الجماعات التطفيريتة طتان ستبب ا فتح نتزوحهم  ،فتح حتين أشتار ٘ٗ) مبحوثتا وبنستبة ٗ)%ٕٔ.
اطتتتدوا عىتتتو ان عتتتدم تتتتوفر الصتتتدمات وتتتتدمير البنتتتو التحتيتتتة طتتتان ستتتبب نتتتزوحهم  ،وأشتتتار ٓٗ) مبحوثتتتا وبنستتتبة
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 )%ٔٛ.ٜان تهديد الجيران والص يا النائمة طان سبب ا فح نزوح عائ تهم وذلت يفسر لنا

تد الفرهتية االولتو

بوجود ع ية معنوية ذات داللة اح ائية بين أزمة النزوح واياب أمن واستقرار المجتمع واالسباب التح أدت اليل.
جدول ٓٔ) يبين تحديد مناط يدوم الجماعات التطفيرية
التطرار التطرار

%

مناط يدوم الجماعات المتطرفة
من ابناء المنطقة

ٓٙ

ٕ٘ٛ.

ص يا نائمة ترتبط بهم

ٕٓ

ٜ٘.

إرهابيين اجانب ومن دول الجوار ولديهم حواهن تلويهم

ٖٔٔ

ٕٙ

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

بعد اجراء اصتبار اهمية الفر المعنوي مربع طاي ) وجد ان القيمة المحسوبة ٗ )ٜٔٙ.ٚوبدرجة حرية ٕ)
وعىو مستو ثقة ٘ )%ٜوهح أطبر من القيمة الجدولية  )٘.ٜٜلذا نرفض الفرهية ال فرية ونقبل فرهية
البحث  ،وأشارت نتائو الدراسة الميدانية الو ان ٓ )ٙمبحوثا وبنسبة ٘ )%ٕٛ.اجابوا بان الجماعات التطفيرية
من ابناء مناطقهم  ،و ٕٓ) مبحوثا وبنسبة ٘ )%ٜ.من الص يا النائمة التح ترتبط بالجماعات التطفيرية  ،فح
حين اطد ٖٔٔ) مبحوثا وبنسبة ٕ )%ٙبانهم يادمون من دول الجوار ولديهم حواهن تلويهم وأدالء فح
مناط النزوح اال ىية  .ويمطن احد اسباب ع ج ازمة النزوح بالقهاء عىو تىت الحواهن طونها سبب ا رئيسي ا
تفايم هذ الظاهرة.
جدول ٔٔ) يبين طريقة النزوح اسر عينة البحث
التطرار

التطرار

%

طريقة النزوح
فردية

ٔٚ

ٖٖ.ٚ

جماعية

ٓٗٔ

ٖٙٙ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

تشر نتائو الدراسة الميدانية الو ان ٔ )ٚمبحوثتا وبنستبة  )%ٖٖ.ٚمتن حجتم العينتة طانتت طتريقتهم فرديتة فتح
النزوح وهم ما يبل احتت ل مدينتة المو تل أي متن نتازحح االنبتار و ت ح التدين  ،فتح حتين اجتاب ٓٗٔ) مبحوثتا
وبنسبة ٖ )%ٙٙ.بان طريقة النزوح طانت جماعية وهم بعد احداث المو ل فح حزيران ٕٓٔٗ /

ٓٔٔ
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جدول ريم ٕٔ) يوهق نوع الملو لعينة البحث
التسىستتتتتل التطرار

%

التطرار المرتبح
نوع الملو
ايجار

ٔ

ٓٛ

ٖٛ

مصيمات

ٕ

ٚٙ

ٖٙ

طرفان

ٖ

ٕٖ

ٕٔ٘.

فح هيافة االيارب

ٗ

ٜ

ٕٗ.

فح مستوطنات عشوائية/اير نظامية ومبانح متروطة ٘

ٙ

ٕ.ٛ

عائدة لىدولة
دور العبادة

ٙ

٘

ٕٗ.

مبانح المدارس

ٚ

ٖ

ٗٔ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ

المجموع

تشتتير الدراستتة الميدانيتتة التتو ان ٓ )ٛمبحوثتتا وبنستتبة  )%ٖٛمتتن حجتتم العينتتة يستتطنون باايجتتار فتتح مجمعتتات
اهىية تؤجر شهريا عىو النتازحين وحستب عراء المبحتوثين متن صت ل اجتراء المقابىتة معهتم فتلن ااىتبهم يق تر فتح
تلمين بعض االحتياجات االساسية لألسرة فح سبيل الح ول عىو ستطن مستتقل سنتل يشتعرهم بالراحتة واالستتق لية
والطملنينتتة  ،فتتح جتتاءت المصيمتتات بالمرتبتتة الثانيتتة بعتتدد تط ت اررات  )ٚٙوبنستتبة  ، )%ٖٙواجتتاب ٕٖ) وبنستتبة
ٕ ، )%ٔ٘.و  )ٜمبحتتوثين متتن حجتتم العينتتة وبنستتبة ٕ )%ٗ.طتتانوا ف تح هتتيافة االيتتارب  ،بينمتتا  )ٙمبحتتوثين
وبنسبة  )%ٕ.ٛسطنوا العشوائيات  ،و ٘) مبحوثين وبنسبة ٗ ، )%ٕ.وجاءت مبانح المتدارس بالمرتبتة االصيترة
أذ بىغت ٖ) مبحوثين وبنسبة ٗ. )%ٔ.
جدول ٖٔ) يبين انعطاسات نوع السطن الملو ) فح منطقة النزوح عىو حالة الشعور باالستقرار
[

التطرار التطرار

%

نوع السطن
نعم

ٔٚٛ

ٖٛٗ.

الو حد ما

ٕٕ

٘ٔٓ.

ال

ٔٔ

ٕ٘.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

ٔٔٔ
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بعد اجراء اصتبار اهميتة الفتر المعنتوي مربتع طتاي ) وجتد ان القيمتة المحستوبة ٗ )ٜٔٙ.ٚوبدرجتة حريتة ٕ)
وعىتو مستتتو ثقتتة ٘ )%ٜوهتتح أطبتتر متتن القيمتتة الجدوليتة  )٘.ٜٜلتتذا نتترفض الفرهتتية ال تتفرية ونقبتتل فرهتتية
البحث  .طما أشارت نتتائو الدراستة الميدانيتة التو ان  )ٔٚٛمبحوثت ا متن مجمتوع عينتة البحتث وبنستبة ٖ)%ٛٗ.
طانت اجوبتهم ايجابية حول اعتقادهم بلن نوع السطن الملو ) فح منطقة النزوح لل انعطاسات سىبية تشعرهم بعتدم
الطملنينة واالستقرار عىو الرام من سطن ااىب المبحوثين فح دور لإليجار وهذا يفسر بعدة عوامل منهتا اجتماعيتة
ومنها نفسية سنصوهها فح الجداول ال حقة  ،فح حين اجابتة ٕٕ) وبنستبة ٘ )%ٔٓ.متلرجحتة  ،ورفتض هتذا
االعتقاد ٔٔ) مبحوث ا وبنسبة ٕ. )%٘.
جدول ٗٔ) يبين طبيعة المشط ت و االنعطاسات السىبية لنوع السطن الملو ) التح يعانيها النازحين
[

التطرار

التطرار

%

طبيعة تىت االنعطاسات
ٜٓ

ٕٗ.ٚ

حية
معاناة نفسية

ٓٙ

ٕٗٛ.

