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امللخص التنفيذي
من أجل فهم أفضل لالندماج املحيل لألشخاص النازحني يف العراق،

تساعد يف تعزيز االندماج بني األشخاص النازحني وهذا صحيح يف األماكن

بالعودة ( )RWGواالستقصاء االجتامعي دراسة متعمقة ومستهدفة

يف هذه املواقع عن شعور أكرب باالنتامء والقبول .يف السياقات التي

نفذت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعني
يف محافظتي السليامنية وبغداد .باستخدام البيانات املتعلقة

بتصورات األشخاص النازحني وظروفهم املعيشية يف النزوح ألكرث

من ثالث سنوات ( 762من املستطلعني) والبيانات التي تم جمعها من
سكان املجتمع املضيف ( 800مستطلع) من نفس األحياء واملدن يف

هذه املحافظات ،يسعى هذا العمل إىل تحديد العوامل املساعدة أو

امل ُعيقة للتكامل املحيل.

يكون فيها كل فرد مترضر بنفس القدر ،قد يشارك الوافدون الجدد
واملقيمون عىل حد سواء يف رواية مشرتكة يف رواية بدالً من التنافس
يف الروايات ،يف حني أن املؤسسات املترضرة متكن األشخاص النازحني

من "ان يكونوا غري ملحوظني" ويختلطوا باملجتمع.

مقومات القبول

عىل هذا النحو ،يُبنى هذا البحث عىل مسائل أساسية تهدف إىل
صياغة السياسات والربامج لدعم كل من األشخاص النازحني بعد عام 2014

بالتنمية االقتصادية املحلية للعائالت تعترب مسألة القبول مهمة لالشخاص

حلول دامئة .قد تكون العائالت النازحة قادرة عىل الحصول عىل فرص كسب

املعيشية .فأعضاء املجتمع املضيف الذين يستأجرون عىل سبيل املثال،

واملجتمعات املضيفة بطريقة تُحسن الظروف ورفاهية الجميع بتحقيق
العيش والحصول عىل الحقوق والوصول إىل املنافع العامة إال أن هذا

مجرد جانب واحد من جوانب االنتامء .ينبغي أيضا فهم االندماج املحيل
من خالل منظور آخر :من خالل تصورات األشخاص النازحني حول االندماج

ومن خالل آراء املجتمع املضيف للنازحني عىل املدى الطويل ومن خالل

العوامل البيئية التي قد تؤثر عىل مكانة املجموعتني.

وبالتايل تم وضع مجموعتني من التحليالت متعددة املتغريات لتقييم
مجاالت االندماج املختلفة:

•ما الذي يؤثر عىل احتامل شعور األشخاص النازحني باالندماج (االنتامء)
داخل املواقع املضيفة

•ما الذي يؤثر عىل احتامل قيام املجتمع املضيف بإحتواء (قبول)
السكان النازحني.

فيام يتعلق باملجتمعات املضيفة فإن معظم املؤرشات املتعلقة

النازحني .هذا يعرب عن نفسه عرب املجاالت االقتصادية املختلفة والظروف

ميل لقبول األشخاص النازحني .يرتجم هذا اإلحساس باملنافسة أيضا
ً
أقل
فيام يتعلق بتقديم الخدمات خاص ً
ة عندما تشعر املجتمعات املضيفة
باإلحباط من مستوى تقديم الخدمة وتشعر بأنها غري متساوية .عالوة
عىل ذلك ،عندما ترى املجتمعات املضيفة أنها أكرث تهميشً ا من األشخاص
النازحني (أي أنهم ال يشاركون يف رواية مشرتكة عن الترضر) ،فإنهم أقل

عرضة لقبول األشخاص النازحني .هذا التهميش يبدو بشكل خاص متصالً

بتوفري املساعدات الدولية أو عدم توفرها للمجتمعات املضيفة .عىل
املستوى االجتامعي ،تساعد الروايات املشرتكة بني املجتمعات املضيفة
والنازحني يف تعزيزأوجه القبول .تتضمن أوجه التوافق هذه للمجتمع
املضيف مشاركة القرابة والهوية مع موقع املضيف باإلضافة إىل القيم

الثقافية املامثلة (عىل سبيل املثال ،االنقسامات الريفية مقابل الحرضية

بغض النظر عن الهوية العرقية والدينية) .كام أن التظلامت السابقة حول
العنف والرصاع ،والرواية املشرتكة بني املجتمعات املضيفة والنازحني

تشتمل املتغريات التوضيحية املختلفة التي تم اختبارها عىل مجموعة

أمر مهم .من النتائج املثرية لالهتامم بشكل خاص ضمن هذه العينة من

واالقتصادية للنازحني واملجتمعات املضيفة واملواقع املضيفة .النتائج

أو عنف مرتبط بالنزاع .من غري املرجح أن تقبل املجتمعات املضيفة التي

متنوعة من املؤرشات مثل العوامل املادية والثقافية واالجتامعية
قابلة للتعميم مبا يتجاوز الديناميات املحلية داخل كل محافظة ألن

التحليل يتحكم يف عوامل محلية محددة .لذلك ،ميكن لهذه االتجاهات
أن ت ُخطر االسرتاتيجيات الخاصة باالدماج املحيل كحل دائم للنزوح عرب

املواقع يف العراق.

مقومات االندماج

سكان املجتمع املضيف أن نسبة كبرية نسبياً قد عانت إما من نزوح سابق
عانت من العنف والنزوح قبل عام  2003األشخاص النازحني مقارنة بالتي

عاشت هذه التجارب بعد عام  .2003وأخريا ،من حيث األمناط املكانية ،فإن
متييز النازحني الذين يعيشون خارج املخيم يف مناطق أو أحياء محددة
ضمن مواقع االستضافة يقلل من احتامل قبول السكان لهم كام يفعل

نسبة عالية من النازحني بالنسبة للمجتمع املضيف.

اجامال ،ما هو مطلوب لتعزيز اندماج أكرث سالسة ويتسم بالقبول هي

فيام يتعلق باألشخاص النازحني ،تظهر الدراسة أن وضع النازحني االقتصادي

تدخالت من السلطات واملجتمع الدويل تسعى إىل معالجة اعدم املساواة

االندماج .ويشمل ذلك استمرار وجود املدخرات وانخفاض مستويات الدَين

املجموعتني .وبعبارة أخرى ،ال سيام يف األماكن التي نزح فيها الناس لفرتة

عامل رئييس يف رشح مشاعرهم املبلّغ عنها (أو عدم وجودها) يف

واألمان املايل النسبي (عىل سبيل املثال ،وجود وظيفة حكومية) .وهناك

اتجاه آخر متوقع هو زيادة الرغبة باالندماج عندما يشعر األشخاص النازحني

باألمان ويبلغون عن حالة صحية نفسية جيدة .عالوة عىل ذلك ،فإن رأس
املال االجتامعي والتامسك هام عامالن حاسامن ومعقدان .عىل وجه

التحديد ،عىل املستوى الفردي ،تزيد مشاعر األشخاص النازحني من
الثقة يف السكان والجهات الفاعلة املحلية وخاصة التوافق الثقايف

مع املجتمع املضيف من احتاملية ادماجهم .يف الوقت نفسه ،فإن

األداء االجتامعي للمجتمع املضيف بشكل عام مهم أيضا .تلك املواقع
ذات اإلحساس القوي بالتامسك تجعل من الصعب عىل األشخاص النازحني
االندماج ومع ذلك فإن وجود متاسك ضعيف جدا ً يعيق االندماج .ومن

املثري لالهتامم ،أن وجود بعض جوانب الهشاشة يف املجتمع املحيل

4

املحرومة اقتصادا والتي لديها مؤسسات مترضرة .أبلغ األشخاص النازحني
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واملظاملالتيطالأمدهاوالتيتؤثرعىلاملجتمعاتالتيتنتميإليهاكلتا
طويلة ،وهذا يعني التحول من ال ُنهج اإلنسانية قصرية األجل إىل االعتبارات

طويلة األجل للتنمية والحكم الجيد والعدالة لجميع املجموعات السكانية.
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التوصيات
•التدخالت يف املواقع التي تستضيف األشخاص الذين ظلوا نازحني
لفرتة طويلة تحتاج إىل تحسني وضع املجتمع املضيف يف الصورة

بشكل أفضل وأكرث ضامنًا الحتياجاتهم.

•يف املناطق التي توجد فيها تباينات اجتامعية اقتصادية وفرص
شحيحة تفتح التدخالت التي تدعم خلق سبل العيش وتعزيز قدرة
الحكومة الفرص أمام املساواة واإلندماج والتي بدورها ميكن أن

تخلق نافذة للتكامل والقبول .ال تزال العوامل االجتامعية واالقتصادية
الحقيقية واملتصورة واحدة من أكرب العوامل املحددة لالندماج ،وعىل

الرغم من وضوحها ،يجب االهتامم بها وابتكارها .هذا ال يعني فقط
تلبية االحتياجات العاجلة أو خلق تأثري قصري األجل ،بل يعني معالجة

املزيد من الشواغل الهيكلية ملعالجة الفقر الحرضي الشامل .عىل

سبيل املثال ،ميكن معالجة مشكلة اإلسكان من خالل نوع من الربامج
وهو النقد مقابل اإليجار التي تستهدف النازحني ويسبب املزيد من

التوتر يف املجتمع املضيف ،أو ميكن معالجتها من جذورها بشكل

أكرث شمولية ،من خالل دعم سياسات اإلسكان بأسعار معقولة.

•التناقض هنا يتعلق بالتوافق .وهذا يعني أن األشخاص النازحني،
يشعرون أنهم متوافقون ثقافياً بشكل واسع مع مجتمعاتهم

املضيفة يف حني أن سكان املجتمع املضيف أنفسهم لديهم
معايري أكرث رصامة ومحددة ملا يبدو عليه التوافق بالنسبة لهم.

ومن الرضوري سد هذه الفجوة من خالل السياسة والربامج.

يجب الرتكيز بشكل أكرب عىل التدخالت املوجهة بشكل خاص نحو
التامسك االجتامعي وإيجاد قصص مشرتكة .ويشمل ذلك الربامج

عىل املستوى املحيل وكذلك السياسات املوجهة نحو التامسك
واإلدماج واالحتواء .يتطلب ذلك املساعدة يف ضامن تواصل مستمر

وذي قيمة بني األشخاص النازحني واملقيمني من املجتمع املضيف

والسامح لكالهام للشعور باالنتامء دون االضطرار إىل التخيل عن

الجوانب األساسية لهم .ميكن أن يشمل ذلك إنشاء املزيد من
املساحات العامة املختلطة ومتعددة االستخدامات للمشاركة
يف الروايات ورفع القيود املفروضة عىل األماكن التي ميكن أن
يعيش فيها األشخاص النازحني أو تشجيع املزيد من االنتشار للحد من

تركيز املجموعات يف مناطق معينة أو احياء معينة ،والوصول إىل

املساعدة اللغوية عند الحاجة.

•يبدو أن إحدى العقبات املتبقية أمام االندماج والقبول والروايات
املشرتكة هي انعدام العدالة أو عىل األقل اعرتاف رسمي بكل من

النازحني وتجارب املجتمعات املضيفة فيام يتعلق بالعنف والنزوح.

هذا أمر بالغ األهمية ألن املجتمعات املضيفة التي ال تشعر بالرضا ازاء
طريقة التعامل مع العنف املرتبط بالنزاع يف املايض متيل إىل عدم
قبول النازحني .ال ينبغي أن تغفل أي عمليات تهدف إىل املساءلة
والتعويض عن االنتهاكات من جراء النزاع األخري القضايا العميقة التي

أدت إليها يف املقام األول والتي ال تزال دون حل بالنسبة للكثريين
وميكن أن تؤدي يف كثري من األحيان إىل إلقاء اللوم الجامعي.
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املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

 .1نظرة عامة عىل الدراسة
أ .املقدمة واالهداف
من خمس سنوات منذ بدء الرصاع تقريبا بني داعش وما يزيد عىل عام

ب .أبعاد االندماج بني النظرية والتطبيق
االندماج الخاصة فيام يتعلق بالالجئني واملهاجرين ،ميكن اعتباره

منذ نهايته الرسمية ،ال يزال هناك  1.8مليون عراقي نازح ،ونصفهم تقريباً

مؤسسة معقدة قد تتأثر وفقا للعوامل املكانية واالقتصادية والسياسية

منها يف نوفمرب  2018والتي درست هذه الفئة من السكان العوامل التي

الهويات املختلفة إلنتاج واحد متجانس الثقافة أو متكيفة يف اتجاه واحد

كحل دائم 1.وكان محور هذا العمل الظروف التي قد يواجهها الناس يف

متر فيها املجتمعات النازحة واملستقبلة عىل حد سواء وتعاين التغيري

يف نزوح ألكرث من ثالث سنوات .أوضحت الدراسة األوىل والتي تم االنتهاء

قد تطول عمليات النزوح ومتنع األشخاص النازحني من السعي اىل العودة

حياتهم يف أماكن املنشأ .تعد هذه البيانات مهمة للغاية وتوفر نافذة
عىل تجارب األشخاص النازحني أثناء سعيهم لحل نزوحهم فيام يتعلق
مبجتمعاتهم املحلية السابقة .مع تباطؤ معدل العودة يف عام ،2018

يجب أيضا إيالء االهتامم للطرق التي يعمل بها األشخاص النازحني عىل

حل نزوحهم بالنسبة إىل املجتمعات التي يعيشون فيها اآلن .لذلك،
من الرضوري أيضً ا فهم ديناميات األشخاص النازحني يف أماكن نزوحهم

املحتملة عىل طريق حل دائم آخروهو االندماج املحيل.

والقانونية والنفسية والثقافية .الهدف ليس االندماج حيث تستبدل

أوالتاميش مع الثقافة السائدة وطريقة الحياة بل إنها عملية طويلة

لتعزيز حياة االثنني معاً.
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أن املعيار القيايس لتحديد االندماج يقع ضمن إطار عمل اللجنة الدامئة

املشرتكة بني الوكاالت ( )IASCإليجاد حلول دامئة بالنسبة لألشخاص

النازحني .ضمن هذا اإلطار ،يحقق األشخاص النازحني االندماج املحيل

(أو العودة املستدامة أو اعادة توطينهم) عندما )i( :مل تعد لديهم
احتياجات وأوجه ضعف محددة يف املساعدة والحامية التي ترتبط ارتباطًا
رشا بنزوحهم ( )iiويتمتعون بالحقوق اإلنسانية الخاصة بهم دون
مبا ً

وبالتايل ،من أجل فهم أفضل لالندماج املحيل يف العراق ،نفذت

متييز بسبب نزوحهم 3.هناك اعرتاف أيضا بأن تحقيق هذه الرشوط هو

بالعودة( )RWGواالستقصاء االجتامعي دراسة مستهدفة ومتعمقة

الهيكيل للحقوق .ويشمل ذلك التمتع دون متييز بالسالمة واألمن

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق وفريق العمل املعني
ملحافظتي السليامنية وبغداد كجزء ثاين من هذا الدراسة .الغرض من

هذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تساعد أو تعرقل االندماج املحيل،
وتستخدم البيانات حول التصورات والظروف املعيشية للنازحني ألكرث من

ثالث سنوات والبيانات التي تم جمعها من سكان املجتمع املضيف .الغرض
هنا هو توجيه االسرتاتيجيات والتدخالت لدعم كل من النازحني واملجتمع
املستضيف ونقلهم نحو ديناميكية جديدة حيث يتم دمج الجميع

بالتساوي يف النسيج املحيل الكيل.

توضح النتائج املقدمة هنا أن العوامل االجتامعية واالقتصادية والثقافية
واملكانية عىل املستوى الفردي والهيكيل مهمة لالندماج والقبول.

