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يدف الدراسة  بشكل أساس إلى التعرف عمى  أزمة النزوح واثرىا ت       

عمى قيم المواطنة ، والعوامل  المجتمعية المؤدية إلى النزوح  ، فضاًل  
عن التعرف عمى مرحمة ما بعد النزوح  واثرىا عمى قيم المواطنة ،  

 ومعرفة اىم  التداعيات االجتماعية لضعف المواطنة  .
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Abstract: 

The study is based on the study mainly on the basis of 

the citizenship schedule and knowing the most important 

social implications of weak citizenship. 

The study reached a set of results, including: 

1_ A society that suffers from crises in which the values 

of citizenship are weak.  

2_ The frequent displacement reinforced the desire to 

emigrate 

3_There is a weakness in the values of citizenship and 

for the post-displacement period, as a result of the 

deterioration of the economic level, which results in 

poverty, unemployment, and an uncertain future.   
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 المبحث االول :اإلطار العام لمدراسة
 اواًل :عناصر الدراسة

 : مشكمة الدراسة8
يعد المجتمع العراقي من المجتمعات المأزومة والتي تعاني دائما من المشكالت 
االجتماعية  ومرد ذلك يرجع نتيجة لمزيج من المتغيرات االجتماعية المتعمقة بثقافة وفكر الفرد 

، فضال عن التغيرات االقميمية في المنطقة  المتياويم السياسي العراقي ، وطبيعة النظا
المحيطة بالعراق ، حيث تعرض المجتمع العراقي إلى العديد من االختالالت البنيوية ابتداًء 

وقد أنَّتجت ىذه  الحروب  ٜٜٔٔإلى   ٜٓٛٔمن الحروب مع اياَن  والكويت من عام 
النزوح القسري لألفراد ، وصواًل لالحتالل االمريكي  مشكالت عديدة ، كأنَّ ابرزىا ىو  عمميات

وما رافق ىذا االحتالل ىجرة العديد ممن كانوا مع النظام السابق إلى دول ،  ٖٕٓٓبعد عام 
واسيم نشوب االقتتال الطائفي  في نزوح العديد من األفراد من مناطق  سكناىم إلى مناطق 

موجة ىي األخرى عمميات نزوح متكررة  نتيجة شيدت الف ٕ٘ٓٓاكثر أمَّانًَّا ، وبعد عام 
المقاومة ضد المحتل ممَّا أنَّتج  عنو العديد من االمراض االجتماعية وبعض االمراض النفسية 

 واالقتصادية .
واسوء االحداث بتاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسيا لبعض المحافظات ىو احتالل ما 

ن المحافظات العراقية  ممَّا اجبروا عمى النزوح ،  لعدد م ٖٕٔٓيسمى بداعش بعد بنياية عام 
وارتكاب ابشع المجازر ضد اإلنسانية بحقيم  ، ممَّا احدثت فترة النزوح العديد من االختالالت 
البنيوية  والتي أثرت عمى قيم المواطنة حتى اصبحت ىناك رغبة باليروب من العراق 

ضة لالعتقال والتجنيد من قبل التنظيمات وخصوصًا الفئات الشابة وىم اكثر الفئات المعر 
اإلرىابية ، وانتشار مظاىر الفساد االداري والمالي من قبل المنظمات والجيات المسؤولة عن 

حقيقية ، واصبحوا النازحين  تقيد حريتيم في  ركيم في مناطق الميجر بدون حمولالنازحين وت
س ، ويعاممون عمى اساناطق عراقيةة والكفيل وىم في ممناطق النزوح ويطمب  منيم االقام
، وتعرض مَّاكن غير مالءمة لمعيش الكريم،  والسكن في أأنَّيم من مناطق داعمة لإلرىاب

قر والبطالة ، وانحرافات سموكية، والتيديد  الكثير منيم لمتدىور االقتصادي وأنَّتج عنو الف
 ابناء الوطن. كل ذلك اضعف  منظومة  روح المواطنة بين والسرقة واالبتزاز، 
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فضاًل عن ذلك أدت ىذه االزمات إلى ضعف اليوية الوطنية عند الفرد في المجتمع 
العراقي االمر الذي يؤدي كذلك إلى ضعف قيم المواطنة عنده ، حيث تغذي ازمات النزوح 
والصراعات الداخمية متغيرات تقويض المواطنة ، يضاف ليا عجز المنظومة الحكومية في 

