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 :الممخص
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أسباب النزكح مف مدينتي الرمادم 
كالمكصؿ، كتشخيص أكجو الشبو كاالختبلؼ في المشكبلت االجتماعية 
كاالقتصادية كالتعميمية كغيرىا التي تعرض ليا النازحكف العائدكف إلى 
مدينتي الرمادم كالمكصؿ، كقد استخدـ الباحثاف مناىج المسح االجتماعي 

المقارف، كتـ االعتماد عمى أدكات عديدة لجمع البيانات لككف  كالمنيج
الباحثيف جزءن مف مجتمع البحث، كىي المقابمة كالمبلحظة كاالستبياف، كتـ 

 022، ككاف حجميا «القصدية»االعتماد عمى العينة غير االحتمالية 
مبحكث مف النازحيف  022مبحكث مف النازحيف العائديف إلى المكصؿ، ك

العائديف إلى الرمادم. كقد تكصؿ الباحثاف إلى نتائج عديدة، أىميا: أف 
ىناؾ تشابيا بيف النازحيف في أسباب نزكحيـ بيف المدينتيف، كىي مف أجؿ 
الشعكر باألماف كبكثير مف المشكبلت، منيا: عدـ القدرة عمى التكيؼ، 
 كغبلء بدالت اإليجار، كالتسكؿ، كالتشرد، كاإلدماف عمى الكحكؿ
كالمخدرات، كضعؼ الركابط األسرية، كانتشار األكبئة كاألمراض كغيرىا، 
كعدـ الثقة بالحككمة المركزية في إعادة األمف، إال أنو ظيرت اختبلفات 
كثيرة في المشكبلت التي يعاني منيا العائدكف، الختبلؼ الطبيعة المذىبية 

 كالديمكغرافية كالعشائرية كغيرىا بيف المدينتيف.
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Abstract: 

The research aims to identify the causes of displacement 

from the cities of Ramadi and Mosul and to identify the 

similarities and differences in the social, economic, 

educational and other problems faced by the returnees to 

the cities of Ramadi and Mosul. The researchers used the 

methods of social survey and comparative approach. Part 

of the research community, namely, the interview, the 

observation and the questionnaire, and was based on the 

"non-probabilistic" sample of 200 displaced persons 

returning to Mosul and 200 displaced persons returning 

to Ramadi. The researchers found several results, the 

most important of which is that there is a similarity 

between the displaced in the reasons of their 

displacement between the two cities, in order to feel safe 

and with many problems, including: the inability to 

adapt, the cost of rent allowances, begging, 

homelessness, alcohol and drug addiction, Family 

relations, the spread of epidemics, diseases, etc., and 

distrust of the central government in achieving security. 

However, there have been many differences in the 

problems experienced by the returnees, the difference of 

sectarian, demographic, tribal and other nature between 

the two cities.  
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 المقدمة
إعادة إنتاج العنؼ، كما يرافقو مف مآس اجتماعية، كالظمـ كالحرماف كعدـ العدالة إف 

سيما بعد االحتبلؿ االجتماعية، كالسيما العنؼ السياسي الذم تميز بو المجتمع العراقي، 
العنؼ السياسي المكجو ضد المكاطف، كالعنؼ  إف ، إذـ0222األمريكي/ العالمي لمعراؽ 

المكجو ضد الدكلة خمؽ تربة خصبة كظركفا مناسبة كبيئة حاضنة لتدخؿ التنظيمات اإلرىابية 
 إلى العديد مف المدفالمتطرفة 
نكاعو ضد المكاطف، كفي التي مارست العنؼ بأشد كأقصى أـ 0272العراقية في  

 كؿ الحاالت، كاف المكاطف ىك الضحية. 
لذلؾ، جرت عممية النزكح الجماعي في ىذه المدف التي تعرضت إلعادة إنتاج 

مميكف مكاطف تقريبا مف مدنيـ بعد دخكؿ التنظيمات  0.0، إذ بمغت أعداد النازحيف العنؼ
 كبلتة النازحيف كما تعرضكا لو مف مشبل يمكف فيـ عكدفكعمى ىذا األساس  اإلرىابية إلييا،

دكف فيـ  -«المشكبلت االجتماعية لمنازحيف العائديف»كىك مكضكع بحثنا -اجتماعية 
كالتي قد تككف أمنية أك اجتماعية أك اقتصادية مف  األسباب كالعكامؿ التي أدت إلى النزكح

لمشكبلت االجتماعية ناحية، كقد تختمؼ باختبلؼ المدف مف ناحية أخرل، كىذا ينطبؽ عمى ا
التي قد يتعرض ليا العائدكف بعد أف تـ تحرير مدنيـ مف سيطرة التنظيـ المتطرؼ؛ كذلؾ لما 

 «اإلثنية العرقية، كالدينية، كالمذىبية»تحممو كؿ مدينة مف خصكصية اجتماعية كديمكغرافية 
 تختمؼ عف المدف األخرل.

حة إلجراء دراسة يككف اليدؼ كانت ىناؾ حاجة عممية مم -كعمى كفؽ ما سبؽ–لذا 
لتحديد أكجو الشبو كاالختبلؼ بينيما مف  «بيف مدينتي الرمادم كالمكصؿ»منيا إجراء مقارنة

االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية »حيث أسباب النزكح التي غالبا ماكانت أمنية كالمشكبلت
لككنيما »السيما كأف الباحثاف  التي يتعرض ليا النازحكف عند عكدتيـ إلى مدنيـ، «كغيرىا

قد كاكبا كالحظا كعايشا مكضكع البحث، العكدة كمشكبلت العائديف  «ينتمياف ليتيف المدينتيف
الفرصة في رصد كتسجيؿ األحداث عمى شكؿ مقاببلت عممية دقيقة،  اليم تيحتكأ عف كثب،

 .كمقارنتياكبشكؿ عممي مكضكعي متسمسؿ كمترابط عقبلنيا، لفيـ المشكمة المدركسة 
تقدـ، سنتناكؿ في ىذا البحث مف خبلؿ اربع فصكؿ تضمف الفصؿ  كفي ضكء ما

األكؿ اإلطار النظرم لمبحث بما يتضمنو مف أبعاد البحث كمفاىيمو كالدراسات السابقة فضبل 
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فيما تضمف الفصؿ الثاني  عف أسباب النزكح كالنظرية المعتمدة في تفسير مشكمة البحث،
لميدانية، كتضمف الفصؿ الثالث تحميؿ كتفسير بيانات البحث كتضمف إجراءات البحث ا

تكصؿ ليا الباحثاف، كأىـ التكصيات التي قد تؤدم إلى التخفيؼ  الفصؿ الرابع النتائج التي
 مف مشكبلت العائديف.

 الفصل األول: اإلطار المنهجي لمبحث
 المبحث األول: أبعاد البحث والمفاهيم والدراسات السابقة

 : أبعاد البحثأوال
 مشكمة البحث -

 Socialيبلحظ الباحث المشكمة عندما تككف تأثيراتيا عمى البناء االجتماعي 

Structure بارزة كمتنامية، كىذا ما كجده الباحثاف في تحديد مشكمة بحثيما، إذ يرل الباحثاف
أف ما جرل مف أحدات كأزمات سياسية كأمنية متعاقبة منذ االحتبلؿ االحتبلؿ الداعشي 

أدت إلى النزكح كما تبعو مف مشكبلت كأحداث   0272لمدينتي المكصؿ كالرمادم عاـ 
لى تمؾ المدف بعد تحريرىا كما رافقيا مف أبعاد كمشكبلت اجتماعية، كمف ثـ العكدة  ا

اجتماعية ىي جديرة بالبحث كالتقصي كالمقارنة، السيما كأف المكضكع المعد لمبحث يشترؾ 
في إحساسو كتقصيو باحثاف مف مجتمعيف كقعت عمييما نفس األحداث تقريبا، مع بعض 

كصؿ، مع تشابو رد فعؿ الحككمة الفركقات في البناء االجتماعي لمجتمع الرمادم كالم
 المركزية تجاه األحداث. 

لفت انتباه الباحثيف جممة مف المشكبلت االجتماعية التي تعرض ليا النازحكف عند 
عكدتيـ إلى مناطؽ سكناىـ األصمية، كاف مف أبرزىا تدمير البنى التحتية لممجتمع، كالمتمثمة 

، مع رصد اإلىماؿ أك البطء في عممية في جميع مؤسساتو الحككمة خاصة كغير الحككمية
إعادة البناء مف قبؿ الحككمة المركزية كحتى الحككمات المحمية، مما عمؽ مف المشكبلت 
االجتماعية التي عانى منيا النازحكف، أضؼ إلى ذلؾ كجكد تحديات كبيرة ظيرت في 

نة المكصؿ المميزة المجتمع األصمي، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ الصراع الدائر كال سيما في مدي
كالمتعددة ديمكغرافيا في شبكتيا االجتماعية كالدينية كالعرقية، مما حدا بالباحثيف إلى رصد 
ىذه المشاكؿ كدراسة أبعادىا االجتماعية تحت مجير عممي مقارف بيف مدينتيف تعرضت 
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كمدل ليجمات التنظيمات المتطرفة، ليتسنى لنا الكشؼ عف أىـ ىذه المشكبلت االجتماعية 
 تأثيراتيا عمى البناء االجتماعي. 

 أهمية البحث:  -
تعد عكدة النازحيف إلى مدنيـ مف المياـ اإلنسانية كالطبيعية، إال أف ىذه العكدة ال 
تككف سيمة كما يتكقع البعض، كالسيما بعد تعرض ىذه المدف إلى العمميات العسكرية لغرض 

عمى ىذه المدف، لكف الممفت لبلنتباه أف أغمب التحرير مف التنظيمات اإلرىابية التي استكلت 
البحكث التي أجريت ركزت عمى أسباب النزكح كالقميؿ منيا ركز عمى عكدة النازحيف إلى 
مدنيـ، كما كاجو ىؤالء العائديف مف مشكبلت اجتماعية في مدنيـ األصمية، كما أف المجتمع 

األنبار، »افظات متعددة في مح« داعش»العراقي تعرض ليجمات التنظيمات المتطرفة 
، إال أنو ال تكجد بحكث تقارف ما تعرضت لو ىذه المحافظات «نينكل، صبلح الديف، ديالى

عمى الرغـ مف أىمية ىذه المقارنة، كقد برزت مشكبلت اجتماعية كبيرة أثرت عمى البناء 
كؿ االجتماعي ليذه المحافظات مف األىمية دراستيا كلفت االنتباه إلييا ككضع الحم

 كالمعالجات ليا. 
 أهداف البحث:  -
 «. الرمادم كالمكصؿ». التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى النزكح في مدينتي 7
. تشخيص ككصؼ أىـ المشكبلت التي تعرض ليا العائدكف في مدنيـ األصمية 0

 الرمادم كالمكصؿ. 
ازحيف . كضع الحمكؿ كالمقترحات المناسبة لمحد مف المشكبلت االجتماعية لمن2
 كالعائديف. 

 ثانيا: مفاهيم البحث
 المشكالت االجتماعية -1

أنيا مشكمة في العبلقات اإلنسانية التي « Selznick»كسيمزنيؾ«Raab»يرل راب 
 تيدد المجتمع ذاتو تيديدا خطيرا أك تعكؽ المطامح الرئيسة لكثير مف األفراد، كيعتقد 

لدل المجتمع القدرة عمى تنظيـ العبلقات العالماف أف شكؿ المشكمة يتضح عندما ال تكجد 
االجتماعية كيسكد النظـ كالمؤسسات االجتماعية االضطراب كينتيؾ القانكف كيتبلشى انتقاؿ 

 .(7)القيـ مف جيؿ آلخر
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المشكمة االجتماعية بأنيا انحراؼ يتـ داخؿ المجتمع Lemertكما يعرؼ لكميرت
، كينظر إلى (0)بالجماعة أك الجماعاتكيدكر في دكائر تبدأ مف حاالت محددة كتنتيي 

المشكبلت االجتماعية بأنيا خمؿ معيف يصيب البناء االجتماعي القائـ كييز استقراره كييدد 
 .(2)استمراره

التعريؼ االجرائي لممشكمة االجتماعية الذم يتبلئـ مع دراستنا الميدانية  :ىي 
لرمادم كالمكصؿ )افرادا اك جماعات ( المكاقؼ التي تكاجو العائديف مف النزكح الى مدينتي ا

نتيجة العجز اك القصكر في النظـ االجتماعية كعدـ قدرة مؤسسات الدكلة عمى مكاجيتيا ك 
لكجكد احتياجات غير مشبعة اك لندرة المكارد البلزمة الشباعيا في مدينتي المكصؿ كالرمادم  

 تمع كاستقراره فييما.مما يؤدم الى خمؿ في البناء االجتماعي كتيديد تكازف المج
 النازحون: - 2

، نزحت الدار،  ، كالمفعكؿ َمْنُزْكحه ا، فيك َناِزحه ا، كُنُزْكحن في المغة َنَزَح َيْنَزُح، َكَنَزَح َنْزحن
. أما النزكح اصطبلحا: فيعني (2)بعدت، كنزح إلى مكاف آخر انتقؿ، كالنازح المسافر عف ببلده

الذم يبتعد عف بيتو إلى منطقة أخرل ألسباب عديدة قد  ، كالنازح ىك اإلنساف(8)ترؾ المكاف
 .(6)تككف بفعؿ أخطار أك خشية كقكعيا

كعرفت المنظمة الدكلية لميجرة األشخاص النازحيف بأنيـ: األفراد الذيف أجبركا عمى 
اليركب أك ترؾ مساكنيـ كمناطقيـ لتجنب آثار الصراعات المسمحة أك حاالت العنؼ الكاسع 

 .(1)قكؽ اإلنساف، كىؤالء النازحكف لـ يعبركا حدكدا دكلية معترفا بياأك انتياؾ ح
أما كزارة اليجرة كالميجريف العراقية فقد عرفت النازحيف بأنيـ العراقيكف الذيف أكرىكا 
أك اضطركا لميرب مف منازليـ أك ترككا أماكف إقامتيـ المعتادة داخؿ العراؽ لتجنب آثار نزاع 

لمحقكؽ اإلنسانية، أك كارثة طبيعية، أك بفعؿ اإلنساف أك السمطة أك بسبب مسمح، أك انتياؾ 
 .(5)مشاريع تطكيرية

أما النازحكف داخميا، فيـ األشخاص أك مجمكعات مف األشخاص الذيف أكرىكا عمى 
اليرب أك عمى ترؾ منازليـ أك أماكف إقامتيـ المعتادة نتيجة أك سعيا لتفادم آثار النزاع 

الت العنؼ العاـ، أك انتياؾ حقكؽ اإلنساف، أك نتيجة لككارث طبيعية، مف المسمح أك حا
 .(9)الذيف لـ يعبركا حدكدا دكلية معترفا بيا دكليا
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التعريؼ االجرائي لمنازحكف الذم يتبلئـ مع دراستنا الميدانية :ىـ االفراد اك الجماعات 
ي الرمادم كالمكصؿ نتيجة الذيف اجبرك اك اضطرك لترؾ مناطؽ سكناىـ المعتادة في مدينت

لسيطرة التنظيـ االرىابي )داعش ( عمييما كلتفادم االضطياد كالعنؼ الذم يمكف اف 
 يتعرضكا لو مف قبمو الى محافظات كمدف داخؿ العراؽ كبقكا ضمف حدكد الدكلة العراقية.

 العائدكف:-2
كالعكدة الرجكع، لغة: عاد يعكد عكدا، كمعادا، عاد لو، أك إليو، أك عميو، رجع إليو، 

ياب كعكدة المغترب إلى كطنو، كالعكدة اسـ مصدره عاد، ينتظر العكدة إلى ببلده كالرجكع  كا 
إلييا، كعاد أدراجو: عاد مف حيث أتى، عادت المياه إلى مجارييا، عادت األمكر إلى 
أكضاعيا السابقة، عادت لو الحياة، بعث مف جديد االىتماـ بو، كعائد إلى كطنو، راجع 

 .(72)إليو
كالعائدكف ىـ األشخاص النازحكف سابقا كالذيف عادكا إلى ديارىـ أك أماكف إقامتيـ 
المعتادة، كالعكدة اجتماعيا تستخدـ لكصؼ عممية العكدة إلى ديار الشخص أك مكاف إقامتو 

 .(77)المعتاد
جماعات التعريؼ االجرائي لمعائدكف الذم يتبلئـ مع دراستنا الميدانية :ىـ االفراد اك ال

سابقا كتركك اماكف سكناىـ في مدينتي المكصؿ كالرمادم نتيجة لسيطرة التنظيـ  االذيف نزحك 
االرىابي )داعش( عمييما كعادكا الييما بعد تحريرىما مف سيطرتو كعانكا مف مشكبلت 

 اجتماعية كاقتصادية كامنية كصحية فييما.
 ثالثا:دراسات سابقة:

سيككف عرضنا عمى دراسات سابقة عراقية فقط، كليس كما كاف متداكال كمعركفا 
بعرض دراسات عربية كأجنبية مع الدراسات العراقية، كذلؾ القتصارنا عمى أىـ ما تكصمت 
إليو ىذه الدراسات لتككف دراسات متناظرة متقابمة مع الدراسة الحالية الخاصة بالمجتمع 

زكح كما ترتب عميو مف مشكبلت اجتماعية في أثناء النزكح كبعده، العراقي الذم عانى مف الن
كنبيف بكضكح مدل التشابو كاالختبلؼ كالتفرد في ىذه الدراسات، لذا الغرض الرئيسي مف 
عرضيا ليس مقارنة نتائج دراستنا بالدراسات السابقة لكف لنبيف عدـ كجكد دراسات عراقية 

ت النازحيف العائديف، حتى تككف مصدرا اىتمت بشكؿ متخصص كعممي كدقيؽ بمشكبل
 خصبا لمدراسات المستقبمية الخاصة بالنازحيف العراقييف كعكدتيـ. 
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التحكالت االجتماعية »دراسة إيماف عبد الكىاب مكسى، المعنكنة:  -
كاالقتصادية كالسياسية في ظؿ االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ كتاثيرىا عمى اليجرة الخارجية 

 «. ممياجريف العراقييف في مصر كسكريادراسة ميدانيت ل
اىتمت الدراسة بأحكاؿ العراقييف الميجريف لمخارج نتيجة لمظركؼ التي مر بيا العراؽ 
مف احتبلؿ كما جره ىذا االحتبلؿ مف صعكبات في شتى مجاالت الحياة، مما أجبر العراقييف 

صبح مغيبا كغير فاعؿ، عمى اليجرة، كالسيما بعد أف شعر ىؤالء الميجركف بأف القانكف أ
 فنتج عف ذلؾ فكضى اجتماعية ال يستطيع ىؤالء المكاطنكف تحمميا، لذلؾ ىجركا العراؽ. 

كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التأثيرات التي حدثت في المجتمع العراقي جراء 
ضا ـ، كانعكاساتيا عمى اليجرة الخارجية، كىدفت أي0222االحتبلؿ األمريكي/ العالمي عاـ 

إلى رصد مدل رغبة العراقييف في العكدة إلى العراؽ كعف أىـ األسباب التي تمنعيـ مف 
 العكدة إلى العراؽ.  

