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قسم االجتامع /كلية اآلداب  /جامعة بغداد

أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم

ملخ�ص بحث
-1هدف البحث :يسعى البحث إىل كشف واقع النازحني واملهجرين واآلثار االجتامعية والرتبوية وسبل

معاجلتها ورضورهتا املستقبلية.

-2موضوع وأمهية البحث:

يواجه النازحون يف الداخل ظروف مضطربة ويعيشون يف أوضاع نفسية معقدة ،تستدعي بحوث علمية معمقة

لكشف الواقع الفعيل هلم،

ال شك أن اثأر النزوح ال تقف عند اوضاع النازحني احلالية ،إنام األمر يتعدى إىل مسالة أكثر تعقيدا ،تتعلق

بمستقبل النازحني حتت األزمة املالية التي تتعرض هلا البالد يف املرحلة احلالية ،وكيفية إعادة األعامر وبالتايل إعادة
التكيف النفيس واالجتامعي يف املناطق األصلية بعد العودة.

تعد أزمة النازحني من التحديات التي تواجه املجتمع العراقي بعد تعرضه هلجمة رشسة من داعش وما ترتب

عليها من نتائج خطرية عىل مستوى املجتمع ككل،ما جيعل فهم ظروفهم حاجة ملحة يتطلبها القائمني عىل األمر
هبدف الرشوع باخلطط الالزمة لفهم معاناهتم وتشخيص مشكالهتم األرسية والتعليمة واالقتصادية والصحية.

أن تشخيص واقع النازحني من األولويات األساسية التي تقود إىل عالجها يف مدياهتا القريبة والبعيدة عىل الفرد

واألرسة واملجتمع والتنمية اإلنسانية هلذا يسعى البحث لدراسة املوضوع بطريقة منهجية ،من اجل التوصل إىل نتائج

موضوعية وبيان الوسائل الناجحة ملعاجلة أوضاعهم وتقديم املقرتحات العلمية الالزمة كرضورة مستقبلية إلعادة

تكيفهم االجتامعي والثقايف يف أماكنهم األصلية.

-3منهج البحث :سيتم توظيف املنهج التحلييل يف تفسري الظاهرة برؤية ناقدة وتفكيكها بغية معرفة وفهم

تداعياهتا اخلطرة عىل النسيج االجتامعي يف املناطق املنكوبة وعىل مستوى املجتمع عامة ،كرضورة مستقبلية،
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Abstract

:ملخص باللغة االنكليزية

1-Objective of the research: The research seeks to uncover the reality of the
displaced and the displaced and the social and educational impacts and ways of
addressing them and their future necessity.
2- The subject and importance of research
Internally displaced persons face turbulent conditions and live in complex psychological situations that require in-depth scientific research to uncover their actual reality
There is no doubt that the exodus does not stop at the current situation of the
displaced. It goes beyond a more complex question, regarding the future of the displaced under the current financial crisis, how to rebuild and thus the psychological
and social adjustment in the areas of origin after return
The crisis of the displaced is one of the challenges faced by the Iraqi society
after it has been subjected to a fierce attack from the oppressor and the consequent
dangerous consequences at the level of society as a whole, which makes understanding of their circumstances an urgent need required by those responsible to
initiate the necessary plans to understand their suffering and diagnose their family
problems.
The objective of the study is to study the subject in a systematic manner, in
order to reach objective results and to identify the effective means to address their
situation and to present the necessary scientific proposals as a necessary future for
their social and cultural adjustment. In their places of origin.
3-Method of research: The analytical method will be used to interpret the phenomenon with a critical vision and dismantle it in order to know and understand its
dangerous repercussions on the social fabric in the affected areas and at the community level in general.,
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أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم

املقدمة
شغلت أزمة النازحني العراقيني يف املرحلة

احلالية األوساط العلمية والشعبية والرسمية ،ملا
متثله من حتدي خطري عىل النسيج االجتامعي،وتزداد

خطورة ذلك مع تفاقم مشكالت النازحني كل يوم

جديد،ولعل ابرز اآلثار التي يمكن أن يرتكها عىل
النسيج االجتامعي عىل مستويني :األول عىل املستوى

املحيل ملجتمع النازحني وهم متواجدين خارج
مناطقهم ،وهو ما يمكن أن نسميه اآلثار املبارشة عىل
منظومة القيم والعادات االجتامعية والتقاليد ،وخلخلة

العالقات االجتامعية داخل األرسة ويف أطار العالقات
القرابية ،فهوالء قد تركوا مناطقهم مرغمني وعاشوا

مع ظروف جديدة ونمط معييش خمتلف عىل ما اعتادوا

عليه يف جمتمعاهتم،كام شكل ذلك ظروف جديدة
يف التدبري والتخطيط عىل مستوى تلبية احلاجات

األساسية لألرسة من جهة وشكل أيضا ظروفا جديدة

بالنسبة لتعليم أبنائهم وما يعانيه هؤالء من مشكالت
التكيف النفيس واالجتامعي مع األجواء اجلديدة ،أما

املستوى الثاين هو ما يمكن أن نسميه باآلثار االجتامعية
عىل نطاق وحدة النسيج االجتامعي العراقي ،فشعور
النازحني بان احلكومة املركزية واحلكومات املحلية

غري قادرة بشكل فعال عىل معاجلة مشكالهتم وتوفري
مستلزمات احلياة اإلنسانية بحدها املعقول ،وعدم

وجود جهود جمتمعية من قبل املجتمع العام يف مساندة

النازحني بشكل يريض توقعاهتم قد كون نوعا من

الشعور بأهنم وحدهم يف امليدان ،وعىل الرغم من
اجلهود التي بذلت يف استقبال النازحني يف إقليم

كردستان واستقبال بعض األرس النازحة من املناطق
الغربية من قبل أهايل بعض حمافظات الفرات األوسط
وجنويب العراق ،فان اآلثار االجتامعية والنفسية ما

زالت تتفاعل وتولد شعورا بعدم الرضا عىل إجراءات
الدولة واحلكومات املحلية يف هذه املحافظات ومن

جهود األمم املتحدة ،ألسباب تتعلق بحجم الظاهرة
الكبري ونقص اإلمكانيات الالزمة إلسعاف ظروف
وأوضاع النازحني،ما جيعل اثأر النزوح عىل وحدة
النسيج االجتامعي العراقي واردا،ال سيام مع عدم
وجود الرضا عن تلك اجلهود،واخلوف هنا من حماولة

البعض من مترير بعض السياسات التقسيميه والدعوة

إىل اإلقليم حتت تنامي شعور اإلمهال لدى النازحني.