تشري معظم األدلة التي تم جمعها هنا إىل أن االندماج والقبول األفضل

يتم ايجادهام يف املجتمعات املتساوية عىل املستوى االجتامعي
واالقتصادي تلك التي لديها متاسك اجتامعي قوي وأكرث مرونة

ويف األماكن التي تشعر فيها املجتمعات املضيفة بأنه تم التعامل

مع املظامل التاريخية املتعلقة بالعنف والرصاع بشكل مرض .يف حني
يصعب أيجاد موقع واحد ميتاز بالخصائص الثالث .معظم املواقع يف هذه

الدراسة ويف العراق بشكل عام لديها عىل األقل مزيج من هذا .لذلك
يجب أن تستهدف التدخالت عدم املساواة وبناء التامسك االجتامعي األكرث

عملية طويلة األجل ومتيل املؤرشات العامة إىل الرتكيز عىل االستحواذ
ومستوى معييش الئق مبا يف ذلك الحصول عىل الغذاء الكايف

والسكن والرعاية الصحية والتعليم والوصول إىل فرص العمل وكسب

العيش و الحصول عىل آليات السرتداد السكن واألرض واملمتلكات أو

الحصول عىل التعويض إذا كان استعادة امللكية غري ممكنة والحصول
واستبدال الوثائق الشخصية وغريها .مل الشمل الطوعي مع أفراد األرسة
املنفصلني أثناء النزوح واملشاركة يف الشؤون العامة وسبل االنتصاف

الفعالة لالنتهاكات املرتبطة بالنزوح ،مبا يف ذلك الوصول إىل العدالة
والتعويضات واملعلومات حول أسباب االنتهاكات.

هذه هي االحتياجات والحقوق األساسية لألشخاص النازحني من أجل حل
النزوح بشكل أفضل ،ولكن وحدها قد ال تدرك مدى تعقيد ما يعنيه أن تكون

ءا من مكان ومجتمع كواحد أسايس من عنارص التكامل 4.وفيام يتعلق
جز ً

باألماكن ذات املغزى يف حياة األفراد 5.هو ما ميثل الفرق بني املشاركة
يف املؤسسات األساسية والتواصل مع تلك املؤسسات إلعطاء شعور

باالنتامء .وهكذا ،كيف يصور الناس املساحة واملكان الذي هم فيه
6

وتأثري هذا يف تحديد هويتهم وإحساسهم باالنتامء ومشاركتهم يف

املجتمع يف فهم أفضل للوسائل التي تعزز االندماج أم ال.

شموالً ومعالجة أخطاء املايض.
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املنظمة الدولية للهجرة ،فريق العمل املعني بالعودة ،واالستقصاء االجتامعي ،أسباب البقاء :تصنيف النزوح املطول يف العراق (املنظمة الدولية للهجرة :أربيل،

2

املجلس االسكتلندي لالجئني" ،مراجعة أدب االندماج" (املجلس االسكتلندي لالجئني :غالسكو.)2010 ،

.)2018

 3اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،إطارعمل الحلول الدامئة لألشخاص النازحني (واشنطن العاصمة :معهد بروكينغز  -مرشوع جامعة برين بشأن النزوح الداخيل.)2010 ،
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4

نادية صديقي وروجر جيو وعاصو أمني شوان" ،بني اإلخوة والغرباء :الهويات يف النزوح يف العراق" ،الهجرة الدولية.

5

ليزا فاندميارك "تعزيز الشعور بالذات واملكان واالنتامء بني النازحني :مثال للنزوح" ،من أرشيف التمريض لألمراض النفسية  21 Lisa M. Vandemarkرقم.

6

ولفجان بوسويك وفريدريش هيكامن ،اندماج املهاجرين :مساهمة السلطات املحلية واإلقليمية (دبلن :املؤسسة األوروبية لتحسني ظروف املعيشة والعمل.)2006 ،

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

ال ميكن التطرق لهذا األمر دون تحليل من هم األشخاص النازحون

عىل رأس هذه الطبقات الدينامية هناك عوامل هيكلية مرتبطة مبستوى

املجتمع املضيف نفسه من حيث تكوينه وآرائهم حول األشخاص النازحني

باإلضافة إىل قدرتها اإلجاملية عىل تحمل الصدمات واالضطرابات ،مبا

وتصوراتهم حول نزوحهم ومجتمعهم املضيف ،وكذلك االستفسارمن
وظروفهم كمقيمني .هذا أمر بالغ األهمية ألنه عىل الرغم من أن النزوح

قد يتسبب يف توتر أو رصاع بني هاتني املجموعتني ،فإن هذا قد ال يكون

بحد ذاته له آثار سلبية ولكن ميكن اعتباره خطوة مهمة يف عملية االندماج
التي يصبح من خاللها النازحون واملضيفون مدركني لهوياتهم واحتياجاتهم
الخاصة ،وهم قادرون عىل املطالبة فيام يتعلق بالحصول عىل املوارد
والحقوق 7.إذا تم التعامل معها بشكل جيد ،فإن االضطرابات التي تحدث

هشاشة مكان معني قد يؤثر عىل الحياة اليومية وتصورات سكانها
يف ذلك الحرب أو العنف أو تدفق النازحني .ميكن تعريف الهشاشة

كحالة تفتقر فيه الحكومات أو املؤسسات "إىل القدرة أو املساءلة أو
الرشعية للتوسط يف العالقات بني مجموعات املواطنني وبني املواطنني
والدولة ،مام يجعلها عرضة للخطر 14يف الوقت نفسه وقد يُنظر إىل
الهشاشة أيضا عىل أنها وظيفة لقوة املجتمع املدين واتساع رقعة
رأس املال االجتامعي .وهذا يشري إىل أن الدولة وحدها ليست هي
15

بسبب النزوح ميكن أن تقدم فرصة للنازحني واملستضيفني ملعرفة بعضهم

الفاعل الوحيد أو حتى الفاعل األقوى ميكن أن يؤدي تغيري الهشاشة

يف النهاية وبالتايل توسيع مفهوم "نحن" 8.وقد يزيد أيضا من تضييق

من املستويات إىل تغيري مستوى الهشاشة صعودا أو هبوطًا وعىل

البعض .هذا ميكّن كلتا املجموعتني من عبور حدود املجموعة وتغيريها
حدود املجموعة ،مام يجعل االندماج أكرث صعوبة يف الواقع.

ميكن أن تساعد السياسات التي تستهدف النازحني والتي تركز عىل إعطاء

الوافدين الجدد الوضع القانوين دون اشرتاط التكيف املدين أو املعرفة

اللغوية يف تحديد وترية الشمول بدالً من وجهات النظر املغلقة فيام

يتعلق بالهوية وديناميات املجموعة 9.وكذلك تنسيق اهتاممات املجتمع

املضيف يف أي جهود تسعى إىل تشجيع توليد املساحات وزيادة

االتصال بني املجموعات.
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من املهم تجنب تأطري مثل هذا التدخالت بعبارات محددة ولكن بطرق
تعزز التفاهم املتبادل .تلعب األبعاد املكانية أيضا دورا يف تعزيز
مشاعر االندماج واالنتامء بشكل أفضل يف املواقع التي ال تحتوي عىل

مناطق قامئة عىل الهوية بل تسمح للمجموعات الوافدة للعيش بشكل

ميل للوم والتقسيم وتسمح
منترشعرب األحياء التي متيل إىل أن تكون أقل ً

بشمول األشخاص النازحني يف مجتمعاتهم 11.وفيام يتعلق بهذا ،يتيح
توفر واستخدام املساحات العامة والسكنية والعمل املختلطة مزيدا

من التفاعل والصداقة بني املجموعات 12يرتبط هذا النوع من الصداقة

مبستويات أكرب من الثقة االجتامعية العامة والثقة بني املجموعات الثقة
والتسامح تجاه املجموعات االخرى.
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وتفاوت العوامل املادية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية عىل عدد

مستوى املجتمع  -األمر الذي قد يكون له بدوره تأثريعىل قدرة األشخاص

النازحني عىل االندماج وكذلك حال املجتمعات املضيفة .ركزت األبحاث

الحديثة حول الهشاشة يف العراق عىل قياسها من خالل النظر يف

التاريخ الدميوغرايف والتنوع .الحكم واألمن و إهامل التطور يف الحقبة
املاضية وقلة سبل كسب العيش وتعبئة املجتمع.
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إن األدبيات املقدمة أعاله حول االندماج وثيقة الصلة بالعراق يف الوقت

الحارض ،بالنظر إىل أن ما يقرب من خمس سنوات منذ بدء الرصاع  ،ISILإن
األدبيات املقدمة أعاله حول االندماج وثيقة الصلة بالعراق يف الوقت

الحارض نظرا إىل الرصاع الذي امتد ما يقارب من خمس سنوات مع  ISILوأكرث
من عام منذ نهايته الرسمية وال يزال هناك  1.8مليون شخص نازح يف
البالد يف املناطق الحرضية أويف ترتيبات خارج املخيم الشبه الحرضية
مع وجود ما يقارب من النصف يعيشون يف مثل هذه املواقع ألكرث من

ثالث سنوات .يف حني أن بعض األشخاص النازحني قد يكونون "عالقني" يف

نزوح طويل األمد ،فقد يتجه آخرون عن قصد أو من غري قصد نحو شكل

من أشكال االندماج املحيل .وقد يساعد فهم هذا عىل أرض الواقع

حكومة العراق ورشكائها عىل صياغة سياسات وتدخالت فعالة ملساعدة
املجتمعات يف الوصول إىل هذا الحل الدائم .تأخذ هذه الدراسة تدابري

موضوعية وذاتية لكل من النازحني وظروف املجتمع املضيف وكذلك
العوامل الهيكلية للمواقع التي يقيمون فيها عند القيام بذلك .إنها

خطوة مهمة يف توضيح ليس فقط ما يبدو عليه االندماج يف العراق،
ولكن ما قد يساعد عىل تحقيقه أو اعاقته عىل وجه التحديد.
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روبرت إزرا بارك وإرنست جورج بورغيس ،مقدمة يف علم االجتامع (مطبعة جامعة شيكاغو.)1921 ،

8

 Ferrucio Pastoreو " ،Irene Ponzoمقدمة" ،يف العالقات بني املجموعات وتكامل املهاجرين يف املدن األوروبية.
Ferrucio Pastore and Irene Ponzo (Soringer Cham Heidelberg: New York, 2016).

9

خواكني أرانجو" ،استثنايئ يف أوروبا؟ تجربة إسبانيا مع الهجرة واالندماج (معهد سياسة الهجرة :واشنطن العاصمة.)2013 ،

 10كلوديا كولر" ،صعود وحل النزاعات العرقية يف أحياء نورمربغ  "،يف العالقات بني املجموعات واندماج املهاجرين يف املدن األوروبية.
 Irene Ponzo (Soringer Cham Heidelberg: New York، 2016).و Ferrucio Pastore
 11آمي كاربنرت" ،املالذ يف عاصفة نارية :وجهات نظر من بغداد بشأن املرونة يف مواجهة العنف الطائفي" ،الحرب األهلية  14ال 204-182 :)2012( 2 .؛ وكلوديا تريلو وآخرون،
"دمج املجتمعات :كيف تؤثر األمناط املكانية؟" اإلجراءات االجتامعية والعلوم السلوكية .250-244 :)2016( 223

 12فيل وود وتشارلز الندري ،مدينة الثقافات :التخطيط من أجل التنوع ( )2007 ،Earthscan: London؛ وجينس ريجدرين ،دانا صويف ،ومارتن هالستني" ،الصداقة بني األعراق
والثقة والتسامح :نتائج من مدينتني شامل العراق" ،املجلة األمريكية لعلم االجتامع  118ال.1694-1650 :)2013( 6 .

" ،.Rygdren et al 13الصداقة بني األعراق والثقة والتسامح".
 14البنك الدويل ،تقرير عن التنمية يف العامل :الرصاع واألمن والتنمية (واشنطن العاصمة :البنك الدويل ،)2011 ،السادس عرش.
 15مركز التنمية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وجهات نظر التنمية العاملية :التامسك االجتامعي يف عامل متغري (باريس :منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.)2011 ،

 16املنظمة الدولية للهجرة واالستقصاء االجتامعي ،إعادة صياغة الهشاشة االجتامعية يف مناطق النزوح املمتد والعودة الناشئة يف العراق :دليل الربمجة (املنظمة
الدولية للهجرة :أربيل.)2017 ،
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

ج .االطار املفاهيمي واملنهجية
قد تكون العائالت النازحة قادرة عىل الحصول عىل فرص كسب العيش

األشخاص النازحني باالندماج؟ هل تلعب هذه العوامل أيضا دورا يف احتامل

جانب واحد من جوانب االنتامء .يجب أيضا فهم التكامل املحيل من خالل

برامج التدخل التي يجب مراعاتها لدعم هذه العوامل؟

والحصول عىل الحقوق ،الوصول إىل املنافع العامة ،إال ان هذا مجرد

منظور أخر :من خالل تصورات األشخاص النازحني حول االندماج ومن خالل
آراء املجتمع املضيف للنازحني عىل املدى الطويل ،ومن خالل العوامل

البيئية  -مبا يف ذلك السياسات الشاملة يف موقع معني  -والتي قد تؤثر
عىل املجموعتني .أن مزج كل هذا سيكون لديه القدرة عىل التأثريسواء

ان حدث االندماج ام ال.

لهذا السبب ،يستند هذا البحث إىل أسئلة أساسية تهدف إىل صياغة

السياسات والربامج لدعم كل من األشخاص النازحني بعد عام 2014
واملجتمعات املضيفة بطريقة تحسن الظروف والرفاهية للجميع ،مع

تحقيق حلول دامئة للنزوح .تتضمن هذه األسئلة :ما هي مجموعة خصائص

األشخاص النازحني وخصائص البيئة املضيفة التي تؤثر عىل احتامل شعور

رغبة أفراد املجتمع املضيف يف قبول هؤالء السكان النازحني؟ ما هي

من الناحية العملية ،يهدف البحث إىل تطبيق األساليب الكمية لتوضيح

ما إذا كانت هناك عالقة سببية (وحجمها) بني املؤرشات املختلفة كام

هو موضح يف الشكل .1

تم تطوير مجموعتني من التحليالت متعددة املتغريات لتقييم مجاالت
االندماج املختلفة:

•ما الذي يؤثر عىل احتامل شعور األشخاص النازحني باالندماج (االنتامء)
داخل املواقع املضيفة ؛

•ما الذي يؤثر عىل احتامل قيام املجتمع املضيف بإحتواء (قبول)
السكان النازحني

الشكل  :1املتغريات التفسريية التابعة قيد التحليل

•
•
•
•

اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﳌﻮاﻗﻒ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﴬﻳﺔ
اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات

اﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳــﺘﻘﺒﺎل

ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﻻﻧﺪﻣﺎج
•
•
•
•

ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻼﴎة
اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻼﴎة
اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺗﺠﺎرب اﻟﻨﺰوح

مالحظة :يشري السهم اىل تدفق التأثري عىل كل متغريتابع (املربعات الزرقاء)

تشتمل املتغريات التفسريية املختلفة التي تم اختبارها عىل مجموعة

تاون لدراسة الهجرة الدولية 17.كال املحافظتني تستضيف النازحني خارج

وهي عوامل تؤثر عىل النازحني واملجتمعات املضيفة واملواقع

من بني املحافظات األربع داخل  LSعىل معظم سكانها النازحني منذ بداية

متنوعة من املؤرشات مثل املادية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية

املضيفة .تركز هذه الدراسة عىل محافظتني محددتني للنزوح :السليامنية
وبغداد .تم اختيار هاتني املحافظتني ألنهام جزء من الدراسة الطولية حول
الوصول إىل حل دائم لألشخاص النازحني يف العراق ( ،)LSوالتي تُنفذ من

املخيامت منذ أكرث من ثالث سنوات .عالوة عىل ذلك ،حافظت السليامنية،
 LSبينام عاد عدد كبري من النازحني يف بغداد إىل أماكنهم األصلية .هذا

يتيح مقارنة العوامل التي قد تؤثر عىل قرار األشخاص النازحني باالندماج.