كقد استخدمت الباحثة في دراستيا ىذه منيج المسح االجتماعي معتمدة عمى الطريقة 
ة في الكصفية التحميمية، فضبل عف المقارنة كالمنيج التاريخي، كقد استخدمت أكثر مف كسيم

( مياجرا عراقيا، تـ تقسيـ 082جمع بيانات البحث. ككانت عينتيا غير احتمالية كبحجـ )
( مياجر عراقي في مصر، فضبل عف 722( مياجر عراقي في سكريا، ك)782العينة إلى )

 ( مياجرا كفقا لدراسة الحالة. 08الدراسة المعمقة لػ)
ة، فيي: أف أغمب المياجريف ال أما عف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراس

، كتبيف «أم كقت الدراسة»يرغبكف بالعكدة إلى العراؽ نيائيا، أك عمى األقؿ في الكقت الحالي 
أيضا أف أىـ األسباب لعدـ رغبة المياجريف بالعكدة إلى العراؽ لعدـ تكفر األمف كاألماف، 

ماء كالكيرباء كغيرىا مف كلغياب القانكف، كعدـ تكفر الخدمات الصحية كالتعميمية، كال
الخدمات البمدية، فضبل عف تدمير البنى التحتية ألغمب مؤسسات الدكلة، كقد أشارت ىذه 
الدراسة أف ىؤالء المياجريف يحسكف باألمف كاألماف في المجتمعات المضيفة، مما أعطى ليـ 

ليـ بعد عكدتيـ حافزا في البقاء فييا، فضبل عف أف الحككمة العراقية غير مستعدة  الستقبا
لعدـ قدرتيا عمى تكفير السكف كالعمؿ كالخدمات األساسية. كؿ ىذه األسباب دعت ىؤالء 

 .(70)المياجريف العراقييف إلى تفضيؿ البقاء مياجريف خارج العراؽ بدال مف العكدة
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عبلقة االنتماءات التقميدية بتحركات »دراسة أحمد قاسـ مفتف، كالمعنكنة:  -
 «. دراسة ميدانية في مدينة بغدادالنازحيف داخميا، 

ىدفت الدراسة إلى محاكلة التعرؼ عمى الظركؼ االجتماعية التي أدت بالنازحيف 
لبلستمالة إلى مرجعيات محدكدة، كمنيا العشيرة كالطائفة، كالمذىب، عمى حساب المرجعية 

 الكبرل كاألساس أك الكالء كاالنتماء لممجتمع األكبر. 
ي ىذه الدراسة منيج المسح االجتماعي، كالمنيج المقارف، كقد استخدـ الباحث ف

مستعينا باالستبياف كالمقابمة كالمبلحظة كأدكات لجمع بيانات الدراسة، ككاف مجتمع البحث 
في بغداد، ككانت عينتو تشتمؿ « األعظمية كالكاظمية»في ىذه الدراسة محددا في منطقتي 

 (. 0272-0222النازحيف مف )
الدراسة إلى نتائج ميمة، كاف أبرزىا أف المناطؽ المحصكرة في  كقد تكصمت ىذه

مجتمع البحث كانت مف أىـ المناطؽ ذات الجذب الطائفي لمنازحيف، كبينت الدراسة أف 
ـ كاف السبب الرئيس لمنزكح، لذلؾ كاف كجكد األمف 0226العنؼ الطائفي الذم ساد العراؽ 

كف، كالذم كجكدكه في ىذه المناطؽ، كقد بينت كاألماف الضماف الذم يبتغيو ىؤالء النازح
%(. إف ىؤالء النازحكف يعرفكف أنفسيـ مف خبلؿ االنتماء 50الدراسة كبنسبة عالية )

 العشائرم أك العرقي أك المذىبي. 
%( مف النازحيف لجأكا إلى المناطؽ ذات 90كاتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة أف )

ك مف نكع النزكح الجماعي كقد أشارت ىذه الدراسة أف التماثؿ المذىبي، كأف غالبية النزكح ى
%( مف ىؤالء النازحيف استطاعكا االستقرار في ىذه المناطؽ بعد حصكؿ االندماج في 90)

المناطؽ المضيفة، كعدـ الرغبة في ترؾ ىذه المناطؽ كالعكدة إلى منطقة األصؿ، كقد سيؿ 
ى األمف كاالستقرار في ىذه المناطؽ ليـ ذلؾ قدرتيـ عمى التكيؼ االجتماعي، كالحصكؿ عم

%( فقط استطاعكا العكدة إلى مجتمعاتيـ كمناطقيـ 5المضيفة، كبينت الدراسة أف )
 .(72)األصمية

 األكؿ لمنازحيف في العراؽ )عدا إقميـ كردستاف(:  دراسة المسح الكطني -
أىداؼ الدراسة كانت تسعى إلى تقكيـ األكضاع في المناطؽ الرئيسة لمنزكح كالعكدة 
عمى كفؽ المعايير الكطنية كالدكلية، كتحديد االحتياجات كاالىتمامات كاألكلكيات في مناطؽ 
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النزكح كمناطؽ العكدة مف أجؿ تحسيف ظركؼ عكدة النازحيف داخميا، كمعرفة نكايا العكدة 
 ة، أك إمكانية االندماج في المجتمع المضيؼ. لمعكائؿ النازح

جراءاتيا، فقد استخدمت منيج المسح االجتماعي، كقد تـ  أما عف منيجية الدراسة كا 
(، كاستخدمت الدراسة كسائؿ 72589استخداـ العينة العشكائية الطبقية، كبمغ حجـ العينة )

ذم تـ تكزيعو عمى المبحكثيف في عدة لجمع المعمكمات، كىي المقابمة كالمبلحظة كاالستبياف ال
محافظة عراقية، كتـ تحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ الحزمة اإلحصائية  78

SPSS. 
 أما عف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ليا عبلقة في مكضكع بحثنا ىي: 

نؼ أك % مف العكائؿ النازحة في العراؽ كاف اليركب مف الع22أكثر مف  .7
 التخكيؼ كالتيديد ىك الدافع األساسي لنزكحيـ كانتقاليـ مف سكنيـ األصمي. 

% مف العكائؿ النازحة ينككف البقاء كالسكف في مناطقيـ الحالية 88إف  .0
 «. سيكلة االندماج كالتكيؼ مع المجتمع الجديد/ الحالي»

عكدة % مف العكائؿ النازحة متخكفة مف مسألة األمف الكطني عند ال22أف  .2
إلى مناطقيـ، في حيف أف مف المشكبلت التي يكاجيكنيا عند العكدة ىي السكف كالعمؿ عمى 

%، في حيف أف عددا أقؿ ذكركا أف الخدمات كالصحة كالتعميـ 77% ك79التكالي، كبنسبة 
 .(72)كالصعكبات القانكنية كاأللغاـ كالمخمفات العسكرية

 المبحث الثاني: أسباب النزوح
متعددة كمتنكعة، كقد يغمب أك يبرز عامؿ ليككف األساس أك السبب  لمنزكح أسباب

الرئيس لمنزكح، كبرز العامؿ األمني في حالة نزكح أغمب العراقييف في الكقت المعاصر في 
أثناء ىجكـ التنظيـ المتطرؼ عمى المدف العراقية، كمنيا الرمادم كالمكصؿ، كالذم ارتبط 

 ـ.0222التي شكمت منذ االحتبلؿ عاـ أساسا في بناء العممية السياسية 
كمف األسباب المعركفة لمنزكح ىي: األسباب السياسية كاألمنية كاالقتصادية 

 ، كسكؼ نعرض أىـ األسباب التي كانت حافزا لمنزكح، كىي:(78)كالدينية
 . السياسي: 1

كالمتمثؿ في الحككمات العراقية المتعاقبة التي بدت رخكة كىشة، متبلزمة مع أزمات 
متعددة كتحديات مستمرة متمثمة في الفساد اإلدارة كالمالي، كعدـ السيطرة عمى حمؿ السبلح، 
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كالتمييز السياسي الطائفي، مما أضعؼ أداء الحككمات العراقية المتعاقبة، كجعميا مقصرة في 
فيا بشكؿ طبيعي، كالسيما تقصيرىا في حماية المكاطنيف، مما انعكس عمى الكضع أداء كظائ
 األمني. 

 . األمني: 2
، عمى أساس «جيش، شرطة»كالمتمثؿ في بناء القكات المسمحة بجميع صنكفيا 

عشكائي كغير ميني، مما شاب ىذه المؤسسة األخطاء الجسيمة مثؿ عدـ االختيار المناسب 
لقادة كعناصر القكات المسمحة، الذم خمؼ في بداية األمر فجكة بيف القكات المسمحة 

 كالمكاطنيف، كاألخطاء المستمرة التي ارتكبت ضد المكاطنيف مثؿ القصؼ العشكائي لممدف. 
د الخكؼ لدل المكاطنيف بإحساسيـ أف المدف كساكنييا سكؼ يتعرضكف كما سا

لممخاطر في أثناء التحرير كالسيما عندما تستخدـ األسمحة الثقيمة في تحرير المدف، إال أف 
ىذه التكقعات كاألحاسيس تبدلت كانتيت عندما تعامؿ الجيش كالقكات المسمحة مع المكاطنيف 

 بشكؿ إيجابي. 
عكر بعدـ األماف مف الخكؼ مف التنظيمات اإلرىابية المتطرفة ككذلؾ ساد الش

عندما مارسكا أنكا البطش كالظمـ، المتمثؿ بالقتؿ كالجمد كاالعتقاالت كغيرىا، فييمف « داعش»
عمى المكاطنيف اإلحساس بالضغط كاإلكراه كالقسر الجسدم كالمعنكم، مثؿ التيديد كالخكؼ، 

ال يقتصر عمى األعماؿ التي ارتكبت بالفعؿ، كتشمؿ كؿ  كما ىك معركؼ أف اإلكراه كالقسر
 ما ىك شعكر بالمخاكؼ التي مف المحتمؿ كقكعيا.

 . االقتصادم: 3
كالمتمثؿ في الخكؼ مف الحرماف الكظيفي الذم كاف المكاطف يعتاش عميو، كالسيما 

اطنيف في كظائؼ الدكلة كمؤسساتيا، ككذلؾ الحرماف مف العمؿ، كتضاؤؿ فرص العمؿ لممك 
الذيف يعممكف خارج مؤسسة الدكلة مثؿ األعماؿ الحرة المتمثمة في السكؽ كالمشاريع التجارية 
كالخاصة، فضبل عف ممارسات التنظيمات اإلرىابية التي أثرت عمى االقتصاد، كمنيا فرض 
اإلتاكات عنكة، كالتدخؿ في شؤكف السكؽ، كتخريب ممتمكات الدكلة كاغتصاب الممتمكات 

 يف. لممكاطن
 . االجتماعي: 2
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كنمط الحياة كطرؽ العيش، إذ عممت « الدينية كالتعميمية»كالمتمثؿ في االتجاىات 
عمى بتر العممية التربكية كالتعميمية كتشكيو كظائفيا، كتغيير « داعش»التنظيمات اإلرىابية 

ة، مسار عمميا، مما جعؿ المكاطنيف يعيشكف في دكامة االستمرار أـ التكقؼ عف الدراس
كالسيما بعد اإلشاعات التي تقكؿ إف الحككمة ال تعترؼ بالشيادة التي تنمح في ظؿ 

كاالتجاه الديني الذم ىز ثقة المكاطنيف بالكثير مف التعاليـ الدينية نتيجة أفعاؿ « داعش»
التي أخرجت ىذه األفعاؿ الدينية عف مضمكنيا األصمي، كشكىت الكثير مف « داعش»

 .(76)بب التنظيمات اإلرىابيةالمفاىيـ الدينية بس
 المبحث الثالث: النظرية المعتمدة في تفسير البحث

 النظرية التفاعمية الرمزية:
تعتقد النظرية التفاعمية أف الحياة االجتماعية كما يحدث فييا مف سمككيات كظكاىر 

 اجتماعية، ما ىي إال شبكة معقدة مف التفاعبلت كالعبلقات االجتماعية. 
كمف مبادئيا أف العبلقات االجتماعية بيف األفراد تبدأ بالتقييـ بيف أفرادىا كالتقييـ 
يعتمد عمى التصكرات الذىنية الذاتية التي يككنيا الفرد نحك الفرد اآلخر، أك الجماعة، كقد 
يككف ىذا التقييـ إيجابي أك سمبي، كما كتعتمد ىذه النظرية بشكؿ كبير عمى األدكار المناطة 

لفرد ككيفية فيـ ىذا الدكر، كما كتعتمد بشكؿ كبير عمى الرمكز التصكيرية التي تعتمد عمى با
 التقكيـ الذىني الذم يككنو الفرد مف خبلؿ عممية االتصاؿ كالتفاعؿ مع اآلخريف. 

كىذه الصكر الذىنية تتعدل األفراد كالجماعات لتشمؿ الكائنات غير الحية كاألنيار 
ألشجار كالنباتات كالبيكت كالمدارس كالجامعات كالشكارع إلخ، ىذه الصكر كالمباني كالجباؿ كا

تبقى عالقة في ذىف الفرد، كتثار عبر المشاىدة كتثير جميع المعمكمات كالخبرات كالتجارب 
التي يعرضيا الشخص، كتبنى المكاقؼ كاالستعدادات عمى الطابع التقييمي المنبثؽ عف 

لمكقؼ إيجابيا بسبب طبيعة التجارب كالخبرات كالمعمكمات التي التفاعؿ االجتماعي فإذا كاف ا
يحمميا الفرد إزاء صاحب المكقؼ فإف الرمز كالتفاعؿ يككف إيجابيا، مثاؿ: إننا بمجرد سماعنا 
اسـ شخص ما أك حدث معيف، فإف الصكرة الذىنية أك الرمز الذىني المتككف يظير كيبرز 

ـ األشياء كاألشخاص كالجماعات كتحديد طبيعة التفاعؿ عف ذلؾ، كىذا ما يجعمنا نقـك بتقكي
كالعبلقة مع اإلنساف المقـك تقكيما تفاعميا رمزيا، فإذا كاف الرمز كالصكرة إيجابية تستمر 
يجابي، أما إذا كانت الصكرة الذىنية سمبية، فإف العبلقة تككف متكترة  العبلقة بشكؿ طبيعي كا 
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ذه العبلقات كالرمكز المكاقؼ السابقة أك المستحدثة أك ضعيفة أك تنقطع نيائيا، كيغذم ى
نتيجة التفاعؿ، كمف سمات ىذه الصكرة الرمزية ىي قابمية الفرد عمى تكسيع انتشارىا في 

 .(71)المجتمع
 الفصل الثاني: إجراءات البحث الميدانية

 منهج البحث
 . منيج المسح االجتماعي 1

، إذ (75)دراسة الظركؼ الكاقعية كالعمميةفي « المسح االجتماعي»يستخدـ ىذا المنيج 
 يتميز ىذا المنيج بخصائص عميمة تسيؿ عممية البحث، كأىـ ىذه الخصائص ىي: 

 دراسة الكاقع االجتماعي أك مجتمع البحث ضمف مدة زمنية محددة كمعمكمة.  -
 يتميز بتنكع كتعدد الكسائؿ في جمعو لمبيانات كالمعمكمات بطريقة منظمة.  -
 تخدـ استمارة االستبياف كالمقابمة.غالبا ما يس -
 .(79)كالدراسة التي تستخدـ ىذا المنيج باستطاعتيا اختبار الفركض -

 
 

 . المنيج المقارف: 2
يعتمد ىذا المنيج عمى إقامة تناظر متقابؿ أك متخالؼ إلبراز أكجو الشبو كاالختبلؼ 

بيف حدث أك ظاىرة  بيف أكثر مف حالة أك بيف ظاىرتيف أك أكثر في المجتمع الكاحد، أك
، كقد زاد الباحثاف إلى ذلؾ فقرة التفرد، أم تفرد أحد (02)معينة كمثيمتيا في مجتمعيف مختمفيف

المجتمعات بمميزات نابعة مف كاقع البحث إضافة إلى أكجو الشبو كاالختبلؼ، كىذا ما حدث 
 في عكدة نازحي الرمادم كالمكصؿ.

 نوع الدراسة: 
أما عف نكع الدراسة فتعد مف الدراسات الكصفية التحميمية التي تعتمد عمى جمع 

 الحقائؽ كالبيانات الستخبلص دالالتيا. 
 عينة البحث وحجمها: 

اعتمدت الباحثاف عمى العينات غير االحتمالية بطريقة العينة القصدية، كقد لجأ 
إحصائيات دقيقة  ككثائؽ إلجراء   الباحثاف إلى ىذا النكع مف العينات لصعكبة الحصكؿ عمى
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أخذ العينة االحتمالية، كذلؾ لحساسية المكضكع كعدـ استقرار العائديف كعدـ تسجيؿ اغمبيـ 
في كزارة اليجرة كالميجريف دائرة اليجرة كالميجريف في نينكل كاالنبار ، كلنفس األسباب سالفة 

تبلئـ مع مجتمع الدراسة مف جية الذكر، فقد تـ عمى أساسيا تحديد حجـ عينة البحث بما ي
مبحكث مف النازحيف العائديف )العائدكف مف النزكح ( إلى  «022»كليحقؽ التمثيؿ المناسب بػ

مبحكث مف النازحيف العائديف ) العائدكف مف النزكح ( إلى مدينة  «022»مدينة الرمادم ك
 المكصؿ.

 وسائل جمع البيانات والمعمومات: 
اع خاصة ىك إمكانيتو في استخداـ أكثر مف كسيمة لجمع إف ما يميز عمـ االجتم

البيانات كالمعمكمات بحسب ظركؼ كمتطمبات مكضكع البحث، كقد اعتمد الباحثاف عمى أكثر 
مف كسيمة لجمع البيانات كالمعمكمات، كذلؾ تعزيزا لمحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف 

استمارة »االعتماد عمى كسائؿ  البيانات كالمعمكمات تعزيزا لدقة ىذه المعمكمات قد تـ
 .«بالمشاركة االستبياف، كالمقابمة، كالمبلحظة

 
 

 : (*االستبياف)
لمحصكؿ عمى معمكمات بإمكاف تحكيميا إلى بيانات كتحميميا إحصائيا كتفسيرىا 
تفسيرا عمميا، لذا فقد مرت بخطكات عديدة، كاف مف أىميا تكزيع استمارة استطبلعية عمى 

نازحا عائدا في كؿ مف المكصؿ كالرمادم، ثـ بعد أسبكعيف كزعت  02 عينة متككنة مف
 .(**)االستمارة عمى نفس العينة بكجكد حالة الترميز لبلستمارات، ثـ تطابقيا بعد ذلؾ

كبعد جمع االستمارات، تـ االستحصاؿ عمى معمكمات ميمة، كانت بمثابة المفاتيح 
، (***)تكزيع االستمارة عمى مجمكعة مف الخبراءإلنشاء االستمارة النيائية، ثـ بعد ذلؾ تـ 

 الذيف أضافكا آراءىـ العممية، كبعدىا اتفؽ الباحثاف عمى االستمارة االستبيانية النيائية.
 مجاالت البحث: 
النازحكف العائدكف إلى مدف الرمادم كالمكصؿ بعد تحريرىا مف  المجاؿ البشرم:

 «.داعش»التنظيمات اإلرىابية 
 مدينتا الرمادم كالمكصؿ، أم نقصد بيما مراكز ىذه المدف.  اني:المجاؿ المك
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 ـ بالتحديد. 0275انحصرت في العاـ الدراسي  :المجاؿ الزماني
 فرضية الدراسة:

اعتمد البحث عمى فرضية رئيسية تتبلئـ مع المنيجية المستخدمة فيو كىي:كجكد 
 كالتعميمية كغيرىا لمنازحيف العائديف مااختبلؼ كتشابو في المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية 

 بيف مدينتي الرمادم كالمكصؿ.
 الفصل الثالث: تحميل وتفسير بيانات البحث

 المبحث األول: تحميل وتفسير بيانات البحث
 أوال: البيانات األولية لمبحث

 الجنس: 
 
 
 
 
 
 

مساكية لنسبة كشفت بيانات البحث الذم يتعمؽ بجنس المبحكثيف أف نسبة الذككر 
( مف اإلناث، 722( مبحكث مف الذككر، مقابؿ )722اإلناث في مدينة الرمادم، فقد أشار )

 % لكمييما.82كبكاقع 
% مف 68أما في المكصؿ، فقد أشارت البيانات الخاصة بجنس المبحكثيف إلى أف 

% مف النازحيف مف اإلناث، إذ سارع الذككر 28النازحيف العائديف مف الذككر في حيف أف 
إلى النزكح إما مباشرة بعد دخكؿ التنظيـ إلى المدينة بسبب عدـ معرفتيـ باأليديكلكجية الدينية 

بعدىا بكقت لمتخكؼ مف إجبارىـ عمى االنضماـ إليو مف ناحية، كلتفادم  التي يتبنكنيا أك
التعقيدات كالقكانيف الصارمة، كزيادة قائمة الممنكعات التي بدأ التنظيـ يفرضيا تدريجيا عمييـ، 
سكاء مف حيث الممبس أـ تغيير لمييئة العامة لشكميـ أـ إلزاميـ اتباع طقكس كشعائر دينية 

ـ، كعمى إشاعتيا بيف الذككر. مف ناحية أخرل كاألىـ، لتفادم العقكبات يؤمف بيا التنظي
ىدار  الصارمة التي تمارس ضد مف يخالؼ تمؾ التعميمات التي تتراكح بيف الجمد بالسياط كا 
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كرامة الفرد إلى حد القتؿ أحيانا. في حيف أف اإلناث كانت النسبة األقؿ، إلمكانية تفادم كؿ 
في المنزؿ كعدـ الخركج إال لمضركرة القصكل، كالذىاب إلى الطبيب تمؾ الصعكبات بالبقاء 

 أك القياـ بالكاجبات االجتماعية الضركرية ككاجبات العزاء كزيارة مريض أك غيرىا. 
 . العمر 2
 
 
 
 
 
 

( سنة كانت ىي األعمى 22-08اتضح مف البحث في الرمادم أف الفئات العمرية )
% كىي النسبة التي يمكف كصفيا بالفئات 88.8سبة نسبة بيف عمر المبحكثيف، أم بن

( سنة 81%، ثـ تمتيا الفئة العمرية )06.8( كبنسبة 86-27الشبابية، تمتيا الفئات العمرية )
 %.6( سنة كأقؿ كبنسبة 02% ثـ تمتيا )70كبنسبة 

% مف النازحيف 82.8أما في المكصؿ فقد أشارت بيانات البحث عف العمر أف 
% مف المبحكثيف ىـ ممف 2.8، في حيف أف «مف الشباب»سنة  22-08 أعمارىـ ما بيف
سنة كأكثر، كقد يككف ذلؾ عمى كفؽ مبلحظة الباحثة كمعايشتيا لتمؾ  81تتجاكز أعمارىـ 

الحقبة، أف الشباب أكثر قدرة عمى الحركة كالسير لمسافات طكيمة لمنزكح، السيما بعد أف منع 
أشير مف احتبلؿ المدينة،  6، كاتخاذىـ دركعا بشرية بعد التنظيـ خركج األىالي مف المدينة

فحينيا كاف يتطمب الخركج مف المدينة السير لمسافات طكيمة سيرا عمى األقداـ كصعكد 
جباؿ، كااللتفاؼ مف كراء الحدكد السكرية لمكصكؿ إلى كردستاف أك كرككؾ أك تركيا، ىذا مف 

ة عمى التعامؿ مع المستجدات الطارئة التي ناحية، كمف ناحية أخرل كاف الشباب أكثر قدر 
تحدث كأكثر قدرة عمى التكيؼ عند تغيير حياتيـ في حاؿ انتقؿ إلى مجتمع آخر غير 
مجتمعو، في حيف كاف كبار السف ناىيؾ عف عدـ قدرتيـ عمى الحركة بسرعة قياسا باألعمار 

درة المكصؿ كتغيير النمط الشابة، فإف كبار السف لـ تكف لدل الكثيريف منيـ الرغبة في مغا
الركتيني لحياتيـ التي اعتادكا عمييا، فقد تكصمت الباحثة في أثناء مقابمتيـ إلى أنيـ أجبركا 
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عمى المغادرة إما لمرافقة أسرىـ كخكفا مف المكت كحدىـ، أك بسبب حالتيـ الصحية التي 
لتي عاشكا فييا لسنكات تستكجب المتابعة المستمرة، كقد كجدكا صعكبة في مغادرتيـ منازليـ ا

طكيمة، إذ أصبح ىناؾ ألفة كارتباط نفسي كركحي بينيـ كبيف المنزؿ كالمحمة كالجيراف، كحتى 
 أثاث البيت كمقتنياتو... الخ، لذلؾ كاف مغادرة كبار السف في المدينة أقؿ بكثير مف الشباب. 