وقد تألف البحث من شقني رئيسني ،أوهلام كشف
اآلثار النامجة عن النزوح عىل الفرد واألرس النازحة ،إما

الشق الثاين متثل بتقديم إسرتاتيجية ملعاجلة تلك اآلثار،

ويتكون هذين الشقني من ثامنية حماور رئيسية ،وكام ييل:

 -1التصور النظري العام للبحث واملفاهيم األساسية
 -2إحصائيات النزوح يف العراق.

 -3اآلثار الثقافية واالجتامعية والنفسية للنزوح عىل
األرسة واملجتمع

 -4اآلثار االقتصادية للنزوح عىل األرسة واملجتمع

 -5اآلثار التعليمية الصحية للنزوح عىل األرسة
واملجتمع.

 -6سادسا :إسرتاتيجية عالج مشكالت النازحني يف
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املرحلة احلالية:

-7الرسالة املوجه والوسائل املقرتحة للعالج:
 -8ثامنا :أهم النتائج والتوصيات

النفسية فحدث وال حرج ،فهناك صعوبة كبرية يف
التكيف النفيس واالجتامعي مع البيئية اجلديدة

أوال :التصور النظري العام للبحث واملفاهيم

التي اضطرت يف التواجد فيها،فضال اثأر األزمات

أ-مشكلة البحث :

وفقداهنا ملمتلكاهتا األساسية،وتدمري مناطقها والقلق

األساسية

تعد اليوم أزمة النازحني من اكرب التحديات

التي تواجه اإلنسان العراقي ،والسيام يف مناطق
النزاع،والشك أن أكثر املترضرين هم العنارص أو

احللقات الضعيفة يف املجتمع وهم األطفال واملرأة
وكبار السن،وقد تركت ظاهرة النزوح اثأرا ثقافية

واجتامعية واقتصادية ونفسية بالغة اخلطورة،إذ
واجهت األرسة النازحة أزمة حقيقية يف ثقافتها

وقيمها االجتامعية،و ختالال واضحا يف عالقاهتا
القرابية واالجتامعية ،وقد اضطرت لإلقامة يف مناطق
عىل غري ما اعتاد عليه يف حياهتا السالفة ،كام أخذت

تعاين من صعوبات اجتامعية كبرية ،والسيام يف جمال
الصحة واشتداد معاناة أصحاب اإلمراض املزمنة

،وما تتعرض له الطفولة من نقص حاد يف الرعاية
الصحية واالجتامعية ،فضال عن تدهور احلالة
التعليمة ألبنائها،وما يتصل باجلانب االقتصادي فهي

تعاين معاناة شديدة يف توفري احلد األدنى من أسباب
العيش ،والسيام األرس ذات الدخل املحدود واألرس

الفقرية ما اضطرها إىل السكن يف مناطق تفتقر إىل
ابسط احلقوق اآلدمية،ناهيك عن تلك األرس التي

تسكن يف خميامت بدائية تفتقر إىل احلد األدنى من
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اخلدمات سواء يف فصل الصيف أم الشتاء،أما اآلثار

االقتصادية واالجتامعية اإلحساس بالظلم والغربة
من املستقبل وفقدان مصاحلها احليوية ،كل ذلك ترك

اثأرا نفسية بالغة التعقيد عىل الفرد واألرسة واملجتمع.
ب-أمهية البحث:

مع تزايد املخاطر املحدقة باألرسة النازحة

وعدم وجود معاجلة حقيقية ألوضاعها املرتدية تأيت

أمهية البحث للمسامهة املتواضعة يف كشف اآلثار
االجتامعية والصحية واالقتصادية والثقافية ،وبيان

خماطرها عىل اإلنسان النازح سواء يف ظروفه احلالية

أو املستقبلية،وهو ما تزاد بشأنه أمهية إجراء البحوث
وعقد حلقات نقاش علمية للخروج بمجموعة من

التوصيات اإلجرائية ووضعها أمام اجلهات املسؤولة

سواء املحلية أو الدولية ،من خالل تبلور جهود علمية
عىل نطاق مراكز األبحاث واجلامعات ،وتوظيف
االختصاصات العلمية ذات الشأن باإلنسان وحقوقه

يف إسعاف ذلك.

ج -هدف البحث :

الوقوف عىل اآلثار الثقافية والتعليمية والصحية

لألرس النازحة يف املناطق البالد الساخنة .وهذا اهلدف
يتفق مع هدف عام تسعى إليه العلوم االجتامعية

والسيام علم االجتامع للوقوف عىل الواقع االجتامعي

أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
العام الذي تعيشه األرس النازحة يف ظروفها احلالية من

هجرات داخلية وخارجية(فردية ،مجاعية ،قرسية،

،خريطة طريق تقوم عىل أساسها املعاجلة امليدانية أو

ومؤقتة،ولكل نوع من تلك األنواع تعريف خاص

اجل بناء تصور نظري عام عن الظاهرة يكون بمثابة

التعامل مع الظاهرة عىل وفق خطة واقعية تؤدي
وظيفتها الالزمة يف مساعدة النازحني للخروج من

أزمتهم اخلطرية.

دينية ،اقتصادية) وهجرات معاكسة وهجرات دائمة

هبا،ويصعب يف كثري من احلاالت الفصل بينها ،كام

هو احلال بني اهلجرة واهلجرة العائدة()2أما اهلجرة
يف اللغة ضد الوصل ،وهي اخلروج من ارض إىل

-2املفاهيم األساسية:

ارض،وأصل املهاجرة عند العرب :خروج البدوي

الشك أن التفريق بني املصطلحني مسألة

ارض املغادرة أو الوصول ،معنوية ال طبيعية فيقال

النزوح واهلجرة:

رضوري لفهم الظاهرة احلالية.

أ -فالنزوح يعرف عىل انه((ترك الشخص

منطقته ليستقر يف مكان آخر .وهو ذات اهلجرة ولكن
من منظور بلد املنشأ .وتسمى حركة اإلنسان قبل
إقامة احلدود السياسية أو داخل دولة واحدة،

من باديته إىل املدن ،إال أن املعنى يتسع الن يكون

هجرت اليشء هجرا إذا تركته واغفلته)3( .
ثانيا:إحصائيات النزوح يف العراق.