عام  2015حتى اآلن من قبل املنظمة الدولية للهجرة ومعهد جامعة جورج

 17روشيل ديفيس وآخرون ،الوصول إىل حلول دامئة بني األشخاص النازحني يف العراق (واشنطن العاصمة  /أربيل :مدرسة والش للخارجية يف معهد دراسات الهجرة
الدولية ،جامعة جورج تاون واملنظمة الدولية للهجرة )2017 ،؛ وسلمى الشامي وآخرين ،الوصول إىل حلول دامئة بني النازحني يف العراق :ثالث سنوات من النزوح (واشنطن

العاصمة  /أربيل :مدرسة والش للخارجية يف معهد دراسات الهجرة الدولية ومركز الدراسات العربية املعارصة ،جامعة جورج تاون واملنظمة الدولية للهجرة.)2019 ،
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

إجامالً ،يعتمد هذا البحث عىل مجموعات البيانات التالية:
•بيانات حول األشخاص النازحني املستضافني يف محافظتي بغداد
والسليامنية من الجولة الثالثة من برنامج  ،LSوالتي تم تنفيذها
بني حزيران وأيلول  ،2017مستكملة ببيانات من الجولة األوىل من

برنامج  ،LSالتي تم جمعها بني آذار ونيسان  .2016تضم مجموعة
البيانات  762أرسة من األشخاص النازحني الذين شملهم املسح يف
املحافظتني 360 :من النازحني يف السليامنية (ينترشون يف نواحي
مركز السليامنية ،بازيان ودوكان وعربت) و  402يف بغداد (يف مركز
الكرخ وخان ضاري والحسينية واملحمودية) .تم اختيار هذه النواحي

نظرا لوجود نسبة عالية من النازحني يف الجولة  3من  ،LSعىل الرغم
من أن حجم العينة ال ميثل مقارنة احصائية عىل مستوى املوقع.

•لبيانات املتعلقة باملجتمع املضيف ملحافظتي بغداد والسليامنية،
تم إنشاؤها من خالل أداة استقصائية تُدارعىل وجه التحديد لغرض
هذه الدراسة يف كانون االول  .2018تضم مجموعة البيانات  800أرسة

من املجتمعات املضيفة يف ارجاء نفس النواحي كام هو مذكور
أعاله مع  100مستطلع متت مقابلته يف كل مرة للسامح بالنتائج

املمثلة عند فاصل الثقة  ٪90عىل مستوى املوقع .أجريت املقابالت

يف نفس املواقع التي يقيم فيها املشاركون يف برنامج .LS IDP

اضافة اىل ذلك ولتكملة املزيد من العوامل الهيكلية الستضافة املواقع

التي مل يتم تسجيلها بشكل موضوعي يف مسوحات املجتمع املضيف،
تم استخدام 18بيانات محددة عن هبات الفقر والخدمة العامة من املسح

االجتامعي واالقتصادي لألرس العراقية لعام  .2012تم الحصول عىل البيانات

املتعلقة باألمناط املكانية والدميغرافية يف املواقع من تقييم مواقع
املنظمة الدولية للهجرة الثالث الذي تم جمعه بني آذار و أيار .2018

19

ومع توفركل مجموعات البيانات هذه عىل إحصائيات وصفية مفيدة فيام

يتعلق مبفاهيم األشخاص النازحني ومجتمع املضيف باإلضافة إىل الظروف
يف مواقع االستضافة التي ميكن دمجها يف تحليل متعدد املتغريات.

وتعترب اتجاهات هذا التحليل قابلة للتعميم لفهم ما إذا كانت املحافظات

األخرى يف العراق تتمتع بالبيئة املواتية لالندماج النازحني محلياً.

تجمع اإلسرتاتيجية التجريبية للدراسة بني عوامل املكان واألرسة كمتغريات

تفسريية لتقييم مشاعر األشخاص النازحني يف االندماج من جانب واحد
واستعداد املجتمع املضيف لقبول األشخاص النازحني من جهة أخرى.
يتم الجمع بني هذه املتغريات يف ثالثة مناذج إحصائية مختلفة للبحث
يف االندماج أو القبول 20.وترد نتائج التحليل متعدد املتغريات يف جداول

مصفوفة التأثري لتبسيط تفسريها .ويستمد الرتميز املستخدم ملصفوفات

التأثري هذه من املعامالت اإلحصائية املنتجة من خالل التحليل ويتوضح
يف الجدول  .1لكل منوذج يتم استخدام املتغري ذو أعىل معامل كمعيار
لتقييم املتغريات األخرى من حيث تأثريها النسبي عىل الحالة املقدرة

(إما االندماج أو القبول) 21.إن تحليل املتغريات التوضيحية ككل يوفر يف

شامل ملا يؤثر عىل االندماج والقبول.
ً
النهاية فهام

الجدول  :1تفسري الرموز يف جداول مصفوفة التأثري

++++

وجد أن معامل هذا املتغري يرتبط بشكل إيجايب مع االندماج أو القبول عىل األقل ضمن
فاصل الثقة  ٪ 90من الناحية اإلحصائية .مبعنى أن املستطلعني الذين يستوفون الحالة
املتغرية هم أكرث احتامال للشعور باالندماج (لألشخاص النازحني) أو قبول األشخاص
النازحني (ألعضاء املجتمع املضيف).

––––

وجد أن معامل هذا العامل ال يرتبط بشكل سلبي مع االندماج أو القبول عىل األقل
ضمن فاصل ثقة  ٪90من الناحية اإلحصائية .أي أن املستطلعني الذين يستوفون الحالة
املتغرية يكونون أقل احتامال للشعور باالندماج (لألشخاص النازحني) أو قبول األشخاص
النازحني (ألعضاء املجتمع املضيف).

•

يف كلتا الحالتني كلام ازداد
عدد الرموز كلام ازداد
تأثري ذلك عىل االندماج او
القبول وترتاوح االرقام من
واحد اىل اربعة

ال يوجد معامل لهذا العامل يرتبط باالندماج أو القبول .اي أن املستطلعني الذين يستوفون الحالة
املتغرية عىل االرجح يشعرون باالندماج أو قبول األشخاص النازحني وكمستطلعني ال يفعلون ذلك.

 18منظامت املجتمع املدين والبنك الدويل ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرس العراقية (واشنطن العاصمة :البنك الدويل.)2012 ،
 19املنظمة الدولية للهجرة ،تقييم املوقع املتكامل الثالث :نظرة عامة عىل املوضوعات (أربيل :املنظمة الدولية للهجرة.)2018 ،
 20ال يتم دمج جميع املتغريات التوضيحية يف منوذج واحد بسبب درجة معينة من التداخل املفاهيمي فيام بينها .مبعنى أن املتغريات التوضيحية يف إحدى املجموعات
قد تكون مرتبطة بشكل مبارش أو غري مبارش باملتغريات يف املجموعة األخرى.

 21حقيقة أن جميع املتغريات التوضيحية ثنائية أو فئوية تسمح مبقارنة املعامالت (أو نسب األرجحية) ،مام يجعلها متناسبة مع بعضها البعض.
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د .ملحات عن بغداد والسليامنية
	•الرتكيبة السكانية :يبلغ عدد سكان محافظة بغداد  8.1مليون نسمة

(مبا يف ذلك األشخاص النازحني) 22.من بني نواحيها تم تقييم مركز

الفقر يف العراق ككل .داخل محافظة السليامنية ،سجلت جميع
املناطق نفس مستويات الفقر املنخفضة التي سجلها مركز الكرخ.

الكرخ فقط يف هذه الدراسة يف املنطقة الحرضية الرئيسية

قد يكون هذا قد تغري منذ عام  ،2012بالنظر إىل األزمة املالية التي

الحرضية للمدينة .السكان عموما مختلطني ،ويتألفون أساسا من

اإلقليمية من دفع الرواتب العامة أو االستمرار يف تقديم الخدمات

ملدينة بغداد ،يف حني أن النواحي األخرى تقع داخل الحدود شبه

العرب السنة والشيعة مع جيوب صغرية من املسيحيني واألكراد

السنة والشيعة والرتكامن السنة والشيعة (هذه املجموعات ليست
ضمن عينة الدراسة) .بالنسبة ملحافظة السليامنية ،تعطي التقديرات

بأن عدد سكان يبلغ  2.2مليون نسمة .كام هو الحال مع النواحي
التي تم تقييمها يف بغداد واحدة فقط يف محافظة السليامنية

مركز السليامنية هي جزء من املدينة الحرضية الرئيسية .النواحي
األخرى ليست بعيدة جغرافيا عن املركز وميكن أيضا أن تعرف بأنها

شبه حرضية .السكان يف محافظة السليامنية هم يف الغالب من
السنة األكراد ،مع متثيل أقل بكثري من األكراد الشيعة والعرب السنة
والشيعة ،واملسيحيني.

	•الحكم :هناك اختالفات كبرية يف الحكم بني السليامنية وبغداد،

فاألوىل هي جزء من إقليم كردستان العراق ،وبالتايل تدارمن قبل

حكومة إقليم كردستان.بينام تقع محافظة بغداد ضمن الحكم االتحادي
للعراق .وهذا يعني وجود نظام حكم منفصل بني موقعي الدراسة.

	•األمن :منذ عام  ،2003ميكن وصف الوضع األمني يف محافظة بغداد
بأنه غري مستقر يف أحسن االحوال .اعتبارا من عام  ،2012تم تصنيف

منطقتي أبو غريب واألعظمية كواحد من أكرث األماكن عنفا وانعدام
األمن يف جميع أنحاء العراق 23.اثنان من هذه النواحي يف هذه

رضبت إقليم كردستان العراق يف عام  2014حيث مل تتمكن الحكومة

العامة بانتظام.

	•تجارب النزوح السابقة :كلتا املحافظتني لديهم خربة كبرية يف

املايض مع النزوح القرسي من حيث األشخاص الفارين وأخذ الناس.

هذه تختلف من حيث الفرتات الزمنية واألسباب .تحملت محافظة

السليامنية وطأة سلسلة من االنتفاضات والنزاعات من عام 1961
إىل عام  ،1991مبا يف ذلك عمليات األنفال التي وقعت يف الفرتة

 1989-1986والتي تسببت يف حركة قرسية جامعية للسكان 27وخالل
هذه الفرتة استضافت السليامنية السكان الهاربني من العنف والقمع
من املناطق األخرى ذات األغلبية الكردية يف العراق .بالنسبة لبغداد،

بدأت حركة قرسية كبرية بعد عام  ،2003خاصة خالل الحرب الطائفية
يف منتصف بعد  .2003غالبا ما كان الناس ينتقلون بني األحياء لتجنب

ء عىل هوياتهم .أدى هذا إىل تغيري كبري يف
االستهداف والعنف بنا ً

ول املناطق املتنوعة
الرتكيبة الدميوغرافية لبعض املواقع ،مام ح ّ

سابقا إىل مناطق متجانسة 28.استضاف مركز الكرخ عىل وجه الخصوص
أكرب عدد من األشخاص النازحني خالل هذه الفرتة .كام ان نسبة صغرية

هربت إىل محافظة السليامنية.

	•النزوح من  2014إىل  :2018بحلول نهاية عام  ،2018استضافت محافظة
بغداد  11,000أرسة ( 69,000فرد) نازح بسبب هذا النزاع األخري .أي ما

الدراسة هام خان ضاري والحسينية تقعان عىل التوايل داخل هذه

يعادل  ٪5من إجاميل السكان النازحني يف العراق بعد عام .2014

بغداد تحسناً هائالً يف وضعها األمني فهي األكرث أمانًا منذ عام 2003

فرد) ،أي ما يعادل  ٪ 10من إجاميل السكان النازحني بعد عام  2014يف

االقضية .منذ ذلك الحني ،وعىل الرغم من اندالع رصاع داعش شهدت

من ناحية أخرى ،استضافت محافظة السليامنية  25,000أرسة (150,000

مام أتاح إزالة نقاط التفتيش والجدران االسمنتية الواقية من املتفجرات

البالد 29وبدأت كلتا املحافظتني استضافة النازحني يف نفس الوقت

ظلت مستقرة من الناحية األمنية منذ عام  2003مثل بقية إقليم

100,000أرسة .من هذه الذروة بدأ عدد النازحني ينخفض بشكل ثابت

وعودة الناس إىل الشوارع 24باملقارنة مع محافظة السليامنية التي

كردستان العراق.
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	•الوضع االجتامعي واالقتصادي :قبل حرب داعش ،كان لدى محافظة
السليامنية أرس أقل بكثري من خط الفقر مقارنة مبحافظة بغداد.

26

كام شهدت بغداد الكثري من عدم املساواة االقتصادية بني مناطقها.
وكانت مناطق مثل خان ضاري والحسينية واملحمودية (جميعها يف

هذه العينة) من بني أفقر املناطق يف املحافظة .مركز الكرخ ،من
ناحية أخرى ،يف وسط مدينة بغداد ،كان لديه واحد من أدىن معدالت

(متوز  .)2014يف ذروة أزمة النزوح (أوائل عام  ،)2016استضافت بغداد

مع عودة األشخاص إىل أماكنهم األصلية أو نقلهم إىل مكان آخر
(الشكل  .)1عىل العكس من ذلك ،استضافت السليامنية  30,000أرسة

كحد أقىص يف ذروة األزمة  -وال تزال هذه العائالت يف املحافظة

(الشكل  .)2شهدت السليامنية أيضً ا زيادة يف عدد األشخاص النازحني

يف أواخر عام  ،2017مبا يتوافق مع التغيريات يف التكوين اإلداري

واألمني يف املناطق املتنازع عليها .معظم النازحني هم يف

الغالب من األكراد السنة عىل عكس الوافدين السابقني ،وهم من
العرب السنة.

 22الجهاز املركزي لالحصاء يف العراق ،امللخص السنوي لإلحصاءات (الجهاز املركزي لالحصاء يف العراق :بغداد.)2017 ،
 23منظامت املجتمع املدين والبنك الدويل ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة العراقية.
 24راية جلبي" ،مع تحسن حياة بغداد ،ما زال البعض يلتمس اللجوء اىل املايض" ،رويرتز 9 ،أبريل  /نيسان  2018؛ وليز سالي" ،بغداد تستعيد أخدودها" ،واشنطن بوست23 ،
أغسطس .2018

 25منظامت املجتمع املدين والبنك الدويل ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة العراقية.
 26املرجع السابق
 ،KRSO 27املنظمة الدولية للهجرة ،صندوق األمم املتحدة للسكان .املسح السكاين .اقليم كردستان العراق .يوليو .2018
 ،IDMC 28العراق :ملف تعريف حالة النزوح ( :IDMC / NRCجنيف)2010 ،
 29مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة الجولة 107
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الشكل  :2عدد العائالت النازحة املستضافة يف محافظة بغداد 2018-2014

١٠٠,٠٠٠
٨٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

 ١٨ﻤﺗﻮز

 ١٨ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  ١٧ﻤﺗﻮز

 ١٧ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  ١٦ﻤﺗﻮز

 ١٦ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  ١٥ﻤﺗﻮز

 ١٥ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ

 ١٤ﻤﺗﻮز

٠

الشكل  :3عدد العائالت النازحة املستضافة يف محافظة السليامنية 2018-2014

٣٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٥,٠٠٠

 ١٨ﻤﺗﻮز

 ١٨ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  ١٧ﻤﺗﻮز

 ١٧ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  ١٦ﻤﺗﻮز

	•حرب داعش :مل تشهد محافظة السليامنية أي عمليات عسكرية
مبارشة داخل حدودها أثناء الحرب ،بينام شكلت بعض أجزاء من
محافظة بغداد وخان ضاري واملحمودية الخطوط األمامية العسكرية

لفرتة قصرية .وحال بدء العمليات العسكرية الستعادة املوصل يف

عام  2016قامت كل من محافظة بغداد واملحافظات يف إقليم

كردستان العراق بتقييد حركة تدفق النازحني الجدد املتأثرين بالنزاع

إىل حدودها.
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 ١٦ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  ١٥ﻤﺗﻮز

 ١٥ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ

 ١٤ﻤﺗﻮز

٠

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

 .2النازحون داخليا :املشاعر تجاه االندماج
يهدف هذا القسم إىل تحليل دمج األشخاص النازحني ضمن املجتمعات املضيفة لهم
من خالل مقاييس ذاتية ،استنادا إىل كيفية افادة األشخاص النازحني عن مستويات
انتامئهم والقبول املتصور من قبل املجتمع املضيف والرضا العام عن حياتهم
الحالية .يف ويف حال غياب مؤرش اندماج األشخاص النازحني ،يتم استخدام البدائل
الرئيسية الثالثة  -االنتامء والقبول والرضا  -يف التعامل مع هذا املفهوم .فيام ييل
ملخص ومناقشة الستجابات األشخاص النازحني لهذه املؤرشات يف مختلف النواحي.
يف اعقاب ذلك ،يسعى التحليل إىل التعمق أكرث يف العوامل التي

إىل خصائص املستطلعني والبعض اآلخر يف املكان الذي يعيشون فيه

باالندماج يف مجتمعهم املضيف وموقعه .وتستند بعض هذه العوامل

العوامل من تحليل متعدد املتغريات ليتم تجميعها عىل النحو التايل:

تساهم يف جعل األشخاص النازحني أكرث (أو أقل) احتاملية أن يشعروا

والبعض اآلخر ال يزالون تحت تجارب النزوح .وللحصول عىل فهم هذه

•خصائص االرسة
•تصورات وتجارب النازحني مقابل مجتمعهم املضيف
•العوامل الهيكلية واملكانية للموقع املستضيف

أ .كيفية قياس اندماج النازحني
بالرغم من أن الحصول عىل الحقوق يف النزوح يُنظر إليه باعتباره املسار
األويل للتكامل املحيل (انظر إطارعمل اللجنة املشرتكة بني الوكاالت

 ،)IASCإال أنه ال يأخذ يف الحسبان تحديد الجوانب  -أي الفرق بني املشاركة

يف املؤسسات والقواعد االجتامعية األساسية وتحديدها معهم.
االنتامء
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ميكن ابدال هذا الجانب األخري مع تصور األشخاص النازحني ملواقعهم
ومجتمعاتهم الحالية وتجاربهم فيه .هذه األبعاد املادية امللموسة

معرفة عىل النحو التايل:
للتكامل هي ُ

القبول

الرضا

فئـة املقارنة

يشعر املستطلع باالنتامء القوي أو
باالنتامء إىل حد ما إىل مجتمع النزوح.