 . الحالة االجتماعية:3
 
 
 
 
 

ي تتعمؽ بالحالة االجتماعيةلعينة البحث إلى أف تشير بيانات البحث في الرمادم الت
« غير المتزكجيف»% ثـ تمتيا حالة العزاب 62المتزكجيف ىـ أعمى نسبة، إذ شكمت نسبة 

% ثـ تمتيا حالة المطمقيف كبنسبة 5.8% كمف ثـ جاءت حالة األرامؿ كبنسبة 08كبنسبة 
2.8.% 

% كانكا مف 61بنسبة  أما في المكصؿ فقد أشارت البيانات أف أغمب النازحيف
المتزكجيف، كقد يرجع ذلؾ إلحساسيـ بالمسؤكلية االجتماعية كاألخبلقية تجاه أسرىـ، فرغبتيـ 
في عدـ تعريض حياة أفراد األسرة لممخاطر أك القتؿ بفعؿ العمميات العسكرية التي كاف مف 

التي مف الممكف  المتكقع حصكليا لتحرير المدينة كلتخميص األبناء كالفتيات مف المضايقات
أف يتعرضكا ليا، أك إلى عدـ إجبار أبنائيـ عمى التسرب مف المدرسة أك تركيا لسنكات كانكا 
يجيمكف عددىا، سيما كأنو ال أحد يعمـ الكقت التقريبي لتحرير المدينة، نتيجة عدـ إكماؿ 

ضبل عف دراستيـ في مدارس التنظيـ، مما قد يؤدم إلى ضياع مستقبؿ األبناء الدراسي، ف
التخكؼ عمى الفتيات تحديدا مما تـ تركيجو حينيا مف أنو قد يجبر التنظيـ األىالي عمى 
تزكيج بناتو مف عناصر التنظيـ، كالخكؼ عمى األبناء السيما المراىقيف مف التعرض لعمميات 
غسؿ األدمغة التي كاف يتخصص بيا بعض أعضاء التنظيـ لترغيبيـ في االنضماـ، كؿ ىذا 

 متزكجيف إلى النزكح مع أسرىـ إلى خارج المدينة. دعا ال
 . المينة 4
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% مف ميف المبحكثيف في الرمادم تكزعت ما 18اتضح مف بيانات البحث أف حكالي 
% لكؿ منيا، كسجمت مينة )كاسب، ربة بيت( 08بيف )طالب، مكظؼ، متقاعد(، كبنسبة 

 % لكؿ منيما. 70.8نسبة 
أما في المكصؿ فقد أشارت البيانات إلى أف أكثر مف نصؼ العائديف النازحيف مف 
المكظفيف، سكاء ممف كانكا يعممكف في دكائر المكصؿ ذات الطابع المدني التابعيف لكزارة 
التعميـ العالي كالتربية كالصحة كالتجارة كغيرىا الذيف أغمقت أغمب دكائرىـ كمدارسيـ 

في حاؿ »رية، كصدرت أكامر مف كزارة المالية بحجب ركاتبيـ كادخارىا كجامعاتيـ بأكامر كزا
إلى حيف خركج التنظيـ المتطرؼ  كتحرير المدينة مف قبضتو، أك مف  «بقائيـ في المدينة

العسكرييف أك العامميف في األجيزة األمنية كالشرطة كالجيش كاالستخبارات كشرطة المركر 
ا في مفكضية االنتخابات مف الذيف كانكا يخشكف المبلحقة كاألمف الكطني، أك حتى ممف عممك 

كالتضييؽ عمييـ كعمى أسرىـ أك لتجنب اعتقاليـ كمسائمتيـ كتعرضيـ لمتعذيب مف قبؿ 
العناصر األمنية لمتنظيـ، أك قتميـ كما حدث مع كثير منيـ ممف آثركا البقاء في المدينة بعد 

مف أجؿ إنقاذ حياتيـ، لذا عمؿ  «ـ إلعبلف التكبةقانكف التكبة أصدره التنظي»إعبلف تكبتيـ 
أغمب العسكرييف عمى النزكح مف المدينة مف ناحية، كأداء كاجبيـ الكطني تجاه مدينتيـ كتسمـ 

 ركاتبيـ كعدـ اتياميـ بالخيانة، مف ناحية.
% مف النازحيف كانكا مف الطمبة، ممف 22كمف ناحية أخرل، أظيرت البيانات أف 

كانت لدل أسرىـ القدرة المادية عمى إخراجيـ مف المدينة كتحمؿ نفقات دراستيـ خارجيا، 
سيما طمبة الكميات مف المراحؿ المنتيية أك المرحمة الدراسية المنتيية مف الدراسة اإلعدادية 

نتيجة عدـ اعتراؼ الحككمة المركزية ممثمة بكزارتي التربية كالتعميـ  «السادس اإلعدادم»
العالي بأم دكاـ في المدارس أك الجامعات أك بأية شيادة تمنح في ظؿ سيطرة االحتبلؿ 
الداعشي عمى المدينة، كلفتح مكاقع بديمة لجامعات مدينة المكصؿ في كرككؾ كدىكؾ، 
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صدار قرار استضافة طمبة المكصؿ في الجامعات العراقية  كمدارس لمنازحيف في كردستاف، كا 
لمنازحيف في المحافظات األخرل، لذا آثر الطمبة النزكح لنيؿ شيادة معترؼ بيا مف ناحية، 
كخكفا مف المسائمة القانكنية الحقا مف قبؿ الدكلة في حاؿ أنيـ التحقكا بالمدارس كالجامعات 

 في المكصؿ كىي تحت سمطة االحتبلؿ.
 خؿ الشيرم:. الد5
 
 
 
 
 

أما عف الكاقع المعيشي لممكاطنيف بعد عكدتيـ إلى مدنيـ فكاف يتسـ بكضع صعب 
في كثير مف الحاالت، إذ زاد مف معاناة المكاطنيف، كبالتالي انعكس عمى التكيؼ االجتماعي 
عند العكدة، إذ يعد التكيؼ االجتماعي عممية تبلؤـ اجتماعي تؤدم إلى كقؼ الصراع مع 

 ماعات عف طريؽ التدعيـ لمتفاعؿ السممي. الج
كقد اتضح مف خبلؿ بيانات البحث أف العائديف يعيشكف كضعيف مف التكيؼ 

 االجتماعي، كىما: 
، كيمثؿ أصحاب الدخكؿ الدائمة كالركاتب، كيشمؿ التكيؼ االجتماعي السيؿ

يجمة الداعشية المكظفيف في الدكلة خاصة، كرجاؿ األعماؿ كالميف التي لـ تتضرر جراء ال
 أك تحرير المدف، كعند العكدة كجدكا كضعا مستقرا.

، كيمثؿ أغمب أصحاب المحبلت التجارية كأصحاب التكيؼ االجتماعي الصعب
الميف الحرة البسيطة، كالعاطميف عف العمؿ، كالذيف فقدكا أعماليـ نتيجة النزكح كالعكدة، ككاف 

ستكياتيـ المعيشية نتيجة الظركؼ األمنية، غالبيتيـ مف الشباب الذيف تضررت أعماليـ كم
مما أفقدىـ أعماليـ كمدخكالتيـ كأصبحكا يعانكف مف مستكيات معيشية صعبة، مع تزايد 

 حاالت البطالة كتزايد أعداد األرامؿ كالمطمقات في مدينة الرمادم.
أنو قد  -فضبل عف مبلحظات الباحثيف–كقد أشار المكاطنكف في مدينة الرمادم 

أعباء إضافية عمى كاىؿ اآلباء الذيف يحاكلكف العانية بأبنائيـ، كينطبؽ ىذا الحاؿ كقعت 
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خكانيـ كعكائميـ،  عمى األطفاؿ الصغار الذيف يتحممكف مسؤكليات متزايدة لمعناية بأنفسيـ كا 
 كينطبؽ ذلؾ عمى النساء أيضا. 

عاشيا يتسـ كقد أشارت بيانات البحث إلى أف الكثير مف المكاطنيف يعيشكف مستكل م
بحد الكفاؼ، كال يرتقي إلى مستكل العيش الكريـ، إنما يميؿ إلى مستكيات الفقيرة كمحدكدة 

 الدخؿ. 
أشارت بيانات البحث في الرمادم أف الدخؿ الشيرم لممبحكثيف كالمحدد بالدينار 

( ألؼ دينار عراقي، 622-022العراقي عمى أف أعمى نسبة كاف دخميـ ينحصر ما بيف )
مميكف( دينار -627%، ثـ تمتيا الفئة التي أشارت أف دخميا محصكر ما بيف )22.8كبنسبة 

كأقؿ( دينار عراقي كبنسبة  -799222المحصكر بيف ) %، ثـ الدخؿ09.8عراقي كبنسبة 
 %. 05%، ثـ الدخؿ المحصكر بيف أكثر مف مميكف دينار عراقي كبنسبة 70

% مف النازحيف دخميـ الشيرم 22.8أما في المكصؿ فقد أشارت البيانات إلى أف 
قي مما % يتجاكز دخميـ المميكنيف دينار عرا01مميكف دينار عراقي ك-627يتراكح ما بيف 

يعني أف اغمب النازحيف كانكا مف ذكم الدخؿ المرتفع؛ ألف أغمبيـ كانكا مف المكظفيف أك 
التجار؛ كألف ليـ القدرة عمى تحمؿ نفقات النزكح مف نفقات النقؿ لمكصكؿ إلى المدف التي 
نزحكا إلييا، فضبل عف دفع بدالت اإليجار التي ارتفعت بشكؿ كبير في مناطؽ جذب 

السيما إقميـ كردستاف كبغداد نتيجة استغبلؿ السماسرة ألزمة السكف التي أحدثتيا النازحيف، 
عممية النزكح، كاستغبلؿ أصحاب العقارات ذلؾ لتصؿ بدالت اإليجار لممنازؿ إلى مبالغ 

 خيالية غير متكقعة.
فضبل عف احتياج النازحيف لمنفقات األخرل التي تحتاجيا أسرىـ كالسيما احتياجات 

النفقة عمى متطمبات المدارس كالصحة كأثاث المنزؿ كغيرىا، كىذا ال يستطيع تمبيتيا األكؿ ك 
إال ذكم الدخؿ المرتفع، في مقابؿ ذلؾ نجد أف نسبة مف نزح مف ذكم الدخؿ المنخفض بنسبة 
أقؿ؛ لعدـ قدرتيـ عمى دفع نفقات النزكح السيما بعد فترة مف االحتبلؿ الداعشي، أصبح 

خداـ ميربيف لمخركج مف المدينة، كىذا يكمفيـ مبالغ ىائمة ال قدرة ليـ عمى النزكح يتطمب است
تحمميا، فضبل عف عدـ قدرتيـ عمى دفع بدالت اإليجار، مما كاف سيجعميـ مضطريف لمسكف 
في مخيمات النازحيف التي أنشأتيا الحككمة العراقية أك المنظمة الدكلية لميجرة أك غيرىـ، 
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كاألمف اإلنساني، كاالعتماد عمى مساعدات المنظمات اإلنسانية، فآثر المفتقدة لشركط السكف 
 أغمب ذكم الدخؿ المنخفض البقاء في منازليـ عمى النزكح.

 . عائدية السكف 6
 
 
 
 
 
 

% أشاركا أف 12أشارت بيانات البحث في الرمادم أف أغمب المبحكثيف كبكاقع 
% مف المبحكثيف أشاركا بأنيـ يسكنكف إيجار، كال 01عائدية السكف ىي ممؾ صرؼ ليـ، ك

 يممككف سكنا ليـ عند عكدتيـ مف النزكح. 
ـ في % سكنكا بعد عكدتي60فقد أشارت البيانات أف أغمب النازحيف العائديف بنسبة 

حراقيا  منازؿ تـ تأجيرىا إما نتيجة استيبلء التنظيـ في أثناء نزكحيـ عمى منازليـ كنيبيا كا 
كىدـ البعض منيا، أك ألنو تـ تدميرىا نتيجة العمميات العسكرية في أثناء تحرير المدينة، أك 
أنيا تضررت بحيث أصبحت غير صالحة لمسكف، كعدـ قدرة أصحابيا المادية حاليا عمى 

بلحيا، أك لبلستيبلء عمييا مف قبؿ بعض األجيزة األمنية كاتخاذىا مقرات ليا، كيستدعي إص
 إعادتيا ليـ إجراءات أمنية كقانكنية تأخذ كقتا طكيبل.

لذا اضطر العائدكف لتأجير منازؿ في مناطؽ شعبية أك عمى أطراؼ المدينة، يخمك 
المدارس أك عف أماكف عمميـ نتيجة بعضيا مف أبسط الخدمات كالماء كالكيرباء، كبعيدة عف 

الرتفاع أسعار بدالت اإليجار في المناطؽ الراقية كالمتكسطة التي تتكفر فييا الخدمات، 
السيما في الجانب األيسر مف المدينة، إذ حدثت مغاالة في بدالت اإليجار كرفعت إلى أعمى 

 مستكل لـ تشيده المدينة سابقا.
 منطقة السكف:  .7
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نتائج البحث في الرمادم بأف جميع المبحكثيف ىـ مف مركز مدينة الرمادم،  بينت
 %.722كبكاقع 

أما في المكصؿ، فإف مدينة المكصؿ تنقسـ عمى جانبيف، الجانب األيسر كالجانب 
األيمف كيفصؿ بينيما نير دجمة، الجانب األيسر حدكده متاخمة لحدكد إقميـ كردستاف، في 

 حدكده متاخمة لمدف كسط كغرب العراؽ كصبلح الديف كغيرىا.حيف أف الجانب األيمف 
% مف النازحيف العائديف نزحكا مف الجانب األيسر مف 55يظير مف البيانات أف 

% نزحكا مف الجانب األيمف، كيرجع ذلؾ الختبلؼ الجانبيف مف 00المدينة في حيف أف 
ادية كالمينية كالطبقية كغيرىا، فسكاف الناحية الديمغرافية كالخمفية االجتماعية كالناحية االقتص

الجانب األيمف الكثير منيـ مف خمفيات اجتماعية ريفية كمف ذكم الدخؿ المنخفض، كىـ مف 
غير المثقفيف كمف غير المتعمميف أك المتعمميف تعميـ متكسط، كمف الكسبة كالعماؿ الذيف 

ضبل عف اكتظاظو يعتمدكف عمى ما يحصمكف عميو مف أجر يكمي في إعالة أسرىـ، ف
مترا أكثر مف أسرة، كال يقؿ عدد  82السكاني، كيسكف في المنزؿ الذم قد ال تتجاكز مساحتو 

أفراد كؿ أسرة عف خمس أفراد نتيجة لكبر حجـ األسرة فيو. كعمى فؽ ذلؾ فميس ليؤالء القدرة 
نزح مف  عمى تحمؿ نفقات النزكح كالسكف كاإلنفاؽ عمى أسرىـ في منطقة النزكح، كحتى مف

 71حي الطيراف، الدنداف، الجكسؽ، »ىذا الجانب فيك إما أف يككف مف األحياء الراقية فييا 
، أك أنيـ عند نزكحيـ اعتمدكا عمى المساعدات اإلنسانية التي تقدميا ليـ «تمكز كغيرىا

المنظمات الدكلية أك منظمات المجتمع المدني أك مف الخيريف كالمحسنيف كغيرىـ في اإلنفاؽ 
عمى أسرىـ، عمى العكس مف الجانب األيسر الذم يتميز سكانو بدخميـ المرتفع كمستكاىـ 

يـ مف مكظفي الدكلة كاألكاديمييف كالعسكرييف، فضبل عف قمة عدد التعميمي العالي، كغالبيت
، قياسا بالجانب األيمف، كتتميز أسره بصغر حجميا، لذا فميـ «قبؿ تحرير المدينة»سكانو 
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القدرة المادية عمى النزكح مف ناحية كليـ حساباتيـ كخططيـ في إيجاد بديؿ لما فقدكه أك 
 فيـ التي التحقكا بيا في منطقة النزكح مف ناحية أخرل.ترككه في المدينة بأعماليـ ككظائ

 ثانيا: البيانات الخاصة بالبحث 
 أسباب النزوح: ماىي األسباب التي دعتك للنزوح وترك مدينتك؟  .1
 
 

 

 
 
 

تعددت األسباب المؤدية إلى النزكح، كظير أف السبب الرئيس األكؿ كاألكثر أىمية 
%، ثـ تبله عدـ 66.8ىك تردم األكضاع األمنية بشكؿ عاـ، كظير في الرمادم بنسبة 

%، ثـ عدـ القدرة عمى 89.8القدرة عمى التعايش مع التنظيمات اإلرىابية المتطرفة، كبكاقع 
% ثـ الرغبة في إكماؿ الدراسة ألف الظركؼ 27.8قر بنسبة العيشفي ظؿ كضع غير مست

التي كقعت فييا مدينة الرمادم ال تسمح بكاقع تعميمي مقبكؿ، كال تسمح باالستمرار بالدراسة، 
 %. 71كظير بنسبة 

% نزحكا مف المدينة مف أجؿ 51أما في المكصؿ فقد أشارت البيانات إلى أف 
الشعكر باألمف، فبعد سقكط المدينة غادرىا مباشرة أعضاء مجمس النكاب كأعضاء المحافظة 
كقيادات الجيش كالشرطة كعناصرىـ، في حيف انتظر البعض اآلخر برىة مف الزمف استغرقت 

ة، ففي البداية التنظيـ المتطرؼ بخداع أفراد المجتمع بالتعامؿ أحيانا أشير ريثما تتضح الصكر 
بشكؿ إيجابي معيـ إال انو بدأ تدريجيا بالكشؼ عف كجيو الحقيقي بالقياـ باالعتقاالت 
كالتصفيات، كاتباع سياسة االنتقاـ كالتخكيؼ كالتركيع لؤلىالي مف الديانات األخرل، أك 

فة لمذىبو أك حتى لمف ينتمي لنفس المذىب لكف مف القكميات األخرل، أك المذاىب المختم
المخالفيف آلرائو الدينية التطرفية. كما بدأ تقييد الحريات الشخصية كالتدخؿ في الممبس، 
لزاميـ بإطبلؽ المحى كالتدخؿ  كفرض الخمار عمى النساء كعمى الرجاؿ مبلبس خاصة، كا 

كطقكس الزكاج، كظيرت مصطمحات بعبلقات األفراد الشخصية، كالتصرفات كطريقة الكبلـ 
جديدة ظاىريا، تشعر الفرد باألماف لكف داخميا تشعره بالتقييد كعدـ الشعكر باألماف، فضبل 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7625 ) 
 

عف منع التدخيف كالياتؼ النقاؿ كالستبليت، كتحديد استخداـ النت كمراقبتو، كفرض عقكبات 
مف خبلؿ -بعضيا  شديدة كصارمة عمى كؿ مف يخالؼ أيا مما ذكرنا بعقكبات شديدة كصؿ

إلى حد المكت حرقا، نتيجة تكجيو تيـ بسيطة لبعض األفراد  -مبلحظة كمعايشة الباحثة
نتيجة استخداـ الياتؼ المحمكؿ أك إيجاده لدل احدىـ عند تفتيش المنزؿ. كىذا كاف سببا قكيا 

المستمر دفع األفراد لمنزكح لرغبتيـ بالشعكر باألمف كالعيش دكف الشعكر بالخكؼ كالتركيع 
كعدـ تقييد حرياتيـ كما سبؽ ذكره، كالرتباط عدـ الشعكر باألمف بممارسات التنظيـ المتطرؼ 

% مف المبحكثيف إلى النزكح مف المدينة لعدـ قدرتيـ عمى التعايش مع  التنظيمات 66دفع 
تيـ اإلرىابية، كما يمارسكنو مف أساليب تتسـ بالكحشية إلرغاـ األفراد عمى االنصياع لقرارا