مل تكن حركة النزوح يف سنة  2018األوىل

خالل اخلمسة عرش املاضية ،إنام كانت حركة النزوح

الواسعة بعد سنة  2006ابان ما يطلق علية باالقتتال

-النزوح . -وهناك العديد من األسباب التي قد

الطائفي عىل اثر تفجري األماميني يف سامراء ،والسيام

أو ألسباب شخصية (( ( )1إال أن النزوح أيضا يعني

داخل العراق ال تقل خطورة عن مشكلة املهاجرين

تؤدى للنزوح .بعضها أسباب سياسية أو اقتصادية،
ترك اإلفراد واألهايل جمربين مناطقهم جراء رصاع

مسلح أو تعرض مناطقهم إىل حروب جيعل استمرار
احلياة فيها امرأ حمفوف باملخاطر الكثرية ،ما جيعلهم

يفرون بأرواحهم إىل مناطق أكثر أمنا ،وهو ما حصل

يف غرب العراق بعد تعرض مناطقهم إىل عمليات

قتالية واسعة النطاق ما جعلهم ينزحون من ديارهم.

يف العاصمة بغداد ،وعلية فان مشكلة النازحني
إىل خارجه ،وان اختلفت يف بعض درجاهتا .إال أهنا
من حيث كوهنا إشكالية فان آثارها وتداعياهتا عىل

اإلنسان واملجتمع تكاد أن تكون متقاربة ،وحيث
إذا ما اشتد العنف الطائفي نزح هؤالء جمربين داخل
املدينة الواحدة كام حصل بني مناطق بغداد والتي

تشري اإلحصائيات الصادرة من وزارة املهجرين

ب  -مفهوم اهلجرة فانه مفهوم واسع وفيه إبعاد

واملهاجرين العراقية ،دائرة املعلومات ،اإلصدار

،سياسية،فضال عن وجود مستويات عدة فيها من

من بغداد واىل بغداد واملحافظات بلغ ()112681

خمتلفة من ثقافية ،تارخيية،اجتامعية،نفسية ،اقتصادية

اخلامس عن ( )15حمافظة إىل أن عدد الغوائل النازحة
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إلف عائلة منها ( )45117إلف عائلة نزحت بني

جدول ()2

عائلة نزحت من بغداد إىل املحافظات ،وألجل

النازحني إىل ( )15حمافظة

مناطق بغداد املختلفة ،والباقي بلغ ( )67564إلف
الوقوف عىل حركة النزوح من بغداد إىل املحافظات،
ومعرفة العدد الكيل للعوائل النازحة إىل ( )15حمافظة

نورد بيانات اجلدولني ( )1و ( )2عىل التوايل ومها من

عمل الباحث باالستناد إىل إحصائيات وزارة اهلجرة

واملهجرين العراقية.)4(.

يوضح عدد العوائل النازحة
املحافظة
النجف
بابل

واسط

كربالء

املوصل

العدد

8401

%12

5707

صالح الدين

5495

ذي قار

4475

ميسان
دياىل

االنبار

4613
4092
2862

الديوانية

2851

كركوك

1971

املجموع

67564

البرصة
املثنى

%

8623

6004

2519
1458

دياىل

12796

59346

بغداد

املوصل

12118

%7

بابل

10701

واسط

%13
%9
%8
%8
%7
%7
%6
%4
%4

11257

النجف

10400

صالح الدين

7907

ذي قار

6140

كركوك

%13

8493

املحافظة

العدد

%

%36

كربالء

جدول ()1

من بغداد إىل املحافظات

يوضح عدد العدد الكيل للعوائل

ميسان

8826
6614
5732

البرصة

5098

الديوانية

3484

املجموع

167013

االنبار
املثنى

4257
2336

%8
%7
%6
%6
%5
%5
%4
%4
%3
%3
%3
%2
%1

%100

إال أن املشكلة األكثر خطورة هو ما حدث عام

 2014واهنيار الوضع األمني يف حمافظات االنبار
ونينوى ودياىل وصالح الدين بعد اجتياح داعش املنطقة

ما أدى إىل حركة نزوح واسعة من تلك املحافظات

%4

وغريها من املناطق ،وقد حددت مصفوفة النزوح

%100

تم نرشها هذا األسبوع عن وجود3.171.606 :

%3
%2

التابعة لبعثة العراق للمنظمة الدولية للهجرة والتي

نازح داخيل عراقي ( 528.601عائلة) منذ كانون
الثاين  2014لغاية  30من متوز .2015وحسب
املعلومات املتوفرة ومنهجية مصفوفة تتبع النزوح،
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أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
نقح الفريق القطري اإلنساين لألمم املتحدة األرقام

صناديق تربيد املياه و مراوح قابلة إلعادة الشحن

داخيل تقريبا  %87من النازحني هم أصال من ثالث

خفيفة وحرصان بالستيكية باإلضافة إىل غريها من

املحددة لالستجابة اإلنسانية إىل  3.2مليون نازح
حمافظات :االنبار ( %40أو  1.281.276فرد) نينوى

( %33او )1.034.358وصالح الدين ( %14أو
 .)429.744خالل األسبوعني األخريين من متوز،
املحافظات التي شهدت اعىل زيادة للنازحني كانت

االنبار ( 31.896فرد) وكركوك ( 71.958فرد .

ومناشف وافرشه وصابون وفرش أسنان وبطانيات
املواد التي حتتاجها العوائل بشدة.

رئيس بعثة العراق للمنظمة الدولية للهجرة

توماس لوثر فايس قال ،النازحون يف العراق هم أكثر
هشاشة يف حرارة الصيف احلادة ،واملنظمة الدولية
للهجرة تعمل وبالتعاون مع الفريق القطري اإلنساين

املحافظات التي تستضيف اكرب عدد من النازحني

لألمم املتحدة والرشكاء اإلنسانيني والسلطات

( )538.632ودهوك  )426.054( %13وكركوك

والرعاية الصحية والدعم النفيس واالجتامعي .هناك

من االنبار  584.368( %18فرد) وبغداد %17
 )399.660( %13وابريل )285.264( %9
باإلضافة إىل نينوى )197.844( %6

احلكومية لتوفري حزم مواد غري غذائية ومأوى
احلاجة لتمويل إضايف لغرض توفري نطاق املساعدات

اإلنسانية املنقذة للحياة املطلوبة لدعم ماليني من

مصفوفة تتبع النزوح هي أداة ملعاجلة املعلومات

العراقيني املتأثرين باألزمة )5( .وآخر إحصائية يف

الداخليني يف إرجاء العراق .السكان النازحون يتم

حمافظات ،نرشها موقع بغداد،تظهر نسبة النزوح فيه

والتي جتمع املعلومات حسب احلالة واملوقع للنازحني
التعرف عليهم خالل عملية مجع وتثبيت والتحقق
من املعلومات .املنظمة الدولية للهجرة تنسق مع

عام  ،2018حسب وثيقة جلنة املهجرين النيابية لسبع
( )%42فيها ،وكام هو يف بيانات اجلدول التايل:

السلطات الفدرالية واإلقليمية واملحلية للتوصل

إىل تفهم متبادل ودقيق للنزوح يف مجيع إرجاء
العراق .وكاستجابة للنزوح احلديث وبالتعاون