تعىيمية أو دراسية

ٖ٘

ٔٙ.ٙ

اجتماعية ييمية

ٕٙ

ٖٕٔ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

وتو ىت نتائو الدراسة الميدانية الو ان طبيعة االنعطاسات الستىبية لنتوع الستطن المتلو ) الزمتة النتزوح متنوعتة ،
أذ أشار ٓ )ٜمبحوث ا وبنسبة  )%ٕٗ.ٚمن وحدات العينة بلنهم يعتانون متن تتدنح الصتدمات ال تحية وتعرهتهم
لألمتتتراض  ،وأجتتتاب ٓ )ٙمبحوثتتت ا وبنستتتبة ٗ )%ٕٛ.يعتتتانون متتتن الهتتتغوطات النفستتتية وبحاجتتتة لىتتتدعم النفستتتح
واالجتماعح بسبب النزوح  ،بينما أشار ٖ٘) مبحوثا وبنسبة  )%ٔٙ.ٙان ابنائهم يحتتاجون لىصتدمات التعىيميتة
والدراسية  ،فح حين شطىت االنعطاسات االجتماعية القيميتة  )ٕٙمبحوثتا وبنستبة ٖ ، )%ٕٔ.ممتا يستتدعح هتذا
التشصيص لىمشط ت المتنوعتة التتح يعتانح منهتا النتازحون ومنهتا نوعيتة الستطن وانعطاستاتل الستىبية عىتو جوانتب
مصتىفة من حياة النازحين الو التو ل لوهع سبل ع ج سريعة لت فح تفايمها هذ المشط ت والحد متن مصاطرهتا
عىيهم .

ٕٔٔ
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جدول ٘ٔ) يبين اجابات أرباب االسر حول موا ىة االبناء لتعىيمهم بعد النزوح
التطرار

%

التطرار

هل االبناء يوا ىون تعىيمهم
نعم

126

59.7

ال

٘ٛ

ٖٗٓ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

أشتتتارت الدراستتتة الميدانيتتتة التتتو ان وحستتتب اجابتتتات أربتتتاب االستتتر النازحتتتة متتتن وحتتتدات العينتتتة ان مجمتتتوع التتتذين
يوا ىون تعىيمهم من ابنائهم بىتغ  )ٕٔٙمبحوثتا وبنستبة  ، )%ٜ٘.ٚفتح حتين بىغتت اجابتات التذين أشتاروا التو
تسرب ابنائهم من التعىتيم بىتغ ٘ )ٛمبحوثتا وبنستبة ٗ )%ٗٓ.سستباب تفاوتتت بتين عتدم تتوفر متدارس يريبتة أو
هتتعف القتتتدرة الماديتتة او الصتتتوف عىتتتو االبنتتاء متتتن القتتتتل او االصتطتتاف .........التتت  ،وهتتتذ النستتبة تعتتتد طبيتتترة
بمقاييس التنمية البشرية ويؤشتر عىتو انتل نطو ت ا فتح مؤشتر التعىتيم طمؤشتر رئتيس متن مؤشترات التنميتة البشترية
المستدامة .
جدول ريم  )ٔٙيبين تف يل لعدد االبناء المتسربين من الدراسة لألسر النازحة
عتتدد االبنتتاء التسىستتتتتل التطرار
التطرار

المتسربين

%

المرتبح

عدد االبناء المتسربين من التعىيم
ٔ

ال يوجد

ٔ

ٕٔٙ

ٜ٘.ٚ

ٕ

ٔ

ٕ

ٖٖ

ٔ٘.ٙ

ٖ

ٕ

ٖ

ٕٙ

ٖٕٔ.

ٗ

ٖ

ٗ

ٜٔ

ٜ

٘

ٗ

٘

ٕ

ٔ

ٙ

٘

٘

ٕ

ٔ

ٚ

ٙ

٘

ٕ

ٔ

ال يوجد

ٚ

ٙ

ٔ

ٗٓ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ

المجموع

اشارت نتائو الدراسة الميدانيتة التو ان المرتبتة االولتو اجتاب عنهتا  )ٕٔٙمبحوثتا متن اربتاب االستر متن النتازحين
متتن حجتتم العينتتة وبنستتبة  )%ٜ٘.ٚال يوجتتد لتتديهم ابنتتاء متستتربين وهتتذا يتتدل عىتتو حتترص االستتر النازحتتة عىتتو

ٖٔٔ
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موا ىة ابنتائهم الدراستة راتم معانتاة ازمتة النتزوح  ،بينمتا اجتاب ٖٖ) مبحوثت ا وبنستبة  )%ٔ٘.ٙطتان لتديهم ابنتا
واحدا متسربا من الدراسة  ،و  )ٕٙمبحوثا وبنسبة ٖ )%ٕٔ.طان لديهم اثنين من االبناء المتستربين متن الدراستة
 ،و  )ٜٔمبحوث ا وبنسبة  )%ٜطان لديهم ث ثة ابناء متستربين  ،و ٕ) مبحتوث وبنستبة ٔ )%طتان لتديهم اربعتة
ابناء متسربين وايها بنفس االجابة طتان لتديهم صمستة ابنتاء متستربين و ٕ) مبحتوث طتذلت طتان لتديهم ستتة ابنتاء
متسربين  ،واجاب ٔ) وبنسبة ٗ )%ٓ.طان لديل ستبعة ابنتاء متستربين  ،نستتنتو ان متا مجموعتل ٘ )ٛوبنستبة
ٖ )%ٗٓ.متتن حجتتم العينتتة البتتالغ ٕٔٔ) هتتم متستتربين ابنتتائهم متتن الدراستتة وبلعتتداد متفاوتتتة فتظهتتر لنتتا هتتذ
النسبة حذر واهق فح تتدنح مستتو التعىتيم لتد ابنتاء االستر النازحتة طمت ا ونوعت ا بستبب المعانتاة االيت تادية اوال
والمصتتاوف متتن الصطتتف وبعتتد او عتتدم تتتوفر متتدارس يريبتتة متتن ستتطنهم طىهتتا عوامتتل طانتتت أزمتتة النتتزوح ستتبب ا فتتح
وجودها وايجاد حىول عاجىة لها .
جدول ريم  )ٔٚيبين تعرض افراد االسر النازحة لىوفاة او االعمال االرهابية
التطرار

التطرار

%

تعرض احد افراد االسرة لىوفاة
يتل مباشر

ٛ

ٖ.ٛ

ي ف

ٔٔ

ٕ٘.

نقص االدوية والمستىزمات الطبية

ٕٔ

٘.ٛ

أصر

ٓٔٛ

ٕٛ٘.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

اشارت نتائو الدراسة الميدانية التو ان  )ٛمبحتوثين وبنستبة  )%ٖ.ٛمتن النتازحين هتمن حجتم العينتة المبحوثتة
تعرهوا لىقتل المباشر من الجماعتات التطفيريتة  ،و ٔٔ) مبحوثت ا وبنستبة ٕ )%٘.يتىتوا بستبب الق تف متن جتراء
استتتهدافهم متتن االرهتتابيين اثنتتاء نتتزوحهم  ،و ٕٔ) أجتتاب بستتب نقتتص االدويتتة والمستتتىزمات الطبيتتة فتتح حتتين ان
النسبة االطبر والبالغة ٓ )ٔٛمبحوثا وبنسبة ٔ )%ٜأمنت صروجهم القوات المسىحة العرايية .
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جدول  )ٔٛيبين م ادرة الممتىطات أو أت ف الوثائ الشص ية الرسمية
التطرار

%

التطرار
م ادرة او ات ف الوثائ الشص ية
نعم

ٚٚ

ٖ٘ٙ.