جراءاتيـ التعسفية فقد كصؿ ببعض األفراد إلى عدـ القدرة عمى رؤية احدىـ يمر أمامو أك  كا 
سيارات »رؤية السيارات الخاصة بيـ التي كانت تمارس مراقبة األفراد كمعاقبتيـ آنيا 

 .«الحسبة
% مف المدينة بسبب عدـ القدرة عمى العيش بكضع غير مستقر فمع 22.8كنزح 
تكقع البعض سرعة تحريرىا لكف القصؼ الجكم لعناصر التنظيـ كالتأجيؿ سقكط المدينة 

المستمر لعمميات تحرير المدينة، كتغيير الخطط التي كانت تبثيا كسائؿ اإلعبلـ حكؿ مف 
مف الجانب األيمف إلى األيسر أك »ىي المدف التي ستبدأ القكات بتحريرىا، كتنقؿ األفراد 

إلى المناطؽ التي يتكقعكف أف العمميات  «كبيا أك العكسالعكس كمف شماؿ المكصؿ إلى جن
منيا ليتحرركا بشكؿ أسرع، كحدكث ذلؾ أكثر مف مرة أدل إلى شعكرىـ بعدـ  العسكرية ستبدأ

االستقرار كباإلحباط كاليأس مف قدرة الحككمة عمى تحرير المدينة، مما دفع الكثيريف لممخاطرة 
كبات القاسية مف قبؿ التنظيـ  ضد مف يحاكؿ اليركب بحياتيـ كالنزكح مف المدينة مع العق

 كتصؿ إلى حد القتؿ. «مف أرض الخبلفة كما كانكا يدعكنيا»
%غادركا المدينة إلكماؿ الدراسة، ففي بداية االحتبلؿ أبقى التنظيـ عمى 01في حيف أف 

نات التي تكقفت الجامعات كمدارس المدينة كمناىجيا كما ىي كبدكف أم تغيير، كجرل إكماؿ االمتحا
عمى إثر سقكط المدينة، ككاف ىناؾ ارتباط بيف جامعة المكصؿ كمكقعيا البديؿ في كردستاف إلى أف 
صدر قرار مف كزارة التعميـ العالي بفؾ االرتباط، كبعدـ االعتراؼ بأم إجراء عممي أك إدارم يحدث 

ي اتيميا بتدريس الكفر، كقسـ عمـ في الجامعة، السيما بعد إقفاؿ التنظيـ لعدد كبير مف األقساـ الت
االجتماع كالفمسفة كغيرىا، مما دفع كثيرا مف الطمبة إلى النزكح إلكماؿ دراستيـ،كالسيما طمبة 
الدراسات العميا إلكماؿ االمتحانات في المكاد التي لـ يمتحنكا فييا كإلكماؿ كتابة رسائؿ الماجستير 
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جرل تغيير المناىج الدراسية لبعض المكاد في األقساـ كالدكتكراه لمف ىـ في مرحمة الكتابة، كما 
االبتدائية »كالكميات العممية كاإلنسانية، كامتد ذلؾ ليشمؿ تغيير المناىج الدراسية لكزارة التربية 

بما يتبلئـ كفكر التنظيـ المتطرؼ الذم يحض عمى العنؼ كالجياد مف كجية  «كالمتكسطة كاالعدادية
التنظيـ في غسؿ أدمغة الطمبة كجذبيـ باتجاه االنضماـ لمتنظيـ اإلرىابي، نظره، كبما يخدـ مصالح 

 مما دفع بأىالي الطمبة لمنزكح لغرض إكماؿ دراسة أبنائيـ.
فقد نزحكا لسكء حالتيـ الصحية كمتابعة  -كمف خبلؿ مقابمة الباحثة-%،76أما نسبة 

تكفر العبلج البلـز لعبلج بعض عبلجيـ نتيجة لنزكح أغمب األطباء إلى خارج المدينة، كلعدـ 
األمراض المزمنة، كاقتصار العبلج لمحاالت المتأزمة عمى عناصر التنظيـ الجرحى جراء 
القصؼ الجكم في المستشفيات التي بدأت قدراتيا بالتراجع، جراء الحصار عمى المدينة كعدـ 

 .قدرة التنظيـ عمى تكفير المستمزمات الطبية كالعبلجية البناء المدينة
 ىؿ كاجيت مشكبلت اجتماعية بعد العكدة إلى مدينتؾ؟  .0
 
 
 
 
 
 

اتضح مف بيانات البحث أف غالبية العائديف إلى مدينة الرمادم يعانكف مف مشكبلت 
% مف العائديف يعانكف مف مشكبلت كاف الكثير منيا غير 18اجتماعية، فقد اتضح أف 

 مكجكدة قبؿ النزكح. 
%لـ يكاجيكا مشكبلت اجتماعية عند 00البيانات إلى أف أما في المكصؿ فقد أشارت 

استنتجت الباحثة أف غالبية ىؤالء ىـ ممف عادكا  -كمف مقابمة المبحكثيف-العكدة إلى المدينة،
إلى المدينة حديثا بعد أف انحسرت نكعا ما المشكبلت التي كاجييا مف عادكا مباشرة بعد 

أكضاعيـ كىيئكا أنفسيـ اجتماعيا كاقتصاديا  التحرير مف جية، كألنيـ عممكا عمى ترتيب
 كنفسيا لمتعاطي مع الكضع الحالي كالمتغير في المدينة.

 %  أفادكابأنيـ كاجيكا مشكبلت عديدة عند العكدة كحتى اآلف.15في حيف أف 
 إذا كان الجواب نعم، ما ىي ىذه المشكالت؟ - 
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رة ككثيرة صاحبت العائديف إلى أظيرت بيانات البحث أف مشكبلت اجتماعية كبي
% 18مدينة الرمادم، فقد أشار أغمب العائديف إلى أنيـ كاجيكا مشكبلت اجتماعية بنسبة 

 ككانت أغمب ىذه المشاكؿ كبحسب الترتيب ىي: 
، فقداف العمؿ، غبلء اإليجارات كخاصة بعد األضرار التي عانت منيا التمكث البيئي»

سكرية كالعتاد كاأللغاـ كاألسمحة، إىماؿ الخدمات البمدية، عدـ ىذه المدف، كجكد المخمفات الع
إيجاد البيت المناسب إليكاء العائمة، إىماؿ خدمات الماء كالكيرباء، عدـ التكيؼ مع الكضع 

 «. الجديد بسبب كثرة المياجريف إلى المدينة بشكؿ عاـ
كقد أشار بعض المبحكثيف عف طريؽ المقابمة أف ىناؾ حاالت أخرل سجمت مثؿ 
التيديد لمعكائؿ المشتبو بصمتيا بالتنظيمات اإلرىابية، أك انتماء أحد أبنائيا ليذه التنظيمات 
كاحتجاز بيكتيـ، كما أشار قسـ قميؿ مف المكاطنيف إلى كجكد حاالت االنتحار كلك بشكؿ 

 بسيط. 
كقد أشار ىؤالء المكاطنكف إلى أف ىذه المشاكؿ عمى الرغـ مف كثرتيا كخطكرتيا إال 
أنيا عرضية كيمكف إزالتيا كحميا بمركر الزمف إذا القت االىتماـ الجيد مف المسؤكليف 
الحككمييف ككجياء المدف كالمكاطنيف أنفسيـ، كالرغبة كاإلرادة الحقيقيتيف في حؿ ىذه 

 المشاكؿ. 
أغمب المبحكثيف يعتقدكف أف ىذه المشاكؿ عرضية كغير مستعصية، كيبدك أف 

زالتيا سيككف عف طريؽ االستقرار األمني كالسياسي.  كا 
% ىي عدـ القدرة عمى التكيؼ 50إف أىـ مشكمة كاجييا النازحكف العائدكف كبنسبة 

حدثت  االجتماعي كالمادم كالمعنكم كالسمككي مع المجتمع المكصمي في ظؿ التغيرات التي
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فيو، كقد يرجع ذلؾ لطكؿ إقامة النازحيف في المجتمعات التي نزحكا إلييا كاندماجيـ فييا 
كما الحظت -بشكؿ كبير، كتككيف صداقات كعبلقات اجتماعية فييا، بمغ بالكثير منيـ 

، السيما النازحكف إلى إقميـ كردستاف، كعممكا «المنازؿ كالشقؽ»إلى شراء العقارات  -الباحثة
إنشاء مشاريع تجارية تمييدا لئلقامة الدائمة فييا،كما أف عدـ قدرتيـ عمى التكيؼ يعكد عمى 

إلى أنيـ كانكا مرغميف أك مضطريف لمعكدة إلى المدينة، كلـ يكف ىذا خيارىـ، لكف إغبلؽ 
غبلؽ أغمب  غبلؽ المكاقع البديمة لمجامعات، كا  المكاقع البديمة لمكاقع الدكائر كالكزارات، كا 

نياء استضافة طمبة الجامعات في األقساـ المماثمة في الجامعات األخرل  مدارس النازحيف كا 
أجبرت األسر عمى الرجكع، كمف معايشة الباحثة كمبلحظتيا لمعائديف، فإف بعضيـ يعتبر 
عائدا في نظر الدكلة، لكنيـ لـ يعكدكا فعميا،إذ الزالكا يعيشكف مف الناحية الفعمية في مدف 

ما مدف كردستاف القريبة مف المكصؿ، لكنيـ يأتكف إلى أماكف عمميـ كمدارسيـ النزكح، السي
صباحا، كيعكدكف عند انتياء الدكاـ الرسمي، كتقكـ بنقميـ شركات سياحية اتفقكا معيا ليذا 

 الغرض.
كما أف عدـ قدرة العائديف عمى التكيؼ يرجع إلى تخكفيـ مف عكدة نزكحيـ كتكرار 

ألف كضع المدينة كالتمكث البصرم فييا لكجكد األنقاض كالمخمفات مأساتيـ مرة ثانية؛ ك 
كالنفايات كغيرىا كعدـ كجكد أماكف ترفييية راقية، السيما لمشباب، كلمتقييد عمى الحريات التي 
الزاؿ الكثير مف أىالي المدينة يمارسيا عمى اآلخريف كاالنتقادات التي تكجو لمعائديف، السيما 

كالمسيحييف كاأليزيدييف، كاتياميـ بمخالفة القيـ األخبلقية لممجتمع نتيجة  مف الديانات األخرل
عدـ ارتدائيـ لمحجاب كارتداء مبلبس يتبعكف بيا أحدث إصدارات المكضة، كتقميعات الشعر 
لمشباب كرسـ الكشـ عمى األيدم أك الرقبة، مما يتسبب في انتقادىـ المستمر كاتياميـ بأشبع 

عدـ قدرتيـ عمى التفاعؿ االجتماعي أك عمى تككيف عبلقات اجتماعية  التيـ، مما يزيد مف
 كصداقات جديدة مما يزيد مف عدـ قدرتيـ عمى التكيؼ االجتماعي.

%مف العائديف يعانكف مف مشكمة إىماؿ خدمات الماء كالكيرباء،كقد أدت 18كما أف 
ء، مما تسبب في افتقار العمميات العسكرية إلى تدمير أغمب مشاريع الماء كمحطات الكيربا

إلى  «قبؿ التحريركبعده»ليذه الخدمات كلجكء األىالي  -السيما في بداية التحرير-المدينة 
حفر اآلبار، كما قامت بعض المنظمات بحفر آبار أخرل مما أدل إلى االعتماد عمى مياىيا 
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سبة عالية مف عمى الرغـ مف عدـ صبلحيتيا لمشرب أك االستخداـ المنزلي؛ الحتكائيا عمى ن
 األمبلح كالمعادف كالفكسفات كالكبريت كغيرىا.

أما الكيرباء فقد تـ االعتماد عمى المكلدات األىمية لمحصكؿ عميو، كأغمب أصحابيا 
الؼ أحيانا،مما  02بدأ باستغبلؿ عدـ تكفر الكيرباء الكطنيةلرفع سعر األمبير ليصؿ إلى 

عؼ إمكانياتو المادية، فجعميـ بدكف كيرباء ألياـ يفقد الكثيريف القدرة عمى االشتراؾ بيا لض
 كأشير.

%مف العائديف مف ارتفاع أسعار إيجار المحبلت كالمنازؿ كالشقؽ السكنية، 17عانى 
 كىذا ناتج عف عدة أسباب أىميا:

تدمير كثير مف المنازؿ في الساحؿ األيسر، كأغمبيا في الساحؿ األيمف، مما  -7
ي الجانب األيسر فترتب عمييا زيادة الطمب عمى المنازؿ اضطر سكانو لبلنتقاؿ لمسكف ف

كالمحبلت، مع قمة العرض، فتسبب بارتفاع أسعار العقارات كزيادة بدالت اإليجار ليصؿ 
 بعضيا إلى مميكف دينار. 

نسانية  -0 استغبلؿ مالكي المساكف كالمحبلت ألزمة السكف بدكف مراعاة أخبلقية كا 
تماعية كاقتصادية خانقة تتطمب مساندتيـ لبعضيـ لما يمر بو المجتمع مف ظركؼ اج

 البعض.
% مف 05كعمى كفؽ ما سبؽ، كلعدـ قدرة الكثيريف عمى دفع اإليجار المرتفع اضطر 
فتسبب ذلؾ  النازحيف العائديف عمى السكف في منزؿ مشترؾ مع األىؿ أك األخت أك األخ،

 عمى التماسؾ األسرم.بمشكبلت اجتماعية أخرل كخبلفات عائمية أثرت بشكؿ كبير 
أف أغمب النازحيف  إذ %مف مشكبلت اإلىماؿ في الخدمات البمدية،80كما عانى 

إال  اعتادكا عمى حياة تميؿ إلى الرفاىية، ككجكد النظافة في الشكارع كالمدف التي نزحكا إلييا،
غيرىا كمع إما لنقص الكادر البمدم أك اآلليات ك  انيـ صدمكا باإلىماؿ الكبير ليذا المكضكع،
أف ذلؾ لـ يغير كثيرا مف كاقع الحاؿ  إال UNDPقياـ بعض المنظمات بدكر البمدية كمنظمة 

نتيجة لؤلضرار الجسيمة التي حمت بالمدينة، كلكجكد أنقاض المنازؿ كالبنايات بشكؿ 
كبير،تعجز عف إزالتو بكاممو، كلفقداف بعض أبناء المجتمع الكعي بأىمية النظافة، كعدـ كجكد 

نسميو ثقافة المحافظة عمى النظافة، مما أدل إلى كجكد تمكث بصرم في المدينة يعد مف  ام
 أىـ المشكبلت التي يكاجييا النازحكف العائديف كأىالي المدينة.
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%مف البيانات إلى أىـ مشكمة يعاني منيا النازحكف العائديف، كىي فقداف 26كأشارت 
تدمير أغمب األسكاؽ كالمحبلت التجارية، السيما  عمميـ، كانتشار البطالة في المدينة نتيجة

، «باب السرام كالسرجخانة كالصناعة القديمة كغيرىا»في الجانب األيمف مف المدينة مثؿ 
بيا  نتيجة لمعمميات العسكرية أك نتيجة لبلستيبلء عمييا مف قبؿ التنظيـ المتطرؼ كمصادرة ما

، مما أدل «دكلة الخبلفة»ا كىركبيـ مف مف بضاعة كحرقيا بعد ذلؾ كعقاب لنزكح أصحابي
إلى فقداف الكثير منيـ لمصدر رزقو  السيما أصحاب الميف الحرفية كاليدكية كالنجاريف 

كنتيجة الرتفاع إيجار المحبلت الجديدة  كالحداديف كأصحاب كرش تصميح السيارات كغيرىا،
الميدمة مف جية أخرل مف جية كلصعكبة الحصكؿ عمى تصريح امني إلصبلح المحبلت 

كتحكؿ العمؿ كمو إلى الجانب األيسر، مما شكؿ فائضا في األيدم العاممة، ىذا كمو أدل إلى 
 انتشار البطالة لتضاؤؿ فرص العمؿ، كألف أغمب فرص العمؿ التي يتطمبيا سكؽ العمؿ يمجأ

 أصحابيا لتشغيؿ أقاربيـ كمعارفيـ لمساعدتيـ ماديا.
ف العائديف مف التمكث البيئي كتمكث المياه، بسبب كجكد %مف النازحي20كقد عانى 

الجثث تحت األنقاض، السيما في المناطؽ القديمة مف الجانب األيمف كبعض المناطؽ الفقيرة 
يممؾ أقاربيـ القدرة المادية النتشاليا، كسط إىماؿ حككمي مف  إذ ال في الجانب األيسر،

أدل إلى تمكث ىكائي كانتشار الركائح الكريية  الحككمة المركزية كالمحمية تجاه ذلؾ، مما
لمجثث المتعفنة في أغمب أرجاء المدينة، السيما الجانب األيمف، فضبل عف انتشار القاذكرات 

 كالنفايات التي تعمؿ عمى زيادة نسبة التمكث اليكائي كالبصرم.
قتمكا في  أما المياه، فإف تمكثيا يعكد إلى رمي جثث عناصر التنظيـ في األنيار ممف

أثناء العمميات العسكرية أك حاكلكا اليركب عبر النير، مما أبقى الجثث عمى ضفاؼ النير 
ألشير طكيمة،فتسببت بتمكث المياه، فضبل عف تدمير نظاـ الصرؼ الصحي نتيجة العمميات 
العسكرية كذىاب مخمفاتيا الثقيمة إلى النير بدكف تنقية، كتدمير كتآكؿ شبكة أنابيب إيصاؿ 
المياه إلى المنازؿ كتدميرىا كتدمير محطات تنقية المياه أك عدـ صبلحيتيا، كغيرىا مف 

 األسباب التي أدت إلى تمكث المياه.
%فقط مف مشكمة كجكد مخمفات عسكرية كالعتاد كاألسمحة كغيرىا، كىذا 21كعاني 

الكثير مف أحياء يرجع إلى أف الغالبية لـ يعكدكا مباشرة بعد التحرير، بؿ بعد أف تـ تطيير 
المدينة، السيما الساحؿ األيسر مف تمؾ المخمفات، فقط مف عانى مف ذلؾ ىـ مف عادكا 
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مباشرة بعد التحرير، أك ممف كاف ىناؾ إىماؿ مف الجيد اليندسي في تطيير بعض أحيائيـ 
في الجانب األيمف مما أدل إلى كقكع ضحايا جراء تفخيخ عدد مف المساكف مف قبؿ عناصر 

 نظيـ.الت
ىؿ ترؾ لؾ االختبلط بمجتمعات غير مجتمعؾ أثرا  تريد نقمو لمدينتؾ؟ ترؾ  .2

 أثرا إيجابيا مثؿ ... ترؾ أثرا سمبيا مثؿ ...
 