 لمتطمبات اإلنسانية التي يحتاجيا الفرد .تمبية ابسط ا
  تساؤالت الدراسة:

 ماىي اىم صعوبات االندماج في مناطق النزوح وانعكاساتو  االجتماعية ؟  .ٔ
 ماىي أىم المشاكل المجتمعية لمرحمة ما بعد النزوح ؟  .ٕ

  : اىمية الدراسةٕ
سة االجتماعية ، ألنَّيا تعد اىمية الدراسة من الخطوات الضرورية والمنيجية في الدرا

تبين مدى قدرة الباحث في الدراسة والتشخيص  لمظاىرة المدروسة ، وتبين مدى اىميتيا 
بالنسبة لممجتمع و ما تتركو من آثار عمى المجتمع ، وأنَّ التفكير في حل ىذه المشكمة يتطمب 

الواقع  ايجاد الحمول المناسبة لغرض التخمص من اثارىا عمى المجتمع من اجل فيم
 االجتماعي ، 

وتكمن أىمية الدراسة في رفد األكاديميين والباحثين والمختصين بالمؤشرات 
واالحصائيات  التي يمكن االستفادة منيا في دراساتيم ،  رفد صناع القرار بالمعمومات 

لخاصة واالحصائيات التي يمكن أنَّ يتبنوىا في سياساتيم التنموية والعالجية والوقائية ، سيمَّا ا
 بقضايا االنتماء والنزوح .

 :اىداف الدراسةٖ
 التعرف عمى  أزمة النزوح واثرىا عمى قيم المواطنة  . .ٔ
التعرف عمى   العوامل  المؤدية إلى النزوح ومرحمة ما بعد النزوح  وآثارىا  .ٕ

 عمى قيم المواطنة .
 التعرف عمى أىم  التداعيات االجتماعية لضعف المواطنة . .ٖ
 ع برامج وسياسات اجتماعية ىادفة لمحد من مخاطر ضعف المواطنة .وض .ٗ
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 ثانيًا: المفاهيم والمصطمحات العممية
 (crisis:األزمة )ٔ

وقيل أزم .(1)األزمة لغة: وتعني الضيق وتفيد الجدب والقحط وأزم أزمًا فيو أزم وأزوم
 .(2)خيرة عمى القوم العام والدىر ،  أزمًا أو أزومًا إذا اشتد قحطو وقل

األزمة اصطالحًا: ويقصد بو حالة من  التوتر ونقطة تحول تتطمب قرارا ينتج عنو مواقف 
.ويعرف عمم (3)جديدة سمبية كانت أو إيجابية تؤثر عمى مختمف الكيانات ذات العالقة 

االجتماع األزمة بانَّيا: اختالل  في نظام القيم والتقاليد السائدة  إلى درجة تقتضي التدخل 
السريع لمداللة عمى ارتفاع درجة التوتر في العالقات بين الدول وتواتر استخدام ىذا المصطمح 
عادة التوازن إلى ىذا النظام من خالل تطوير ىذه القيم والتقاليد حتى  لمداللة لمواجيتو وا 

 .(4)تتالءم مع التغير الناجم عن تطور المجتمع 
 التعريف االجرائي لمباحث

ضاع غير مستقرة يمكن أنَّ تقود إلى نتائج غير مرغوب فييا إذا نقطة تحول في أو 
 كانت األطراف المعنية غير مستعدة أو غير قادرة عمى احتوائيا أو درء مخاطرىا.