ال

ٖٗٔ

ٖ٘ٙ.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

اشارت نتائو الدراسة الميدانية الو ان  )ٚٚمبحوث ا وبنسبة ٘ )%ٖٙ.تمتت م تادرة ام طهتم أو اتت ف وثتائقهم
الشص ية  ،و ٖٗٔ) مبحوث ا وبنسبة ٘ )%ٖٙ.من حجم عينة البحث اجابوا بانهم لم يتعرهوا سية اهرار .
جدول ريم  )ٜٔيبين نوع المساعدة التح يراب النازح الح ول عىيها
التطرار

%

التطرار
نوع المساعدة
التح تراب فح الح ول عىيها
مساعدة نقدية

ٜٔٛ

ٜ٘ٛ.

طرفان

ٚ

ٖٖ.

صدمات الماء والطهرباء

ٔٔ

ٕ٘.

صدمات المراطز ال حية

ٗ

ٕ

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

اشارت نتائو الدراستة الميدانيتة التو ان  )ٜٔٛمبحوثت ا وبنستبة ٘ )%ٜٛ.اجتابوا بترابتهم لمستاعدات نقديتة  ،و
 )ٚوبنسبة ٖ )%ٖ.بحاجة الو طرفان  ،و ٔٔ) مبحوثتاُ وبنستبة ٕ )%٘.بحاجتة التو صتدمات المتاء والطهربتاء ،
و ٗ) وبنسبة ٕ )%بحاجة الو صدمات المراطز ال حية  .مما يدلل لنا عىو ان أزمة النزوح ألقتت بظ لهتا وزادت
من معاناة االسر النازحة فح الح تول عىتو الصتدمات االساستية التتح يحتاجونهتا طحت مطتستب متن مبتادئ حقتو
االنسان فح العيش بطرامة وطملنينة .

٘ٔٔ
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جدول ريم ٕٓ) يبين نسب تىقح االسر النازحة لىمساعدة  /الجهة المانحة
التطرار

التطرار

%

نسبة المساعدات المستىمة
نعم

ٔٓٔ

ٗٚ.ٜ

احيانا

ٕٜ

ٕٗ.ٙ

ال

ٕٚ

ٜ٘.

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

أشتتارت نتتتائو الدراستتة الميدانيتتة التتو ان ٔٓٔ) مبحوثتتا وبنستتبة  )%ٗٚ.ٜاجتتابوا ب نعتتم ) حتتول نستتبة تىقتتح
المستتاعدات توزعتتت ااىبهتتا متتن الجهتتات الحطوميتتة طتتوزارة الهجتترة والمرجعيتتات الدينيتتة  ،و ٕ )ٜمبحوث ت ا وبنستتبة
 )%ٕٗ.ٙتمثىت بمحتاوالت متفريتة متن يبتل منظمتات تطوعيتة عراييتة ودوليتة ومنظمتات مجتمتع متدنح  ،و )ٕٚ
مبحوث ا وبنسبة ٘ )%ٜ.نفوا تىقيهم اية مساعدات من أية جهة رسمية أو اير رسمية .
جدول ريم ٕٔ) يدرة التطيف واالندماج مع مجتمع النزوح
التطرار التطرار

%

الشعور بالتطيف
واالندماج مع مجتمع النزوح
نعم

ٓ٘ٔ

ٔٚ

الو حد ما

٘ٗ

ٕٔ

ال

ٔٙ

ٛ

المجموع

ٕٔٔ

ٓٓٔ

بعد اجراء اصتبار اهميتة الفتر المعنتوي مربتع طتاي ) وجتد ان القيمتة المحستوبة  )ٔٗٔ.ٖٙوبدرجتة حريتة ٕ)
وعىتو مستتتو ثقتتة ٘ )%ٜوهتتح أطبتتر متتن القيمتتة الجدوليتة  )٘.ٜٜلتتذا نتترفض الفرهتتية ال تتفرية ونقبتتل فرهتتية
البحث  .طما أشارت نتائو الدراسة الميدانيتة التو ان ٓ٘ٔ) وبنستبة ٔ )%ٚوهتح النستبة الغالبتة متن حجتم عينتة
البحث الذين اجابوا بشتعور بتالقى متن عتدم يتدرتهم ويتدرة أفتراد أسترهم عىتو التطيتف واالنتدماج متع عتادات وتقاليتد
مجتمع النزوح أي المنطقة التح نزحوا اليها الصت ف الىهجات المحىية والعادات والطباع والتقاليتد  ،فهت ا عتن عتدم
االستتتعداد النفستتح لىتطيتتف بانتظتتار العتتودة التتو منتتاطقهم اال تتىية  ،واجتتاب ٘ٗ) مبحوث تا وبنستتبة ٕٔ )%انهتتم
يحاولون التطيف مع مجتمع النزوح رام شعورهم فح بعض االحيان بالقى

ٔٔٙ

 ،فح حين أجاب  )ٔٙمبحوثت ا وبنستبة
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 )%ٛبقدرتهم عىو تطويع انفسهم عىو التطيف مع مجتمع النزوح طون أ بق أم ار وايعت ا وبعهتهم يترر البقتاء فتح
المجتمع النازح اليل  .جدول ٕٕ) يبين اعتقاد النازح بالجهة التح تبسط االمن فح منطقة النزوح
المجموع

الجهة التط اررات
التح الدولة

حطومة االيىيم

%

شيوخ العشائر

تبسط االمن
منطقة النزوح
نازحوا اربيل

ٔٔ

ٚ.ٛ

ٓٔٔ

ٕٓ

ٔٔٗ.

ٔٗٔ

ٙٙ.ٛ

ٔٚٛ.

نازحوا بغداد

ٓ٘

٘ٚٔ.

ٕٓ ------- -------

ٕ٘ٛ.

ٓٚ

ٕٖٖ.

المجموع

ٔٙ

ٖٜٚ.

ٓٗ

ٕٗ.ٙ

ٕٔٔ

ٓٓٔ

ٔٚٛ.

ٓٔٔ

بعد اجراء اصتبار اهمية الفر المعنوي مربع طاي ) وجد ان القيمة المحسوبة  )ٕٖ.ٛوبدرجتة حريتة ٔ) وعىتو
مستو ثقة ٘ )%ٜوهح أطبر من القيمة الجدولية ٗ )ٙ.ٙلذا نترفض الفرهتية ال تفرية ونقبتل فرهتية البحتث .
طما أشارت نتائو الدراسة الميدانية الو ان اعتقاد النازح بالجهة التح تبسط االمن فتح منطقتة النتزوح فنتازحوا اربيتل
اجاب ٓٔٔ) مبحوث ا وبنسبة ٔ )%ٚٛ.بلن حطومة ايىتيم طردستتان هتح التتح تبستط االمتن فتح منطقتة النتزوح ثتم
شيوخ العشائر ب ٕٓ) تطت ار ار وبنستبة ٔ ، )%ٔٗ.و ٔٔ) مبحوثتا وبنستبة  )%ٚٛيترون ان الحطومتة المرطزيتة
هح من تبسط االمن حسب يناعتهم  ،بينما أجاب نتازحوا بغتداد ب ٓ٘) مبحوثت ا وبنستبة ٘ )%ٚٔ.بتلن الحطومتة
المرطزيتتة فتتح بغتتداد هتتح متتن تتتوفر لهتتم االمتتن  ،و ٕٓ) مبحوث ت ا وبنستتبة ٘ )%ٕٛ.بتتلن شتتيوخ العشتتائر هتتم متتن
يتتوفرون لهتتم االمتتن  .نستتتنتو ان الدولتتة المرطزيتتة وحطومتتة االيىتتيم همتتا متتن يتتوفر االمتتن طونهمتتا يمتىطتتان وستتائل
الهبط الرسمية وسىطة القانون فح مناط النزوح رام طل التحديات .
جدول ٖٕ) يبين ت نيف النازحين لهويتهم حسب درجة انتماءاتهم
التط اررات
ت نيف مواطن عرايح

المجمتتتتو %
طائفتح/ديانتح

عشيرتح

ع

يوميتح

الهوية
منطقة النزوح
نازحوا اربيل

ٓٚ

ٜٗ.ٚ

ٕٓ

ٕٔٗ.