 
 
 
 

% مف المبحكثيف بأنيـ استفادكا مف النزكح، 69في الرمادم أشارت بيانات البحث أف 
حكا إلييا، كرغبكا في نقؿ ىذه إذ اتضح أف ىؤالء المبحكثكف قد استفادكا مف المدف التي نز 

التجربة إلى مدنيـ األصمية، مثؿ: فتح المكالت، كاألسكاؽ الكبيرة، كتعمـ ميف أخرل لـ تكف 
في المدينة، كالخدمات االجتماعية التي تساعد عمى تنمية المدينة، ككذلؾ كاف أغمب 

ثار اإليجابية التي المبحكثيف قد أشاركا إلى أف عامؿ النظافة كاحتراـ القانكف ىي مف اآل
يريدكف نقميا إلى مدنيـ التي كانت مفقكدة بحسب رأييـ، كبيذه األفكار تككف عكدة النازحيف 

 أكثر اطمئنانا كاستقرارا كتعزيزا لمتنمية االجتماعية كتحقيؽ األمف كالسبلـ. 
% مف النازحيف إلى أنيـ كجدكا آثارا سمبية، مثؿ صعكبة التكيؼ 27فيما أشار 

االجتماعي كالنفسي في تمؾ المدف، كانقطاع الكثير مف المكاطنيف عف أعماليـ كالسيما 
األعماؿ الحرة، كقد أشار قسـ مف المبحكثيف بأنيـ لـ يعكدكا يستطيعكف الحصكؿ عمى بعض 

لمزمنة أك أنيـ فقدكا التكاصؿ مع الطبيب المعالج، كما فقدكا األدكية الخاصة باألمراض ا
الكثير مف مدخكالتيـ بسبب الكضع االقتصادم الجديد في أثناء النزكح، المتمثؿ بغبلء 

 اإليجارات خاصة. 
% قد ترؾ االختبلط لدييـ أثرا إيجابيا 16.8أظيرت البيانات أف  أما في المكصؿ فقد
بكف بنقميا لمجتمعيـ كاالنشغاؿ باألمكر الشخصية كالرغبة بتطكير كالحظكا ظكاىر إيجابية يرغ

كاالبتعاد عف انتقاد اآلخريف  أنفسيـ عمميا كاقتصاديا، كترؾ التدخؿ بشؤكف اآلخريف الخاصة،
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بالممبس أك المأكؿ أك السمككيات االجتماعية التي تتعارض مع سمككياتيـ ليس ألجؿ 
 ظيار مف ينتقد بمظير إيجابي عمى حساب اآلخريف،إصبلحيـ بؿ ألجؿ إظيار سمبياتيـ، إل

كااللتزاـ بالقكانيف العامة كتطبيقيا كالقياـ بكاجباتيـ كالحصكؿ عمى حقكقيـ بدكف المجكء إلى 
الكاسطة كالمحسكبية كالرشكة كغيرىا كااللتزاـ بقكانيف المركر كالحفاظ عمى نظافة المدينة 

اركتيا المسؤكلية في الحفاظ عمى امف كسبلمة كاالىـ التعاكف مع الجيات األمنية كمش
المجتمع كالمكاطنيف مف االنحراؼ كالجريمة كاإلرىاب كاإلببلغ عف كؿ مف يحاكؿ الحاؽ 

يخصني، كابعد عف الشر   شنك عبلقتي، كاش عميا، كىذا ما»الضرر بيا كترؾ مصطمحات 
لمكصؿ عمى أنيـ مكاطنكف ، كاألىـ مف كؿ ذلؾ التعامؿ مع األفراد الذيف يعيشكف في ا«الخ

عراقيكف، ليـ حقكؽ كعمييـ كاجبات، بغض النظر عف قكميتيـ كديانتيـ كانتمائيـ المذىبي 
كالطائفي كالعرقي كىذا مف الممكف لك تـ االلتزاـ بو أف يعيد المحمة االجتماعية لمدينة 

 المكصؿ المتعددة المذاىب كاإلثنيات كالطكائؼ كغيرىا.
% قد تركت المجتمعات التي اختمطكا بيا 02.8البيانات أف  في حيف أظيرت نتائج

أثرا سمبيا، كيرغبكف بإلغاء ظكاىر مكجكدة فييا مف مجتمعاتنا، مثؿ االنحرافات السمككية 
كانتشار البغاء في مدينة المكصؿ التي أصبحت ليا مناطؽ خاصة، كتعمـ بيا بعض األجيزة 

ثاثيا مف المجتمع المكصمي، فضبل عف ظيكر تحرؾ ساكنا لمحاربتيا أك اجت األمنية كال
 فضبل عف رغبتيـ بردع األفراد ممف أصبحكا ال مناطؽ اللتقاء المنحرفيف جنسيا مف الشكاذ،

يتجزأ مف قيمنا الخمقية كالدينية كالحفاظ عمى الترابط  يحترمكف  كبار السف كىك جزء ال
إذ  كبلـ أـ بالممس أـ غيرىا،األسرم، كظاىرة التحرش الجنسي بالفتيات سكاء أكانت بال

انتشرت حاليا في المجتمع المكصمي كيبررىا البعض بأف يمقي المكـ عمى  الفتيات الرتدائيف 
 مبلبس مثيرة كضيقة تدفع الشباب لمتحرش بيا، كغيرىا مف الظكاىر السمبية.

 مدينتك:إلى  ىل وجدت عادات اجتماعيةمنتشرةبعدالعودة .4
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ث في الرمادم إلى أف العائديف يشككف مف عادات سمبية انتشرت أشارت بيانات البح

 -كما أشار المبحكثكف-بشكؿ الفت لبلنتباه بعد العكدة إلى مدنيـ كمناطقيـ، كىذه العادات 
سمبية، تؤدم إلى اضمحبلؿ المدينة كخراب شكميا المادم كخراب كضعيا المعنكم، إذ اتضح 

التسكؿ، أعماؿ الصبية المبكر، االتكالية »يب، مثؿ: أف ىذه المشكبلت مكجكدة، كبحسب الترت
في العمؿ، التشرد، بركز القاذكرات في المدف، أخذ حقكؽ اآلخريف كاالستيبلء عمييا، 

المتكررة في المجتمع العراقي « الفرىكد»كىذا ينذر بأف حاالت «. االستيبلء عمى الماؿ العاـ
 مف التجارب السابقة كال يحسف استغبلؿ الفرص. باقية كمستمرة، كأف المكاطف العراقي ال يتعظ 

كقد أشار المبحكثكف إلى كجكد عكامؿ تساعد عمى بركز ىذه العادات السمبية، مثؿ 
التعاطؼ مع المتسكليف أك إىماؿ األسرة ألبنائيـ بعد العكدة، أك البلمباالة في تنظيـ كتنظيؼ 

مف قبؿ الباحثيف بأف  -كعف طريؽ المقابمة كالمبلحظة–المدف، كالسيما عندما أشار المبحكثكف
في « نخبة»المسؤكليف في المحافظة غير جاديف في إعادة تعمير المدينة، كأف ىناؾ أزمة 

المدينة، إذ يعاني المكاطنكف مف فجكة بيف النخب السياسية كالعشائرية كحتى الدينية كبيف 
س بعدـ الشعكر بالتعاكف مف قبؿ مسؤكلي المكاطنيف، ىذه النخب جعمت المكاطف يتذمر كيح

المحافظة بشكؿ عاـ، كأنو قد تـ إىماؿ المكاطف بشكؿ مقصكد، فعمى سبيؿ المثاؿ، كبحسب 
ما يدعي المكاطنكف، بأف أم مكاطف لـ يحصؿ عمى أم تعكيض نتيجة األضرار التي كقعت 

سات الحككمية في عمييـ، مثؿ تدمير البيكت كالمحبلت كالممتمكات، ككذلؾ إىماؿ المؤس
إعادة إعمارىا، لذلؾ شعر ىؤالء المكاطنكف بأف المسؤكليف في المحافظة لـ يكف ليـ أم دكر 
ىماؿ في مشاريع إعادة اإلعمار، كالبطئ  إيجابي عند العكدة، كذلؾ لما كجدكه مف ضعؼ كا 
في عممية التعكيض لمف تضرر مف المكاطنيف، كىذا ما أشعر المكاطف بعدـ العدالة 

جتماعية كالتيميش مما أثار غضب المكاطنيف كشعكرىـ باإلحباط مف النخب المكجكدة في اال
 المحافظة. 

أما عف العادات اإليجابية، فقد أشار أغمب المبحكثكف إلى ظيكر أعماؿ جديدة 
تساعد عمى تنمية المدينة كازدىار األسكاؽ ىي األفكار الرائجة كالتي أراد المبحكثكف نقميا إلى 

 . مدنيـ
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أما في المكصؿ فقد أشارت البيانات بكجكد عادات اجتماعية سمبية انتشرت في 
% مف المبحكثيف إلى التسكؿ كعادة غير حضارية منتشرة بشكؿ كبير، 52إذ أشار  المدينة،

كقد كانت مكجكدة سابقا إال أنيا تفاقمت بشكؿ كبير، نتيجة  السيما بيف النساء كاألطفاؿ،
األرامؿ كاألطفاؿ األيتاـ الذيف ال يجدكف مف يعيميـ مف األقارب، كالدكلة الزدياد نسبة النساء 

، إما لقتؿ داعش «الزكج أك األب»لـ تعمؿ عمى تعكيضيـ ماديا عف األشخاص الذيف فقدكىـ 
ليـ أك نتيجة العمميات العسكرية، فقد الحظت الباحثة أف بعض المتسكالت ال تنطبؽ عمييف 

، فيي ترتدم مبلبس محتشمة كنظيفة، كتطمب باحتراـ كالكثيرات صفات المتسكلة التقميدية
منيف متكسطات في العمر، كيتسكلف في األسكاؽ، السيما أسكاؽ الجامعة كسكؽ  النبي أك 

 في اإلشارات الضكئية.
%مف العائديف أشاركا إلى تفشي الفساد اإلدارم في 12كما أشارت البيانات إلى أف 

فساد اإلدارم كاف السبب في سقكط مدينة المكصؿ كغيرىا بيد مؤسسات الدكلة، فمع أف ال
التنظيمات اإلرىابية،إال انو مازاؿ الفساد قائما كمازاؿ الفرد يعاني بشدة عند دخكلو ألم دائرة 
حككمية إلنجاز معاممة ليس فيياأم مخالفة قانكنية، فإنو يصطدـ بالفساد كبضركرة المجكء إما 

أك الكاسطة إلنجازىا، أك أنيا التنجز،كقد عانى كثير مف العائديف إلى الرشكة أك المحسكبية 
مف ىذه المشكمة عند محاكلتيـ استخراج أك تجديد مستمسكاتيـ أك تسجيؿ أبنائيـ في المدارس 

 أك نقميـ كغيرىا.
%مف المبحكثيف قد أكدكا كجكد مشكمة خطيرة تيدد 87كأشارت البيانات إلى أف 

تتناسب مع قدراتيـ الجسدية مف  لصبية المبكر في أعماؿ الالجيؿ الجديد، كىي عمؿ ا
ناحية، كبأعماؿ أخرل في الشكارع كفي اإلشارات المركرية، تعرضيـ لمخاطر كانحرافات 
خمقية مف ناحية أخرل، فضبل عف تركيـ الدراسة أك تسربيـ مف المدارس إلعالة انفسيـ أك 

ة، كلعدـ دعـ الحككمة لؤلطفاؿ المتضرريف جراء أسرىـ نتيجة انتشار البطالة كالفقر في المدين
العمميات العسكرية أك رعايتيا ليـ، سيما كأف أغمبيـ مف األيتاـ أك معيميـ يعاني مف اإلعاقة 

 الجسدية التي أفقدتو القدرة عمى العمؿ.
% أكدكا تفاقـ عادات سمبية كانت مكجكدة كتفاقمت، كىي تراكـ النفايات 25ك

نتيجة عدـ الكعي الصحي مف قبؿ أفراد «سبؽ اإلشارة ليا اكثر مف مرةالتي »كالقاذكرات 
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المجتمع مف ناحية، كإلىماؿ الحككمة المحمية في رفع النفايات بصكرة يكمية، مما يؤدم 
 بالسكاف أحيانا إلى أحراقيا فيزيد مف مستكل التمكث البيئي في المدينة.

بحت مشكمة لـ يعد بمقدكر % إلى أف االستيبلء عمى حقكؽ اآلخريف أص22أشار 
أم جية كضع حؿ ليا،إذ أكد بعض النازحيف أنو قد تـ االستيبلء عمى حقكقيـ في السكف،إذ 
استكلت عميو جيات أمنية لتحكيمو كمقر ليـ، أك أحد ضباط األجيزة األمنية أك تـ االستيبلء 

سرم عمى المنازؿ عميو مف بعض النازحيف مف القرل كاألقضية القريبة مف المكصؿ، كىذا الي
 فقط بؿ المحبلت كالمعامؿ كغيرىا.
% كجدكا أف ىناؾ عادة االتكالية في العمؿ كالحياة، 05كأشارت البيانات إلى أف 

فالغالبية يمقي بمسئكلياتو ككاجباتو عمى اآلخريف، سيما في العمؿ، ألف الغرض مف العمؿ ىك 
قة كتنمية كتطكير المجتمع،كبالتالي فقط الحصكؿ عمى الراتب الشيرم، كليس إنجاز العمؿ بد

نجد ىناؾ تيربا مف الدكاـ الحككمي كالخركج قبؿ ساعات مف انتياء كقت العمؿ أك عدـ 
 الحضكر بحجج كاىية كترؾ المسئكلية عمى اآلخريف.

%مف العائديف أنيـ الحظكا ازدىار األسكاؽ بشكؿ كبير عما كانت عميو 26كقد أشار
دينة، كذلؾ إلقباؿ الناس عمى التسكؽ بعد أف عادت السيكلة في السابؽ قبؿ احتبلؿ الم

المادية لممدينة بتكزيع الركاتب مف ناحية، كألف األسكاؽ أصبحت مكانا تمجا إلييا النساء 
كالفتيات لمترفيو عف أنفسيف السيما بعد الكبت كتقييد الحرية الذم تعرضف لو أياـ داعش مف 

يتيا اقتصرت عمى الجانب األيسر بعد تدمير أغمب أسكاؽ ناحية أخرل، كألف األسكاؽ في غالب
 الجانب األيمف.

% أكضحكا أف ىناؾ أعماال جديدة ظيرت في مدينة المكصؿ بعد  08أف  إال
تحريرىا، غالبيتيا أعماؿ خيرية،إذ يشكؿ مجمكعة مف الخيريف جمعيات لمعمؿ عمى تنمية 

عات مف الخيريف كتشغيؿ الشباب الجامعي المدينة كإلعادة بنائيا، حيث تعمؿ عمى جمع التبر 
صبلح  أك العاطميف عف العمؿ مف الخريجيف كجمعية يد الخير التي عممت عمى  ترميـ كا 

عادة بناء ما منزؿ في المدينة القديمة في الجانب األيمف كباقي أحياء المدينة، 0222يقارب  كا 
تستطيع السيارات  لقديمة التي الر التي شكميا شباب لرفع األنقاض مف المناطؽ ابكحممة الدنا

دخكليا لضيؽ األزقة فييا، كىذا أدل إلى تنمية المدينة كتشغيؿ الشباب العاطؿ عف العمؿ 
لمتقميؿ مف نسبة البطالة فييا،كما ظيرت منتديات كجمعيات أخرل تعمؿ عمى تنمية المدينة 
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تـ تغييره مف  عديؿ مادمره داعش، كت فكريا كشكميا اكاديميكف كمفكركف يحاكلكف إصبلح ما
أفكار اجتماعية ىدامة، كظيرت أعماؿ جديدة في المدينة لـ تكف مكجكدة سابقا، كىي عمؿ 

 التي ازدادت أعدادىا بشكؿ كبير،» المرأة في المكالت كالمطاعـ كالكافييات كالسكبر ماركتات
% مف أفراد 88إذ تـ بناء العشرات مف المكالت كالمطاعـ بعد تحرير المدينة، كما أشار 

إذ عرؼ عنيا تشددىا قيميا،  ، كىك مالـ تكف تألفو مدينة المكصؿ مف الناحية القيمية،«العينة
كالعمؿ عمى إبقاء المرأة في المنزؿ أك مزاكلتيا لميف معينة، كأف تككف طبيبة أك معممة أك 

كإلبعادىا عف أستاذه جامعية، كىذا شيء إيجابي فيك يعني تغير النظرة إلى المرأة مف ناحية، 
 المجكء إلى االنحراؼ لئلنفاؽ عمى نفسيا أك التسكؿ مف اآلخريف.

 ىل أن التماسك االجتماعي بعد العودة اختلف عما كان عليو قبل النزوح:  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشار المبحكثكف إلى أف التماسؾ االجتماعي في مدينة الرمادم قد اختمؼ عما كاف 
ضعؼ الركابط القرابية، كشيكع حاالت »عميو قبؿ النزكح، كمف أىـ مظاىر ىذا االختبلؼ ىك 
، كىذا دليؿ عمى ضعؼ التماسؾ «البلمباالة في المجتمع، كضعؼ الركابط مع الجيراف

 بعد العكدة. االجتماعي في ىذه المدينة
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كقد أشار عمماء اجتماع كثيركف مف خبلؿ نظرياتيـ العممية، بأف األزمات 
أميؿ »االجتماعية كالحركب كالكساد االقتصادم ينتج عنيا ىكذا ظركؼ كمشاكؿ، إذ أشار 

إلى أف حالة عدـ االنتظاـ االجتماعي كالبلمعيارية تسكد  «كركبرت مرتكف دكركيايـ
بعد األزمات االجتماعية، كيبدك أف البلمباالة كاضحة في مجتمع المجتمعات بعد الحركب ك 

البحث التي أدت إلى ضعؼ التماسؾ االجتماعي، كيمكننا القكؿ بأف المجتمع العراقي ىك 
، كلـ يستطع الخركج مف ىذه األزمة، مما أضاؼ إلى الكضع االجتماعي رخاكة  مجتمع مأزـك

 تتسـ بضعؼ التماسؾ االجتماعي.
مكصؿ فقد أشارت البيانات إلى أف التماسؾ االجتماعي لـ يختمؼ عما سبقو أما في ال
%كغالبا ىذا نتيجة، ألف اغمب ىؤالء النازحيف نزحكا مع أسرىـ كاسر 79قبؿ العكدة بنسبة 

أخكتيـ كبعض أصدقائيـ، السيما مف ذكم الدخؿ المرتفع، مما أدل إلى عدـ حدكث مشكبلت 
 االجتماعي بعد العكدة. اجتماعية كالبقاء عمى تماسكيـ

 إذ % إلى اختبلؼ التماسؾ االجتماعي عما كاف عميو قبؿ النزكح،57في حيف أشار 
% إلى ضعؼ الركابط القرابية، مع أف مدينة المكصؿ تتميز بتماسكيا القرابي إال أف  62أشار 

قارب كجكد التنظيـ اإلرىابي عمؿ عمى تفكؾ ىذا التماسؾ نتيجة مناصرة كانضماـ بعض األ
إلى التنظيـ، كمخالفة اآلخريف ككرىيـ لمتنظيـ، مما أدل إلى حدكث خبلفات تصؿ أحيانا إلى 
حد المقاطعة االجتماعية إلبعاد الشبية عف انتمائيـ لمتنظيـ، أك أف يككنكا عمى أم عبلقة مف 
عناصره تحسبا لعمميات مابعد التحرير، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل في أثناء عمميات 
التحرير اضطر بعض األقارب إلى التجمع مع بعضيـ في نفس الساحؿ أك النزكح مف األيمف 
كاإلقامة عند أقاربيـ مع بدء تحرير األيمف، كلطكؿ مدة اإلقامة كنتيجة لمضغكط النفسية 
كاألزمة المالية التي كاف يعاني منيا الجميع، كعدـ تكفر الماء، كازدياد الكثافة السكانية في 

فقد حدثت مشكبلت اجتماعية كنزاعات كشجارات بيف األقارب مما أدل أحيانا إلى  المنزؿ
 إضعاؼ العبلقات االجتماعية التي كانت سائدة بينيـ، كالتأثير عمى تماسكيـ االجتماعي.

% مف النازحيف إلى ضعؼ العبلقة مع الجيراف بعد العكدة مف النزكح كقد 29كأشار 
االجتماعية بينيـ طكاؿ فترة احتبلؿ داعش لممدينة، كاتياـ  يرجع ذلؾ إلى انقطاع العبلقات

بعض النازحيف لجيرانيـ بأنيـ كانكا مناصريف لمتنظيـ أك عدـ حماية منازليـ أك ممتمكاتيـ 
عمى األقؿ االحتفاظ بما غمى ثمنو أك قيمتو المعنكية لحيف عكدتيـ، في ك  التي صادرىا داعشأ
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حيف كجيت تيـ أخرل لبعض جيراف النازحيف بأنيـ أسيمكا في سرقة مقتنيات كأثاث منازليـ 
، مما أدل إلى ضعؼ الركابط بيف «داعش كاف يصادر منازؿ كممتمكات كمقتنيات النازحيف»

 الجيراف.
ازحيف العائديف إلى شيكع حالة البلمباالة في تككيف %مف الن82في حيف أشار 

العبلقات االجتماعية بيف أفراد المجتمع النعداـ الثقة كتبادؿ التيـ بيف أفراد المجتمع كحدكث 
 «الطرؼ األكؿ لمصراع»صراع اجتماعي فقد انقسـ المجتمع المكصمي إلى فئتيف الفئة األكلى 

، كالفئة الثانية «بعد احتبلؿ التنظيـ اإلرىابي لممدينةالذيف غادركا المدينة »فئة النازحيف 
الرازحيف، كىـ مف بقي مف أىؿ المكصؿ في المدينة في أثناء  «الطرؼ الثاني لمصراع»

سيطرة التنظيـ، ككاف لمحككمة المركزية كالحككمة المحمية دكر بارز في إثارة الصراع كالنزاع 
اتيـ بأنو بقي في المدينة ألنو مناصر لمتنظيـ كتبادؿ التيـ بيف الطرفيف، فالطرؼ األكؿ 

اإلرىابي في حيف تـ اتياـ الطرؼ الثاني بأنو تخاذؿ كانسحب مف المدينة كتركيا لقمة سائغة 
عكدتيـ بأنيـ  لعناصر التنظيـ، فضبل عف إطبلؽ عبارات عمى مف خرج مف المدينة بعد

رىا مف االتيامات، ككاف يفترض لمكالت كالمتنزىات كمحبي النزه كالسفر إلى غيمرتادم ا
بالحككمة المركزية التقميؿ مف حدة النزاع كالمشاحنات حتى التصؿ إلى مستكل الصراع، لكف 
إعطائيا لمنازحيف المكاقع اإلدارية كالقيادية منحيـ القكة، كاعتبركا مكاطنيف مف الدرجة األكلى 

 سيما بعد منحيـ كافة حقكقيـ المالية،
جرل إقصاؤىـ مف الحصكؿ عمى أم مراكز إدارية أك قيادية أما الرازحكف فقد 

فأدل إلى إحساسيـ  فأدل إلى معاممتيـ كمكاطنيف مف الدرجة الثانية، ،«أخذت منيـ القكة»
بالغبف كالقير كغياب العدالة، السيما عمى المستكل االقتصادم نتيجة عدـ صرؼ ركاتبيـ 

ؤلضرار التي لحقت بممتمكاتيـ،كأدل ذلؾ المدخرة كتأخر صرؼ مستحقاتيـ مف التعكيضات ل
إلى صراع بيف الطرفيف النازحيف لبلحتفاظ بالقكة كالمحافظة عمى المكتسبات كاالمتيازات 
كالرازحيف لمحاكلة الحصكؿ عمى مافقدتو كالتمتع ببعض القكة بعد كؿ ماعانتو مف قير تحت 