مع قسم احلامية املدنية واملساعدة اإلنسانية التابع

للمفوضية األوربية ( )ECHOقامت بعثة العراق

للمنظمة الدولية للهجرة بتوزيع أكثر من 6.000

حزمة مواد غري غذائية يف مركز وجنوب العراق

خالل الشهر املايض .هذه احلزم الصيفية تتضمن
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البحوث املحكمة

ال��ن��ازح��ون العراقيون ال��واق��ع واآلث���ار واملعاجلات
جدول()3

يوضح عددا لنازحني يف العراق لسبعة حمافظات ،حسب وثيقة املهجرين النيابية،
تظهر نسبة النزوح فيها ( )%42نرشها موقع بغداد اليوم ()6

عدد العوائل

عدد األفراد

املحافظة

املحافظة

املحافظة

النازحة من

عوائل عائدة

النازحون من

مسجلة عند

القوات األمنية

عدد األفراد
العائدون

املسجلني عند

القوات األمنية

عدد عوائل
املتبقية يف
النزوح

عدد األفراد
املتبقون يف
النزوح

النسبة

املئوية

للنزوح

االنبار

273233

1502722

168841

928626

104392

574156

%62

بابل

8450

46475

0

0

8450

46475

0

بغداد

28626

157443

6182

14001

22414

123447

%22

دياىل

65166

356413

34181

178996

30985

170418

%52

133816

785988

119755

658653

14061

77390

%89

كركوك

50688

278764

1399

7695

49789

271090

%3

نينوى

484539

1665080

98693

52812

385867

2122769

%2

املجموع

1044539

5744

5742565

2359782

615488

385158

%42

صالح
الدين

ثالثا :اآلثار الثقافية واالجتامعية والنفسية للنزوح عىل األرسة واملجتمع

تبني بعض النسب اإلحصائية عن النازحني العراقيني يف العامل إذ أشارت بعضها أن ،%10   هم من نازحي

العامل من العراق بحسب تقارير املنظامت الدولية .وهذا يعد من الكوارث البرشية املعارصة يف العراق.أن عمليات
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أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
النزوح هي من صنع البرش و ليست نتيجة كوارث

وعاداهتم وتقاليدهم،ما يزيد القلق لدى اإلباء

النزوح هي عمليات إجبارية أو  /وقرسية ،والنزوح

خالل األجيال.

طبيعة كام حيدث يف بعض دول العامل.أن عمليات
اخلارجي إدانة حلكومات الفشل و حيتان الفساد)7(.
يمكن النظر إىل ذلك من خالل ما جيول يف

خلد الفرد ،وهو يعد العدة عىل اخلروج من جمتمعه
مرغام وكارها ،فالقرار الذي يتخذه يف هذا املجال

يعطي إبعادا نفسية وثقافية خطرة ،فاالحباطات

النفسية واملصاعب املرافقة لعملية النزوح وخماطرها
وأثارها عىل كيان األرس امرأ صعبا ،كام أن ضياع
فرص التعليم والعمل وفقدان فرص املسامهة يف

الصريورة االجتامعية ضمن إطار األرسة واملجتمع،

جتعل النازحون يف حالة اضطراب وقلق  ،وهو أمر
غري معتاد يف ثقافة املجتمعات املحلية التي تعرضت

إىل نزوح قرسي خاصة وإهنم بدوا يشعروا بأسى عىل
حياهتم املستقرة التي فقدوها والتي كانت قائمة عىل

دعم أوارص العالقات الداخلية يف األرسة واملجتمع

املحيل والعشرية،وهذه اآلثار هلا عمق وداللة يف

متاسك األرسة واستمرارها،وهذا يعني أن تطلعات
اإلفراد تعدت احلدود التقليدية واملعتادة يف جمتمع

مستقر()8

واألمهات عىل القيم الرتبوية التي توارثتها األرسة
ب -ترتك مغادرة أبناء األرسة

بعيدا عن

مناطقهم قرسا أمل الشوق واحلنني إليها ،ما يربك حياة
األرسة ،ويزيد من متاعبها النفسية ،والسيام لدى

األمهات واإلباء الذين جيدوا ابناهم وقد فقدوا كثري
من فرص التعليم والعمل واالستقرار  ،السيام وإهنا
وجدوا أنفسهم فجأة خارج بيوهتم ومناطقهم ال

يملكون شيئا بل فقدوا كل أمواهلم ومساكنهم .

ت -ترتك ظاهرة النزوح آثارها النفسية

واالجتامعية واالقتصادية حينام تفقد األرسة سندا

اقتصاديا و اجتامعيا هلا ،ربام تكون يف أمس احلاجة
له يف مواقف عدة كوفاة األب أو إالم أو يف الضائقة

املادية أو إي موقف أخر.

ث -يرتك النزوح عىل األرسة اثأرا اجتامعية لعل

أبرزها غياب األجواء العائلية وتفكك العالقات
األرسية ،السيام إذا كان النازح يمثل أمهية يف هذه

العالقات)9(.

رابعا :اآلثار االقتصادية للنزوح عىل األرسة

واملجتمع

ويمكن اإلحاطة هبذه اآلثار عىل الفرد من خالل

الشك أن اثأر النزوح االقتصادية عىل األرسة

أ -أهم اآلثار النفسية عىل األرسة هي أن إفرادا

وضعهم يف منطقة املأوى من جهة أخرى وخيمة

خمتلفة متاما ختتلف نسبيا عن قيمهم االجتامعية

االجتامعية إىل أزمات متالحقة ،مما ينذر بتفكك نسيج

النقاط اآلتية:

أعزاء يغادروهنا ليكونوا نازحني يف مناطق أخرى

واإلفراد النازحني وإعامهلم وأمصاهلم من جهة وعىل

وخطرة ،مما يفقدهم توازهنم النفيس ويعرض حياهتم
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ال��ن��ازح��ون العراقيون ال��واق��ع واآلث���ار واملعاجلات
األرسة ويعرض إفرادها إىل حالة رصاع نفيس ،قد

حالة يرثى هلا إذ نفذت مدخرات كثري من األرس ما

أهم اآلثار االقتصادية للنزوح عىل الفرد وألرسة

-5فقد النازحون كل ما يملكون من ممتلكات

تنتهي عند البعض إىل االنتحار.ويمكن اإلشارة إىل
واملجتمع كام يأيت:

اضطر أطفاهلا للعمل يف بيع املفرد يف األسواق .