ٔٔ

ٚ.ٛ

ٓٗ

نازحوا بغداد

ٓٗ

ٕ٘ٚ.

ٓٔ

ٖٔٗ.

ٙ

٘ٛ.

ٗٔ

المجموع الطىح

ٔٔ

ٕٛ.

ٔٗٔ

ٙٙ.ٛ

ٖ
ٔٚ

ٖٓ

ٓ

ٔٔٚ

ٗ٘

ٕٓ

ٓٚ

ٕٖٖ.

ٕٔٔ

ٓٓٔ
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بعد اجراء اصتبار اهمية الفر المعنوي مربع طاي ) وجد ان القيمة المحسوبة  )ٕٖ.ٛوبدرجتة حريتة ٔ) وعىتو
مستو ثقة ٘ )%ٜوهح أطبر من القيمة الجدولية ٗ )ٙ.ٙلذا نترفض الفرهتية ال تفرية ونقبتل فرهتية البحتث .
طمتا أشتتارت نتتائو الدراستتة الميدانيتة التتو ان نتازحوا اربيتتل وعتددهم ٔٗٔ) مبحوثت ا متن حجتتم العينتة البتتالغ ٕٔٔ)
مبحوثا  ،فقد أجاب ٓ )ٚمبحوثتا وبنستبة  )%ٜٗ.ٚبتلن انتمتائهم لىتوطن  ،و ٓٗ) مبحوثتاُ وبنستبة ٖ)%ٕٛ.
انتمائهم لقوميتهم طونهم من االيىيات النازحة ويشعرون باالهطهاد حسب رأيهم  ،و ٕٓ) متن المبحتوثين وبنستبة
ٕ )%ٔٗ.طان انتمائهم لعشيرتهم  ،و ٔٔ) مبحوثت ا وبنستبة  )%ٚ.ٛطتان انتمتائهم لطائفتهم/ديتانتهم  .فتح حتين
طانت إجابتة نتازحح بغتداد والبتالغ عتددهم ٓ )ٚمبحوثت ا متن حجتم العينتة الطىتح  ،فقتد أجتاب ٓٗ) مبحوثت ا وبنستبة
ٕ )%٘ٚ.بتتلن انتمتتائهم لىتتوطن  ،و ٗٔ) مبحوث ت ا وبنستتبة ٕٓ )%طتتان انتمتتائهم لقتتوميتهم طتتونهم متتن االيىيتتات ،
بينمتتا أجتتاب ٓٔ) مبحتتوثين وبنستتبة ٖ )%ٔٗ.بتتلن انتمتتائهم لعشتتيرتهم  ،فتتح حتتين أجتتاب  )ٙمبحتتوثين وبنستتبة
٘ )%ٛ.بتلن انتمتائهم لطائفتهم/ديتتانتهم  .وهتذا يفستتر لنتا ان المجمتتوعتين متن النتتازحين فتح اربيتتل وبغتداد النستتبة
الغالبة طان انتمائهم لىوطن رام شدة االزمات التح مر بها المجتمع العرايح عموم ا والنازحين بشطل صاص .
سابعا  :صيارات التدصل طسبل لىع ج :
ان البحث بوايعية وموهوعية يجعىنا نهع النقاط عىو الحروف وتقتديم الحقتائ بتجترد طامتل  ،فعىتو مستتويات
البحث العىمتح الفتردي أو الحطتومح دلتت المعطيتات المتتوافرة عىتو االرض أن الجميتع ال يمىتت حىتوالا ستحرية لحستم
االنعطاسات الصطيترة لىظتاهرة المدروستة  ،ولعىنتا ال نعتدو الحقيقتة والوايتع معت ا  ،إذا أطتدنا عىتو تعتذر احتتواء جميتع
التحتديات سزمتة النتزوح بستهولة أو لمتتدة طويىتة دون اجتراء تغييتر جتذري فتتح السياستات .فالويتت لتيس بالهتترورة
حىيفاٌ دائم ا فح هذ المواجهة ،ذلت ان الدينامية التح تتحترت فيهتا هتذ المتغيترات تهتدد االستتقرار المجتمعتح بطتر
متجددة باستمرار .وان السياسة المرتطزة عىو تفادي اسصطاء فو طل اعتبار ال تطفح لىتعامل متع هتذ المشتطىة متا
لم تقترن بسياسات اجتماعية فاعىة ومبتطترة تتناستب متع حجتم المهتام والمستؤوليات المطىوبتة  .لتذلت ستنحدد عتدد
متتن االج تراءات طستتبل لىع ت ج المقترحتتات) متتن ص ت ل متتا تو تتل اليتتل البحتتث متتن نتتتائو بشتتقيل النظتتري والميتتدانح
واصتبار م دايية الفرهيات وهح طامتح :
أ .نتائو البحث :
ٔ.أطدت الدراسة الميدانية متن صت ل معطيتات الجتدول ٖ) إن فئتة الشتباب هتمن عينتة البحتث يمثىتون نحتو ث ثتة
أرباع العينة تقع أعمارهم بين  )ٗٚ -ٕٚسنة  ،ومتا يقتارب ن تف العينتة متوزعين بتين عاطتل عتن العمتل واجتور
يوميتتة ومتقاعتتدين أو ربتتات بيتتوت  ،ممتتا يتتدل عىتتو ان تغييتتر محتتل االيامتتة اال تتىح نتيجتتة النتتزوح عرهتتهم لىفقتتر
والبطالة وص و ا الفئات الهشة منهم .
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ٕ.أطدت الدراسة الميدانية من صت ل معطيتات الجتدول  )ٚأن أطثتر متن ن تف العينتة التذين و تفوا دصىهتم الشتهري
االب ا ما يطون اير طاف لسد حاجاتهم اسساسية .
ٖ .أطتتدت الدراستتة الميدانيتتة متتن ص ت ل معطيتتات الجتتدول ٘) ان ااىتتب النتتازحين هتتمن وحتتدات العينتتة نزح توا بعتتد
احتتت ل المو تتل فتتح حزي تران ٕٓٔٗ /متتن يبتتل الجماعتتات االرهابيتتة  ،والبقيتتة طتتانوا نتتازحين منتتذ احتتداث االنبتتار
و

ح الدين أثر تمدد هذ الجماعات .

ٗ .أطدت الدراسة الميدانية متن صت ل معطيتات الجتدول  )ٛالتو ان ٓ )ٔٚمبحوثتا وبنستبة  )%ٛٓ.ٙيؤيتدون
ان ارتفتاع مستتو التح تيل الدراستح سربتاب االستر متن النتازحين يقىتل متن حجتم معانتاة ومصتاطر النتزوح عىتتيهم ،
طونهم يمتىطون موارد طافية وثابتة .
٘ .أطدت الدراسة الميدانية من ص ل معطيتات جتدول التسىستل المرتبتح  )ٜعتز أستباب النتزوح بالدرجتة االولتو
التتو ايتتاب االمتتن وازديتتاد حتتدة العنتتف والعمىيتتات االرهابيتتة احتتد أستتباب وثاني ت ا التتو الصتتوف متتن ستتطوة الجماعتتات
التطفيرية  ،وثالث ا الو عدم توفر الصدمات وتدمير البنو التحتية ورابع ا الو تهديد الجيران والص يا النائمة .
 .ٙأطدت الدراسة الميدانيتة متن صت ل معطيتات الجتدول ٓٔ) عتز ان م تدر يتدوم الجماعتات التطفيريتة اوالا التو
ابناء مناطقهم  ،وثانيا الو الص يا النائمة التح ترتبط بالجماعتات التطفيريتة  ،وثالثتا بتانهم يتادمون متن دول الجتوار
ولديهم حواهن تلويهم وأدالء فح مناط النزوح اال ىية .
أستتتر عينتتتة البحتتتث
 .ٚأطتتتدت الدراستتتة الميدانيتتتة متتتن صتتت ل معطيتتتات جتتتدول التسىستتتل المرتبتتتح ٕٔ)ان ااىتتتب ُ
أسرة يسطنون المصيمات  ،فيمتا توزعتت
)ٖٜٔأسرة يسطنون فح مجمعات أهىية صا ة بالنازحين باايجار ُ )ٖٚ ,

بقية العينة بين من يسطنون فح هيافة االيارب والعشوائيات والمدارس أو المبانح الحطومية االصر .