مى كفؽ لما الحظتو الباحثة سمطة االحتبلؿ،كقد أدت تمؾ الخبلفات كالصدامات إلى صراع ع
مف صراعات عمى المستكل االكاديمي بيف زمبلء العمؿ كاألصدقاء كغيرىـ،كبالنيايةحدكث 
حالة مف البلمباالة في تككيف العبلقات االجتماعية، كاحيانا إنياء عبلقات كانت قائمة لسنكات 

 طكيمة.
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ىي العامؿ الكحيد  في نظريتو مف أنو ليست القكة «لكيس ككسر »كىذا ما أشار لو 
لمصراع فيناؾ طبيعة العبلقات االجتماعية إذ أف المشاحنات كالخبلفات تمثؿ أشكبل مف 
الصراع كلكف ليس عنيفا، فكاف مف المفترض أف تككف نتائج  ىذا الصراع االجتماعي تنمية 
كتكيؼ كتكافؽ في العبلقات االجتماعية بيف أفراد المجتمع كليس العكس  كما حدث في 

 لمجتمع المكصمي.ا
ىؿ برأيؾ أف حاالت اإلدماف قد انتشرت كالسيما بيف الشباب في المجتمع  .6

 الذم تعيش فيو بعد العكدة؟
 
 
 
 
 
 
 

اتضح مف بيانات البحث في الرمادم أف مشكمة التعاطي كاإلدماف عمى المخدرات 
بيف الشباب، إذ كالمسكرات قد ازدادت كانتشرت عما كانت عميو سابقا قبؿ النزكح، كالسيما 

اتضح أف اإلدماف عمى المخدرات كالمسكرات أصبح كاضحا كبدكف أم رادع رسمي يذكر، 
كما أشار المبحكثكف. كيبدك أف ىناؾ عكامبل كثيرة ساعدت عمى انتشار المخدرات كالمسكرات 
كمف بينيا ضعؼ الضكابط االجتماعية كالبلمباالة كىشاشة تنفيذ القكانيف الرادعة في ىذا 

 التجاه. كىذا ما ينذر بخطر كبير عمى المجتمع.ا
% أكدكاأنيا لـ تنتشر، كفي أثناء  22أما في المكصؿ فقد أشارت البيانات إلى أف 

مقابمة الباحثة أكدكا أنيا كانت مكجكدة سابقا كمنتشرة لكف كاف يتـ تناكليا في الخفاء، في 
ت كاإلدماف عمييا كنكع مف أنكاع % مف المبحكثيف إلى انتشار تعاطي المخدرا 62حيف أشار 

اليركب مف الكاقع االجتماعي كاالقتصادم السيءالذم يعيشكنو، السيما الشباب في ظؿ 
فقداف عمميـ كانتشار البطالة كعدـ قدرتيـ عمى الزكاج لعدـ قدرتيـ المادية عمى اإليفاء 

ؼ مع األكضاع في بمتطمباتو،في حيف انتشرت بيف الشباب العائديف لعدـ قدرتيـ عمى التكي
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المدينة كعجزىـ عف االندماج فييا كتككيف صداقات جديدة تعكضيـ عمف فقدكىـ في منطقة 
النزكح ككنكع مف أنكاع ممارسة الحرية كالتمرد عمى القيـ االجتماعية التي يتقيد بيا الكثير، 

 كيركز عمييا المجتمع المكصمي.
كرات كاإلدماف عمييا بشكؿ لـ % مف المبحكثيف إلى انتشار تناكؿ المس62كأشار 

تشيدىا المدينة سابقا كالمعركؼ عنيا التزاميا القيمي كالديني كقد يرجع ذلؾ ألسباب عديدة 
، «كما الحظت كعايشت الباحثة األكضاع قبؿ التحرير كبعده كمف خبلؿ مقابمة المبحكثيف»

قناع  اآلخريف بانو غير ممتـز منيا محاكلة الشباب إبعاد شبية االنتماء لمتنظيـ اإلرىابي كا 
دينيا،إذ أصبح االلتزاـ الديني كبالفركض الدينية كأنيا تيمة يحاكؿ البعض إبعادىا عنيـ، 
فأصبح أغمب الشباب يتعمد عدـ إطالة لحيتو أك الصبلة في الجامع بانتظاـ خكفا مف اتيامو 

مارسات التنظيـ، بانو متديف ككاف يميؿ إلى التنظيـ أك يناصره فيذا كمو رد فعؿ عكسي لم
فضبل عف التفكؾ األسرم كغياب الرقابة األسرية كعدـ قدرة األب السيطرة عمى األبناء 

كاف يفعمو التنظيـ  العتبار الشباب انو تدخؿ في شؤكنيـ كتقييد لحريتيـ يشبو ما
تناكؿ المسكرات ىك فقداف الرقابة الحككمية عمى البارات   المتطرؼ،كالسبب األىـ النتشار

تكجد ضكابط  ،إذ ال«التي ازداد عددىا بشكؿ كبير بعد التحرير»مبلىي كبائعي المسكرات كال
كمف البلفت  مف شرائيا، 75قانكنية لبيعيا كما في اغمب الدكؿ التي تمنع مف ىـ تحت سف 

كاف يتـ تناكؿ المسكرات في مناطؽ خاصة  لبلنتباه أنو سابقا قبؿ احتبلؿ المدينة غالبا ما
، لكف في الكقت الحالي أصبح ىناؾ جير في تناكليا ال «في الخفاء»ظار الناس بعيدة عف أن

بؿ محاكلة لفت نظر اآلخريف كاستفزازىـ لئلعبلف عف تناكليا،إذ يتناكليا الشباب كالمراىقيف 
في سياراتيـ كعمى جانب الطريؽ كفي المتنزىات كاألماكف العامة غير عابئيف بنظرة المجتمع 

كصميـ اجتماعيا أك اتياميـ باالنحراؼ كىذا ناتج كرد فعؿ لما حدث مف السمبية ليـ أك 
 احتبلؿ داعش لممدينة.

 برأيؾ ىؿ أف العممية التربكية في مدينتؾ تسير بشكؿ صحيح بعد العكدة؟  .1
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أشارت البيانات التي أدلى بيا المبحكثكف إضافة إلى كجياء مدينة الرمادم عند 
العممية التربكية تسير بشكؿ صعب، كأف ىناؾ العديد مف األحياء ال تكجد فييا  مقابمتيـ، أف

مدارس، نتيجة لما حصؿ ليا مف قصؼ عسكرم سكاء مف ىجمات التنظيـ المتطرؼ أك عند 
 تحرير المدف. 

كما اتضح أف المدارس المتضررة لـ يتـ إعادة إصبلحيا كبنائيا إال بشكؿ سطحي 
مب المبحكثيف أنيـ يعانكف عدة أسباب تقؼ كراء تخمؼ العممية كضعيؼ جدا، كقد أكضح أغ
ىدـ عدد كبير مف المدارس، إىماؿ صيانة »: كبحسب الترتيبالتربكية كالتعميمية كتمكؤىا، 

المدارس، كجكد تسرب كبير لمطبلب مف مدارسيـ، صعكبة المناىج الجديدة، فشؿ الطبلب 
المدرسة، عدـ تعاكف إدارات المدارس مع  في النجاح في المدرسة، عدـ تعاكف األىؿ مع

 «. ، مع كجكد حاالت مف العنؼ المدرسياألىؿ
% إلى أف العممية التربكية تسير بشكميا الصحيح كغالبا 07أما في المكصؿ فأشار 

مف اكد عمى ذلؾ ىـ مف يعممكف أبنائيـ في مدارس أىمية ذات مكاصفات تربكية رصينة، في 
ممية التربكية تسير بشكميا غير الصحيح، ألسباب أىميا ىدـ عدد أف الع % أكدكا19حيف أف 

ىماؿ صيانة المتضرر منيا، كما أشار  إذ  %عمى التكالي،66%ك15كبير مف المدارس، كا 
بعاد العممية  782أسيمت العمميات العسكرية عف طريؽ قصؼ كتيديـ  مدرسة  في تعطيؿ كا 
مكانتيا العممية كمعركؼ عنيا بالعراقة التربكية عف مسارىا الصحيح السيما مدارس ليا 
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كالرصانة العممية كاإلعدادية الشرقية كالغربية التي تعمـ بيا الكثير مف الكفاءات مف 
الشخصيات العسكرية كاألكاديمية ككزراء سابقكف  كحاليكف كأدباء كأطباء كميندسكف 

 مشيكركف حاليا كسابقا. 
فشاليا ككانو تعمد ليدـ العممية»كما أف الحككمة  ، لـ تعمؿ «التربكية في المكصؿ كا 

عمى تزكيد مديرية التربية أك محافظ نينكل بأم تخصيصات مالية إلعادة البناء أك ترميـ 
المتضرر، مما أدل إلى إبعادىا عف ممارسة دكرىا التربكم، كقياـ بعض المنظمات باألخذ 

 عمى عاتقيا إعادة بناء البعض منيا أك ترميميا.
 زاد األمر سكء فيما يخص العممية التربكية ما أف مما المبحكثيف % مف86كأكد 

كاعتبره البعض إجحافا كانتقاما مف »اتخذتو كزارة التربية مف قرارات تخص طمبة المكصؿ 
، مف إصدار قرار التسريع كالعبكر ألكثر مف سنتيف، مما «الطمبة الذيف لـ يخرجكا مف المدينة

ؿ المنتيية المتكسطة كاإلعدادية يفتقدكف إلى تراكـ أدل إلى كصكؿ طمبة إلى المراح
يعمـ  بديييات كأساسيات  المعمكمات العممية كعدـ قدرة الطالب عمى فيـ المادة العممية ألنو ال

فأدل إلى فشؿ أغمبيـ كازدياد نسبة الرسكب في ىذه المراحؿ،  المادة العممية  التي يدرسيا،
 كىذا فضبل عف ىدـ المدارس.

% إلى تكدس الطمبة في المدرس ليصؿ أحيانا عدد طمبة الصؼ 01ر كما أشا
طالبا، كىذا يؤدم إلى عدـ قدرة المعمـ أك المدرس عمى إيصاؿ المادة  12الدراسي ألكثر مف 

فيما يخص المنيج الدراسي، فضبل عف فشؿ بعض  ـالعممية لمطمبة كاإلجابة عمى تساؤالتي
إما لتدني -%مف المبحكثيف25كما أشار -لعممية لمطمبة الككادر التدريسية في إيصاؿ المادة ا

مستكل المدرس العممي أك لقمة خبرتو، السيما مف المدرسيف الجدد، أك إلجبار الطمبة عمى 
المجكء إلى الدركس الخصكصية لفيـ المنيج الدراسي، السيما لدل الطمبة مف المراحؿ 

 -%28كما أشار -ؿ الطالب كرسكبو المنتيية لغرض الكسب المادم. كىذا كمو أدل إلى فش
مما يؤدم إلى شعكره بالفشؿ، السيما اذا تكرر الرسكب، كبالتالي يؤدم إلى تسرب الطمبة مف 

 -% مف المبحكثيف22كما أشار -الدراسة لكرىيـ لممدرس كالمدرسة كمجمؿ العممية التربكية 
ف بيف المدرسة كاألىؿ لحؿ السيما كسط عدـ متابعة األىؿ ألبنائيـ دراسيا، كعدـ كجكد نعاك 

يجاد حمكؿ النخفاض مستكاىـ التعميمي كمحاكلة مساعدتيـ  كما أشار -مشكبلت الطمبة كا 
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نتيجة انشغاؿ الكالديف بالعمؿ، أك لكجكد تفكؾ أسرم، أك النشغاؿ الكالديف أك إدمانيـ  -02%
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

العممية التعميمية بشكؿ غير صحيح في ىذه األسباب بمجمميا أدت إلى أف تسير 
 مدينة المكصؿ بشكؿ ييدد مستقبؿ األجياؿ القادمة إذا لـ تعالج جكانب الخمؿ فييا.

 ىل لديك الثقة بأن يعم األمان واالستقرار في المحافظة؟  .8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يعـ أشار المبحكثكف في مدينة الرمادم بأف الثقة كاألمؿ في المستقبؿ مكجكدة بأف 

األماف كاالستقرار في المدينة، كىذا يعد اتجاىا إيجابيا يساعد عمى استقرار العائديف، إذ أشار 
المبحكثيف إلى كجكد الثقة بأف يعـ األماف كاالستقرار في المستقبؿ، مقابؿ  % مف89.8
 عدـ ثقتيـ بكجكد أماف كاستقرار في المستقبؿ في مدينة الرمادم.  إلى % أشاركا22.8

زل ىؤالء المبحكثكف أسباب عدـ الثقة بكجكد األماف كاالسقرار في المستقبؿ كقد ع
عدـ الثقة بالحككمة المركزية كافتعاؿ األزمات، كعدـ »تعكد لؤلسباب التالية كبحسب الترتيب: 

الثقة بالحككمة المحمية في قيادة المحافظة، الشعكر بكجكد التنظيمات اإلرىابية المتطرفة لحد 
دف كالصحراء، مع شيكع حمؿ السبلح بشكؿ غير قانكني كغير رسمي، كعدـ اآلف في الم
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باألجيزة كجكد اإلجراءات األمنية الرصينة، كجكد خبليا نائمة داخؿ المدف، عدـ الثقة 
 «. األمنية

% مف المبحكثيف إلى ثقتيـ بعكدة األمف كاالستقرار، كقد يككف ىذا راجعا 02أشار 
التي حررت المدينة كتغير تعامميا مع أىؿ المكصؿ، كمساندة إلى الثقة بالقكات األمنية 

عدـ  % فقد أشاركا إلى16األىالي لتمؾ القكات لعدـ رغبتيـ بعكدة التنظيـ المتطرؼ. أما 
 ثقتيـ بعكدة األمف كاالستقرار.

% إلى أف ىذا الشعكر يعكد إلى عدـ ثقتيـ بالحككمة المركزية كافتعاليا 56كقد أشار 
قميـ كردستاف»إف مكقع المكصؿ الجيكستراتيجي  لبلزمات، إذ  «كقكعيا في الكسط بيف بغداد كا 

قد عرضيا لكثير مف األزمات، السيما كأف الخبلؼ بيف بغداد ككردستاف قد انعكس بشكؿ أك 
بآخر عمى المدينة، السيما خبلفيما حكؿ المناطؽ المتنازع عمييا الذم قد يؤدم إلى استمرار 

تككف أرضا لمصراع أك ساحة لتصفية الحسابات، كما أف التنكع المذىبي  تيديد المدينة بأف
قميمية مستمرة، كافتعاؿ ألزمات  كاالثني كالقكمي كالطائفي لممدينة يعرضيا لتدخبلت حككمية كا 
تخص ىذه التركيبة أك تمؾ، كما أف الحككمة المركزية تفتعؿ األزمات إلثارة أىالي المدينة 

إلى مدينة المكصؿ عمى  0279كآخرىا تخصيص أقؿ مبمغ مف مكازنة  أحيانا، كما يعتقدكف،
 الرغـ مف الدمار الذم حؿ بيا كالحاجة الفعمية لمكازنة انفجارية إلعادة إعمارىا.

يككف بسبب كجكد التنظيـ  % إلى أف عدـ عكدة األماف قد52في حيف أشار 
أحيانا عمى مكاقع قريبة مف مدينة اإلرىابي بالقرب مف المدينة، سيما مع اليجمات التي يشنيا 

المكصؿ مف ناحية، كلنقؿ أغمب عناصر التنظيـ الذيف كانكا يتكاجدكف في لبناف كسكريا إلى 
مناطؽ قريبة مف الحدكد العراقية القريبة جدا مف المدينة، كباإلمكاف تسمميـ إلييا كما حدث 

أفراد غير معركفيف ألىالي  % أشاركا إلى كجكد خبليا نائمة مف12سابقا، مف ناحية أخرل 
المكصؿ بمناصرتيـ لمتنظيـ أك لؤلجيزة األمنية، كمف الممكف أف يقكمكا بأعماؿ إرىابية أك 

 يحاكلكف إسقاطيا مف الداخؿ كما حدث سابقا.
% إلى عدـ ثقتيـ بالحككمة المحمية التي ترغب بالحصكؿ عمى مكاسب 68أشار 

، كلـ تأت لخدمة أىؿ المدينة ألنيا التقكـ شخصية حتى كلك عمى حساب المصمحة العامة
بأبسط كاجباتيا في ظؿ الكقت الحالي إلعمار المدينة أك مساعدة أبنائيا كما أف سمطتيا 

 شكمية، ككؿ األكامر كالقرارات تصدر مف الحككمة المركزية كما يعتقد الكثيركف.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7605 ) 
 

يما كأنو يتـ اإلببلغ % مف المبحكثيف إلى عدـ كجكد إجراءات أمنية رصينة، الس82كأشار 
عف بعض عناصر التنظيـ الذيف اليزالكف مكجكديف في المدينة، كال يتـ اعتقاليـ أك يتـ االعتقاؿ ثـ 
يتـ اإلفراج عنيـ بعد فترة قصيرة، فسرىا البعض بكجكد الفساد اإلدارم في المنظكمة العسكرية، مما 

قط أنو مف الممكف أف ال يعـ األماف % ف9ال يكحي بأف يعـ األماف في المدينة، في حيف أشار 
بسبب شيكع حمؿ السبلح بشكؿ غير رسمي، كقد يرجع قمة مف أشاركا لذلؾ إلى أف المجتمع 
المكصمي مجتمع حضرم يسعى إلى حؿ مشكبلتو مع األطراؼ المتنازعة عف طريؽ القانكف كالتفاىـ 

مككف األسمحة الشخصية حتى كلك كليس بقكة السبلح، ىذا مف ناحية، كما أف اغمب األىالي ال يمت
ككانت مرخصة رسميا كألجؿ الدفاع عف النفس بسبب مصادرتيا مف قبؿ األجيزة المنية التي كانت 

كىذا يفسر لمبعض سبب سقكط »متكاجدة في المدينة قبؿ االحتبلؿ الداعشي ليا مف ناحية أخرل.
، فضبل عف مصادرة التنظيـ «السبلحالمدينة بدكف أم مقاكمة مف أىميا ألنيـ لـ يككنكا يممككف 

اإلرىابي لؤلسمحة التي تركيا الجيش في أثناء انسحابو مف المدينة، كاستكلى عمييا بعض األىالي، 
لذا يقتصر حمؿ السبلح في المكصؿ عمى منتسبي العناصر األمنية بصنكفيا المختمفة، كعمى 

 حمايات أعضاء مجمس النكاب كمجمس المحافظة.
 كبئة كاألمراض؟ ىؿ انتشرت األ .9
 
 
 
 

اتضح مف بيانات البحث أف األكبئة كاألمراض قد ازدادت كانتشرت بشكؿ كبير في 
الرمادم نتيجة التمكث البيئي الذم صاحب اليجمات المتتالية عمى المدينة، كقد ظيرت 
أمراض جديدة لـ تكف مألكفة في مجتمع البحث مف قبؿ، مثؿ: مرض السكرم عند األطفاؿ، 

مقابمتنا ليا أف ىذا المرض رافؽ النزكح كالعكدة، كغالبا ما كقد أشارت إحدل الطبيبات عند 
يككف نتيجة لمخكؼ، كما ظيرت أمراض أخرل لـ تكف مألكفة بشكؿ كبير، مثؿ مرض التكحد 
عند األطفاؿ، كبعض األمراض التي سببيا األسمحة المحضكرة كالسرطانات كبعض األمراض 

ما فييا التكتر كاالكتئاب كالقمؽ الدائـ، إذ الخبيثة، كما ظيرت أعراض الصدمة لدل البعض، ب
% تقكؿ بأف األكبئة كاألمراض قد انتشرت بشكؿ الفت 56.8تبيف مف إشارات المبحكثيف أف 

 لبلنتباه. 
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المكصمييف إلى عدـ انتشار األكبئة كاألمراض، كىؤالء  % مف المبحكثيف29أشار 
السيما -كدكا انتشار كثير مف األكبئة %فقد أ67أما  غالبيتيـ ممف عادكا إلى المدينة حديثا،

كانتشار الفكضى، السيما األمراض الجمدية المعدية كالجرب، نتيجة عدـ  -بعد تحرير المدينة
تكفر المياه النظيفة، كما انتشرت الحصبة كالتياب الكبد الفيركسي بشكؿ كبير، الفتقاد المدينة 

األطفاؿ كانتقمت العدكل إلى المدارس  حشرات القمؿ في بيف إلى المقاحات الخاصة، كانتشرت
كالمنازؿ، السيما في الجانب األيمف لعدـ قدرة األسرة ماديا عمى تكفير مساحيؽ التنظيؼ، 
كافتقارىـ لممياه، كما أف المدينة كانت ميددة بالطاعكف لكجكد الجثث المتفسخة كالمتعفنة، 

سيما بعد ظيكر نكع مف الجرذاف كأكميا مف قبؿ الفئراف كالجرذاف كانفبلتيا في المدينة 
كانتشرت أمراض عديدة  األمريكية التي تعد أكثرىا خطكرة  كنقبل لؤلمراض كفتكا باإلنساف،