 (Displaced: النزوح )ٕ
 يعرف النزوح لغة: 

النون والزاي والحاء أنَّ ىذه الكممة تدل عمى البعد  ، اي نزحت الدار بعدت ، كما   
في القاموس المحيط ، نزح كمنع  أو ضرب  ، نزحًا  ، نزحًا  بعد وبعد البئر ،  استقى  ورد

الماء حتى  ونزحت ىي نزحا فيي نازح ،  ونزحا نزوحًا  في البعد وتعني بعد عن الديار لمدة 
 .(5)طويمة  

كون النزوح اصطالحًا: ىو الخروج االجباري لألفراد من مناطق سكناىم وفي اغمب األحيان ي
الخروج لعدة اسباب منيا النزاع المسمح او الكوارث الطبيعية او نتيجة التعرض ،  إلى العنف  
وأنَّ النزوح الداخمي و من الحركات االجبارية  وليس الطوعية  ويحدث النزوح الداخمي في 
و حدود البمد الوطنية وتختمف اسباب ىذا النزوح قد يكون بسبب النزاع المسمح  أو الفوضى أ

 .(6)انتياك لحقوق اإلنسان  أو الكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان نفسة 
التعريف االجرائي لمنزوح: عممية انتقال لجماعة من منطقة اعتادوا االقامة فييا إلى منطقة 

 اخرى
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نما باضطرارىم إلى ذلك قسًر ويتم  داخل حدود بمد واحد، وتتم ىذه العممية بغير ارادتيم وا 
 مى نحو دائم او مؤقت بحسب زوال الظروف المؤدية إلى النزوح .االنتقال ع

 : القيم 3
تعرف القيم لغة بانَّيا: لغة واحدة القيم واستخدمت القيمة من اجل معرفة الشي ، وقدرة وقيمة 
ثمنو ، وتعد القيمة ثمن الشي بالتقييم .واستخدمت ايضا القيمة لمعنى االعتدال فقد قيل اقام 

تقام واعتدل  ، وقيل اقام الحق أي استقر وظير وقوم المعوج أي عدلة وازال االمر ، أي اس
  (8).كقولة تعإلى)ِفيَيا ُكُتٌب َقيَِّمٌة( بمعنى ذات قيمة رفيعة (7)عوجو 

 القيم اصطالحًا:
عمى الرغم من االختالف في تحديد مفيوم القيم عند بعض المختصين ،فالقيم 

و مبدأ ، أو صفة( وتكون القيم محاًل لمتقدير وتمثل معيارًا بالمعنى االجتماعي ىي )فكرة ، أ
.والقيم عند (9)يحكم بو عمى االشياء أو االفعال وتقوم بدور الحافز في تحقيق الغاية المرغوبة  

دوركيايم :ىي القيم المفروضة عمى االطفال والجماعة  ، والمجتمع ىو مصدر تمك القيم 
ا  لكي يحافظ عمى تماسك المجتمع وكيانَّو وعمى المربين  واالخالقيات  وأنَّ الفرد يتبعي

 .(10)االعتماد في اكتساب القيم عمى قبول االطفال لمتقاليد  واستعداد االطفال لإلحياء
التعريف االجرائي :ىي مجموعة من االحكام والمبادئ المتعارف عمييا في المجتمع والتي 

 ناسبة وما ىو منبوذ وتتميز بصفة االستمرارية.تحدد لألفراد ما ىو مرغوب بو من سموكيات م
 (citizen Ship: المواطنة )2

 تعرف المواطنة لغة:
المنزل التي تقيم بو وىو موطن اإلنسان والجمع أوطأنَّ ،  ومواطن مكة ، ومواقفيا   

ومن ذلك وطن المكان  ، ووطنو ، اي اتخذه وطناً ويقال أوطن فألنَّ ارض، اي اتخذىا محاًل 
.كقولة تعالى)َلَقْد (12). والوطن :ىو منزل اإلنسان ومحمة الذي يقيم بو (11)كنًا يقيم فيوومس

 .(13)( ۙ  َنَصَرُكُم المَُّو ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة 
المواطنة ىي عالقة بين الشخص والدولة التي يحددىا قانون تمك الدولة  تتضمن تمك العالقة 

وقًا سياسية ومنيا حق االنتخاب ، وحق تولي حقوق وواجبات وىي تسبغ عمى الفرد حق
المناصب  ،والعضوية الكاممة ي الدولة ، أو بعض الوحدات في الحكم والمواطنة رابطة بين 
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الشخص والدولة ألنيا تتصل بالقانون الدستوري من زاوية تحديده لممواطن كركن لمدولة ، 
 .(14)ولكفالتو ، في حق المواطن في جنسيتو 

المواطنة ىي الشعور باالنتماء اتجاه الوطن وتطبيق الواجبات والمشاركة  جرائي :التعريف اال
 الفعالة في بناءة والحفاظ عمى أمنو واستقراره  .