يشعر املستطلع بقبول كبري أو مقبول
إىل حد ما كعضو يف هذا املجتمع.

يشعر املستطلع بالرضا أو بالرضا
عن الحياة.

فئة االساس

يشعر املستطلعون ال باالنتامء أو
عدم االنتامء ،يشعرون اىل حد ما
بعدم االنتامء او عدم االنتامء القوي
مبجتمع النزوح.

يشعر املستطلعون ال بعدم القبول
وال بالرفض أو يشعر بالرفض إىل حد
ما مرفوض او مرفوض بشدة كاعضاء
يف هذا املجتمع.

ٍ
راض
يشعر املستطلعون بأنهم غري
للغاية أو غري راضني عىل اإلطالق
عن الحياة.

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

كام هو موضح يف الشكل  ،4كان للغالبية العظمى من املشاركني ردود

ويف جميع الحاالتيتم تجميع معظم الردود يف االنتامء إىل حد ما،

 ٪75من النازحني يف محافظة السليامنية وتقرتب من  ٪90من النازحني

بخيارات اكرث إيجابية.

أو مقبولة إىل حد ما ،أو راضية إىل حد ما  -أقلية فقط اختارت االجابة

إيجابية ملؤرشات االندماج الثالثة .حيث جاوزت معدالت القبول واالنتامء عن
يف محافظة بغداد .رضا الحياة كان أقل من املؤرشين اآلخرين يف كلتا

املحافظتني ،مع شعور ثلثي املشاركني بالرضا.
الشكل  :4توزيع ردود النازحني ملؤرشات االندماج

ا ﳌﺆﴍ

اﻟﻔﺌــﺔ
ﻣﻘﺒــﻮل ﺟﺪا

ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻘﺒــﻮل

٪١٣

ﻣﻘﺒــﻮل اﱃ ﺣــﺪ ﻣﺎ

٪٧٩

ﺑﻘﻴــﺔ اﻻﺧﺘﻴــﺎرات

٪١٦

٪١٣

٪١٢

ﻣﻨﺘﻤــﻲ اﱃ ﺣــﺪ ﻣﺎ

٪٧٥

ﺑﻘﻴــﺔ اﻻﺧﺘﻴــﺎرات

٪٦٣

٪١٢

راﴈ ﺟﺪا
اﻟﺮﺿــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺤﻴــﺎ ة

٪٦٥

٪٨

ﻣﻨﺘﻤــﻲ ﺟﺪا
ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘــﺎﻤء

٪١٩

٪٢٥
٪١

٪٧

راﴈ اﱃ ﺣــﺪ ﻣﺎ

٪٦٠

ﺑﻘﻴــﺔ اﻻﺧﺘﻴــﺎرات

٪٦٤

٪٣٢
٪٠

٪٣٤
٪١٠٠

ﺑﻐﺪ ا د

٪١٠ ٠

٪٠

اﻟﺴــﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

ب .الخصائص االرسية
يبحث هذا القسم العوامل املرتبطة بالوضع الشخيص للمستطلع النازح
واألرسة املرتبطة بهويته ومعيشته وخصائصه الدميوغرافية .وهذه

مؤرشات مل يتم تحديدها أو تأثرها بالرضورة مبكان نزوحهم ،ولكن
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تتاثر بشكل أكرب بوضع املستطلع قبل النزوح وقدراته .يلخص الجدول

ء عىل نتائج التحليل
التايل التأثري النسبي لكل عامل عىل االندماج بنا ً
متعدد املتغريات.

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الجدول  :2التأثري النسبي لخصائص االرسة النازحة عىل اندماج النازحني

االنتامء...

القبول...

الرضا عن الحياة...

العوامل التي تؤثر عىل احتاملية شعور النازحني....

+++

•

––

++

•

–

عضو يف مجموعة اقلية وطنية

•

+++

•

يف موقع النزوح الحايل لـ  3سنوات او اكرث

•

•

–

له تجربة نزوح سابقة (قبل )2014

•

•

––

مصدر الدخل قبل النزوح عن طريق العمل اليومي

•

•

•

مصدر الدخل قبل النزوح كان راتب حكومي او تقاعد

+

•

•

ماتزال العائلة مديونة

•

•

–

++++

+++

+++

متلك العائلة منزال يف مكان املنشأ

•

++

•

يتمتع املستطلع بصحة عقلية مقبولة او رديئة

•

–––

––

فرد من العائلة له وثائق شخصية مفقودة

•

•

•

يسكن يف مأوى حرج

•

•

•

نازح يف نفس قضاء االصل
املستطلع انثى

مازال للعائلة بعض املدخرات

عوامل الرقابة األخرى املدرجة يف التحليل ولكن مل يتم اإلبالغ عنها يف الجدول :محافظة املنشأ و محافظة النزوح واملستوى التعليمي للمستطلع والعمر ومكان املنشأ
الحرضي مقابل مكان املنشأ الريفي.

•من املحتمل أن يكون لدى األشخاص النازحني الذين نزحوا داخل

•يلعب النزوح الطويل دورا سلبياً قليالً يف الرضا املتصور ،بينام ال يؤثر

مناطقهم األصلية ضعف الشعور باالنتامء إىل املجتمع املضيف
ولكنهم أقل احتامال لإلبالغ عن الرضا اإليجايب عن الحياة مقارن ً
ة

يف محافظة بغداد و  ٪32من املقيمني يف محافظة السليامنية عن

وخان ضاري يف محافظة بغداد نزحوا من أماكن أخرى داخل نفس

النازحني يف العينة ،تعيش الغالبية العظمى يف أماكن نزوحهم ما

بالنازحني اآلخرين .حوايل نصف املستطلعني يف مركز املحمودية
املنطقة (املحمودية وأبو غريب ،عىل التوايل) .يف حني أن هذا

عىل أي مؤرش آخر لالندماج .افاد مايصل اىل  ٪22من األشخاص النازحني

السكن يف مواقعهم الحالية ألكرث من ثالث سنوات .من بني األشخاص
بني سنتني وثالث سنوات وانتقل أقل من  ٪ 5من كلتا املحافظتني إىل

املوقف بالذات مينح النازحني شعورا أكرب باالنتامء إىل املجتمع أكرث

هناك خالل العام السابق .يدل هذا عىل وجود حالة طويلة األمد بني

روابط القرابة باإلضافة إىل األلفة باملكان) ،إال أن ذلك له تأثري سلبي

كانوا يعيشون يف املوقع لعدة سنوات ،مع الحفاظ عىل ثبات جميع

من األشخاص النازحني الذين نزحوا من مكان آخر (رمبا له صلة مبشاركة
عىل وضعهم  -قد يرتبط ذلك بالتوقعات القليلة املرتبطة بالعودة
إىل أماكنهم األصلية يف وقت قريب ،أو ابد.30

املستطلعني وهو عامل يرتبط بقلة الرىض عن الحياة عن أولئك الذين

العوامل األخرى.

ينع األشخاص النازحون من العودة أو
 30عادة ما يرتبط النزوح داخل االقضية يف العراق بالنزاعات الطائفية و  /أو القبلية املطولة ضمن منطقة املنشأ .وبالتايل ،كثريا ً ما ُ
يخشون االنتقام العنيف وبالتايل يظلون نازحني .وهذه هي ليست املرة األوىل التي تشهد فيها بغداد نزوحا داخل االقضية .حيث تسبب الرصاع الطائفي بعد عام 2003
يف نزوح العديد من السكان عرب االقضية ،وغالباً ما كانوا يلوذون بالفرار من األحياء السكنية التي كانت جامعتهم العرقية والدينية فيها أقلية وتستهدفها الجامعات

املسلحة بسبب ذلك.

14
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

•إن الوضع االقتصادي لألشخاص النازحني يف وقت نزوحهم األول

•تشري الدالئل إىل وجود عالقة بني سوء الصحة النفسية لألشخاص

العوامل االقتصادية االكرث أهمية  -التأثري املرتبط بإستمراية وجود

العالقة غري مؤكد .من بني  ٪29من املستطلعني الذين أبلغوا

النازحني وشعورهم املنخفض نسبيا بالرضا والقبول لكن اتجاه

يساعد يف تسهيل مشاعر االندماج .تعد املدخرات املالية من بني

بأنفسهم عن سوء صحتهم الفسية ،لهذا فإن احتاملية عدم

املدخرات بعد سنوات من النزوح يعد أمرا مهام لجميع مؤرشات

الشعور بالرضا أو القبول أعىل بكثري من أولئك الذين أبلغوا عن الصحة

االندماج الثالثة ،وأعىل نسبيا من العوامل األخرى .هذا اكتشاف إيجايب

النفسية الجيدة ،عىل الرغم من أن املعدالت ال تزال مرتفعة بشكل

ويشري إىل زيادة القدرة عىل مواجهة النزوح .ومع ذلك ،ذكرت أقلية

فقط من األشخاص النازحني يف العينة أن هناك مدخرات متبقية -

عام (انظر الشكل  .)6الحالة النفسية السيئة أكرث انتشا ًرا بني الرجال

ذلك ،استنفذ غالبية النازحني ،ما يصل إىل  ٪63داخل كلتا املحافظتني

متنوعة ومل يتم بحثها بالتفصيل  -ومع ذلك ،فقد تنبع من تجارب

( )٪31مقارنة بالنساء ( .)٪22املصادر املسببة لالضطراب النفيس

 ٪ 7يف محافظة بغداد و  ٪ 18يف السليامنية .عىل العكس من

الفرار من موقعهم األصيل والتجارب الحالية يف النزوح والقدرة أو

مدخراتهم أثناء النزوح و  ٪25نزحوا دون مدخرات .ويف النهاية يرتبط

عدم القدرة عىل التعامل يف هذا السياق وعوامل ما قبل الرصاع

أيضا بالخلفية االقتصادية للمستطلع ،حيث إن وجود وظيفة حكومية

أو مزيج من ذلك .لهذه األسباب عىل الرغم من أن العالقة تبدو ذات

كمصدر رئييس لدخلهم يرتبط إيجابيا بزيادة احتامل االنتامء ،بينام

صلة لكنها تتخذ طريقتني :ميكن للصحة النفسية السيئة أن تعيق

تلعب الديون دورا سلبيا يف الرضا .يف هذا املؤرش األخري ،تجدر

االندماج وعدم القدرة عىل االندماج بسبب أي سبب ( من االسباب)

اإلشارة إىل أن الديون تتضاعف مبعدل ضعف عدد األشخاص النازحني

أالخرى قد يسهم يف تدهور الصحة النفسية.

يف السليامنية عن تلك املوجودة يف بغداد .والدليل العام لدور كل

من الديون والوظيفة الحكومية يف التأثري عىل االندماج و مع ذلك

تعترب أضعف وأقل اتساقا من املدخرات.

الشكل  :5توزيع ردود النازحني حسب مؤرشات اقتصادية مختارة

٪١٠٠

اﳌﺪﺧﺮات

اﻟﺪﻳﻮن

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

 ٪ﻣﻦ اﻻﴎ ﻣﺎزال ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺪﺧﺮات

 ٪ﻣﻦ اﻻﴎ ﻟﺪﻳﻬﺎ دﻳﻮن

 ٪ﻣﻦ اﻻﴎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

٪٨٠
٪٥٨

٪٦٠
٪٤٠
٪١٨

٪٢٠

٪٢٧

٪٢١

٪١٩

٪٧
٠
ﻧﺎزﺣﻮن ﰲ ﺑﻐﺪاد
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ﻧﺎزﺣﻮن ﰲ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

ﻧﺎزﺣﻮن ﰲ ﺑﻐﺪاد

ﻧﺎزﺣﻮن ﰲ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

ﻧﺎزﺣﻮن ﰲ ﺑﻐﺪاد

ﻧﺎزﺣﻮن ﰲ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الشكل  .6تفصيل استجابات النازحني ملؤرشات االندماج حسب الصحة النفسية املبلغ عنها ذاتيا

اﳌﺆﴍات

ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﻤء

٪١٠٠
٪٨٠

٪٨٢

٪٨١

ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل

٪٩٢

اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة

٪٧٩
٪٧١

٪٦٠

٪٥٥

٪٤٠
٪٢٠
٠
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ ﺳﻴﺌﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ ﺟﻴﺪة

ج .تجارب النازحني وتصوراتهم باملقارنة مع املجتمع املضيف
تتألف هذه املجموعة من العوامل من مؤرشات تدل عىل الخربات والتصورات

األشخاص النازحني عىل هذه املؤرشات ليس فقط فيام يتعلق بهويتهم

مع املجتمع املضيف والبيئة .من املحتمل أن تعتمد الردود التي يقدمها

وعمله .يلخص الجدول التايل التأثري النسبي لكل عامل يف االندماج.

املختلفة التي يحملها األشخاص النازحني أثناء النزوح والناشئة عن تفاعلهم

ولكن تلك التي تخص املجتمع املضيف وكذلك تنظيم املجتمع املذكور

جدول  .3التاثري النسبي للنازحني وتصوراتهم باملقارنة مع املجتمع املضيف بخصوص ادماج النازحني

االنتامء...

القبول...

الرضا يف الحياة...