 .ٛأطتتدت الدراستتة الميدانيتتة متتن صتت ل معطيتتات الجتتدول ٖٔ) ان نتتوع الستتطن المتتلو ) فتتح منطقتتة النتتزوح لتتل
انعطاسات سىبية تشعرهم بعدم الطملنينة واالستقرار .
 .ٜأطتتدت الدراستتة الميدانيتتة متتن ص ت ل معطيتتات الجتتدول ٗٔ) التتو ان طبيعتتة االنعطاستتات الستتىبية لنتتوع الستتطن
الملو ) الزمة النزوح متنوعة فاسولوية طانت لىصتدمات ال تحية ثتم المعانتاة النفستية وبعتدها الصتدمات التعىيميتة
واصي ار العوامل االجتماعية القيمية .
ٓٔ .أطدت الدراسة الميدانية متن صت ل معطيتات الجتدول ٘ٔ) عىتو ان نستبة ٖ)%ٗٓ.متن ابنتاء االستر النازحتة
متسربين من التعىيم سسباب مصتىفة منها عدم توفر مدارس أو هتعف يتدرتهم الماليتة أو الصتوف عىتو ابنتائهم متن
تعتد طبيترة بمقيتاس التنميتة البشترية  ،وتؤشتر لنتا نطو ت ا فتح مؤشتر رئيستح متن
االصتطاف او القتل  ،وهذ النسبة ُ
مؤشرات التنمية البشرية المستدامة هو مؤشر التعىيم .
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ٔٔ .أطدت الدراسة الميدانية من ص ل معطيات الجدول )ٜٔان ما نسبتل ٘ )%ٜٛ.من حجتم العينتة بحاجتة التو
مساعدات نقدية لتغطية احتياجاتهم االساسية واهمها الع ج الطبح والصدمات االصر .
ٖٔ .أطدت الدراسة الميدانية من ص ل معطيات الجدول ٕٓ) عىو ان النستبة الغالبتة متن حجتم العينتة أطتدت تىقتح
مساعدات طانت ااىبها من الجهات الحطومية طوزارة الهجرة والمرجعيات الدينية مما يدل عىو وجتود جهتد حطتومح
وتطوعح واهق فح مساعدة النازحين  ،اال ان حجم االزمة اطبر .
ٗٔ .أطدت الدراستة الميدانيتة متن صت ل معطيتات الجتدول ٕٔ) وبنستبة ٔ )%ٚوهتح النستبة الغالبتة متن وحتدات
عينة البحث الذين اجتابوا بشتعورهم بتالقى متن عتدم يتدرتهم ويتدرة أفتراد أسترهم عىتو التطيتف واالنتدماج متع عتادات
وتقاليد مجتمع النزوح  ،أي المنطقة التح نزحوا اليها الصت ف الىهجات المحىية والعتادات والطبتاع والتقاليتد  ،فهت ا
عن عدم االستعداد النفسح لىتطيف بانتظار العودة الو مناطقهم اال ىية .
٘ٔ .أطتتدت الدراستتة الميدانيتتة متتن صت ل معطيتتات الجتتدول ٕٕ)التتو ان الدولتتة المرطزيتتة وحطومتتة االيىتتيم همتتا متتن
يوفران االمن فح مناط النزوح طونهما يمتىطان وسائل الهبط الرسمية وسىطة القانون رام طل التحديات .
 .ٔٙوفيما يصص ت نيف النازحين لهويتهم  ،فقد أطدت الدراسة الميدانية من ص ل معطيتات الجتدول ٖٕ)التو ان
نازحو اربيتل وعتددهم ٔٗٔ) مبحتوث متن حجتم العينتة البتالغ ٕٔٔ) مبحتوث  ،فقتد أجتاب ٓ )ٚمبحتوث وبنستبة
 )%ٜٗ.ٚبلن انتمائهم لىوطن  .فح حين طانت إجابة نازحح بغتداد والبتالغ عتددهم ٓ )ٚمبحوثتا متن حجتم العينتة
الطىتتح  ،فقتتد أجتتاب ٓٗ) مبحوث ت ا وبنستتبة ٕ )%٘ٚ.بتتلن انتمتتائهم لىتتوطن  .وهتتذا يفستتر لنتتا ان المجمتتوعتين متتن
النازحين فح اربيل وبغداد همن وحدات العينة طان أاىب انتمائهم لىوطن رام شدة االزمات التتح متر بهتا المجتمتع
العرايح عموم ا والنازحين بشطل صاص .
 .ٔٚمتتن صت ل البحتتث النظتتري تبتتين بتتلن أزمتتة النتتزوح ليستتت وليتتدة اليتتوم  ،وانمتتا يواتتل جتتذرها فتتح عمت التتتاري
االنسانح والعرايح عىو وجل الص وص .
 .ٔٛوأشارت نتائو الدراسة الميدانية ان مصيمتات النتزوح تعتد أرض ص تبة لتنتامح نستبة الحرمتان والفقتر واالتجتار
بالبشر واالنحرافات االص يية بسبب مصاطر أزمة النزوح .
ب .منايشة فرهيات البحث :

الفرهية االولو :
ال توجد ع ية ذات داللة اح ائية بين أزمة النزوح واياب أمن واستقرار المجتمع واالسباب التح أدت اليل .
طما تشير نتائو التحىيل ااح تائح لىجتدول  )ٜإلتو تحقت و تد هتذ الفرهتية  ،وبتذلت نستتطيع أن نعمتم هتذ
النتيجتتة بحتتدود مجتمتتع البحتتث  .إذ أن نتتتائو تطبيت اصتبتتار طتتإ) وطمتتا مبتتين فتتح الجتتدول  )ٜتشتتير إلتتو وجتتود
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ع ية معنوية ذات داللة إح ائية عالية ل الق المبحوثين الذين يعتقدون بوجود ع ية بين أزمتة النتزوح وايتاب
أمن واستقرار المجتمع واالسباب التح أدت اليل .

الفرهية الثانية :
ال توجتتد ع يتتة ذات داللتتة اح تتائية بتتين أزمتتة النتتزوح وارتفتتاع مستتتو التح تتيل الدراستتح طمؤشتتر رئتتيس متتن
مؤشرات التنمية البشرية ) سرباب اسُسر من النازحين طوسيىة عىو مواجهة انعطاسات ازمة النزوح ومتطىباتها .
طما تشير نتائو التحىيل ااح تائح لىجتدول  )ٛإلتو تحقت و تد هتذ الفرهتية  ،وبتذلت نستتطيع أن نعمتم هتذ
النتيجتتة بحتتدود مجتمتتع البحتتث  .إذ أن نتتتائو تطبيت اصتبتتار طتتإ) وطمتتا مبتتين فتتح الجتتدول  )ٛتشتتير إلتتو وجتتود
ع ية معنوية ذات داللة إح ائية عالية ل الق المبحوثين الذين يعتقدون أن هنات ع ية وثيقة بتين أزمتة النتزوح
وارتفتتاع مستتتو التح تتيل الدراستتح طمؤشتتر رئتتيس متتن مؤش ترات التنميتتة البشتترية ) سربتتاب اسُستتر متتن النتتازحين
طوسيىة لمواجهة انعطاسات ازمة النزوح ومتطىباتها .