يف مناطقهم األصلية إذ أن اغلبها تدمرت جراء

-1فقد الفرد عمله ووظيفته ونشاطه االقتصادي

العمليات العسكرية ،فلم يعد لدهيم سند اقتصادي

مناطقه ،فعىل صعيد العمل يف القطاع اخلاص توقف

-6اثر النزوح بشكل مبارش عىل اقتصاد املجتمع

بسبب النزوح بعد اشتداد العمليات العسكرية يف

نشاطه ،وانقطع أصحاب املهن احلرة عن إعامهلم ،كام
حصل ذلك ألصحاب املتاجر ،وقد تأثرت األرسة
النازحة جراء ذلك النقطاع مصدر رزقها ،ما جعلها

تعاين من أزمات اقتصادية ومعيشية مزرية.

يستندون إليه يف املستقبل.

،والسيام املجتمع األصيل ،فلم تعد هناك بنى حتتية أو
أسواق أو ورش عمل أو إي نشاط ممكن أن يستغل
عند العودة ما جيعلهم يبدءون من جديد ،وهذا حيتاج

إىل زمن طويل.

-2مل تعد األرسة النازحة قادرة عىل التوفيق بني

وأشار بعض الناشطني املهمني بشؤون النازحني

املعيشة وبدالت اإلجيار التي شهدت ارتفاعا كبريا

النزوح كثرية ومعقدة وقد أشار إىل(تأثريات النزوح

ما لدهيا من مدخرات واحلاجة واملتزايدة ألسباب
وخميفا.

-3اثر النزوح بشكل مبارش عىل اإلفراد واألرس

يف الشعور بالعوز االقتصادي وتعرضت أحواهلم
املعيشية إىل التدهور اخلطري.

يف العراق الدكتور ماجد اليارسي إىل تداعيات
القرسي عىل النازحني مثل ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية كفقدان

السكن والوظيفة و الراتب الشهري واملدخرات و
املمتلكات،والتأثريات األمنية و السياسية،حيث متثل

ﺨلال يف ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ االجتامعي و ﺍﻟﺴﻴﺎيس يف منطقة

-4مل تتوافر مساكن أو ماؤى مالئم للنازحني يف

النزوح ،كام أن ظاهرة النزوح قد ختلق ﻤﻨﺎﻁﻕ غري

ال متتلك بدل اإلجيار اآلخذ باالرتفاع،ما اضطرها

واالغتصاب و العنف ضد النساء و األطفال وﺘﺠﺎﺭﺓ

األماكن التي وصلوا إليها ،والسيام لألرس الفقرية التي

إىل السكن يف (اهلياكل)إي األبنية غري املكتملة أو

املهجورة التي ال تقيهم الربد واحلر ،كام اضطر الكثري
منها السكن يف خميامت ال تلبي حاجاهتا األساسية،
وقسم أخر جلأ إىل أقارهبم يف املدن أو القرى التي

نزحوا إليها ،أما عن مستوى الكفاية يف الغذاء فهم يف
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أمنة مع ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﺠﻟﺭﻴﻤﺔ،كاﻟﻨﻬﺏ ﺍﻤﻟﺴﻠﺢ وﺍﻟﻘﺘل
ﺍﻤﻟﺨﺩﺭﺍﺕ وﺍﻟﺴﺭﻗﺔ و ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻسلحه ،وكذلك تظهر

تأثريات النزوح يف انعكاسات اجتامعية كالزواج
القرسي للقارصات و ظاهرة أطفال الشوارع و

املرشدين)() 10

خامسا :اآلثار التعليمية والصحية للنزوح عىل

أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
األرسة واملجتمع

ترك النزوح أثاره اخلطرة عىل التعليم بمستوياته

املختلفة خاصة يف املناطق الساخنة فدمرت املدارس
واجلامعات واملعاهد ،كام عانى أبناء النازحني من

�ساد�سا �:إ�سرتاتيجية �سبل عالج
م�شكالت النازحني يف املرحلة
احلالية:
-1اإلسرتاتيجية وآلياهتا (التصور العام)

صعوبات تعلميه ،فانقطع الكثري منهم عن الدراسة

نقصد باألسرتاجيية هنا اخلطة املتصلة بمعاجلة

كافية ،فضال عن ضعف اإلمكانيات املحيطة هبذه

مورد فاعل متمثل بالطاقة البرشية  .وينبغي يف زمن

سبب أخر يف ضعف أدائهم التعليمي .أما ما يتعلق

يتوقف عليه النجاح وتنفيذ اإلجراءات واخلطوات

تؤكد تدهور األوضاع الصحية للنازحني بشكل عام،

القيادة الصلبة وهذا ال يقوم إال بوجود متغري

الصحية الكافية ،والسيام ألصحاب اإلمراض املزمنة

عن اخلطة يف هذا الشأن:

اإلمراض املعدية يف بعض املخيامت مثل حاالت

أ-اإلرادة السياسية:

وحتى املعاجلات التي اتبعت يف تعويض الطلبة مل تكن

املشكلة احلالية(هجرة النازحني) بعدها تستهدف

اجلهود ،وكذلك إىل عدم االستقرار النفيس للنازحني

وضع اإلسرتاتيجية التأشري عىل متغري فاعل وأساس

بالوضع الصحي فان الوقائع واحلقائق امليدانية املعاشة

الالزمة ملعاجلة الظاهرة وهو يتمثل يف إسرتاتيجية

والسيام سكان املخيامت سواء بعدم توفر الرعاية

مهم(اإلرادة السياسية) .وعلية يمكن بناء تصور عام

،وكذلك األطفال والنساء احلوامل،فضال عن انتشار

املستوى األول :عىل مستوى صانع القرار

اجلرب وغريها.

يف بلد متغري مثل العراق تتكفل الدولة بمختلف

أن انعدام اخلدمات الرضورية أو ضعفها بشكل

اخلدمات واحلاجات وهي مسؤولة بشكل مبارش

للرشب قد وضع النازحني يف مواقف ال حيسدون

ال تزال تتبع القوانني(االشرتاكية أن صح التعبري)

ناهيك عن قلة األدوية والكادر الطبي وعدم

واقتصاد السوق ،حيتاج إىل وقت طويل،لذا فاهليئات

اإلنسانية ،كل هذا وغريه ،أضاف عىل كاهل النازحني

اإلمكانيات واإلرادة يف معاجلة املشكالت احلاصلة يف

شديد مثل احلاممات ومستلزماهتا وقلة املياه الصاحلة

عن ما حيدث بالبلد من قضايا وأزمات ،فهي عمليا

عليها.

أي ما زال التغري املطلوب نحو دولة املؤسسات

كفاية ما يقدم من إسعافات من قبل بعض املنظامت

األهلية والقطاعات املدنية بمختلف أنشطتها ال متتلك

متاعب صحية ال حرص هلا.