كأمراض القمب، نتيجة الرعب الذم عاشو الشباب كالضغكط النفسية التي تعرضكا ليا، كأدت 
غط الدـ كالسكرم إلى الكفاة، فضبل عف انتشار العديد مف أمراض ض في كثير مف حاالتيا

 كانتشار السرطاف كغيرىا.
 ىؿ حافظت األسرة عمى كضعيا الطبيعي؟  .72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى أف أغمب المبحكثيف يعتقدكف أف األسرة لـ تعد  أشارت بيانات البحث في الرمادم
كما كانت قبؿ النزكح في كضعيا الطبيعي، إذ ظيرت اختبلالت أسرية كثيرة ككبيرة، كساد 
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التفكؾ األسرم بنكعيو المادم كالمعنكم في األسرة نتيجة لكجكد التنظيمات اإلرىابية كنتيجة 
تفكؾ المادم، كىذا كاضح مف خبلؿ فقداف لمتدخؿ العسكرم في تحرير المدينة، فقد ظير ال

الكثير مف أعضاء األسرة الرئيسييف كالسيما اآلباء، كظيكر أعداد كبيرة مف األرامؿ 
كالمطمقات، كما ظير التفكؾ المعنكم لؤلسرة بشكؿ كاضح، كذلؾ مف خبلؿ تصرفات 

إذ اتضح أف األحداث كالشباب في حياتيـ اليكمية سكاء أكاف ذلؾ في المدارس كالشكارع، 
العديد مف ىؤالء الشباب كاألحداث لـ يعد البيت ىك المأكل الرئيس ليـ، إما نتيجة ليدـ 
بيكتيـ، أك نتيجة لبلزدحاـ المكجكد داخؿ البيت بسبب سكف أكثر مف عائمة في بيت كاحد 
نتيجة الظركؼ التي يعانكف منيا، أك بسبب حاالت اإلدماف عمى المخدرات كالمسكرات مما 

األسرة في حالة تفكؾ معنكم يسكدىا العراؾ كالشجار مما انتقؿ إلى األبناء بشكؿ كاضح  جعؿ
كظير ذلؾ مف خبلؿ العنؼ الجسدم كالعنؼ المفظي المكجكد في الشارع كالمدرسة. كىذا 

 ينذر بازدياد حاالت االنحراؼ كالجنكح كالجريمة. 
إلى كضعيا الطبيعي في  كقد كانت أكثر األسباب التي تعزك إلى عدـ عكدة األسرة

ضغكط انتشار حاالت العراؾ كالشجار داخؿ األسرة بسبب »الرمادم كبحسب الترتيب ىي: 
الحياة بعد العكدة، كانتشار حاالت األرامؿ كالمطمقات، كانتشار العنكسة، كفقداف أحد أعضاء 

 «. األسرة أك كمييما بعد العكدة، كانتشار زكاج البنات القاصرات
 لؾ ضعؼ في الضكابط االجتماعية الرسمية كغير الرسمية. كقد رافؽ ذ

% إلى أف األسرة المكصمية استطاعت الحفاظ عمى كضعيا الطبيعي عمى 27أشار 
مرت بو مف أزمات أمنية كاقتصادية، لكجكد التفاىـ كاالنسجاـ بيف أفرادىا، كلرغبة  الرغـ مما

% 89ؿ الخسائر، في حيف أشار تمؾ األسر في تحدم الظركؼ الصعبة كالخركج منيا باق
منيـ إلى عدـ قدرة األسرة المكصمية الحفاظ عمى كضعيا الطبيعي نتيجة لمشجار كالعراؾ 

 كالمشكبلت االجتماعية التي تحدث داخميا نتيجة لمضغكط النفسية التي تعرضت ليا.
 % إلى ففقداف رب األسرة لعممو كغبلء المعيشة كارتفاع األسعار كعدـ50كما أشار 

قدرتو عمى تكفير احتياجات األسرة كغيرىا مف األسباب التي تؤدم إلى الضغط النفسي 
كحدكث التكتر كالشجار، كقد تصؿ أحيانا إلى استخداـ العنؼ ضد الزكجة أك األبناء جسديا 

فضبل عف اف العنؼ الخارجي الذم عايشتو األسرة في ظؿ االحتبلؿ الداعشي قد  أك لفظيا،
كنكع مف التفريغ النفسي داخميا لعدـ القدرة عمى مكاجيتو خارجيا. إف لفقداف خمؽ عنفا داخميا 
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إذ أف مكت -% مف العينة62كما أشار -أحد الكالديف أك كمييما قد أضعؼ الركابط األسرية 
السيما كاف بعض الزكجات آثرف البقاء في منطقة النزكح عمى »األـ أك انفصاليا عف األب 

كالتربية، مما يؤدم  إلى فقداف األسرة لمصدر الحناف كالرعاية كالتآزريؤدم  «العكدة مع أسرىـ
إلى تشتت األبناء كتفكؾ األسرة كضعؼ الركابط، السيما بيف األبناء، إف فقداف األب يعني 
فقداف مصدر القكة كالسمطة كالسيطرة كالرقابة عمى األبناء، كفقداف المعيؿ المادم لؤلسرة، كقد 

 ة كتشرد األبناء، السيما اذا اضطرت األـ لمعمؿ لئلنفاؽ عمى أبنائيا.يؤدم إلى تفكؾ السر 
% إلى أف األسرة المكصمية لف تعكد لكضعيا الطبيعي نتيجة الزدياد عدد 80أشار 

األرامؿ فييا بسبب مقتؿ أزكاجيف إما في العمميات العسكرية أك عمى يد التنظيـ المتطرؼ، 
ليس ليف معيؿ أك احد مف األقارب يساعدىف ماديا السيما كأف اغمبيف صغيرات في السف ك 

مما قد يدفع بيف إلى التسكؿ أك االنحراؼ لمحصكؿ عمى دخؿ تنفؽ بو عمى نفسيا أك أبنائيا 
 أك أف تضطر لمزكاج مرة أخرل مما قد يعرض األبناء إلى التشرد.

اد % إلى أف األسرة في المكصؿ ليست في كضعيا الطبيعي نتيجة ازدي29كما أشار 
حاالت الطبلؽ كالخمع، كىذا حدث نتيجة تزكيج الفتاة في سف صغيرة في فترة داعش لمخكؼ 
عمييا أك لعدـ قدرة األب عمى إعالتيا في ظؿ الظركؼ السيئة التي شيدتيا المدينة، أك نتيجة 
فقداف الزكج لعممو كعدـ قدرتو عمى اإلنفاؽ عمى متطمبات الزكجة، تمؾ النفقات التي ازدادت 

قامة عبلقات بع د تحرير المدينة أك نتيجة لتأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الزكجيف كا 
 محرمة عف طريقيا مف قبؿ أحد الطرفيف كغيرىا مف األسباب.

% مف المبحكثيف إلى انتشار العنكسة بيف النساء كتأخر سف الزكاج، 26كأشار 
ية أك بسبب التنظيـ اإلرىابي، كنزكح بسبب قتؿ الكثير مف الرجاؿ في أثناء العمميات العسكر 

كىجرة عدد كبير مف الرجاؿ خارج المدينة، فضبل عف ضعؼ الحالة المادية لمرجؿ كتعرضيـ 
لمبطالة كرغبة كثير مف الرجاؿ بالزكاج مف القاصرات أك صغيرات السف ليربكنيف كيفما 

ؿ كاإلنترنيت، كؿ ىذه يشاؤكف نتيجة فقداف ثقة بعض الرجاؿ بالنساء لسكء استخداـ المكباي
 العكامؿ أدت إلى عنكسة المرأة كتأخر سف زكاج الرجاؿ.

% إلى أف األسرة لف تعكد لكضعيا نتيجة انتشار ظاىرة زكاج 01كأخيرا أشار 
القاصرات التي بدأت أياـ داعش نتيجة لخكؼ اآلباء عمى شرؼ بناتيف مف عناصر التنظيـ 

ر التنظيـ أك أمراءه، مما يضطر إلى تزكيجو ليا أك لمتخكؼ مف خطبة الفتاة مف أحد عناص
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كإلخبلء مسئكليتو عنيا، ككضعيا برقبة زكجيا، كما قاؿ لي أحد اآلباء في أثناء المقابمة، كؿ 
ىذه األسباب أدت إلى انتشار زكاج القاصرات في حينيا، كاستمرت حتى كقتنا الحالي تحت 

 مبررات كثيرة.
الفرضية الرئيسية لمبحث حكؿ كجكد أكجو شبو ما سبؽ مف تحميؿ يكضح تحقؽ 

كاختبلؼ في المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية كغيرىا التي يتعرض ليا النازحكف 
العائدكف إلى مدينة المكصؿ كبيف ما يتعرض لو النازحكف العائدكف إلى مدينة الرمادم كىذا 

تبلؼ بيف مشكبلت النازحيف العائديف في كده الجدكؿ البلحؽ الخص بأكجو الشبو كاالخأسي ما
 مدينة المكصؿ عف مدينة الرمادم .

 المبحث الثاني: 
 عمى مجتمع البحث «النظرية التفاعمية الرمزية»تطبيق نظرية البحث 

بعد استقراء الكاقع كتشخيص ككصؼ المجتمع المدركس، انصب محكر اىتمامنا عمى 
البناء كالعممية، لما تقضيو ظركؼ المرحمة السابقة، أم مرحمة النزكح كالمرحمة الراىنة مرحمة 
العكدة، لذلؾ اعتمد الباحثاف في التفسير عمى العكامؿ االجتماعية ألىميتيا في تكضيح 

ية الحاصمة كالتفاعبلت االجتماعية التي تمخضت عنيا، كسنركز عمى العبلقات االجتماع
السمكؾ االجتماعي لتفسير ما حدث في البناء االجتماعي كتطكراتو، كسيككف األشخاص ىـ 
محكر اىتمامنا بدال مف البناء االجتماعي، باعتبارىـ نتاج المجتمع، كسنستفيد مف جمع 

 الباحثاف كبراىيف كدالالت تكضح عممية التفسير.  البيانات كالمعمكمات التي اعتمد عمييا
أف عبلقتنا بالمحيط الذم حكلنا بكؿ ما يحمؿ مف أشياء « فكتكر تيرنر»ككما يشير 

مادية كمعنكية، تعتمد عمى تقييمنا نحف ليا، عندما نتفاعؿ معيا، كنحكليا إلى صكر ذىنية 
 .(07)نا كتجربتنا معياكرمكز سكاء أكانت إيجابية أـ سمبية، اعتمادا عمى خبرت

إلى مدف الرمادم كالمكصؿ، قاـ بعممية « داعش»بداية دخكؿ التنظيـ المتطرؼ 
الخداع، معتمدا عمى العامؿ الديني بتكظيفو بشكؿ ظاىر كمستتر، لذلؾ لجأ إلى التعامؿ 
اإليجابي، كدغدغت مشاعر األشخاص، مستغبل العاطفة الدينية كالتكترات السياسية، كضعؼ 

قة بيف الحككمة كالشعب، ثـ بدأ التطكر التدريجي في عبلقتو مع األشخاص كالبيئة التي العبل
دخؿ فييا، ليكشؼ عف الكجو الحقيقي لمتنظيـ، بعد أف استقر كاعتقد بحسـ قكتو، كبدأت 
العبلقة تتغير مف الستر إلى العمف، مستخدما أساليب القكة المفرطة في التعذيب كالتخكيؼ 
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ؿ كاالعتقاؿ، مما تحكلت العبلقة إلى شكميا السمبي، ثـ تحكؿ معيا شكؿ التفاعؿ كالتيديد كالقت
االجتماعي بيف التنظيـ المتطرؼ كاألشخاص، إلى تصكرات ذىنية سمبية تحمؿ رمكز القير 

، ىذه التصكرات السمبية حكلت «المجتمع –التنظيـ المتطرؼ »كالشؾ كالريبة بيف الطرفيف 
التنظيـ إلى رمكز سمبية مخيفة، كمف ىذه الرمكز نمط الحياة التي أراد التنظيـ فرضو عمى 

 «.تحية، العبادة...المبلبس، طرؽ ال»الكاقع المتمثؿ في 
ككانت ىذه الصكرة الذىنية السمبية تتفاعؿ مع األحداث بشكؿ مستمر عبر عنيا 

ميع األدياف كالمذاىب كاألعراؽ المكجكدة في مجتمع البحث أغمب المكاطنيف كمف ج
، كأدل ىذا التفاعؿ إلى تقييـ الناس لمتنظيـ المتطرؼ تقييما «مسممكف، مسيحيكف، ايزيديكف»

سمبيا، عمى كفؽ الصكر الذىنية التي رسميا ىؤالء الناس لمتنظيـ، لذلؾ ىذا التنظيـ يؤثر 
 نظرية التفاعمية الرمزية.بكضكح في طبيعة التفاعؿ، كما ترل ال

أضؼ إلى ذلؾ، أف التجارب التي مر بيا األشخاص كانت تمثؿ صكرا ذىنية لجميع 
األحداث، مما جعؿ األشخاص يترددكف حتى في العكدة إلى مدنيـ، خكفا مف التجارب 

 السابقة التي كانت تتسـ بالتدخبلت العسكرية التي راح ضحيتيا الكثير مف المكاطنيف. 
ىذا التفاعؿ السمبي انعكس أيضا عمى الناس أنفسيـ، كالسيما في مدينة  كما أف

المكصؿ بيف النازحيف كبيف الرازحيف، أم الباقيف في مدنيـ، مما خمؼ عبلقة سمبية متكترة 
بيف األشخاص يسكدىا الشؾ كالريبة كسكء الظف، ىذه العبلقة نتج عنيا سمبيات سمككية، مثؿ 

عاطي المسكرات كالمخدرات، كما ظيرت أمراض ناتجة عف ىذه انتشار التسكؿ كالتشرد كت
العبلقات كالتفاعبلت السمبية، أساسيا اجتماعي نفسي، أكثر مما ىي أمراض عضكية، مثؿ 
أمراض القمب كالسكرم كالقكلكف، لما لمضغكط االجتماعية كالنفسية التي أثرت عمى 

 األشخاص.
نعكست عمى تفاعبلت كعبلقات كمع ذلؾ كانت ىناؾ تصكرات ذىنية إيجابية ا

األشخاص في البيئة التي يعيشكنيا، مثؿ نقؿ بعض الممارسات الحياتية التي ألفيا النازحكف 
في مجتمعات الضيافة، عبر عنيا األشخاص بتقميد حب القانكف كالنظاـ كاإلصرار عمى بناء 

 ستقببل. المدف كازدىار األسكاؽ، أم التطكر األخبلقي كالمادم لبناء المدينة م
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ىذه الرمكز كالتصكرات الذىنية اسيـ في إعادة الثقة كبناء المدف، فالحياة شبكة مف 
العبلقات كالتفاعبلت المعقدة تنعكس عمى سمككيات األفراد كتقييميـ ألنفسيـ كلآلخريف الذيف 

 يعيشكف معيـ كلمبيئة التي يكجدكف فييا مف كائنات حية كجامدة ميتة. 
 المبحث الثالث: 

 ارنة بين النتائج التي توصمت إليها الباحثان في مدينتي الرمادي والموصلمق

 الشبو
 االختالف

 الموصل الرمادي

السبب الرئيس لمنزكح ىك تدىكر 
الكضع األمني كالشعكر بعدـ 
األماف لكجكد التنظيـ اإلرىابي 

 المتطرؼ في ىذه المدف

كجكد الثقة كاألمؿ في الحياة 
مما أدل مف جديد كالمستقبؿ 
 إلى استقرار العائديف

كجكد صراع بيف النازحيف 
الباقيف الذيف لـ »كالرازحيف 

كتبيف أف ليذا الصراع « ينزحكا
عدة أكجو مثؿ الكىـ كالتنافس 
المادم كالكظيفي كاالحساس 

 الكطني
عدـ القدرة عمى التكيؼ مع الكضع 

 الجديد
شيكع حمؿ السبلـ بشكؿ غير 

 قانكني كرسمي
الكضع القائـ غير مستقر ال زاؿ 

أمنيا كمعنكيا لذلؾ يبدك القمؽ 
عمى المستقبؿ كتكقع االنييار 
األمني كعدـ ضماف المستقبؿ 

 مما أدل إلى عدـ االستقرار
مشاكؿ العكدة معقدة مثؿ غبلء 
اإليجار لمبيكت كالمحبلت كالتسكؿ 
كالتشريد كأعماؿ الصبية المبكر 
كانتشار حاالت اإلدماف عمى 

 ات كالمسكراتالمخدر 

ظيكر النفاؽ كالحسد كالتشاجر  االتكالية في العمؿ كالحياة
 بيف األكساط الشعبية كاألكاديمية

االستفادة مف ظركؼ النزكح كأثر 
إيجابي في نقؿ بعض الممارسات 
كالتقاليد مثؿ نظافة المدف كتعمـ 

إصرار األىالي عمى إعادة  
 المدينةإعمار 
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بعض الميف كحب االلتزاـ 
 بالقكانيف

 انتشار المطاعـ كالمكالت  النظرة السمبية لممتدينيف
التماسؾ االجتماعي اختمؼ عما 
ىك عميو قبؿ النزكح مثؿ ضعؼ 
ركابط األسرة كشيكع البلمباالة في 
كثير مف العبلقات االجتماعية 

 التي كانت كدية

 المعاناة مف التمكث البيئي 

 إىماؿ الماء كالكيرباء  
ئة كاألمراض كالتمكث انتشار األكب

 البيئي
  

العممية التربكية معاقة كال تسير 
بشكؿ صحيح بسبب ىدمة 
ىماؿ المدارس  المدارس كا 
المتضررة كعدـ صيانتيا بشكؿ 
يميؽ بالدكاـ كالتكاجد فييا مف 

 الطبلب كالمعمميف

صدكر قرارات خاطئة مف كزارة  
التربية تجاه طمبة المكصؿ 

المدينة  كالسيما الذيف لـ يغادركا
التي ذىب ضحيتيا الطمبة 

 كالكادر التدريسي

عدـ الثقة بالحككمتيف المركزية 
كالمحمية في استباب األمف كافتعاؿ 

 األزمات

  

الشعكر بكجكد التنظيمات المتطرفة 
 كالخبليا النائمة

  

صعكبة التكيؼ االجتماعي نتيجة 
لبلختبلفات الفكرية كاألخبلقية 

أعطى ليذه ككذلؾ المادية مما 
المدف خاصية ظيكر بعش 
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المشاكؿ االجتماعية كالنفسية مثؿ 
 االنسحاب كالتذمر كعدـ الرضا

الشعكر بالصحكة األمنية كالتعاكف 
مع القكات المسمحة كالقكات األمنية 
في حفظ األمف كتحمؿ المسؤكليات 
كاعتبارىا مسؤكلية مشتركة تؤمف 

 الحفاظ عمى أمف كسبلمة المدينة

  

 
 الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

 أوال: نتائج البحث
بينت االستخبلصات الميدانية مف خبلؿ الزيارات الميدانية كجمع البيانات عف طريؽ 

 االستمارة االستبيانية التكصؿ إلى نتائج كاف أبرزىا:
أىـ أسباب النزكح ىك العامؿ األمني كالشعكر باألمف بعيدا عف ممارسات  .7

 ـ المتطرؼ.كأفعاؿ التنظي
بينت نتائج البحث أف أغمب العائديف مف النزكح في مدينة الرمادم كانت  .0

عائدية سكنيـ ممكا صرفا، أما في مدينة المكصؿ فقد اختمؼ الكضع، إذ بينت النتائج أف 
، كالسيما في «باإليجار»أغمب العائديف مف النزكح يسكنكف بيكتا ال تعكد ممكيتيا ليـ أم 

المكصؿ الذم تعرض إلى نكع مف القصؼ كالعمميات العسكرية التي  الجانب األيمف مف
 «. شبو كامؿ»دمرت بنيتو التحتية كبيكتو بشكؿ كبير 

ظيكر عادات سمبية كانتشارىا بشكؿ كبير بعد العكدة، كأىميا التسكؿ كأعماؿ  .2
ء عمييا الصبية المبكر كاالتكالية في العمؿ، كبركز القاذكرات كأخذ حقكؽ اآلخريف كاالستيبل

 كالفساد اإلدارم. 
بعض المبحكثيف ترؾ اختبلطيـ بالمجتمعات األخرل عمييـ أثرا سمبيا  .2

كيرغبكف بإلغاء ظكاىر مكجكدة فييا مف مجتمعاتنا مثؿ االنحرافات السمككية كانتشار البغاء 
في مدينة المكصؿ التي أصبحت ليا مناطؽ خاصة فضبل عف ظيكر مناطؽ اللتقاء 
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الجنسي بالفتيات سكاء أكانت بالكبلـ أـ بالممس المنحرفيف جنسيا مف الشكاذ كظاىرة التحرش 
 أـ غيرىا مف التي انتشرت في المجتمع المكصمي. 

كجكد ضعؼ في التماسؾ االجتماعي كالتماسؾ األسرم كظيكر حاالت  .8
العراؾ داخؿ األسرة كالشجار، نتيجة الضغكط االجتماعية مع ازدياد في حاالت األرامؿ 

الركابط القرابية كضعؼ الركابط بيف الجيراف. كفي  كالطبلؽ كزكاج القاصرات مع ضعؼ
المكصؿ أشار المبحكثكف إلى عدـ محافظة األسرة المكصمية عمى كضعيا الطبيعي نتيجة 
فقداف أحد أعضاء األسرة، سيما أحد األبكية كازدياد نسبة األرامؿ في المجتمع، كما أشار 

مكصؿ السيما بعد التحرير ككباء الجرب أغمب المبحكثيف إلى انتشار األكبئة كاألمراض في ال
 المعدم كاألمراض القمبية.