العوامل التي تؤثر عىل األشخاص النازحني ليشعروا بــــــــ....
املستجيب يثق بجريانه املبارشين

++

•

++

املستجيب يثق باألشخاص اآلخرين يف الحي

++

•

++

•

•

+++

++++

++++

+++

–––

•

–––

يشعر باألمان أكرث مام كان عليه قبل عام 2014

•

•

+

تعرض لالبعاد عن رشاء أو استئجار املسكن

•

•

–––

–––

––

+

+

•

––

–––

•

•

•

•

•

يثق بالضباط املحليني
الشعور باالنسجام الثقايف مع املجتمع املضيف
أفاد املستجيب بانه ال يتمتع بحرية التنقل

تعرض لالبعاد عن الحصول عىل الخدمات العامة
تعرض لالبعاد من الحصول عىل التوظيف
عضو يف جامعة عرقية-دينية غري موجودة يف املجتمع املضيف
اختار املوقع بسبب وجود افراد العائلة املمتدة واالصدقاء

وامل الرقابة األخرى املدرجة يف التحليل ولكن مل يتم اإلبالغ عنها يف الجدول :محافظة املنشأ؛ محافظة النزوح؛ الجنس؛ العمر؛
القدرة عىل مامرسة الطقوس الدين عالنية يف مكان النزوح والعضوية يف مجموعة أو منظمة يف مكان النزوح.
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

ترتبط املقاييس املختلفة لرأس املال االجتامعي من منظور األشخاص

باإلضافة إىل الثقة ،هناك عنرص آخر من عنارص رأس املال االجتامعي

الثقايف ارتباطا وثيقا بجميع مقاييس االندماج لدى وجود ثقة أكرب بني

هذا هو العامل التوضيحي األكرث تاثريا ً والثابت لكافة مؤرشات االدماج،

النازحني مبا يف ذلك الثقة يف مجتمعهم املضيف ومدى تقاربهم
األشخاص النازحني وأعضاء املجتمع املضيف مبا يف ذلك املسؤولني

يتكون من االنسجام الثقايف املتصور بني النازحني واملجتمع املضيف.
كام هو موضح يف الجدول  .2إن التوافق الثقايف هو يف صلب التعاون
االجتامعي وميكن أن يشمل الخلفية العرقية والدينية وكذلك عنارص

املحليني .يُبلغ النازحون عن مستوى انتامئهم وكذلك ورضاهم عن وضع
ن مستويات الثقة ليست ذاتها يف كافة الجهات
حياتهم الحايل .غري أَ َ

أخرى مثل تقاسم املؤسسات والقواعد املشرتكة ( "العراقية") .ويعترب

بجريانهم أكرث من غريهم من املقيمني يف املجتمع واملسؤولني

النازحني يف محافظة السليامنية وأغلبهم من العرب السنة والذين

الفاعلة يف املجتمع املضيف .مييل األشخاص النازحني إىل الوثوق
املحليني (الشكل  .)7األهم من ذلك بالنسبة للمقيمني واملوظفني

املحليني اآلخرين ،فإن غالبية النازحني أفادوا بأنهم يثقون بهم نوعا ما
وليس بشكل مطلق .تُعد البيانات املتعلقة بالثقة يف الضباط (أعىل يف

السليامنية مقارنة ببغداد) وهي تتسم باهمية حيث ميكن أن يُنظر اليها

كبديل عن العالقة التي تربط النازحني مع املؤسسات املحلية.

ذلك مهم من أجل فهم سبب وجود ما يصل إىل  %76من األشخاص

نزحوا إىل مجتمع مضيف من األكراد الذي تقطنه أغلبية سنية وله هوية
إثنية قوية ذكروا أن ثقافتهم تتوافق جدا ًمع مضيفيهم .تبلغ هذه

النسبة بني النازحني يف بغداد  %90عرب املواقع ومستويات عالية من
االنسجام الثقايف ترتبط ارتباطا وثيقا بشعور األشخاص النازحني باالندماج

يف كافة املؤرشات كام هو موضح يف الشكل .8

الشكل  .7تفصيل استجابات النازحني للثقة يف مؤرشات املجتمع املضيف

٪١٠٠
٪٨٠

اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺠﺮﻴان اﳌﺒﺎﴍﻳﻦ

٪٧٦

اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن اﻵﺧﺮﻳﻦ

اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎط اﳌﺤﻠﻴﻦﻴ

٪٦٨

٪٦٠

٪٤٩

٪٤٤

٪٤٠

٪٣٣

٪٣٧

٪٢٠
٠
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اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ ﺑﻐﺪاد

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ ﺑﻐﺪاد

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الشكل  .8تفصيل وجهات نظر النازحني حول االنسجام الثقايف مع املجتمع املضيف

اﳌﺆﴍات

ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﻤء

٪١٠٠
٪٨٠

اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة

ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل

٪٩٤

٪٨٢

٪٧٤

٪٦٠

٪٥٤
٪٤٢

٪٤٠

٪٢٩

٪٢٠
٠
اذا ذﻛﺮ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ان ﻗﻴﻤﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻀﻴﻒ

ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻀﻴﻒ

•العوائق التي تحول دون تنقل األشخاص النازحني تعترب أيضا حواجز
هامة أمام االندماج .تم اإلبالغ عن القيود املفروضة عىل تنقل
األشخاص النازحني فقط يف محافظة بغداد ،خاصة يف مركز الكرخ.

31

داخل املحافظة ،أشار %10من املستجيبني النازحني إىل أنهم ال

يستطيعون التنقل يف كافة أنحاء املنطقة بحرية تامة وهو عامل

يرتبط باحتاملية قلة الشعور باالنتامء و الرىض يف الحياة باملقارنة
ن ذلك مل
مع تلك التي ال تشري إىل وجود قيود عىل التنقل .غري أَ َ
يكن له أي تأثري عىل مشاعر قبول األشخاص النازحني.

•ترتبط التجارب والتفاعالت السلبية التي يواجهها األشخاص النازحني
يف حالة النزوح مبا يف ذلك االستبعاد من الحصول عىل السكن

أو الخدمات العامة أو التوظيف يف انخفاض نسبة االندماج .وعىل

د .العوامل الهيكلية واملكانية للمواقع املضيفة
تتكون املجموعة النهائية من العوامل التفسريية من املزيد من
الخصائص الهيكلية ذات الجذور املتعمقة املتصلة مبكان النزوح يف

مجموعة البيانات واملجتمعات املضيفة التي تعيش فيها وهي تشمل
مؤرشات عن التنمية والحكم و األمن ورأس املال االجتامعي ،والتي متثل

املجتمع املضيف للنواحي الثامنية املدرجة يف مجموعة البيانات

32

تُستخدم هذه املؤرشات لفهم كيفية عمل بيئة االستضافة قبل تدفق

النازحني بعد عام  .2014أي أنها توفر نافذة عىل السياق الذي نزح فيه
األشخاص النازحني وقد يصوغون تصوراتهم املتعلقة باالندماج .يلخص

الجدول التايل التأثري النسبي لكل عامل عىل االندماج.

غرار النقطة السابقة واجه بعض النازحني حواجز يف الوصول إىل
السكن أو الخدمات العامة أو العمل .ويؤثر ذلك عىل مشاعر الرضا

ني األشخاص
عن الحياة باالضافة اىل مؤرشات االندماج األخرى .بَ َ
النازحني يف كل من السليامنية وبغداد ،كثريا ما يتم ذكر الحواجز

فيام يتعلق بالتوظيف ( % 52من املستجيبني النازحني) من اإلسكان
( )%34أو الخدمات العامة ( .)%31قد ال يرتبط هذا بالرضورة بالتمييز ضد

األشخاص النازحني يف حد ذاته ولكن قد ميثل مشكلة عامة يواجهها

الجميع يف موقع االستضافة  -يتم توضيح الدليل عىل ذلك يف

القسم التايل من هذا التقرير حول املجتمع املضيف.

 31أكدت مشاورات املتابعة مع املختار يف هذه املواقع أن القيود املفروضة عىل التنقل تنطبق عىل األشخاص النازحني يف بعض الحاالت ،مبا يف ذلك مركز الكرخ.
 32تأيت كافة املؤرشات من مجموعة بيانات املجتمع املضيف التي تم جمعها كجزء من هذا التقرير باستثناء املؤرشات املرتبطة باألرس التي تعيش تحت خط الفقر وأفراد
املجتمع املضيف العاملني يف التعليم والصحة .تم تجميع هاتني االثنتني من املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة العراقية
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الجدول  .4التأثري النسبي لعوامل املكان والهيكلية الخاصة مبوقع االستضافة بشأن اندماج النازحني

العوامل التي تؤثر عىل األشخاص النازحني ليشعروا

باالنتامء

القبول

الرضا بالحياة

الشعور مبستوى عا ٍ
ل من األمان يف املجتمع املضيف يف املوقع

++++

+++

•

مستوى عا ٍ
ل من التفاعالت القوية فيام بني املجموعة داخل
املجتمع املضيف

++

•

•

نسبة كبرية من أفراد املجتمع املضيف الذين يعيشون يف الحي أو
املدينة ألكرث من  20عاماً

––

–

•

نسبة عالية من املجتمع املضيف لديه ثقة عالية يف الدميقراطية
واملؤسسات

–––

–

•

ارتفاع مستوى األرس تحت خط الفقر

++

++

•

نسبة عالية من غالبية أفراد املجتمع املضيف يبني عدم توفر وظائف

––

–

•

•

•

•

نسبة عالية من أفراد املجتمع املضيف يعملون يف قطاعي
التعليم والصحة العامة

يتم توفري كافة العوامل يف الجدول عىل مستوى املوقع .وتم شمول عوامل الرقابة األخرى يف التحليل ولكن مل يتم اإلبالغ عنه يف الجدول :محافظة املنشأ؛ الجنس؛ والعمر.

•السالمة هي العامل الهيكيل الذي يساهم بشكل كبري يف االندماج،

النواحي يف بغداد هي األضعف من حيث التفاعالت داخل املجتمع

األماكن التي أبلغ فيها عدد كبري من أفراد املجتمع املضيف أنهم

املجتمع املضيف عن تفاعالت قوية فيام بينهم .وتعترب هذه النواحي

إذا تم قياسها عىل كونها تعرب عن مشاعر االنتامء والقبول يف تلك

شعروا باألمان يف مجتمعهم كام هو الحال يف كافة النواحي
األربعة التي تم تقييمها يف محافظة السليامنية حيث مييل النازحني
املقيمني فيها اىل االندماج بشكل اكرث .هذا ال يشكل مفاجأة آخذين
يف االعتبار أن العديد من األشخاص النازحني الذين فروا من املناطق

التي تأثرت تاريخياً بالعنف والسعي إىل األمان هو أحد األسباب الرئيسية
الختيار مكان نزوحهم.

33

من املناطق التي تأصلت فيها جذور املجتمع املضيف حيث أفاد
 %90منهم أنهم عاشوا فيها ألكرث من  20سنة.

•يشري األشخاص النازحني الذين يعيشون يف النواحي ذات مستويات
فقر أعىل وترا جع ثقة املجتمع املضيف يف املؤسسات

والدميقراطية إىل درجة اندماج أعىل من أولئك الذين يعيشون يف
مناطق أكرث ثراء وقوة من الناحية املؤسسية .مبعنى آخر ،يصعب

•يرتبط رأس املال االجتامعي القوي ارتباطا ايجابيا مع حتامالت كبرية

عىل األشخاص النازحني التأقلم مع البيئات املضيفة األكرث استقرارا

يظهر ذلك من خالل التفاعالت داخل املجتمع ،حيث كلام كانت أقوى بني

السياقات األكرث هشاشة قد توفر فرص أفضل لالندماج .قد يرجع

يف االندماج و الذي قد يكون له آثار سلبية عندما يكون قاسيا جدا ً.

أفراد املجتمع املضيف كلام زاد احتامل أن يشعر األشخاص النازحني

باالنتامء إىل املكان .وميكن ربط ذلك بالنتيجة السابقة ،مبعنى أن
الديناميات االجتامعية القوية هي أيضا مهمة ملنع العنف وتشري

إىل دفعة إيجابية نحو االندماج .غري أنه عندما تكون هذه الروابط

االجتامعية جامدة للغاية ،فإنها متيل إىل أن تكون مبثابة حواجز أمام
دمج القادمني الجدد ،يف حني أن العالقات املتساهلة قد تسمح بإدراج

فروقات أكرب بني السكان.

34

•ويتضح ذلك يف انخفاض احتامل الشعور باالنتامء والقبول من قبل
االشخاص النازحني الذين يعيشون يف مجتمع لديه نسبة عالية من

السكان املتواجدين فيه ألكرث من عقدين .يشري ذلك أن املواقع
ذات الحركة السكانية املنخفضة عموما متيل إىل أن تكون منغلقة

بشكل أكرث .ومن بني عينة دراسة املجتمع املضيف ،متيل املواقع
املوجودة يف محافظة بغداد إىل عرض كل هذه السامت السلبية.

 33راشيل ديفز واخرون الوصول إىل حلول دامئة بني النازحني يف العراق
 34املنظمة الدولية للهجرة واالستقصاء االجتامعي ،إعادة صياغة الهشاشة االجتامعية.
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وسجل أدىن معدل يف مركز الكرخ ،حيث أفاد  %56فقط من أفراد
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والتي تعمل بشكل أفضل من الناحية املؤسسية  ،وبالتايل ،فإن
هذا جزئيا إىل حقيقة أن هذه املواقع متيل إىل أن تكون أكرث عابرة

(وترتبط بدرجة أكرب بالهجرة الداخلية بشكل عام) ،مام يسهل الوصول

إىل السكان القادمني حديثا .فعىل سبيل املثال القدرة املؤسسية

الضعيفة قد متكن األشخاص النازحني من استيعاب املجتمع املضيف
بشكل أفضل بأقل قيود وإرشاف  -عىل األقل خالل املرحلة األوىل من

النزوح وعندما تطول فرتة النزوح ،قد تكون التصورات يف مثل هذه
البيئات عرضة للتغيري واملواءمة مع تلك الواردة من املجتمع املضيف.

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

 .3املجتمع املضيف:
االستعداد يف تقبل النازحني
يسعى هذا القسم إىل تحليل االستعداد النسبي للمجتمعات املضيفة يف
ء عىل تصوراتهم بشكل عام والسيام السكان النازحني
تقبل األشخاص النازحني ،بنا ً
املتواجدين يف مواقعهم حاليا ،واألشخاص النازحني الذين يقيمون إىل أجل غري
مسمى ،وفيام إذا كان ينبغي أن تكون لدى األشخاص النازحني الحرية التامة يف
اختيار املكان الذي يقيمون فيه يف حالة النزوح.
بعد اعطاء وصف مفصل أكرث لهذه املؤرشات ،سوف يتعمق التحليل
الالحق يف العوامل التي تعزز (أو تعرقل) قبول املجتمع املضيف

•املجتمع واملكان

•تصور وتشكيل األشخاص النازحني

للنازحني .يتم الحصول عىل فهم التفاعل بني هذه العوامل من خالل

التحليل متعدد املتغريات ،ويتم تجميعها عىل النحو التايل:

•خصائص األرسة

أ .قياس مدى تقبل النازحني
مثل االندماج ،يصعب تحديد مدى التقبل بطريقة مبارشة متاما نظرا ألنه

من خالل استكشاف وجهات نظر سكان املجتمع املضيف بشأن املدة

العنارص الرئيسية للتامسك االجتامعي البناء هو القبول بني املجموعات

كانوا يفضلون أن يقيموا فيها .تم تضمني هذه املؤرشات يف املسح

يعمل عرب املجاالت املادية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية .أحد
عىل التواصل املستمر بني األشخاص .ميكن إجراء ذلك عىل نطاق واسع

النازحني املقيمني يف املوقع
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التي يشعرون فيها بالراحة مع بقاء النازحني يف مواقعهم وفيام اذا
الذي اجري يف املجتمع املضيف لهذه الدراسة عىل النحو املحدد أدناه:

النازحني الباقني يف املوقع اىل أجل غري
مسمى
ُ

النازحني القادرين عىل اختيار املكان
الذي يرغبون العيش فيه يف املوقع

فئة املقارنة

يشعر املستجيب بالسعادة أو عدم
اإلنزعاج من قبل األشخاص النازحني
املوجودين يف املوقع

املستجيب داعم أو غري منزعج من
قبل النازحني الذين بقوا يف املوقع
إىل أجل غري مسمى

يشعر املستجيب أنه يجب أن يكون
لدى األشخاص النازحني الحرية يف
اختيار املكان الذي يرغبون العيش فيه
يف حالة النزوح

الفئة األساسية
(الرئيسية)

يشعر املستجيب بعدم الراحة أو
االستياء من وجود األشخاص النازحني
يف املوقع

يشعر املستجيب باالستياء او يخالف
متاما فكرة بقاء النازحني اىل أجل غري
مسمى يف املوقع

يرى املستجيب أنه من االفضل اذا
يعيش النازحني معا ىف املخيامت.