الفرهية الثالثة :
ال توجد ع ية ذات داللة اح تائية بتين أزمتة النتزوح ونتوع الستطن المتلو )  ،طحت متن حقتو االنستان باعتبتار
مقياس رئيس من مقاييس مستو التنمية البشرية ) فح منطقة النزوح تشعرطم بعدم الطملنينة واالستقرار .
طما تشير نتائو التحىيل ااح ائح لىجدول ٖٔ) إلو تحقت و تد هتذ الفرهتية  ،وبتذلت نستتطيع أن نعمتم هتذ
النتيجة بحتدود مجتمتع البحتث  .إذ أن نتتائو تطبيت اصتبتار طتإ) وطمتا مبتين فتح الجتدول ٖٔ) تشتير إلتو وجتود
ع ية معنوية ذات داللتة إح تائية ل تالق المبحتوثين التذين يعتقتدون أن بوجتود ع يتة ذات داللتة اح تائية عاليتة
بين نوع المتلو وحالتة الشتعور لتد النتازح بالطملنينتة واالستتقرار طحت مطتستب متن حقتو االنستان طمتا انتل أداة
رئيسة لقياس نوعية التنمية البشرية بين المجتمعات .

الفرهية الرابعة :
ال توجتتد ع يتتة ذات داللتتة اح تتائية بتتين أزمتتة النتتزوح والشتتعور بتتالقى متتن عتتدم يتتدرة أف تراد أستترطم عىتتو التطيتتف
واالندماج مع عادات وتقاليد مجتمع النزوح .
طما تشير نتائو التحىيل ااح ائح لىجدول ٕٔ) إلو تحق و د هتذ الفرهتية  ،وبتذلت نستتطيع أن نعمتم هتذ
النتيجة بحتدود مجتمتع البحتث  .إذ أن نتتائو تطبيت اصتبتار طتإ) وطمتا مبتين فتح الجتدول ٕٔ) تشتير إلتو وجتود
ع ية معنوية ذات داللة إح ائية ل الق المبحوثين الذين يعتقدون أن بعتدم مقتدرتهم عىتو التطيتف واالنتدماج متع
مجتمع النزوح .
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الفرهية الصامسة :
ال توجد ع ية ذات داللة اح ائية بين أزمة النتزوح والجهتة التتح تبستط االمتن فتح منطقتة النتزوح متن وجهتة نظتر
النازحين وانتماءاتهم .
طما تشير نتائو التحىيل ااح ائح لىجدول ٕٕ) إلو تحقت و تد هتذ الفرهتية  ،وبتذلت نستتطيع أن نعمتم هتذ
النتيجة بحتدود مجتمتع البحتث  .إذ أن نتتائو تطبيت اصتبتار طتإ) وطمتا مبتين فتح الجتدول ٕٕ) تشتير إلتو وجتود
ع ية معنوية ذات داللة إح ائية ل الق المبحوثين التذين يعتقتدون بوجتود ع يتة ذات داللتة اح تائية بتين أزمتة
النزوح والجهة التح تبسط االمن فح منطقة النزوح من وجهة نظر النازحين وانتماءاتهم .

الفرهية السادسة :
ال توجد ع ية ذات داللة اح ائية بين أزمة النزوح وت نيف النازحين لهويتهم
طما تشير نتائو التحىيل ااح تائح لىجتدول ٖٕ) إلتو تحقت و تد هتذ الفرهتية  ،وبتذلت نستتطيع أن نعمتم هتذ
النتيجة بحتدود مجتمتع البحتث  .إذ أن نتتائو تطبيت اصتبتار طتإ) وطمتا مبتين فتح الجتدول ٖٕ) تشتير إلتو وجتود
ع ية معنوية ذات داللة إح تائية ل تالق المبحتوثين التذين يعتقتدون بوجتود ع يتة ذات داللتة اح تائية بتين أزمتة
النزوح وت نيف النازحين لهويتهم حسب درجة انتمائهم ووالئهم .

ج .المقترحات :
ٔ .اعتمتتاد سياستتة اجتماعيتتة عىيتتا تحق ت المواءمتتة بتتين محدوديتتة الم توارد والحاجتتات المتزايتتدة ل ستتتقرار واعتتادة
االعمار وف سياسات إنمائية تستند عىو رؤية من ارض الوايع  .فهت ا عتن تعزيتز فترص التفاعتل المتنظم متا بتين
االط تراف المستتؤولة عتتن تحقي ت الس ت م واالستتتقرار والتنميتتة فتتح المنتتاط المحتتررة وهتتم الدولتتة ،القطتتاع الصتتاص،
منظمات المجتمع المدنح ،المنظمات الدولية والقو المجتمعية الفاعىة من العشتائر ووجهتاء المحافظتة ،يطتون هتذا
المنهو متبني ا سستىوب الشتراطات بتين االطتراف الفاعىتة عبتر تبنتح بترامو مشتترطة فعالتة تستعو التو تقتديم الصتدمات
المعتتززة لستتتبل العتتتيش المستتتتدام تبنتتح برنتتتامو متتتنظم لألولويتتتات ليطتتتون دعامتتة االستتتتقرار وترستتتي مبتتتادئ االمتتتن
االنسانح وحقو االنسان .
ٕ.العمتتل الجتتاد عىتتو المستتتو الحطتتومح بتطتتوير مقومتتات ومعتتايير اسمتتن اانستتانح لىو تتول بتتل إلتتو المستتتويات
العالمية المرعية بهذا الص وص مع مراعاة ترطيبة الىوحة االجتماعية فح الع ار وأحتوالهم اا نستانية  ،أي الو تول
إلو وهتع معتايير أمتن إنستانح عرايتح يابىتة لىتنفيتذ عىتو أرض الوايتع متن صت ل إنشتاء مرطتز وطنتح عرايتح لألمتن
اانسانح ،يلصذ عىو عاتقل مراجعة تىت المعتايير دوريتا لتطويرهتا نحتو اسفهتل  ،ولعت ج أزمتة الفقتر ،ودعتم الفئتات
الهشة التح تطون االبا االطثر تعرها ل نطسار فح االزمات .
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ٖ.وهع استراتيجية وطنيتة ترعاهتا الدولتة العراييتة وبتدعم دولتح وتطتوعح لىعمتل عىتو بتث ثقافتة التستامق والتحفيتز
عىتتو التعتتايش الستتىمح بتتين مطونتتات النستتيو االجتمتتاعح العرايتتح متتن صت ل تنفيتتذ البترامو واسنشتتطة المصتىفتتة عتتن
طري تبادل الصبرات والطفاءات بتين المحافظتات العراييتة المصتىفتة  ،ممتا يرفتع متن درجتة وعتح الفئتات االيتل تعىيمت ا
وثقافة  ،والعمل عىو وف مستارات بعيتدة اسمتد لتغييتر منظومتات القتيم واسعتراف  ،التتح طثيت ار متا تغفتل فتح جهتود
بناء المجتمعات وتح ينها .
ٗ .ومتتن المهتتم والهتتروري اعتمتتاد سياستتات تتتؤمن الحىتتول العاجىتة  ،وتهتتمن الحىتتول الدائمتتة التتتح تعتتالو العوامتتل
الهيطىية التح تؤدي الو استمرار عدم المساواة  ،وتعزيز فترص ح تول الفئتات الهشتة عىتو الصتدمات االجتماعيتة ،
وفرص العمل  ،وسبل الحمايتة االجتماعيتة  ،وهتذ السياستات يمطتن ان تشتمل روادع وحتوافز نظاميتة مثتل القتوانين
الويائية .
٘.تعزيز الحماية االجتماعيتة  ،طمظىتة لألمتان االجتمتاعح طونهتا ال تمثتل مرحىتة متن مراحتل التنميتة يمطتن تطبيقهتا
لفترات محدودة  ،بل هح سياسة اجتماعية تعزز مسارات االمن وتحمح حهيرة المجتمتع وتحتد متن الفقتر  .وتصفتف
تىت السياسات من حدة التقىبات  ،إذ تعوض عن تقىب اانتاج بدعم الدصل المتاح لىت رف .
 .ٙيتطىب تبنح سياسات تصطيطية منهبطة دعما نفسيا معز از الستقرار البيئتة وهتذا يتتم إمتا بلنشتاء وحتدات لىتدعم
النفسح فح المناط المحتررة لىحتد متن تتداعيات اثتر الهتغط النفستح النتاجم عتن االرهتاب والعنتف أو تبنتح استاليب
يائمتة عىتو منظومتات القتيم والعتادات الصا تة بمجتمتع النتزوح ليطتون التدعم مبنيت ا عىتو استىوب يراعتح الص تتائص
والسمات الثقافية واالجتماعية لىمجتمع المستهدف وبما يقوي مشاعر الثقة والرها .
تحستين منظومتات الصتدمات
تعزيتز يتدراتهم  ،وهتو متا يستتوجب
تمطتين الستطان فتح مجتمعتات النتازحين
 .ٚيقتهح
َ
ُ
ُ