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 _الدراسة العراقية 8

دراسة د. وليد عبد جبر)أزمة النزوح واالمن اإلنساني في العراق تحديات التكيف و مخاضات 
 .(15) ٕٚٔٓاء دراسة ميدانية لألسر النازحة في بغداد واربيل(االنتم

ىدفت الدراسة: إلى تسميط الضوء عمى ابرز انعكاسات ازمة النزوح في ضوء غياب 
االمن السياسي  ، واالستقرار السياسي ، ومؤشرات التنمية  ، واستدامة ظاىرة النزوح في ظل 

ا عمى اليوية ، وتوضيح اىم المشاكل والتحديات األنَّظمة الحاكمة عمى مر التاريخ وانعكاسي
التي يعاني منيا النازحون ، وتحديد العوامل التي أدت إلى عدم التكيف االجتماعي مع تقاليد 
المجتمع النازح وانعكاساتيا عمى انتمائيم. ولتحقيق االىداف فقد اعتمد الباحث  عدة مناىج  

، والمنيج المسح االجتماعي. استخدم الباحث   ومنيا :المنيج التاريخي ، والمنيج المقارن
(  استبانة استمارة  عمى ٕٓ٘عينة العشوائية البسيطة  ممثمة لمجتمع البحث وتم توزيع )

مجتمع النزوح في محافظة بغداد واربيل ،لمعرفة اىم معوقات عدم التكيف مع تقاليد مجتمع 
 النزوح وانعكاسيا عمى انتمائيم.

 صمت الييا ىذه الدراسة:اىم النتائج التي تو 
( .وتبين ٚٗ_ٕٚأنَّ نحو ثالث ارباع العينَّة كانوا فئة  الشباب وكانت اعمارىم بين) .ٔ

أنَّ نصف العينَّة كانوا موزعين بين عاطل واجور يومية ومتقاعدين  ، وىذا يدل أنَّ 
، التغير الذي ادى في محل اقامتيم عرضيم إلى العديد من المشاكل  ومنيا: البطالة 

 والفقر ، وكانت الفئة االكثر تعرضًا ىي الفئات اليشة.
أنَّ سباب النزوح ىي بسبب ،غياب االمن والعمميات االرىابية ، وزيادة العنف ،  .ٕ

 والخوف من سطو التنظيمات اإلرىابية ، وغياب الخدمات وعدم توفير البنى التحتية.
لنائمة ، وثانيًا  قدوميم من دول أنَّ  سبب قدوم الجماعات التكفيرية ىي اواًل الخاليا ا .ٖ

 الجوار ولدييم مصادر في منطقة االصل.
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أكدت الدراسة  أنَّ مخيمات النزوح تعد ارض خصبة ، وتتنامى فييا الفقر والحرمأنَّ  .ٗ
 واالتجار بالبشر.

 _الدراسة العربية0
لدراسة مدينة دراسة حنأنَّ مراد الموسومة )مكانة المواطن والمواطنة  دراسة استشراقيو حالة ا

 .(16) ٕٚٔٓبسكرة_ أنَّموذج (
 تيدف الدراسة :

_التعرف عمى مكانة وقيم المواطنة في المدن المعاصرة أي المدن التي غزتيا العولمة  ٔ
 وفرضت نفسيا عمييا بقوة في كافة المجاالت ثقافيًا ، عسكريًا  ، واقتصاديًا  واجتماعيًا .

اصة دولة الجزائر خاصة في فترة التطور وىذا قد _التعرف عمى المراحل تطور المدن وخٕ
 يسبب الفوضى ألنو ال يتماشى مع خصوصية عادات  وتقاليد الجزائر.