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

عموما ،عربت أكرث من ناحية تم تحليلها حيث أفاد أكرث من نصف املستجيبني

اإلبالغ عن مستويات أعىل من اإلحباط لوجود األشخاص ذوي اإلعاقة يف

مجتمعاتهم ( ،)%77أو بقاء النازحني إىل أجل غري مسمى ( ،)%64أو اختيار
ن هذه
األشخاص النازحني للمكان الذي يرغبون اإلقامة فيه ( .)%57بيد أَ َ

إىل أجل غري مسمى من النواحي األخرى التي تم تحليلها ،مبا يف ذلك

من املجتمع املضيف عن آراء إيجابية نسبياً بشأن وجود النازحني يف

مواقعهم ،واألرجح أن يكونوا متاما ضد األشخاص النازحني الذين يقيمون
مركز السليامنية .وفيام يتعلق بوجوب أن يقيم األشخاص النازحني يف

املشاعر اإليجابية متيل نسبيا إىل أن تكون محددة جغرافياً حيث كانت

املكان الذي يختارونه أو يف املخيامت ،هناك اختالف كبري بني املجتمعات

الذين يف محافظة السليامنية (انظر الشكل  .)7والسيام املستجيبني يف

بغداد ال يدعمون بشكل كبري وضع النازحني يف املخيامت .هذه االختالفات

املضيفة يف بغداد والسليامنية ،حيث أن األشخاص املوجودين يف

رؤية املستجيبني يف محافظة بغداد لوجود النازحني أفضل من أولئك

الجغرافية يف اإلجابات موضحة يف األقسام التالية.

نواحي بازيان و دوكان وعربت

الشكل  :9توزيع استجابات املجتمع املضيف ملؤرشات القبول

محافظة بغداد

اﻟﻔﺌﺔ

اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺸﺄن

ﻣﺮﺗﺎح ﻣﻨﻬﺎ

٪٢١

ﻏﺮﻴ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ
اﳌﻮﻗﻊ

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ

٪٧

ﻣﺤﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ

٪٣

٪٤

٪٩

٪٤

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ

٪٦

ﻣﺴﺘﺎء ﻣﻨﻬﺎ

٪٤

ﺿﺪﻫﺎ ﻤﺗﺎﻣﺎ

٪٣

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﰲ اﳌﺨﻴﺎﻤت

٪٧
٪٧٥

٪٧٦
٪٤

٪٩٣
٪٧

٪٢

٪١٠
٪٧٣

٪٢
٪٨٥

٪٢٧
٪٠ ٪١٠٠

٪١٥
٪٠ ٪١٠٠

اﳌﺤﻤﻮدﻳﺔ

٪٨١
٪٧

٪٢

٪٩

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺮخ

٪٣

٪٩

٪٠

٪٧١
٪٣

٪٥

٪١٠

٪٠

21

٪٨٢
٪٠

٪٧٧

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺮا ً ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر
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٪٦٨
٪٧

ﻏﺮﻴ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ اﻟﺒﺎﻗﻦﻴ
اﱃ اﺟﻞ ﻏﺮﻴ
ﻣﺴﻤﻰ

٪١٣

٪٦٧

داﻋﻢ ﻟﻬﺎ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻜﺎن اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ

٪١٩

٪٢٢

٪٩٦
٪٣
٪٠ ٪١٠٠

ﺧﺎن ﺿﺎري

٪١٠٠

اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الشكل  :9توزيع استجابات املجتمع املضيف ملؤرشات القبول (واصلت)

محافظة السليامنية

اﻟﻔﺌﺔ

اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺸﺄن

ﻣﺮﺗﺎح ﻣﻨﻬﺎ

٪٢٦

ﻏﺮﻴ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ
اﳌﻮﻗﻊ

٪٤٤

٪٢٣

ﻣﺤﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ
ﻣﺴﺘﺎء ﻣﻨﻬﺎ
ﺿﺪﻫﺎ ﻤﺗﺎﻣﺎ

مالحظة :االرقام ال تتضمن االجابة الخاصة "بدون اجابة"
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٪١٠
٪٣٢

٪٠ ٪١٠٠

٪٣٠
٪٧١

٪٠ ٪١٠٠

ﺑﺎزﻳﺎن

٪٣٦

٪٢٧
٪٦٩

٪٧٠

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

٪١٤

٪١٤

٪٣٠

٪٠

٪٢٥

٪١٠

٪٤١

٪٢٣

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﰲ اﳌﺨﻴﺎﻤت

٪٣٥

٪١٢

٪١١

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺮا ً ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر

٪٧

٪٩

٪٢٢

٪٢٠
٪١٤

٪٣٠

٪١٢

٪١٥

٪٢١

٪٨

٪٣٢

٪٤٤

٪١٧

٪٢٦

٪٢٣

ﻏﺮﻴ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻣﻨﻬﺎ

٪٣٨

٪١٢

٪٧

داﻋﻢ ﻟﻬﺎ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻜﺎن اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ

٪٢٢

٪٤٣

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ

اﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ اﻟﺒﺎﻗﻦﻴ
اﱃ اﺟﻞ ﻏﺮﻴ
ﻣﺴﻤﻰ

٪١٧

٪١٩

٪٧٠

٪٠ ٪١٠٠

دوﻛﺎن

٪١٠٠

ﻋﺮﺑﺖ

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

ب .خصائص األرسة
يركز التحليل هنا عىل استكشاف العوامل الفردية أو العائلية للمستجيبني

والتنوع والدميقراطية ومدى تعامل حلقات العنف السابقة .يوفر هذا

الجنس ،وامللكية املنزلية والوضع والعمل والوضع االقتصادي العام،

يعيشون معهم .يلخص الجدول التايل التأثري النسبي لكل عامل عىل

من املجتمع املضيف املرتبطة بوضعهم الشخيص العام .وتشمل هذه
والتجارب السابقة للعنف ،واآلراء الشخصية املتعلقة بالتهميش واالنتامء

أساسا لفهم من هم أعضاء املجتمع املضيف فيام يتعلق بالنازحني الذين
ء عىل نتائج التحليل متعدد املتغريات.
القبول بنا ً

الجدول  .5التأثري النسبي لخصائص األرسة للمجتمع املضيف عىل تقبل األشخاص النازحني

النازحني يف
املوقع

النازحني الباقني اىل
ا جل غري مسمى

النازحني القادرين عىل
اختيار املكان الذي
يرغبون العيش فيه يف
املوقع

املستيجبة أنثى

––

–

–

ليست صاحب املنزل

––

•

•

عاطلة عن العمل (إما تبحث عن عمل أو ال تبحث)

•

•

•

مصدر دخل األرسة هو العمل بأ جر يومي

•

–

+

الوضع االقتصادي لألرسة هو نفسة االن كام كان قبل عام 2014

+

++

+

يشعر بأنه مهمش اجتامعيا أوسياسيا

•

•

•

–––

•

•

تنتمي اىل جامعة عرقية دينة أكرث من انتامئه للهوية
العراقية

•

––

•

تشري اىل أن التنوع يجعل املجتمع أقوى

•

++

+

ِ
راض عن كيفية التعامل مع تجارب العنف السابقة
غري

–

––

•

ِ
راض عن كيفية التعامل مع تجارب العنف السابقة

•

•

•

شهد الرصاع أو العنف املرتبط بالقمع قبل عام 2003

•

––

•

تشري اىل أن الدميقراطية تجعل املجتمع أقوى

+

•

•

العوامل التي تؤثر عىل املجتمع املضيف ليكون لديه
مشاعر ايجابية بشأن

تشعر بالتهميش من قبل املنظامت غري الحكومية

امل الرقابة األخرى املدرجة يف التحليل ولكن مل يتم اإلبالغ عنها يف الجدول :محافظة اإلقامة والعمر و مستوى التعليم والقدرة عىل التحدث بلغة أجنبية ؛ بعد قضاء وقت
طويل يف العيش يف الخارج (الهجرة غري الخاضعة للرصاع) ؛ بعد أن ولدت يف محافظة مختلفة عن املحافظة الحالية ؛ واالعتقاد بأن التأثري القبيل يرض أكرث مام ينفع املجتمع.

•النساء أقل عرضة لتقبل األشخاص النازحني يف كافة املؤرشات .تشري
البيانات الواردة هنا إىل أن أفراد املجتمع املضيف من اإلناث مييلون

إىل تبني وجهات نظر سلبية أكرث فيام يتعلق باألشخاص النازحني الذين
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يعيشون يف مواقعهم ،واألشخاص النازحني الذين يقيمون إىل أجل

غري مسمى ،واألشخاص النازحني املقيمني خارج املخيامت ،أكرث من

نظرائهم الذكور.

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

•من غري املرجح أن يحمل سكان املجتمع املضيف الذين ال ميلكون

( )%24ومركز الكرخ ( )%21ومركز السليامنية ( - ) %17وكلها مناطق

مواقعهم .عىل الرغم من أن هذا االستنتاج مهم فقط بالنسبة

وبالتايل ،قد ترى املجتمعات املضيفة أن وجود األشخاص النازحني

منازلهم آراء إيجابية فيام يتعلق بالنازحني الذين يعيشون يف

ملؤرش القبول األول ،فإن االتجاه عرب االثنان اآلخران بهامش خطأ

أوسع هو أيضا سلبي (ال يظهر يف الجدول) .بني املجتمع املضيف
يف هذه العينة % 16 ،تقريباً دفع اإليجار الكامل ألماكن إقامتهم.

هذه املعدالت هي األعىل يف مركز املحمودية ( )%26والحسينية

حرضية رئيسية ،باستثناء الحسينية التي تعد أكرب مدينة شبه حرضية.
يزيد املنافسة عىل اإلسكان امليسور التكلفة يف مناطقهم .ومام
يدعم هذا التصور بيانات اإلسكان التي تشري إىل أن املناطق ذات

التدفق العايل لألشخاص النازحني لديها تكاليف إيجار أعىل.
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الشكل  .10مقارنة املجتمع املضيف والنازحني الذين يستأجرون السكن

ﻏﺮﻴ ﻣﺴــﺘﺄ ﺟﺮ

ﻣﺴــﺘﺄ ﺟﺮ

٪١
٪٩

٪٣
٪٥

٪١١

٪١٣

٪٨

٪٣٢

٪٧٩
٪٩١

٪٧٤

٪٧٦

٪٩٠

٪٩٨

٪٨٩

٪٨٧

٪٨٣

٪٩١
٪٩٧

٪٨٨
٪٩٥

٪٩٢
٪٩٢

٪٦٨

٪٢١

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻜﺮخ

٪٢٤

٪١٠

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

ﺧﺎن ﺿﺎري

٪٢٦

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

اﻟﺤﺴــﻴﻨﻴﺔ

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

ا ﳌﺤﻤﻮ د ﻳﺔ

٪١٧

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

٪١٢

٪٩

ﻧﺎزح

ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺴــﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

ﺑﺎ ز ﻳﺎ ن

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ

دوﻛﺎن

٪٨

ﻧﺎزح

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻀﻴﻒ
ﻋﺮ ﺑﺖ

•ترتبط الرفاهية االقتصادية املتصورة بتقبل األشخاص النازحني يف

•التهميش املتصور من ِ
قبل املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة

غري مسمى .مبعنى آخر إن األشخاص الذين يعيشون داخل املجتمع

النازحني الذين يعيشون يف مواقعهم .عرب النواحي يشعر  %44من

كافة املؤرشات ال سيام فيام يتعلق بالنازحني الذين بقوا إىل أجل

املضيف والذين يزدهرون اقتصاديا هم أقل عرضة لرؤية األشخاص
النازحني عىل أنهم تهديدات اقتصادية من أولئك الذين يكافحون.
مييل املستجيبون عرب عينة املجتمع املضيف يف بغداد إىل اإلبالغ
عن تحسن الوضع االقتصادي بشكل أكرب مقارنة بعام  2014باملقارنة

مع عينة املستجيبني من السليامنية التي تشري اىل تدهور الوضع

االقتصادي يف مركز السليامنية .قد تعزى هذه التصورات إىل األزمة

واملجتمع الدويل له تأثري سلبي عىل آراء املجتمع املضيف حول

املستطلعني يف املتوسط أنهم مهمشون اجتامعيا أو سياسيا،

بينام يشعر  %32منهم أنهم مهمشون إىل حد ما .يضع املستجيبون
املسؤولية عن ذلك بشكل أسايس عىل عاتق السلطات املحلية
( )%69والسلطات الوطنية ( )%54؛ غري أن التهميش املتصور من قبل

هذه الجهات الفاعلة ال يؤثر عىل آراء املجتمع املضيف بشأن النازحني

الذين يعيشون بينهم .بل اعترب ( )%24التهميش من جانب املجتمع

املالية األخرية يف إقليم كردستان العراق ،خاصة وأن هذه املنطقة

الدويل عىل أنه نقطة مضيئة يف هذا الصدد .قد ينبع هذا من

عدم االستقرار الذي اليزال سكان السليامنية يشعرون بها عىل الرغم

املساعدات التي هم بحاجة إليها ،وأن شمول املساعدات يلعب

كانت تتمتع برثاء كبري قبل عام  .2014هذه املشاعر تسلط الضوء عىل
من حقيقة وجود املزيد من التدابري املوضوعية للرفاه االقتصادي.

مقارنة مع مصادر الدخل املبلغ عنها قبل  2014ويف الوقت الحايل،
يف جميع مواقع الدراسة ،مل تجد فروقات بني الفرتات الزمنية.

الرأي القائل ال ينبغي أن يكون األشخاص النازحني وحدهم من يتلقى
دورا ً يف القبول ال سيام بوجود املنظامت غري الحكومية والتمثيل

الدويل يف هذه املواقع قبل عام  .2014وهذا النوع من التهميش

يقال إنه األعىل يف حي الحسينية ( )%34واألدىن يف مركز قضاء

السليامنية (.)%3

 35مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،,JIPS UNHCR ،ومكتب إحصاءات السليامنية ،النزوح كتحدي وفرصة :ملحة عن السليامنية الحرضية لالجئني والنازحني واملجتمعات
املضيفة (السليامنية :مفوضية شؤون الالجئني.)2016 ،

24

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

•وجهات النظر االيجابية حول التنوع و إالحساس األكرب بالهوية

•استضافة النازحني يعيد اىل الذاكرة املظامل السابقة املرتبطة

تقبل األشخاص النازحني عىل املدى البعيد .وبدال من ذلك أولئك

يؤثر سلبا عىل االستعداد يف تقبل النازحني عىل املديني القصري

الوطنية بني أفراد املجتمعات املحلية املضيفة يزيد من احتامالت
الذين يشعرون أن التنوع العرقي  -الديني يرض أكرث مام ينفع يف

مجتمعاتهم وأيضا الذين يتمسكون أكرث بوجهات النظر االثنية -
الدينية هم أقل ميالً اىل تصورات ايجابية حول النازحني الذين ال يزالون
يف مواقعهم إىل أجل غري مسمى .هذه املسارات املرتبطة

بأدبيات التامسك االجتامعي عندما يكون االنغالق و التمسك
الشديد بهوية الجامعة ما يجعل االندماج صعبا للغاية بالنسبة

للقادمني الجدد.

36

وضمن هذه العينة ،أبلغ ما بني  % 50و  % 58من

أفراد املجتمع املضيف يف السليامنية بانهم ينتمون متاما اىل

هويتهم العرقية -الدينية .مقارنة بني  %15و  %45شعروا باالنتامء
الكامل للهوية العراقية .كان العكس صحيحا بالنسبة للمستجيبني يف

بغداد الذين حيث أبلغ ما بني ( % 48و  ) %78بشعور أقوى بالهوية
الوطنية مقارنة بني ( %22و  )%44ممن أبلغوا عن انتامئهم للهوية
العرقية الدينية .وعلىى الرغم من ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن غالبية

املشاركني (يف املتوسط  )%63شعروا أن التنوع العرقي  -الديني

يجعل املجتمع أقوى.