املجتمع العريض بقدر ما متتلكه الدولة ،وان دورها ال

يزال حمدودا،مع االعرتاف بدورها التوعوي وبعض
املشاركات يف السلم األهيل.لذا فان املسؤولية الكربى
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تقع عىل عاتق الدولة ،فهذه املسؤولية تتطلب إرادة

ووزارة التخطيط واملجتمع املدين واجلهات املتابعة مع

لعالج أي مشكلة معطلة وغري فاعلة .

أو اخلطة)

سياسية نافذة ،ودون ذلك تبقى اخلطط واملقرتحات

عملية التخطيط (أي اجلهة القائمة عىل اإلسرتاتيجية

واإلرادة السياسية تتصل بعزم الدولة عىل

-4عىل أن ترافق ذلك عملية تقويم يف الوقت

وينبغي أن يكون ذلك مرتبط بوضع اإلمكانيات

املستوى الثاين:عىل مستوى املؤسسة(إسرتاتيجية

اختاذ إجراءات رسيعة وفاعلة للحد من آثار الظاهرة،
الالزمة وإال تصبح املسالة متلكئة،وطاملا األمر يتعلق

بمشكلة ماليني من البرش تركوا ديارهم مرغمني جراء
عمليات قتالية عنيفة ،فان اإلرادة السياسية ينبغي أن

تركز بكل مؤسساهتا عىل الظاهرة ،وعدم املهادنة أو
التساهل أو التقليل من أمهيتها مع الزمن،الن اإلرادة
السياسية الناجحة ينبغي أن تقوم عىل تتبع الظاهرة

باستمرار ،ومن قبل رئيس هرم احلكومة مبارشة.
ب-إسرتاتيجية صاحب القرار:

احلارض وحتديد مؤرشات النجاح يف املستقبل القريب.
(خطة) املؤسسات ذات العالقة بالنازحني).
-1رضورة بناء تصور متكامل:

يتطلب ذلك بناء تصور متكامل وشامل للواقع

االجتامعي والسيايس واالقتصادي واألمني لواقع
املؤسسات املعنية بمعاجلة مشكلة النازحني ،ويكمن
حتديد ذلك من خالل النقاط التالية:

-1تشخيص وفهم واقع املؤسسات املعنية

وحدود إمكانياهتا العلمية والتخطيطية ومواردها

ينبغي أوال يف إطار بناء اإلسرتاتيجية يف معاجلة

االقتصادية وقدرهتا عىل مواجهة التحديات يف هذا

مستوى شخصية اختاذ القرار ،ويتم ذلك من خالل

-2بناء تصور واقعي يمكن من خالل تنفيذ

مشكالت النازحني وان يكون هناك ختطيط عىل

ما ييل:

اجلانب.

اآلليات عىل وفق الرؤية واألهداف املحددة من قبل

-1حتديد ادوار صناع القرار واملستجيبني له يف

املؤسسة ذات العالقة.

 -2حتديد وإقرار األهداف األساسية والتشغيلية

النازحني عىل وفق الفهم الكامل للثقافة املجتمعية

له ،فهم إبعاد ظاهرة النازحني يف مناطق تواجدهم

واالبتعاد عن األساليب املثالية والتعبوية التي باتت يف

التنفيذ مع بناء قيم عليا (وطنية) لكل دور.

املتاحة حتى يتسنى للجهاز اإلداري التنفيذي واملساند
وتقديم املساعدة العاجلة هلم.

-3ينبغي أن يكون هناك حضور مستمر لصاحب

القرار واملنظومة املعنية مثل وزارة اهلجرة واملهجرين
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-3ثم وضع اخلطة املالئمة ملعاجلة مشكلة

والقناعات الفردية املالمسة للحاجات الرضورية،

أجواء التغريات الثقافية واالجتامعية اجلارية يف حميط

العراق اإلقليمي والدويل ال متثل أمهية لدى النازحني،

مقابل املصالح الذاتية لإلفراد بحيث يمكن للمخطط

أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
استيعاب ذلك وتوظيفه بأسلوب جديد يتوافق مع

وتطويقها:

متاسكه .بحيث يقود ذلك إىل فهم مؤرشات النجاح

تقدر بحوايل أربعة ماليني نسمة من النازحني داخل

مصالح املجتمع بطريقة تعمل عىل استمرار وتعزيز

لعملية التنفيذ أو التطبيق يف هذا الصدد ,عىل أن تكون
اخلطة هلا هدف واضح وتتسم بالواقعية واملرونة وقابلة

للقياس والتقويم وان حتدد بسقف زمن معلوم.

-2عالج مشكالت النازحني يف املرحلة احلالية

يف إطار بناء اإلسرتاتيجية ملعاجلة الظاهرة ينبغي

البدء يف خطة العالج بفهم البيانات بإبعادها املختلفة،

من اجل وضع تصور مالئم خلطوات التطبيق ،وكام
ييل:

وعىل وفق ما ينرش عن حجم الظاهرة التي

البالد ،إذ يمكن حتليل اإلبعاد املتداخلة املؤثرة يف

النسيج االجتامعي العراقي ،إذ يمكن تفسري العوامل

الداخلية املؤثرة للظاهرة وآثارها عىل النسيج
االجتامعي املحيل(النازحني) ،وما يمكن إن يشكل
ذلك حتديات حقيقية عىل التامسك االجتامعي والقيم

االجتامعية والدينية.إي التأثري عىل مستوى الفرد

واألرسة واملجتمع.

وكذلك تفسري العوامل اخلارجية املؤثرة ظاهرة

-1البيانات األولية أو ما يمكن تسميته بجذور

النازحني ،والسيام العوامل والسيام تطويق الشعور

اإلنسان نفسه ،لكن الظاهرة احلالية بظروفها اآلنية مل

سواء من قبل احلكومة املركزية أو احلكومات املحلية

الظاهرة :ظاهرة اهلجرة والنزوح ،قديمة كقدم
يسبق هلا مثيال .

-2البيانات املتوفرة يف املرحلة احلالية :يواجه

املجتمع العراقي حتدي النزوح وهو متكامل األركان،
والسيام عندما أصبح هيدد النسيج االجتامعي.

-3البيانات املستقبلية:هو ما يكمن تصوره

وتوقعه من خماطر عىل النسيج املجتمعي يف املستقبل

القريب،إذ خيرس املجتمع بمؤسساته األرسية والرتبوية
والصحية والعلمية والعسكرية أهم العنارص التي

يمكن أن تكون موارد فعالة يف احلفاظ عىل متاسك
املجتمع وتنميته البرشية فهم اآلن متواجدين خارج
دائرة التأثري التنموي

املستوى الثالث :فهم اإلبعاد الداخلية واخلارجية

املتولد نتيجة عدم االهتامم الكايف بمشكلة النازحني
واملنظامت الدولية واإلنسانية نتيجة اتساع حجم
الظاهرة وضعف اإلمكانيات املادية واللوجستية
الالزمة ،وضعف التخطيط واإلدارة.