( من خالل العينَّة القصدية واستخدم ٔٗاستخدم الباحث المنيج الوصفي وقد بمغ حجم العينَّة )
 الباحث عده ادوات ومنيا : المالحظة  ، والمقابمة.

 ي توصمت الييا الدراسةاىم النتائج الت
كشفت الدراسة الميدانية  أنَّ االىداف العميا  قد ركزت عمى توجيو المجتمع المعاصر  .ٔ

إلى المدن الحضرية لمعيش بمستوى افضل   ، وىذا االسموب ىو المعتمد في 
 الجزائر.

عييم المواطنين أكدوا أنَّ الفرد يكون مواطنًا  مباشرتًا بعد والدتو ، وىذا قد يعكس و    .ٕ
 في حقوقيم  وىذا يتم عمى عدم اطالع  المواطنين في القوانين في دولة الجزائر.

بينت الدراسة تممص المواطنين  من المسؤولية الحفاظ عمى البيئة  وعدم الالمباالة  .ٖ
،ال يمكن حصر المواطنة فقط في الجوانب القانونية  بل ىي االصل في المشاركة 

 عية  وىي رمز من اليوية.في العادات ، والحياة االجتما
كشفت الدراسة  أنَّ اغمبية المواطنين يشعرون بعدم  الشعور بمواطنيتيم ويكرس ىذا   .ٗ

 المواطنة السمبية  والتحجج ، بعدم توفير العدالة والمساواة .
 _الدراسات االجنبية3

ي  شمال ازكاري )النزوح القسري وأزمة المواطنة في منطقة البحيرات ف_دراسة لوسي ىوتيل و 
 .(17)افريقيا( 
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ركزت  الدراسة ىذه عمى الصراع والتشريد لالجئين  من خالل أزمة المواطنة  
اعتمدوا الباحثين عمى البيانات التجريبية من  تسع دراسات تجريبية في جميع منطقة البحيرات 

 الكبرى في افريقيا  من اجل البحث عن اسباب الصراع والتشريد في ىذه المنطقة.
 ائج التي توصمت الييا الدراسة:النت
_ أنَّ استمرار وتدفق الالجئين في منطقة البحيرات من دون وجود الحمول  الدائمة ، سوف ٔ

ينتج ضعف وخمل في أزمة المواطنة ممَّا يجعل تحقيقييا من قبل الناس أمر بالغ الصعوبة ، 
ائمي لماليين من الناس وبالتالي أنَّ عدم تحقيق المواطنة يجعل النزوح القسري مستمر ود

 حيث اليزال  الكثير منيم الجئين ،  حتى بعد أنَّ عاشوا ألكثر من عقود عند الدول المضيفة.
_أكدت الدراسة أنَّ الحمول  تفشل في العديد من المرات ذلك ألنَّ المناقشات  الي تكمن ٕ

سياسية ، االقتصادية، حول الالجئين وحركاتيم غالبًا تفشل في بعض العوامل  ، االجتماعية ال
 والدينية ، والقانونية المرتبطة بعضيا مع البعض  التي تكون سبب في النزوح .

 التعميق عمى الدراسات السابقة
من حيث األىداف : يتضح لنا من بعض األىداف لمدراسات  من دراسة  )وليد( انَّيا  -ٔ

ديات التي أدت إلى تقاربت مع اىداف دراستنا في بعض النقاط  ومنيا المشاكل والتح
 عدم التكيف مع المجتمع النزوح وانعكاساتيا عل انتمائيم 

من حيث النتائج : اختمفت الدراسات السابقة في النتائج تبعًا لألىداف واساليب  -ٕ
دراساتيا ، دارستنا الحالية قد سمطت الضوء عمى أزمة النزوح وما تعرضوا لو من 

المجتمع المضيف ، وما ليا من تحديات وصعوبات عدم التكيف  في مناطق 
 تداعيات سمبية  وايجابية عمى قيم المواطنة.
 المبحث الثاني:  النزوح العوامل واألبعاد االجتماعية

 0223اواًل: لمحة تاريخية عن حركات النزوح في العراق بعد عام 
موجات كبيرة  من النزوح القسري  ،ويمثل اكبر عممية   ٖٕٓٓشيد العراق بعد عام  ●