 ازدياد كانتشار حاالت اإلدماف عمى المخدرات كالمسكرات.  .6
كجكد خمؿ كتقصير في العممية التربكية نتيجةاألضرار التي نالت المدارس  .1

أشار كالتسرب مف الدكاـ كنقص المدارس كترؾ الدراسة في كقت مبكر. كفي مدينة المكصؿ 
أغمب المبحكثيف إلى أف العممية التربكية ال تسير بشكميا الصحيح، نتيجة ىدـ المدارس كاتخاذ 

 كزارة التربية قرارات خاطئة ضد الطمبة الذيف بقكا في المكصؿ كغيرىا. 
كقكع أعباء إضافية عمى كاىؿ اآلباء الذيف يحاكلكف االعتناء بأبنائيـ،  .5

خكانيـ كينطبؽ ىذا الحاؿ عمى األطفاؿ ا لذيف يتحممكف مسؤكليات متزايدة لمعناية بأنفسيـ كا 
 كعكائميـ كينطبؽ ذلؾ عمى النساء أيضا.

عمى الرغـ مف التفاؤؿ باألماف كاالستقرار في المستقبؿ، إال أف تشاـؤ البعض  .9
بتردم األكضاع األمنية مرة أخرل بسبب عدـ الثقة الكبيرة بالحككمة المركزية كالحككمة 

شعكر بكجكد خبليا نائمة في المدف كالصحراء لحد اآلف، مع شيكع حاالت حمؿ المحمية كال
 السبلح بشكؿ غير قانكني كافتعاؿ األزمات. 

ظيكر مشكبلت اجتماعية يعاني منيا المكاطف، مثؿ التمكث البيئي كفقداف  .72
 العمؿ، كعدـ التكيؼ مع الكضع الجديد بسبب كثرة المياجريف إلى المدينة بشكؿ عاـ. 

أغمب المبحكثيف ترؾ اختبلطيـ بالمجتمعات األخرل أثرا إيجابيا لدييـ،  .77
كيرغبكف بنقؿ بعض الظكاىر اإليجابية التي الحظكىا إلى مدينتيـ، أىميا االلتزاـ بالقكانيف 
العامة كالتعاكف مع الجيات األمنية كمشاركتيا المسؤكلية في الحفاظ عمى أمف كسبلمة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7625 ) 
 

نحراؼ كالجريمة كاإلرىاب كاإلببلغ عف كؿ مف يحاكؿ الضرر المجتمع كالمكاطنيف مف اال
بيا، كالتعامؿ مع األفراد الذيف يعيشكف في المكصؿ عمى أنيـ مكاطنيف عراقييف ليـ حقكؽ 

 كعمييـ كاجبات بغض النظر عف قكميتيـ كديانتيـ كانتمائيـ المذىبي كالطائفي كالرعقي. 
انتشرت في المدينة أىميا  بعض المبحكثيف الحظكا كجكد عادات إيجابية .70

ازدىار األسكاؽ كظيكر أعماؿ جديدة تساعد عمى تنمية المدينة كتأسيس الجمعيات الخيرية 
التي عممت عمى إعادة اإلعمار، كعمؿ المرأة غير المعتاد في المكالت كالكافييات التي 

 ازدادت أعدادىا بعد التحرير كالسيما في مدينة المكصؿ. 
ىذه المشاكؿ في المستقبؿ كأنيا عرضية مع كجكد الثقة  كجكد الثقة بإزالة .72

 كاألمؿ بعكدة األماف كاالستقرار المستقبمي، كالسيما في مدينة الرمادم. 
 ثانيا: توصيات البحث

ضركرة إشعار النازحيف العائديف باألماف مف خبلؿ قياـ كزارة الداخمية كالدفاع  .7
 بإجراءات رصينة، أىميا: 

 تخدامو بيد األجيزة األمنية فقط، أك بترخيص رسمي.حصر حمؿ السبلـ كاس -
تفعيؿ مبدأ كقانكف الشفافية كالمساءلة لمحد مف الفساد اإلدارم الذم يؤدم  -

 إلى إطبلؽ سراح بعض عناصر التنظيـ اإلرىابي أك المناصريف لو. 
بناء جياز استخباراتي ليتـ القبض عمى الخبليا النائمة التي تثير مخاكؼ  -
 النازحيف كأفراد المجتمع.الكثير مف 
 بناء كحدات مدربة لحرس الحدكد لمنع تسمؿ الجماعات اإلرىابية.  -
إنشاء مراكز لبلستشارات األسرية تتككف مف مختصيف اجتماعييف كنفسييف  .0

 كقانكنييف تعمؿ عمى: 
عادتيا إلى كضعيا  - رأب التصدع كالضعؼ الذم أصاب العبلقات األسرية كا 
 الطبيعي. 
سؾ االجتماعي في العبلقات االجتماعية كما كاف عميو سابقا بيف إعادة التما -

 الجيراف كاألصدقاء، كحؿ الخبلفات التي قد نشأت عف ضعفيا.
مساعدة النازحيف العائديف عمى التكيؼ االجتماعي مع الكضع الجديد  -
 لممدينة. 
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عقد الندكات كنشر الكعي بيف أفراد المجتمع، كالسيما الشباب العائديف  .2
 رة تناكؿ المخدرات كالمسكرات أك اإلدماف عمييا. بخطك 

االىتماـ بالخدمات البمدية مف ناحية، كتكفير الماء كالكيرباء مف ناحية  .2
 أخرل. 

إعادة بناء المستشفيات كالمستكصفات التي ىدمت، كترميـ ما تضرر منيا  .8
 لتكفير الرعاية الصحية لمعائديف كلمنع انتشار األكبئة كاألمراض. 

 لثقة كالتعاكف بيف المكاطف كالمؤسسة العسكرية. بناء ا .6
اإلسراع في بناء البنية التحتية لممدف لجميع مؤسسات الدكلة، كتعكيض  .1

 المكاطف عما أصابو مف أضرار مادية كمعنكية كتمكينو مف إعادة الثقة بينو كبيف الحككمة. 
عادة بناء االىتماـ بالتربية كالتعميـ، كتسييؿ إجراءات التربية كالتعميـ،  .5 كبناء كا 

كصيانة ما دمر مف ىياكميا المدرسية كمناىجيا، مف أجؿ التشجيع عمى االنضماـ إلييا كعدـ 
 تركيا كاليركب منيا، كجعؿ المدرسة صديقة الطفؿ كالحدث كليست عدكا لو. 

تفعيؿ التنشئة االجتماعية السممية، التي تؤكد عمى الحفاظ عمى أمكاؿ الدكلة  .9
 طريؽ المؤسسات، مثؿ المدرسة كدكر العبادة كالمؤسسة العسكرية كغيرىا.  كالماؿ العاـ عف

العناية بالرعاية االجتماعية، كتشريع قكانيف تحمي األطفاؿ كالنساء كالسيما  .72
 الباحثيف عف العمؿ كالقادريف عميو سيما األطفاؿ كاألرامؿ كالمطمقات.
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  االحاالت
 

                                                 

، 7952المعارؼ، القاىرة، بكتكمكر، تمييد في عمـ االجتماع، ترجمة د. محمد الجكىرم كآخركف، دار ( 7)
 .220ص

د. عمي ىادم الحكات كآخركف، دراسات في المشكبلت االجتماعية، مطابع الثكرة العربية، طرابمس، ( 0)
 .70ـ، ص7958

نتاج »د. سالـ السارم كد. خضر زكريا، مشكبلت اجتماعية راىنة ( 2) ، األىالي، «مشكبلت جديدةالعكلمة كا 
 .78ـ، ص0222سكريا، دمشؽ، 

 .022-020ـ، ص7992، دار صادر، بيركت، 2ابف منظكر، لساف العرب، المجمد الخامس، ط( 2)
ريتشارد بيرتشكد كآخركف، معجـ اليجرة، المنظمة الدكلية لميجرة، مكتب القاىرة لممياـ اإلقميمية، ( 8)

 .18ـ، ص0222
 .01ـ، ص0220 ،0القانكف الدكلي اإلنساني، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، بغداد، ط( 6)
المنظمة الدكلية لميجرة في العراؽ، بعثة المنظمة الدكلية لميجرة في العراؽ، المنظمة الخضراء، بغداد، ( 1)

 ـ.0272العراؽ، كانكف الثاني، 
 .012ـ، ص0229دليؿ كزارة اليجرة كالميجريف، كزارة اليجرة كالميجريف، الفصؿ الثاني، بغداد، ( 5)
ـ، 0225الكطنية لمعالجة النزكح، كزارة اليجرة كالميجريف، الجميكرية العراقية، بغداد، تقرير السياسة ( 9)

 .8ص
، كينظر: المعجـ 620ـ، ص0272ابف منظكر، لساف العرب، المجمد الثامف، دار صادر، بيركت، ( 72)

 .220ـ، ص0272الكسيط، مجمكعة مؤلفيف، مجمع المغة العربية، القاىرة، دار الدعكة، 
 .6ـ، ص0225ير لجنة السياسة الكطنية لمعالجة النزكح، كزارة اليجرة كالميجريف، بغداد، العراؽ، تقر ( 77)
( إيماف عبد الكىاب مكسى، التحكالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية في ظؿ االحتبلؿ األمريكي 70)

حكث كالدراسات العربية، لمعراؽ كتأثيراتيا عمى اليجرة الخارجية، رسالة دكتكراه غير منكشرة، معيد الب
 ـ.0272القاىرة، مصر، 

أحمد قاسـ مفتف، عبلقة االنتماءات التقميدية بتحركات النازحيف داخميا، دراسة ميدانية في مدينة بغداد، ( 72)
 ـ.0272رسالة ماجستير، قسـ االجتماع، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

قميـ كردستاف(، كزارة اليجرة كالميجريف العراقية المسح الكطني األكؿ لمنازحيف في العراؽ )عدا إ( 72)
 0272كالمنظمة الدكلية لميجرة، بغداد ،

 .75إيماف عبد الكىاب مكسى، مصدر سابؽ ، ص( 78)
ينظر: كليد عبد جبر، أزمة النزكح كاألمف اإلنساني في العراؽ، تحديات التكيؼ كمخاضات االنتماء،  ( 76)

، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، كمية اآلداب/ 82غداد كأربيؿ، العدد دراسة ميدانية لؤلسر النازحة في ب
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جامعة كاسط، كمايكؿ بميدنغر، النزكح الداخمي في العراؽ معكقات االندماج، منشكرات المنظمة الدكلية 
، كسرمد الجيبلني، المناىج الدراسية في مناطؽ سيطرة الدكلة 0272لميجرة، بغداد، كانكف األكؿ 

 ـ.0271، منظمة صكت كصكرة، مجمكعة تحرير سكريا، دمشؽ، سكريا، «داعش»ية اإلسبلم
د. إحساف محمد الحسف، النظريات االجتماعية المتقدمة، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ( 71)

 .57-12ـ، ص0228
 .070ـ، ص7911، 6د. عبد الباسط محمد حسف، أصكؿ البحث االجتماعي، مكتبة كىبة، ط( 75)
د. مصطفى عمر التير، مقدمة في مبادئ كأسس البحث االجتماعي، منشكرات الجامعة المفتكحة، ( 79)

 .98ـ، ص7998طرابمس، ليبيا، 
د. معف خميؿ عمر، مناىج البحث في عمـ االجتماع، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ( 02)

 .728ـ، ص7996
قبؿ مركز الدراسات االستراتيجية في جامعة األنبار، مف فريؽ العمؿ ( استمارة االستبياف اختبرت أكال مف *)

المتككف مف )د. محمد رشيد، د. ظاىر فيصؿ، د. رباح مجيد( في بحث اآلثار االجتماعية لمنزكح عمى 
 المجتمع األنبارم، ثـ صممت عمى أساسيا االستمارة التي اختبرت في مدينة المكصؿ.

كقد سجؿ ترابطا إيجابيا « فبيرس»في ذلؾ معامؿ االرتباط بحسب قانكف  ( ثبات االستمارة: استخرج**)
ارة يرجع إلى: د. معف خميؿ عمر، مناىج البحث في عمـ عاليا، لممزيد مف المعمكمات حكؿ ثبات االستم

، كمراجعة: ناىدة عبد الكريـ حافظ، مقدمة في تصميـ 18-12االجتماع، مصدر سبؽ ذكره، ص
 .91-92ص 7957مطبعة المعارؼ ، بغداد ،البحكث االجتماعية، 

( خبراء األنبار ىـ: )د. حميد كردم، د. جمعة إبراىيـ، د. عبد العزيز الجاسـ، د. ثائر شاكر(، كخبراء ***)
 المكصؿ ىـ: )د. شفيؽ إبراىيـ، د. حسف راشد، األستاذ مكفؽ كيسي، كالست نادية صباح(.

، 0271/0275طمبة الدراسات العميا، العاـ الدراسي  د. رباح مجيد محمد، محاضرات ألقيت عمى( 07)
 جامعة األنبار/ كمية اآلداب، قسـ االجتماع.
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 المبلحؽ
 استمارة االستبياف

 عنكاف الدراسة
 المشكبلت االجتماعية لمنازحيف العائديف

 «دراسة  ميدانية مقارنة بيف مدينتي الرمادم كالمكصؿ»
 استمارة االستبياف

 السيدات كالسادة الكراـ 
أرجك التفضؿ بإعطائي جزء مف كقتكـ لئلجابة عمى أسئمة االستبياف التي ىي بيف أيديكـ لبحثنا المكسـك 

آمؿ « ، دراسة ميدانية مقارنة بيف مدينتي الرمادم كالمكصؿ»المشكبلت االجتماعية لمنازحيف العائديف »
ثـ التفضؿ باإلجابة عمى التساؤالت الكاردة فييا بكؿ دقة قراءة استمارة االستبياف بكؿ تأف كترك، كمف 

( أماـ االختيار الذم كمكضكعية راجيا أف تككف اإلجابة عمى كؿ الفقرات مف خبلؿ كضع عبلمة )
يتفؽ مع إجابتؾ، كسيككف ليذه اإلجابة األثر الكبير لمكصكؿ إلى نتائج صادقة كمفيدة عمميا كاجتماعيا، 

ـ كالمعمكمات التي ستدلكف بيا سكؼ تعامؿ بسرية تامة، كلف يطمع عمييا سكل مع العمـ أف إجاباتك
ننا إذ نشكركـ عمى ما تبذلكنو مف جيد ككقت في تعبئة ىذه االستبانة أتمنى لكـ دكاـ التكفيؽ  الباحثاف، كا 

 كالسداد كاهلل مف كراء القصد كىك سبحانو كلي كالتكفيؽ. 
 الباحثاف

 د. رباح مجيد محمد      د. إيماف عبد الكىاب مكسى
 

 ( أماـ االختيار الذم يناسبؾ:أكال: بيانات أكلية: مبلحظة نرجك كضع عبلمة )
 . الجنس: ذكر )( ، أنثى )   (7
 . العمر محدد بالسنكات )   ( سنة.0
 . الحالة االجتماعية: أعزب )   ( متزكج )   ( مطمؽ )   ( أرممة )   ( أخرل )   ( 2
 (   . المينة )  2
 . الدخؿ الشيرم محددا بالدينار العراقي )                  (8
 . عائدية السكف: ممؾ )   ( إيجار )     (6
 . منطقة السكف عند العكدة: 1
 

 ثانيا: بيانات البحث
 . ما ىي األسباب التي دعتؾ إلى النزكح كترؾ مدينتؾ: )يمكف تأشير أكثر مف اختيار( 5

 أ. مف أجؿ األمف )   ( 
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 ب. إلكماؿ الدراسة ألف ظركؼ مدينتي غير مناسبة )   (
 ج. عدـ القدرة عمى العيش في كضع مستقر )   (

 د. عدـ القدرة عمى التعايش مع التنظيمات اإلرىابية )   (   ق. أخرل تذكر
 . ىؿ كاجيت مشكبلت اجتماعية بعد العكدة إلى مدينتؾ: نعـ )   ( ، ال )   (9

 ( ما ىي ىذه المشكبلت: )يمكف تأشير أكثر مف اختيار(إذا كاف الجكاب )نعـ
كجكد المخمفات العسكرية كالعتاد كاألسمحة )   (      تمكث البيئي مثؿ األنيار كاألشجار )   (  غبلء  -

اإليجار كالسيما بعد الضرر الكبير في األحياء السكنية )   (   عدـ التكيؼ مع الكضع الجديد بسبب 
ممدينة )   (  لـ أجد بيتا مناسبا يؤكيني مع عائمتي )   (  إىماؿ الخدمات البمدية )   (   كثرة المياجريف ل

 إىماؿ خدمات الماء كالكيرباء )   (  فقداف العمؿ )   (   االنتحار )   (  أخرل تذكر، 
 . ىؿ ترؾ لؾ االختبلط بمجتمعات غير مجتمعؾ أثرا تريد نقمو لمدينتؾ؟ 72
 (       ة مثؿ : ) ترؾ آثارا إيجابي -
 (     ترؾ آثار سمبية مثؿ: )    -

 . ىؿ كجدت عادات اجتماعية منتشرة بعد العكدة إلى مدينتؾ؟ )يمكف تأشير أكثر مف اختيار( 77
عادات سمبية مثؿ: التسكؿ )   ( التشرد )   ( عمؿ الصبية المبكر )   ( االتكالية في العمؿ كالحياة )    -

ي المدف )   ( أخذ حقكؽ اآلخريف كاالستيبلء عمييا )   ( االستيبلء عمى الماؿ العاـ ( بركز القاذكرات ف
 )   ( أخرل تذكر. 

عادات إيجابية مثؿ: ظيكر أعماؿ جديدة تساعد عمى تنمية المدينة ) ( ازدىار األسكاؽ ) ( أخرل  -
 تذكر.

 نزكح؟ . ىؿ أف التماسؾ االجتماعي بعد العكدة اختمؼ عما ىك كاف قبؿ ال70
 نعـ اختمؼ )   ( لـ يختمؼ )   ( -

 . إذا اختمؼ بيف ذلؾ: )يمكف تأشير أكثر مف اختيار( 72
ضعؼ الركابط القرابية )   (    ضعؼ الركابط مع الجيراف )   (  شيكع حاالت البلمباالة في المجتمع  -

 )   (    أخرل تذكر.
 . ىؿ برأيؾ أف حاالت اإلدماف قد انتشرت كالسيما بيف الشباب في المجتمع الذم تعيش فيو بعد العكدة؟ 72
 لـ ينتشر )   (    انتشار إدماف المخدرات )   (       انتشار إدماف المسكرات )   (  أخرل تذكر.  -

 . برأيؾ ىؿ أف العممية التربكية في مدينتؾ سير بالشكؿ الصحيح بعد العكدة؟ 78
 تسير بشكؿ صحيح )   (     ال تسير بشكؿ صحيح )   ( -

 . إذا كانت ال تسير بشكؿ صحيح بيف ذلؾ )يمكف تأشير أكثر مف اختيار( 76
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في المدارس )   (   إىماؿ  كجكد تسرب كبير لمطبلب مف المدارس )   (   فشؿ الكبلب في النجاح -
المدارس في الصيانة )   (   ىدـ عدد كبير مف المدارس )   (   عدـ تعاكف األىؿ مع المدرسة )   (   

 المعممكف غير متعاكنيف مع الطمبة )   (  أخرل تذكر. 
 . ىؿ لديؾ الثقة بأف يعـ األماف كاالستقرار في المحافظة: نعـ )   ( ال )   (71
 اف الجكاب )ال( بيف السبب: . إذا ك75
عدـ الثقة بالحككمة المركزية كافتعاؿ األزمات )   (     عدـ الثقة بالحككمة المحمية في قيادة المحافظة  -

)   (   أشعر بكجكد التنظيمات المتطرفة لحد اآلف في الصحراء كالمدف )   (    كجكد خبليا نائمة 
األمنية لمجيش كالشرطة )   (  عدـ كجكد إجراءات أمنية  داخؿ المدف )   (   عدـ الثقة باألجيزة

 رصينة )   (
 شيكع حمؿ السبلح بشكؿ غير رسمي )   (   أخرل تذكر. -

 . ىؿ انتشرت األكبئة كاألمراض: نعـ )   ( ال )   (79
 . ىؿ تعتقد أف االسرةحافظت عمى كضعيا الطبيعي؟نعـ )   ( ال )   (02
 لماذا: « ال». إذا كاف الجكاب بػ07
فقداف أحد أعضاء األسرة أك كمييما بعد العكدة أضعفت مف الضكابط كالرقابة األسرية )   (  انتشار  -

حاالت الشجار كالعراؾ داخؿ األسرة بسبب ضغكط الحياة بعد العكدة )  (   انتشار زكاج البنات 
)   (  انتشار العنكسة كتأخر  القاصرات )   (   انتشار حاالت األرامؿ )   (   انتشار حاالت الطبلؽ

 سف الزكاج )   (  أخرل تذكر.
 مع فائق الشكر والتقدير

 
 