باملجتمع املتلقي واملتعلقة بالعنف والنزاع اىل الصدارة ،مام
والطويل .من املستبعد أن يشعر املستجيبون من املجتمع املضيف
الذين عانوا من العنف قبل عام  2003بإيجابية حول بقاء األشخاص

النازحني يف مجتمعاتهم إىل أجل غري مسمى .أفاد املستجيبون
يف السليامنية أنهم تعرضوا ملثل هذا العنف بأعداد أكرب خاصة
يف الثامنينيات والتسعينيات وأوائل األلفية الثانية املرتبطة بحمالت

األنفال واالنتفاضات الكردية والحرب األهلية الكردية .وقد ارتكب الكثري
من هذا العنف من قبل النظام العريب السني السابق يف العراق،

وأن غالبية النازحني يف املحافظة هم من السنة العرب ،قد يكون
السبب يف عدم شعور البعص باالرتياح بخصوص إقامتهم عىل

املدى الطويل .وبالنسبة للمجتمع املضيف يف بغداد فإن تجارب

العنف أكرث حداثة ومستمرة عىل ما يبدو ،وتم اإلبالغ عىل أنها حدثت
من عام  2003إىل .2018

37

اىل حد ما ميكن النظر اىل رصاع داعش

عىل أنه امتداد لالضطرابات التي أثرت عليهم منذ عام  38.2003إن ما

يربط بني املحافظتني  -والنواحي بالنسبة لهذه الدراسة  -هو أن

غالبية املستجيبني الذين ال يشعرون بالرضا عن الطريقة التي متت بها

مخاطبة هذا العنف (إجاميل  .)%64وهي األعىل يف نواحي عربت
( )%74و بازيان ( )%73و دوكان ( )%72وخان ضاري ( .) %72وبالنسبة
للبقية فان ما بني  % 40و  % 63تفيد بعدم الرضا .مثل هذه املشاعر

ال تؤثر سلبا عىل تصورات األشخاص النازحني إىل أجل غري مسمى فقط
ولكن يف املدى القريب أيضا.

ج .املجتمع واملكان
هنا ،يركز التحليل عىل تصورات املستجيبني من املجتمع املضيف حول

والراحة يف التنقل .الهدف هو فهم أفضل لطريقة نظر املجتمعات

بتكوين السكان قبل الرصاع ،وتوافر فرص العمل ،ومستويات عدم

ء عىل
يلخص الجدول التايل التأثري النسبي لكل عامل عىل القبول بنا ً
نتائج التحليل متعدد املتغريات.

املساحة االجتامعية واملادية التي يعيشون فيها ككل فيام يتعلق
املساواة االقتصادية ،ومستويات الخدمة العامة وتقديم املساعدات،

املضيفة إىل مجتمعاتها وتأثري ذلك عىل مستويات تقبل النازحني.

 36مارك و اخرون ,ديناميات املجتمع وهشاشته :إرشاك املجتمعات يف االستجابة للحاالت الهشة (واشنطن العاصمة :البنك الدويل )2013 ،؛ وأندرو نورتون وأرجان دي
هان" ،التامسك االجتامعي :املناقشات النظرية والتطبيق العميل فيام يتعلق بالوظائف" Marc et al ،ورقة املعلومات االساسية الصادرة عن مؤمتر التنمية العاملي
( 2013واشنطن العاصمة :البنك الدويل)2013 ،

 37بعض النواحي داخل بغداد التي تم تحليلها هنا كانت مواقع يف الخطوط األمامية خالل نزاع داعش ،عىل سبيل املثال.
 38كريستوف رويرت" ،امللفات الرسية تكشف عن هيكل الدولة اإلسالمية" ،دير شبيغل 18 ،أبريل .2015
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الجدول  .6التأثري النسبي لتصورات املجتمع املضيف عن املجتمع ومكانه عىل قبول النازحني

النازحني يف
املوقع

النازحني الباقني يف
املوقع اىل اجل غري
مسمى

النازحني الذين
بامكانهم اختيار املكان
الذي يرغبون العيش
فيه

+

•

+

––

––

•

•

•

•

محبط من املستوى الحايل لتوفري الخدمة العامة يف املوقع

––

–

•

محبط من مستويات تقديم املساعدات املقدمة إىل
املجتمع املضيف

––

•

•

ال يشعر بالراحة جدا أثناء التنقل يف املوقع ليال أو نهارا

•

•

•

يقيم يف العاصمة

–

•

•

العوامل التي ميكن أن تؤثر عىل مشاعر املجتمع املضيف
االيجابية بشأن
يشري إىل مجموعات عرقية دينية متعددة تعيش يف
املوقع قبل عام 2014
ال توجد تقارير عن أي وظائف متاحة لألشخاص الذين
ترتاوح أعامرهم بني  16و  40سنة يف املوقع
يتصور وجود مستويات عالية من عدم املساواة
االقتصادية بني العائالت يف املوقع

عوامل الرقابة األخرى املدرجة يف التحليل ولكن مل يتم اإلبالغ عنها يف الجدول :محافظة اإلقامة ؛
الجنس؛ العمر؛ مدة الوقت الذين يعيشون يف الحي الحايل أو املدينة ؛ مستويات االنتامء التي تشعر بها تجاه
موقعك؛ اإلبالغ عن وجود النازحني يف املوقع قبل عام  2014؛ والقدرة عىل االزدهار اقتصاديا.

•يزيد االعرتاف املتزايد بالتنوع العرقي  -الديني يف مواقع االستضافة

السبب يف أن يكون السكان أقل ميال اىل تقبل استمرار تواجد

إيجابية نحو األشخاص النازحني بشكل عام ويف قدرتهم عىل اختيار

باالعتقاد اىل أن تواجد أي وافد جديد يزيد التنافس عىل املوارد

قبل عام  2014من احتامل شعور أفراد املجتمع املضيف مبشاعر

النازحني يف مجتمعاتهم.

مرة أخرى قد يكون هذا ذات صلة

املحدودة .وهذا ما تؤكده بيانات تصورات املجتمع املضيف ؛ ضمن

عد هذه النتيجة مشجعة نظرا
املكان الذي يرغبون اإلقامة فيه .تُ ّ
اىل أن تكوين املجتمع املضيف وتكوين النازحني مييل اىل أن يكون

العينة ففي بغداد أعرب املستجيبني يف الحسينية ( )%64وخان

آرؤهم ( )%41اعرتفت بأن مجموعة واحدة فقط كانت تقيم يف

اإلحباط بسبب تقديم الخدمات .كذلك أفاد سكان هذه املواقع وبنسبة

مختلف .بيد أنه البد من االشارة اىل أن تعدد هذه العينة املستطلعة
مواقعها قبل عام  .2014وكانت هذه النسبة أعىل يف نواحي خان

ضاري ( )%61ومركز املحمودية ( )%51تحديدا ً عن أعىل مستويات

أعىل من بقية العينة أنه مل يتم تقديم الخدمات يف مواقعهم

ضاري ومركز السليامنية وعربت حيث اعرتف نصف املستجيبني تقريبا

بشكل متساوي .مع االشارة إىل أن األسباب الرئيسية لضعف توفري

قبل رصاع داعش.

الكفاءة والفساد وليس بسبب وجود النازحني تحديدا ً .تم اإلبالغ عن

بأن جامعة عرقية  -دينية واحدة فقط عاشت يف أحيائهم وبلداتهم
•املجتمعات املضيفة التي تشعر باإلحباط من املستويات الحالية
يف توفري الخدمات العامة أو املساعدات املقدمة إليهم هم أقل

عرضة لقبول األشخاص النازحني من خالل مؤرشين  -املقيمني يف

مواقعهم والبقاء إىل أجل غري مسمى .وليس من املستغرب أن

يكون الشعور باالحباط العام يف مستويات توفري الخدمات العامة

الخدمات تتعلق بالعوامل الهيكلية املرتبطة باألزمات املالية وعدم
عدم تقديم املساعدات يف سبعة من النواحي الثامنية يف هذه

العينة (مركز السليامنية هو االستثناء) .غري أن فقط املقيمني يف
تلك النواحي يف بغداد هم الذين يشعرون باإلحباط بسبب هذا النقص
وبأعداد كبرية ترتاوح بني (  % 48إىل  % 70باملقارنة مع  %1إىل %14

يف نواحي السليامنية) .قد يكون هذا مرتبطاً بعدم الرضا العام عن

هؤالء املقيمني بسبب تقديم الخدمات بشكل عام.

39

 39عىل الرغم من عدم أهميته ،إال أن هناك اتجاها طفيفا يف التحليل مفاده أن أولئك الذين يشعرون باإلحباط بسبب تقديم املساعدات إىل املجتمع املضيف قد يكونوا

أكرث عرضة لقبول األشخاص النازحني يف االختيار الحر للمكان الذي يرغبون العيش فيه ،بدالً من الرغبة يف اإلقامة يف املخيامت .رمبا يشري هذا إىل أن أفراد املجتمع

املضيف يدركون أن األشخاص النازحني هم يف الغالب من يجلبون املساعدات إىل مواقعهم بشكل عام يف هذا الوقت.
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

الشكل  .11تفصيل تصورات املجتمع املضيف بشأن املساواة يف تقديم الخدمات يف الحي  /املدينة

ﻣﺘﺴﺎوي ﻤﺗﺎﻣﺎ

ﻣﺘﺴﺎوي اﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ

٪٠

اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

٪٥٠

٪٨
٪٥

٪٤١
٪٢٥

٪٢٥

٪٣٦

٪٣٢

٪٣٦

٪٤٠

٪١٠

٪١٣
٪٣٥

دوﻛﺎن

٪٢٠

٪٣١
٪٣٣

٪٥

٪١١

٪٣٠
٪٢٩

٪١٦

٪١٠٠

٪٣٢

٪١٨

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

ﻋﺮﺑﺖ

٪٧٥

٪٤٦

اﳌﺤﻤﻮدﻳﺔ

ﺑﺎزﻳﺎن

ﻏﺮﻴ ﻣﺘﺴﺎوي اﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ

٪٢٥

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺮخ
ﺧﺎن ﺿﺎري

ﻻ إﺟﺎﺑﺔ

ﻏﺮﻴ ﻣﺘﺴﺎوي ﻤﺗﺎﻣﺎ

٪٣٢
٪٣٠

٪٧
٪٧

٪١٢
٪٢٩

٪٢٦
٪٣٧

٪٢١
٪١٦

•إن الرأي القائل بأنه ال توجد فرص عمل متاحة للسكان يف سن العمل

العمل داخل املجتمع املضيف تقلل من استعداده يف تقبل النازحني.

وجود النازحني يف مواقعهم بشكل عام وإىل أجل غري مسمى.

فرص عمل عرب العينة ،مقارنة بالنواحي املجاورة التي سجلت أعىل

يف أي موقع يقلل أيضا من احتامل تقبل أفراد املجتمع املضيف
يتامىش هذا مع النتائج األخرى املقدمة هنا فيام يتعلق باإلسكان
والخدمات والرفاهية االقتصادية .القيود املحتملة يف الحد من فرص

وضمن العينة سجل مركز السليامنية أدىن معدل ( )%7لعدم وجود

نسبة ( %59يف عربت و  %48يف دوكان و  %47يف بازيان).

د .التصورات والتشكيل الخاص بالنازحني
توفر هذه املجموعة األخرية من التحليالت نافذة تحدد فيها العوامل

األشخاص النازحني وقربهم بشكل فردي من النازحني يف الشوارع التي

وكذلك تكوينهم املكاين واستعدادهم لتقبلهم .هنا تأيت العوامل

روابط موجودة مع املجتمع املضيف أم ال .وفيام إذا كانوا يأتون من

املتعلقة بآراء املجتمع املضيف عىل وجه التحديد عن األشخاص النازحني
من ردود املجتمع املضيف عىل األسئلة املتعلقة بوجهات النظر حول

مدى اندماج األشخاص النازحني ومدى التهديد األمني الذي يشكله
األشخاص النازحني واملعدالت النسبية للتهميش فيام بينهم وبني
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يقيمون فيها .يقرتن ذلك بتدابري أكرث موضوعية حول ما إذا كان للنازحني
أماكن املنشأ الحرضية مقابل املناطق الريفية ،واألمناط املكانية لتوزيع

األشخاص النازحني .يلخص الجدول التايل التأثري النسبي لكل عامل عىل

ء عىل نتائج التحليل متعدد املتغريات.
القبول بنا ً

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

جدول  .7التأثري النسبي لتصورات املجتمع املضيف للنازحني وتكوينهم عىل قبول النازحني

العوامل التي ميكن أن تؤثر عىل مشاعر املجتمع
املضيف االيجابية بشأن

النازحني يف
املوقع

النازحني الباقني يف
املوقع اىل اجل غري
مسمى

النازحني الذين
بامكانهم اختيار املكان
الذي يرغبون العيش
فيه

تدابري ذاتية:
يشعر بأن األشخاص النازحني غري مندمجني بشكل جيد

–––

–––

–––

ترى أن وصول النازحني إىل املوقع ميثل تهديد أمني

–––

–––

–––

تشعر أن التهميش أسوأ بالنسبة للمجتمع املضيف منه للنازحني

––

–

•

يشعر أن التهميش أقل بالنسبة للمجتمع املضيف منه للنازحني

•

•

•

جريانه من النازحني

•

•

•

تدابير موضوعية:
عضو يف نفس املجموعة العرقية والدينية مثل غالبية
النازحني يف املوقع

•

•

+

نسبة عالية من األشخاص النازحني الذين لديهم عائلة /
أصدقاء ممتدة يف املوقع

•

•

+++

نسبة عالية من األشخاص النازحني الذين يأتون من أماكن
املنشأ الريفية

•

–

–––

يعيش النازحون يف مناطق معينة بدالً من أن ينترشوا يف
جميع أنحاء املواقع

•

•

––

ارتفاع نسبة النازحني املقيمني خارج املخيم نسبة اىل
املجتمع املضيف يف املوقع

•

•

–––

عوامل الرقابة األخرى املشمولة يف التحليل ولكن مل يتم اإلبالغ عنها يف الجدول :الجنس؛ والعمر.

•املجتمعات املضيفة التي تشعر بأنها أكرث تهميشا من النازحني

•متيل املجتمعات املضيفة التي تشعر بأن األشخاص النازحني غري

النظر عن الفرتة الزمنية .وهذا اىل حد ما هو خالصة لكثري من النتائج

السلبية عرب مؤرشات القبول الثالثة .املستجيبون يف ناحيتي كل

املقيمني يف مواقعهم هم أقل عرضة لتقبل وجودهم بغض
املحددة يف األقسام السابقة .وأن املجتمعات املضيفة التي تشعر

بحالة من عدم االستقرار باوضاعها الخاصة مقارنة مع النازحني متيل

اىل ان تكون لديها آراء سلبية حول النازحني بصورة عامة وعىل
بقائهم عىل املدى الطويل .ومن بني مواقع الدراسة يظهر ذلك

بشكل خاص داخل محافظة السليامنية حيث أفاد  %53من املشاركني
يف دوكان و  %50يف عربت بانهم أكرث تهميشا من النازحني.

مندمجني أو ميثلون تهديد أمني إىل االحتفاظ مبزيد من اآلراء

من بغداد والسليامنية اىل حد كبري ال ينظرون اىل النازحني عىل أنهم

تهديد أمني باستثناء  % 17من املستجيبني عرب املواقع التي ذكرت
ذلك .غري أن هناك اختالفات جغرافية يف مدى تصور املستجيبني

من املجتمع املضيف بخصوص إدماج النازحني الذين يعيشون يف
مواقعهم .وخصوصا يف الوقت الذي شعرت الغالبية العظمى
(بني  %91و  )%96من املستجيبني يف نواحي بغداد أن النازحني كانوا

مندمجني إىل حد ما فقد شعرت نسبة أعىل ( بني  %27يف مركز

السليامنية و  %41يف عربت) من املستجيبني يف نواحي السليامنية
أن النازحني ليسوا مندمجني بشكل جيد أو غري مندمجني عىل االطالق.
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

•وفيام يتعلق بالتوافق إن املجتمعات املضيفة أكرث عرضة لتقبل

فيها .كام أن الفجوة بني الريف والحرض يف بعض الحاالت تحل محل

إذا كانت لديهم عائلة ممتدة أو أصدقاء مقيمني هناك بالفعل

املضيف أو كالهام ينظران إىل طرق معيشتهم وقيمهم الثقافية

فكرة أن يتمكن األشخاص النازحني اختيار املكان الذي يعيشون فيه
و إذا كان النازحون ينتمون إىل نفس املجموعة العرقية  -الدينية

التي ينتمون إليها أو أن أماكنهم األصلية ذات طابع حرضي أو شبه
حرضي مامثل ملوقع االستضافة.