�سابعا :الر�سالة املوجه والو�سائل
املقرتحة للعالج:

-1الرؤية أو الرسالة

وعىل ضوء ذلك يمكن وضع رؤية إسرتاتيجية

تستفد منها املؤسسات املسؤولة عن معاجلة مشكالت

النازحني يف مناطق إقامتهم والتفكري بالتحضري

لعودهتم ومن أي تداعيات قد حتصل .فالرؤية أو
الرسالة التي تقوم عليها هذه اإلسرتاتيجية هي فهم
الظاهرة بإبعادها املختلفة وإدراك خماطرها ،ومن ثم
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رسم خطة اإلنقاذ لوضعها أما املؤسسات احلكومية

ملعاجلة الظاهرة وتطويقها،إال أن عملية التطبيق يف

االجتامعي العراقي و صون سالمته.

أمام الدولة العراقية ،وجعل القانون هو السيف الذي

واألهلية واملدنية للتصدي آلثارها عىل النسيج

هذا السياق يتطلب استحضار اإلمكانيات املتاحة

ويف إطار فهم رؤية إسرتاتيجية معاجلة مشكالت

حيقق العدالة يف البلد عىل أساس املواطنة.ولعل أهم

صياغة اهلدف يمثل غاية أساسية،يف إمكانية توظيف

أ-الدعم املايل الالزم وتكوين مؤسسة مستقلة

النازحني وأثارها عىل النسيج االجتامعي،فان

املؤسسات احلكومية الفاعلة يف هذا اجلانب ،فاهلدف
الواضح سيكون بمثابة املرشد أو الدليل لالختاذ

السبل يف خطوطها العريضة ،تتمثل بام ييل:
مرتبطة بمجلس الوزراء.

ينبغي أن خيصص هلا ميزانية كافية ،وفتح قنوات

القرار الذي ينبغي أن يرقى إىل مستوى الظاهرة.

هلا مع األمم املتحدة واملعنيني بحقوق اإلنسان

للقيام بواجباهتا الوظيفية يف معاجلة اثأر الظاهرة يف

مشكالهتم االجتامعية والتعليمية والصحية والنفسية

وبالتايل يكون من السهل حتديد املهام املؤسساتية
النسيج املجتمعي يف مستقبله القريب.ويؤدي يف هناية

املطاف تقويم مستوى األداء يف معاجلة الظاهرة.
-2مرحلة التطبيق:

ملعاجلة الظروف الطارئة للنازحني ،والوقوف عىل
واالقتصادية والسكنية وغريها

ب-السعي إىل حتقيق االستقرار السيايس

واألمني وتفعيل القوانني الالزمة.

أن تطبيق إسرتاتيجية توظيف الربنامج احلكومي

إن مفتاح حتقيق استقرار امني حقيقي وصلب

أوال عىل اهلدف املراد حتقيقه وهو تسليط الضوء

جذورها،وان ذلك كفيل بفتح الطريق أمام مؤسسات

املتعلق بالظاهرة قيد التحليل التي ينبغي تعتمد

عىل مشكالت النازحني والتداعيات املرافقة هلا عىل
النسيج املجتمعي من خالل خطوات مهمة يمكن

توضيحها يف إطارها التصوري الشامل وأسلوهبا

التطبيقي اإلجرائي.عىل أن تساهم املؤسسات
احلكومية ومنظامت املجتمع املدين واملجتمع األهيل
يف ذلك ،وان تنسق اجلهود من قبل هيئة تابعة مبارشة

ملكتب رئيس الوزراء.

 -3بيان ملقرتحات املقدمة للعالج

بناء عىل اخلطوات املذكورة أعاله يمكن التحرك
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هو احلل السيايس ومعاجلة بنية الدولة السياسية من
الدولة القيام بواجباهتا الوظيفية،وهذا االستقرار
السيايس ال يأيت إال بتوفر اإلرادة لكل اإلطراف بان

مصلحة البلد فوق كل خالف واالنتباه إىل انه ال

جدوى من اخلالف بينها،وان ذلك سيجعل اجلميع
خيرس مزيدا من الوقت يف اللحظة التي تتقدم فيها
املجتمعات من حولنا السيام وان هذه اخلالفات يف

أصلها( سياسية) ،وعليه فان غياب توافق سيايس
حقيقي وبمسؤولية فائقة بني كل القوى العراقية

،جيعل كل احللول ألي مشكلة ،قارصة ومصريها

أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
الفشل،وان إي إجراء يؤدي إىل وحدة املوقف

الظاهرة سواء بنقل رسالة للنازحني بان الدولة

الطريق أمام العراقيني إىل العيش بشكل طبيعي يف

تطويق أي تداعيات بعد العودة إىل مناطق النازحني

السيايس سيقيض عىل اإلرهاب والفساد معا ،ويفتح

مناطقهم اجلغرافية ،األمر الذي يقلل وحيد من معاناة
النازحني ،فاالستقرار يعني التفكري جديا ببدء حياة
فيها الكثري من األمل.كذلك جيب تفعيل القانون
وأختاذ إجراءات قوية ضد العصابات وكل من يعبث
بأمن املواطن ،فإذا شعر الشباب بان هناك قانون

حيميهم ،وهناك قوى أمنية رادعة ورسيعة لكل خرق
امني أو خرق ألمن املواطن سيقلل خماطر تداعيات

مشكالت النازحني مستقبال ،فاغلب الدوافع ترتكز
عىل اجلانب األمني واالقتصادي.

وال سبيل أمام املجتمع العراقي حلل اشكالياته

املعقدة إال عن طريق األسلوب الديمقراطي (احلل

يف الديمقراطية) الذي يعطي لكل ذي حق حقه،
وهي مسألة تبدو يف املرحلة الراهنة صعبة ،إال أهنا
يف املستقبل سوف تكون اخليار الرضوري لتقدم
البلد وإال بقينا متأخرين أكثر فأكثر ،فبلوغ الرشوط

املوضوعية هلذا املرشوع إنام يعني بروز اهلوية الوطنية
بكل جتلياهتا باعتبارها متثل عنوان الثقافة العراقية
ذاهتا ،وان الثقافة ال يمكن أن تقدم نموذج ديمقراطي
دون أن يكون مصدرها الوطن الذي تفاعلت عىل

أرضه حضارات وثقافات وأقوام خمتلفة ومل تستطع
أن تفتت أرضه إذ بقيت الثقافة العراقية عامل موحد

وهي مرسخة يف النفوس والعقول وستبقى كذلك.