اسساسية ،والسيما فح مجالح التعىيم وال حة .طمتا يتعتيَّن توستيعُ نطتا الفترص المتاحتة لىشتباب عبتر ايت تادات
حريت َة التعبيتر والمشتارط َة الفاعىتة ،وُنظُتم اجتماعيتة
تُولد عم ا الئقاا وتُشجع ريادةَ اسعمال  ،وبيئات سياسية تُشتجع ّ

طل أنواع التمييز .
تُعزز المساواةَ وتقىص ّ

تمطين النازحين  ،االنتقال من نظام المساعدات االنسانية الو نظام المستاعدات التنمويتة متن يبتل
 .ٛيتطىب دعم
ُ
تتال تغييتتترات اساستتتية فتتتح البيئتتتة السياستتتية وااليت تتتادية واالجتماعيتتتة  ،ويجتتتب لتىتتتت
االطتتتراف الفاعىتتتة  ،عبتتتر إدصت َ

التغييرات أن تُوسع فرص مشارطة القتو الفاعىتة والشتباب وانصتر ِ
اطهم فتح رستم و تناعة القت اررات التتح تهمهتمَ وأن
َ
ِ
وتعزيز يدراتهم عىتو ريتادة اسعمتال ،وأن ُيرست فتح
ادا طىيًّا ياد ار عىو إنتاج فرص العمل ال ئ لىشباب
تنشط ايت ا
تس العدالتتة والمستتاواة وتطت ِ
تافؤ الفتترص  ،ويت ت ّتد لطتتل الممارستتات التمييزيتتة عىتتو أستتاس
المنظومتتة االجتماعيتتة أُست َ
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 فه عن دراسة ما صىفل متن عثتار اجتماعيتة ونفستية عىتو االستر النازحتة، الهوية أو العقيدة أو النوِع االجتماعح
. فح الع ار
.تغىيب ثقافة االنجاز والطفاءة عىو ثقافة الوالء الهيقة والمحسوبية لتعهيد ورفع درجة االنتماء الوطنح.ٜ
يطمن احد اسباب ع ج ازمة النزوح بتجفيف حواهن وبؤر التطترف واالرهتاب طونهمتا ستببا رئيستيا لتفتايم هتذ.ٔٓ
. الظاهرة
abstract
In recent years, the attention of the international community and intergovernmental
and non-governmental organizations has grown into a new dimension of population
displacement, called displacement within the country as a result of conflicts and the
expansion of tacit groups, using sentences to describe such conflicts as "identitybased conflict", "ethnic conflict" "Sectarian conflict", in an attempt to determine
the nature and characterization of those conflicts. In such conflict-stricken
conditions, the value of a citizen - a person not directly involved in the conflict - is
measured by the potential gains that that person has made to the conflicting parties,
as civilians have been indirect victims of military operations, Favorite belligerent.
When the population is not a direct target of the attacks, they are taken hostage,
forcibly recruited, forced into forced labor, or moved to achieve a demographic,
political, ethnic or sectarian balance. The problem of internally displaced persons
has become a recognized phenomenon today and has become an important part of
human rights and human rights organizations.
The study is comprised of two theoretical and field aspects, and aims to shed light
on the repercussions of the displacement crisis in the absence of security and social
stability and on the principles of human rights and human development indicators,
as well as the reasons that led to the sustainability of the displacement crisis in Iraq
throughout history, And their implications for identity classification
And to identify the obstacles of non-adaptation and integration with the customs
and traditions of the community of displacement and their implications for their
affiliations.
The research employed a theoretical framework for interpreting the studied
phenomenon. The field research was based on a random sample of 211 respondents
from heads of displaced families in Arbil and Baghdad. It also used several scientific
methods and statistical tools to collect data for analysis.
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 .ٜٗسىواىت  ،ماريون فارو  ،و سىواىت  ،بيتر  ،من الثورة إلتو الدطتاتوريتة  :العت ار منتذ  ، ٜٔ٘ٛترجمتة :
مالت النبراسح ،منشورات الجمل ،بيروت  ، ٕٖٓٓ ،ص ٗ. ٙ٘-ٙ
ٓ٘ .الصيون  ،رشيد  ،اسديان والمذاهب بالع ار  ،طٕ ،منشورات الجمل  ،طولونيا –المانيا  ، ٕٓٓٚ ،صٖ٘ٔ .
ٔ٘ .الم در نفسل  ،ص٘٘ٔ .
ٕ٘ َ .انيمة  ،يوسف  ،نزهة المشتا فح تلري يهود الع ار  ،طٖ ،الو ار لىنشر ،لندن ، ٕٓٓٙ ،ص. ٖٕٙ
ٖ٘ .الم در نفسل  ،ص. ٖٕٛ
ٗ٘ .الصيون ،رشيد  ،م در ساب  ،ص. ٔٗٚ
٘٘ .عبد الجبار  ،فالق وعصرون  ،اسثنية والدولة " ،طرد بغتداد الفَيىيتة ونظتام البعتث"  :بقىتم ستعد إستطندر ،الف تل
العاشر ،ترجمة  :عبد االل النعيمح ،معهد الدراسات االستراتيجية  ،بغداد/بيروت  ، ٕٓٓٙ ،ص . ٖٓٚ
 .٘ٙاحمد  ،ليىو  ،يهية الطرد الفيىيين ...سحب الجنستية وتهجيتر يستري – اذاعتة العت ار الحتر  ،منشتور فتح ٛ
نيسان ٖٕٔٓ  ،مقال متاح عىو المويع االلطترونح :
www.iraqhurr.org
 .٘ٚالجزائتتري  ،زهيتتر  ،المستتتبد:

تتناعة يائتتد

تتناعة شتتعب ،معهتتد الدراستتات االستتتراتيجية  ،بيروت/بغتتداد، -

 ، ٕٓٓٙص ٓ. ٔٛ
 .٘ٛحمىة القمع التح شنها النظام .مقال منشور عىو المويع االلطترونح :
www.alyaum.com
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 .ٜ٘أندرسون  ،ليام  ،و ستانسفيىد  ،ااريث  ،ع ار المستقبل :دطتاتورية ،ديمقراطيتة أم تقستيم ،ترجمتة  :رمتزي
 .بدر ،مراجعة وتقديم وتعىي  :ماجد شبر ،بيروت -دار الو ار  ،الفرات لىنشر والتوزيع ، ٕٓٓ٘،ص. ٕٖٚ
ٓ .ٙالنتتازحون والمهجتترون داصىيتت ا  ،تقريتتر مقتتدم لىمقتتر الصتتاص فتتح اسمتتم المتحتتدة  ،المفوهتتية العىيتتا لحقتتو
االنسان  ،بغداد  ،لىفترة من ٓٔ ،ٕٓٔ٘ ، ٕٓٔ٘-٘-ٔٓ-ٕٓٔٗ-ٙ-صٖ .
ٔ .ٙمنظمتة الهجترة الدوليتة  ،النتزوح فتح العت ار  ،مراجعتة لعتام  ،ٕٓٓٚصٔ .متتاح عىتو المويتع االلطترونتح :
.ٕٙhttp://www.iom.int/منظمتة العفتو
الدوليتتة  ،الع ت ار بعتتد صمتتس ستتنوات متتن المجتتازر واليتتلس  ،تقريرهتتا الصتتاص بشتتلن الع ت ار – ال تتادر فتتح عذار/
 ، ٕٓٓٛصٔ  .متاح عىو المويع االلطترونح http://www.iraqipa, net. :
ٖ.ٙالمفوهية السامية لشؤون ال جئين ،ال جئون العراييون ،المفوهية الستامية لألمتم المتحتدة لشتؤون ال جئتين
 ،مبادئ توجيهية بشلن النزوح الداصىح  ،متاح عىو المويع االلطترونح :
: www.internal-displacement.org
ٗ.ٙبرنامو اساذية العالمح -مطتب الع ار  ،التقرير السنوي لعام  ،ٕٓٓٚصٕ
٘ .ٙمنظمة الهجرة الدولية  ،مطتب االمم المتحدة – الع ار  ،مقال متاح عىو الرابط االلطترونح :
www.uniraq.org
 .ٙٙجابر  ،سامية محمد د)  ،الفطر االجتماعح – نشلتل واتجاهاتل ويهايا  ، -دار العىتوم العربيتة  ،بيتروت ،
 ،ٜٜٔٛصٕٗٙ
 .ٙٚاحمد ،

بيق عبد المنعم د)  ،االنستا االثنيتة وطبيعتة البنتاء االجتمتاعح لىمجتمتع العرايتح  ،مجىتة العىتوم

التربوية والنفسية  ،العدد ٓ ، ٛبغداد  ، ٕٓٔٔ ،ص. ٕٛ
 .ٙٛجاسم  ،متعب مناف د)  ،المجتمع العرايح بعد ٖٕٓٓ – بحتث فتح سوستيولوجيا هيطىيتة المجتمتع العرايتح ،
المرطز الثقافح العربح  ،دمش  ،شباط  ، ٕٓٓٛ ،صٔ .
 .ٜٙس مة  ،اسان  ،المجتمع والدولة فح المشر العربح ،طٗ  ،مرطز دراسات الوحتدة العربيتة  ،بيتروت ٕٓٓٛ
 ،صٔٔ.
متدص ت عربيتة)  ،طٗ  ،ترجمتة  :د .فتايز ال تايغ - ،المنظمتة العربيتة
ٓ .ٚادنز  ،انتونح  ،عىم االجتمتاع متع ُ
لىترجمة  ،بيروت  ، ٕٓٓ٘ ،ص ٓ. ٜ
ٔ .ٚالوردي  ،دراسة فح طبيعة المجتمع العرايح ،منشورات سعيد بن جبير  ،يم  ، ٕٓٓ٘ ،ص. ٜٗ
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ٕ .ٚعبد الطريم  ،محمد الغريب د)  ،السوسيولوجيا الوظيفيتة  ،المطتتب الجتامعح الحتديث  ،االستطندرية ٜٔٛٛ ،
 ،ص. ٖٜٔ
73 .Gould, W. and Kolb, L. A Dictionary of Social Sciences, London, 1956, P. 656.

ٗ .ٚالصفتتاجح  ،وليتتد عبتتد جبتتر د)  ،مؤش ترات الحرمتتان والتنميتتة المستتتدامة فتتح العت ار  ،دار الفراهيتتدي لىطباعتتة
والنشر والتوزيع  ،بغداد  ، ٕٖٓٔ ،ص٘٘ .
٘.ٚالبرنامو االنمائح لألمم المتحدة ،التقرير العالمح لىتنمية البشرية ٕٗٔٓ)  ،المهح فح التقتدم  :بنتاء المنعتة
لدرء المصاطر  ، ٕٓٔٗ ،صٖ٘ .
 .ٚٙمنظمة الهجرة الدولية  ،م فوفة تتبع النازحين – جولة ٖٓ  ،تٔ  ، ٕٓٔ٘ ،صٖ .
 .ٚٚوزارة التصطيط  " ،المسق الوطنح لىنازحين فح الع ار ٕٗٔٓ”  ،الجهاز المرطزي لإلح تاء ،بغتدادٕٓٔ٘ ،
 ،صٓٔ .
 .ٚٛالم در نفسل  ،ص. ٕٚ
 .ٜٚمنظمة الهجرة الدولية  ،م فوفة تتبع النازحين  /الجولة ٖٓ ،م در ساب  ،صٖ .
ٓ .ٛمنظمة الهجرة الدولية  ،م در ساب  ،ص ٗ .
ٔ .ٛوزارة التصطيط  " ،المسق الوطنح لىنازحين فح الع ار ٕٗٔٓ” ،م در ساب ،ص. ٖٚ
ٕ .ٛحمتتتزة  ،طتتتريم محمتتتد  ،الحتتترب المجتمعيتتتة  ،سىستتتىة المائتتتدة الحتتترة  ،بغتتتداد  ،بيتتتت الحطمتتتة ، ٜٜٜٔ ،ص
ٔٔ بت رف).
ٖ .ٛوزارة التصطيط  " ،المسق الوطنح لىنازحين فح الع ار ٕٗٔٓ” ،م در ساب  ،ص. ٔٚ
ٗ .ٛالم در نفسل  ،صٕٔ .
٘ .ٛالم در نفسل .
 .ٛٙبدوي  ،عبد الرحمن  ،مناهو البحث العىمح  ،دار النههة العربية  ،القاهرة ،ٜٔٙٛ ،ص ٖٓ .
87. Mitchell .D.A Dictionary of Sociology, London, Routledge and Kegan Paul, 1973 . p.34-3 .
88.Schmidt, N. Ibn Khaldun, New York, Columbia University Press, 1959, p.20.

.ٜٛحافظ  ،ناهدة عبد الطريم د)  ،مناهو البحث االجتماعح  ،بغداد  ، ٕٓٓٚ ،صٕٔٔ.
ٓ .ٜحسن  ،عبد الباسط محمد د)  ،أ ول البحث االجتماعح  ،مطتبة التهامن  ،القاهرة  ،ٜٕٔٛ ،صٓ.ٔٛ
ٔ ، - -- -- ----- .ٜأ ول البحث االجتماعح  ،مطتبة اسنجىو الم رية  ،القاهرة  ،ٜٔٚٔ،ص. ٕٕٛ
ٕ .ٜفرانطفورت  ،شافا و ناشمياز  ،دافيد  ،طرائ البحث فح العىوم االجتماعية  ،ترجمة  :د .ليىتو الطويتل ،بتت ار
لىنشر والتوزيع ،دمش  ، ٕٓٓٗ ،ص. ٔٛٚ-ٔٛٙ
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