يعد وجود روابط قامئة يف

موقع املضيف و /أو نفس االنتامء العرقي  -الديني من العوامل
املهمة بالنسبة للمجتمعات املضيفة يف استعدادها لتفضيل

امكانية النازحني عىل العيش فيام بينهم .يظهر هذا التقارب
العرقي-الديني بني النازحني وأفراد املجتمع املضيف ضمن هذه

العينة يف املقام األول يف ناحية خان ضاري وناحية الكرخ حيث
الغالبية الساحقة من أفراد املجتمع املضيف ( % 98و  %80عىل
التوايل) هم من العرب السنة 40.بيد أن الهوية والتوافق تتجاوز

االنتامء العرقي – الديني وترتبط ايضا بالطابع املادي والثقايف
لألماكن التي ينتمي إليها النازحني واملجتمعات املضيفة التي دخلوا

فيها .من غري املرجح أن يرغب أفراد املجتمع املضيف يف هذه

العينة ضمن هذا التحليل يف بقاء النازحني الذين هم يف األصل

من املواقع الريفية إىل أجل غري مسمى ويفضلون أن يعيش هؤالء
النازحون يف املخيامت .هذا يعنى بالنظر إىل الطبيعة الحرضية
وشبه الحرضية لكافة النواحي املشاركة يف العينة واملقيمني

التقارب العرقي  -الديني إذا كان األشخاص النازحون أو أفراد املجتمع

عىل أنها مختلفة للغاية عن بعضها البعض.
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•أخريا ً ،تؤثر األمناط املكانية والتشكل الحرضي أيضا عىل قبول األشخاص

النازحني الذين يعيشون يف املناطق املعزولة أو التي لديها نسبة

عالية من النازحني مقارنة ببقية السكان حيث يفضل أفراد املجتمع
املضيف أن يعيش النازحني يف املخيامت .لذا يبدو أن املجتمعات
املضيفة تفضل أن يكون انتشار السكان النازحني بشكل أوسع يف

مواقعهم وكذلك استضافة عدد أقل من النازحني .مييل مركز الكرخ
ومركز السليامنية ،باعتبارهام الكتلتني الحرضيتني الكبريتني يف عينة

هذه الدراسة إىل تجميع من النازحني أكرث يف أحياء أو مناطق

معينة بدال من النواحي األخرى حيث تنترش النازحني بشكل أوسع.

هذا الرتكيز داخل احياء معينة يشبه وجود النازحني يف املخيامت ألنه

يفصل النازحني عن بقية السكان ويقلل من التفاعل  -وهام عامالن
رئيسيان للقبول واالندماج .وفيام يتعلق بكثافة األشخاص النازحني

يوجد يف ناحيتي دوكان وخان ضاري أعىل معدل من النازحني
املوجودين خارج املخيامت نسبة إىل السكان املضيفني ( % 32و

 % 29عىل التوايل كام هو موضح يف الشكل .)11

الشكل  .12كثافة النازحني مقارنة بالسكان املضيفني

ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺴــﻠﻴﺎﻤﻧﯿﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﺑﻐﺪاد

دوﻛﺎن
٪٣٢
٪١
اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

٪٥
ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻜﺮخ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
٪٨
٪٢٩
ﺧﺎن
ﺿﺎري

٪٥
ﻋﺮﺑﺖ

٪١٨
ﺑﺎزﻳﺎن

٪١
اﳌﺤﻤﻮدﻳﺔ

 40من الشائع يف كافة النواحي املشمولة بهذه الدراسة أن الغالبية العظمى من النازحني هم من العرب السنة.
 41انظر ،عىل سبيل املثال ،املنظمة الدولية للهجرة واالستقصاء االجتامعي ،إعادة صياغة الهشاشة االجتامعية ؛ و  DRCواالستقصاء االجتامعي ،الديناميات االجتامعية
لربمجة اإلنعاش املبكر :تكريت والعلوم ( :DRCتكريت .)2017 ،ضمن هذه الدراسات النوعية ،أبلغت املجتمعات العربية السنية املضيفة يف املناطق الحرضية (مركز كركوك

ومركز تكريت) واملناطق املحيطة باملدن (العلم) عن مخاوفها من األشخاص النازحني الذين يعيشون حاليا يف أحيائهم وبلداتهم عىل الرغم من مشاركتهم العرقية

والدينية ،ويف العديد من الحاالت االنتامء القبيل .تتعلق شكاواهم الخاصة بسلوك ومواقف األشخاص النازحني والتي تعادلها مع املجتمعات الريفية واملجتمعات األكرث
قبليّة ومحافظة.
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أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

 .4املناقشة والتوصيات
أ .االستنتاج
التحليل الوارد يعمل عىل استكشاف مشاعر األشخاص النازحني بشأن

كام أن التظلامت السابقة حول العنف والرصاع ،والرواية املشرتكة بني

االتجاهات ذات الصلة املوجودة يف كلتا املجموعتني من السكان .ركزت

لالهتامم بشكل خاص ضمن هذه العينة من سكان املجتمع املضيف

االندماج ومشاعر قبول املجتمع املضيف وتسليط الضوء عىل عدد من
هذه الدراسة عىل محافظتي بغداد والسليامنية .غري أن النتائج قابلة
للتعميم مبا يتجاوز الديناميات املحلية ألن التحليل يتحكم يف عوامل

محلية محددة .لذلك ميكن لهذه االتجاهات أن تفيد االسرتاتيجيات

املتعلقة باالندماج املحيل كحل دائم للنزوح عرب املواقع يف العراق.

وفيام يتعلق باألشخاص النازحني ،تظهر الدراسة أن وضعهم االقتصادي

هو عامل رئييس يف رشح مشاعرهم املبلغ عنها (أو عدم وجودها)
من االندماج .وهذا يشمل االستمرار يف االدخار ،وانخفاض مستويات

أن نسبة كبرية نسبياً قد عانت إما من نزوح سابق أو عنف مرتبط بالرصاع.

تلك املجتمعات املضيفة التي شهدت العنف والنزوح قبل عام 2003
من غري املرجح أن ال تتقبل وجود النازحني أكرث من اولئك الذين عانوا
من هذه التجارب بعد عام  .2003وأخريا من حيث االمناط املكانية إن

فصل النازحني خارج املخيامت عن مناطق أو أحياء معينة داخل مواقع
االستضافة يقلل من احتاملية قبول السكان لهم كام تفعل نسبة عالية

من النازحني بالنسبة اىل املجتمع املضيف.

الديون ،واألمن املايل النسبي (عىل سبيل املثال ،الحصول عىل وظيفة

ما تربزه هذه النتائج هو أن االندماج والقبول هام بالفعل طريق ذو

يشعر األشخاص النازحني باألمان واإلبالغ عن صحة نفسية جيدة .عالوة

ليس من مسؤولية املواطنني وحدهم ويف سياق العراق يبدو أن

حكومية) .هناك اتجاه متوقع آخر تم اكتشافه وهو االندماج العايل عندما
عىل ذلك فإن رأس املال االجتامعي والتامسك هام عامالن حاسامن

اتجاهني بحاجة اىل تأقلم النازحني والذين يستضيفونهم .غري أن هذا

الناس من كال الجانبني يبذلون كل ما بوسعهم .ما نحتاجه لتعزيز االندماج

ومعقدان .وال سيام عىل املستوى الفردي ،تزيد مشاعر األشخاص

بسالسة أكرث وتقبل التمديد هو تدخالت السلطات الحكومية واملجتمع

الثقايف مع املجتمع املضيف من احتامل اندماجهم .يف الوقت نفسه،

طال امدها التي تؤثر عىل املجتمعات املحلية التي تنتمي اليها كلتا

النازحني من الثقة يف السكان والجهات الفاعلة املحلية وخاصة االنسجام
وكذلك إن األداء االجتامعي للمجتمع املضيف مهم عموماً .تلك املواقع
ذات اإلحساس القوي بالتامسك تجعل من الصعب عىل األشخاص النازحني
االندماج ؛ غري أن وجود متاسك ضعيف جدا ً يعيق االندماج .ومن املثري

لالهتامم ،أن بعضجوانب الهشاشة املحلية تساعد يف تعزيز االندماج بني

األشخاص النازحني .ويعترب ذلك صحيحا بشكل خاص يف األماكن املحرومة

اقتصاديا والتي لديها مؤسسات أضعف .أفاد األشخاص النازحني يف هذه

املواقع عن شعور أكرب باالنتامء والقبول .يف السياقات التي يكون فيها

كل فرد محروم بنفس القدر قد يشارك الوافدون الجدد واملقيمون
عىل حد سواء يف رواية مشرتكة بدالً من رواية منافسة ،يف حني أن

املؤسسات األضعف متكن األشخاص النازحني من "أن يالحظوا" ويختلطوا.
بالنسبة للمجتمعات املضيفة ،فإن معظم املؤرشات املتعلقة بالتنمية
االقتصادية لألرس املعيشية واملحلية تهم قبول النازحني .هذا يعرب عن
نفسه عرب املجاالت االقتصادية املختلفة والظروف املعيشية .فأعضاء

املجتمع املضيف الذين يستأجرون ،عىل سبيل املثال ،أقل ميالً لقبول

األشخاص النازحني .يرتجم هذا اإلحساس باملنافسة أيضا فيام يتعلق بتقديم
الخدمات ،خاص ً
ة عندما تشعر املجتمعات املضيفة باإلحباط من مستوى

تقديم الخدمات وتشعر بأنها غري متكافئة .عالوة عىل ذلك عندما ترى
املجتمعات املضيفة أنها مهمشة أكرث من األشخاص النازحني (أي أنهم ال

يشاركون يف رسد مشرتك حول (أي أنهم ال يشاركون يف رسد مشرتك عن

الحرمان) ،فإنهم أقل عرضة لقبول األشخاص النازحني .هذا التهميش يبدو
مرتبطاً بشكل خاص بتوفري املساعدات الدولية أو عدم توفريها للمجتمعات

املضيفة .عىل املستوى االجتامعي ،تساعد الروايات املشرتكة بني

املجتمعات املضيفة والنازحني يف تعزيز القبول .تتضمن أوجه التوافق

هذه للمجتمع املضيف مشاركة القرابة والهوية مع املوقع املضيف

باإلضافة إىل القيم الثقافية املامثلة (عىل سبيل املثال ،االنقسامات
الريفية مقابل الحرضية بغض النظر عن الهوية العرقية والدينية).
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الدويل التي تسعى اىل مخاطبة عدم املساواة واملظامل التي

املجموعتني .وال سيام يف األماكن التي يتواجد فيها األشخاص الذين

نزحوا لفرتة طويلة وهذا يعني االنتقال من النهج االنسانية قصرية األجل

اىل االعتبارات طويلة االجل للتنمية والحكم والعدالة.

أسباب البقاء يف النزوح (الجزء  :)2مقومات دمج النازحني ضمن املجتمعات املضيفة يف العراق

ب .التوصيات
•تحتاج التدخالت يف املواقع التي تستضيف األشخاص الذين ما زالوا

•يبدو أن إحدى العقبات املتبقية أمام االندماج والقبول والروايات

املحيل املضيف يف الصورة مع مراعاة احتياجاته ايضاً .وميكن أن

من النازحني وتجارب املجتمعات املضيفة فيام يتعلق بالعنف والنزوح.

يف حالة نزوح لفرتة طويلة إىل أن تكون أكرث وضوحا وأن تضع املجتمع

يعني ذلك اعطاء أولوية أكرب لتدخالت النهج املتعمقة عىل أساس

املنطقة وضامن توسيع الخدمات أو تحسينها خصوصا يف املناطق

التي تعاين من نقص الخدمات تاريخياً .وكذلك يعني البدء يف النظر
اىل األشخاص النازحني واملجتمعات املضيفة باعتبارهم مجتمع واحد

يف مجال السياسة والربامج.

•يف املناطق التي توجد فيها تباينات اجتامعية اقتصادية وفرص
شحيحة ،تفتح التدخالت التي تدعم خلق سبل كسب العيش وتعزيز

قدرة الحكومة الباب أمام املساواة واإلدماج والتي بدورها ميكن أن
تخلق نافذة لالندماج والقبول .ال تزال العوامل االجتامعية واالقتصادية

الحقيقية واملتصورة واحدة من أكرب العوامل املحددة لالندماج وعىل

الرغم من وضوحها ،يجب االهتامم بها وابتكارها .هذا ال يعني فقط
تلبية االحتياجات العاجلة أو خلق تأثري قصري األجل ،بل يعني معالجة

املزيد من املخاوف الهيكلية ملخاطبة الفقر الحرضي الشامل .عىل

سبيل املثال ،ميكن معالجة النضال من أجل اإلسكان من خالل نوع من
الربامج النقدية مقابل اإليجار التي تستهدف النازحني ،وهو رقعة قد

تسبب املزيد من التوتر يف املجتمع املضيف ،أو ميكن معالجتها من
جذورها بشكل كيل ،من خالل دعم سياسات اإلسكان بأسعار معقولة.

•املفارقة الحرجة هنا تتعلق باالنسجام .وهذا يعني أن األشخاص
النازحني يشعرون بشكل واسع أنهم منسجمني ثقافياً مع
مجتمعاتهم املضيفة يف حني أن سكان املجتمع املضيف أنفسهم

لديهم معايري أكرث قسوة ومحددة ملا يبدو عليه االنسجام

بالنسبة لهم .سد هذه الفجوة من خالل السياسات والربامج أمر
بالغ األهمية وينبغي التأكيد عىل التدخالت املوجهة خصيصا نحو
التامسك االجتامعي وإيجاد قصص مشرتكة .ويتضمن ذلك الربامج

عىل املستوى املحيل وكذلك السياسات املوجهة نحو التامسك
واإلدماج .و يتطلب ذلك املساعدة يف تأكيد التواصل املستمر
واملنطقي بني األشخاص النازحني واملقيمني يف املجتمع املضيف

والسامح لكل منهام بتوسيع شعور االنتامء للهوية واملجتمع دون

االضطرار إىل التخيل عن الجوانب األساسية املتعلقة مبن يكونوا.
ميكن أن يشمل هذا انشاء املزيد من األماكن العامة املتعددة

االستخدامات للمشاركة وتقاسم املعلومات الرسدية ورفع القيود
عن األماكن التي يستطيع النازحني العيش فيها أو تشجيع املزيد
من االنتشار للتقليل من تركيز املجموعات املوجودة يف مناطق أو

أحياء معينة يف موقع ما والحصول عىل الدعم اللغوي عند اللزوم.
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املشرتكة هي االفتقار إىل العدالة أو عىل األقل اعرتاف رسمي بكل

وهو أمر بالغ األهمية ألن املجتمعات املضيفة التي ال تشعر بالرضا عن

طريقة التعامل مع العنف املرتبط بالنزاع يف املايض متيل إىل عدم
قبول النازحني .العمليات الرامية اىل تحقيق املساءلة والتعويض عن

انتهاكات هذا النزاع األخري ينبغي أال تتغاىض عن املشاكل العميقة
التي أدت اليه بالدرجة األوىل .والتي مل تُحسم بعد بالنسبة للكثريين
ميكن أن تؤدي يف كثري من األحيان القاء اللوم بشكل.

ويتطلب ذلك تحول يف طريقة التفكري التي تضع النزوح داخل سلسلة

الديناميات الحرضية واملجتمعية بدالً من االنفصال عنها .وهذا يعني أن
املامرسة العملية هو تركيز التدخالت عىل تحقيق الحقوق والقضاء عىل
التمييز وتخفيف حدة الفقر لكافة األشخاص الذين يعيشون يف املجتمع

بغض النظر عن موعد وصولهم.

املنظمــة الدولية للهجرة
وكالة الهجرة التابعة لألمم املتحدة  -بعثة العراق
املكتب الرئييس يف بغداد
مجمع يونامي (ديوان )2
املنطقــة الدولية ،بغداد ،العراق

+3908 3105 2600
iraq.iom.int
iomiraq@iom.int

@IOMIraq

املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العراق – 2019
ال يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء من هــذا املنشــور أو تخزينه يف نظام اســرجاع أو نقله بأي شــكل أو بأي وســيلة
إلكرتونيــة أو تقنــي أو تصويــر أو تســجيل أو غــر ذلــك دون الحصــول عــى إذن كتايب مســبق من النارش