وبالتايل سيساعد ذلك الدولة واملجتمع عىل تطويق

واملجتمع مهتمة بمشكالهتم ومن ثم يساعد ذلك
األصلية والسيام رضورة توفر خطة متكاملة لألعامر.
ج-القضاء عىل الفساد املايل يف الدولة.

إن اكرب متغري مؤثر يف مشكالت البلد هو

الفساد املايل املسترشي يف مؤسسات الدولة املختلفة

ولدى النافذين يف احلياة السياسية،فبدون القضاء عىل
الفساد ستبقى املصالح بني القوى السياسية تتصارع

ويكون حجمها اكرب من إي نية أو دعوة لإلصالح .إن

القضاء عىل الفساد ،يعني إن مليارات من الدوالرات

ستعود إىل خزينة الدولة ،وعندئذ ستكون مفاتيح حل
النازحني وغريهم ،متاحة حينام توظف األموال عىل
وفق خطة متكاملة للنهوض بواقع املناطق املخربة
وتوفري اخلدمات للعراقيني يف كل ارض العراق.
د-خطة إعالمية مدروسة.

ينبغي إن ينظر اإلعالم العراقي إىل مشكالت

الظاهرة من زاوية تربوية ،تعمل عىل بث روح األمل
وتعزيز الشعور الوطني واخلوف عىل وحدة النسيج

املجتمعي العراقي ،والدعوة الدعوة إىل مساعدة
النازحني ونقل معاناهتم إىل املجتمع العراقي كام
ينبغي إرسال رسائل عن أوضاعهم إىل األمم املتحدة

واملعنيني بحقوق اإلنسان لتقديم براجمهم اإلنسانية يف
مساعدة النازحني يف ظروف صعبة يعيشوهنا ،السيام

وان اإلعالم يمثل أمهية فائقة يف املجتمعات كافة.
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ثامنا� :أهم النتائج والتو�صيات
أ-النتائج:

-1تبني أن إعداد النازحني يفوق كل اجلهود

التي تبذل من قبل األمم املحتدة واملنظامت اإلنسانية

وجهود احلكومات املحلية.فاألزمة تزداد تعقيدا
وباتت هتدد اإلنسان بصفته كائنا بيولوجيا واجتامعيا.

-2اتضح أن للنزوح اثأر نفسية بالغة اخلطورة،

من قلق واكتئاب ويأس والشعور بالتهميش واألمل

املفقود باملستقبل ،مما أصبح يؤثر عىل نمط الشخصية
وهيدد قيمها االجتامعية والثقافية ،فضال عن إرضار
صحية بالغة لإلفراد وتصدع واضح يف العالقات

االجتامعية.

-3تبني أن اآلثار االجتامعية والثقافية تزداد

وترية مع تفاقم املشكلة وعدم وجود حلول ناجعة

أو توفري بدائل مناسبة للنازحني مثل البيئية االجتامعية

الالزمة قد اثر بشكل أو بأخر عىل مستويني ،املستوى
الداخيل لألرسة النازحة ،إذ بات اغلب األرس يعيش

أزمة عالقات اجتامعية و حالة تفكك يف بنيتها الثقافية
إذ هاجر كثري من أبنائها خارج العراق ضمن املوجة

األخرية للهجرة ،ما زاد من أزمات األرسة الداخلية،

فضال عن بروز ظروف جديدة يف حميط األرسة مل

تكن تعرفها من قبل وهو االحتكاك مع ارس أخرى
نازحة أو مع أناس جدد خارج جمموعتها القرابية التي
اعتادت أن تشاركها احلياة فرتة طويلة من الزمن.

إما عىل مستوى العالقات اخلارجية فقد فقدت

كثري من األرس عالقاهتا مع جرياهنا كام شهدت
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عالقاهتا القرابية ضعفا ملحوظا جراء الضغوط
النامجة عن عملية النزوح نفسها.

-4ترك النزوح عىل اثأرا اقتصادية بالغة الصعوبة

عىل اإلفراد واألرس واملجتمع،ففقدت معظم األرس

ممتلكاهتا جراء عملية التدمري الواسعة التي شهدهنا
مناطقها .كام استنفذ معظم األرس مداخالهتا ومل
تعد قادرة عىل تلبية املعيشة بحدها األدنى ،والسيام

األرس الفقرية.كم ضاعت من إفراد كثري من املصالح،
وباألخص أصحاب املهن احلرة وأصحاب األسواق

وغريها.

-5أصبح واضحا أن النازحني يعيشون أوضاعا

صحية سيئة ،ومل تستطع اجلهود املبذولة من املنظامت

اإلنسانية وغريها ،أن تقدم خدمات كافية نظرا الزدياد
إعداد النازحني من جهة وعدم توفر اإلمكانيات

الالزمة من جهة أخرى.

كام تبني أن اجلوانب الصحية من أهم اجلوانب

التي بات شكل هتديدا حلياة اإلنسان والسيام أصحاب
اإلمراض املزمنة و األطفال والنساء.
 -2التوصيات:

-1ينبغي عىل احلكومة العراقية امتالك اإلرادة

الشجاعة يف التصدي للتحديات اخلطرة التي باتت
هتدد اإلنسان ،والقيام بإجراءات عملية أبرزها
حماربة الفساد وتشكيل هيئة لرعاية النازحني تتمتع

بمصداقية كاملة للقيام بواجباهتا بالتعاون مع وزارة

اهلجرة واملهجرين.

-2عىل مراكز األبحاث واهليئات العلمية

أ.م.د .ذكرى عبد املنعم إبراهيم
واجلامعات القيام بدراسات ميدانية عميقة للوقوف

6- https://baghdadtoday.news

دراساهتم أمام احلكومة واألمم املتحدة وغريها من

سبع حمافظات عن وثيقة صادرة عن املهجرين النيابية

عىل واقع النازحني وفهم احتياجاهتم ووضع نتائج
اجل القيام بواجباهتا عىل أسس صحيحة.

موقع بغداد اليوم ( آخر إحصائية عن النازحني يف

عام 2018

-3عىل احلكومة املركزية واحلكومات املحلية

 -7اطالالت نفسية عىل عراق النزوح :عىل

احلثيثة إلعادة النازحني إىل ديارهم والقيام بحملة

www.hdf-iq.org/ar/835/...2010

والقوى السياسية والعشائرية وغريها ،بذل اجلهود
أعامر واسعة النطاق من اجل إعادة الثقة إىل اإلنسان
وإعادة احلياة إىل طبيعتها.
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