 (18)( ٜٛٗٔوح شيدىا الشرق األوسط  ويتخطى النزوح القسري لمفمسطينيين  عام )نز 
شيدالعراق نزوح االالف من اصحاب النظام السابق أو الذين كانوا ٖٕٓٓوخالل عام 

محسوبين عمى النظام السابق  من مراكز المدن، والسيمَّا )بغداد( إلى  مناطق االرياف 
اصميم  واقاربيم والعشيرة، والبعض من ىؤالء فضل والقرى  التي كانت تمثل مناطق 
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البقاء واالحتماء بعشيرتو، او عائمتو، والبعض االخر نزح خارج العراق من اجل عدم 
  . (19)مالحقتو 

( في ظل تواجد تنظيم القاعدة  في بعض المدن وانتشار المسمحين ٕٗٓٓفي عام ) ●
،المحتل  والقوات العراقية، الشروع وممَّارستيم العنف، والقتل ضد المدنيين فرض عمى 

في تشرين االول  .(20)بعمميات عسكرية كبيرة لتطيير المناطق من المجاميع المسمحة 
عام   حدثت معركة الفموجة االولى تسبب ىذا الصراع العنيف إلى نزوح  اغمب ٕٗٓٓ

( الف شخص بسبب العمميات العسكرية وبعد انتياء ٕٓٓاىالي الفموجة ويقدر )
. وىناك الكثير من  بقى أىميا ساكنين يأبون الخروج (21)عمميات العسكرية في المدينةال

منيا إلى أنَّ عوائل كثيرة منيا تيتمت ابنائيم ورممت نسائيم وشرد منيا الكثير وعانت 
 .(22)المدينة أكثر من  اي مدينة أخرى في العراق من ىدم بالمباني ودمار البنية التحتية

ىـ الموافق نوفمبر ٕٗٗٔالفموجة الثانية في النصف الثاني من رمضان  ثم جاءت معركة
مرات عن ٚبعدما ضاعفت القوات األمريكية تعزيزاتيا  –كما ىو معروف  - ٕٗٓٓ

ألف جندي، مقابل ٘ٔ، وبمغت أعداد جنودىا أكثر من ٕٗٓٓالمعـركة األولى في ابريل 
مر الذي ادى نزوح لمسكان خارج مقاتل كانوا متحصنين داخل المدينة األٓٓٓٔحوالي 

المدينة منيا إلى  الصقالوية والعامرية والكرمة وبعض من مدن محافظة األنبار وبغداد 
قام بو مشاة وغيرىا ، و قد بدأت القوات األمريكية معركتيا بيجوم مكثف واسع النطاق 

عمـودية ( عمى المدينة، مستخدمين مختمف الطائرات الالبحرية األمريكية )المارينز
والمقاتمة من الجو  والدبابات والمدافع الثقيمة والصواريخ من البر، ومن ثم فعمدوا في 
نياية األمر إلى استخدام الكيماوي مع الفسفور، ،عندىا تمكنوا من دخول الفموجة، ، 
وتم تخريب وتدمير مساجدىا وأبنيتيا وأحياءىا، وتعّرض من تبقى من أىميا عمي قيد 

  .(23)لتشريد في البراري وفي المدن القريبةالحياة إلي ا
( ٖٓٓ٘ٔ_ٓٓ٘ٙبمغ عدد العوائل النازحة  ومن خالل شيرين بين ) ٕٙٓٓعام  ●

وكانت اكثر معدل لمعوائل النازحة ىي )بغداد، األنبار، ديالى، نجف ،كربالء( وفقآ  
(  عراقي بشكل رسمي ٓٓٓ.ٜ٘ٚأكدت  تسجيل ) lOMلممنظمة  اليجرة الدولية  

غالبية ىؤالء نزحوا  في ذروة االحداث الطائفية ٖٕٔٓازحين  في شير نوفمبر عام كن
 .(24)( ٕٚٓٓ_ٕٙٓٓالمذىبية  التي ضربت  في البالد عام )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3)العدد 

 2028 ايلول

 

)ٗٓٙٚ ) 
 

فيما اكدت مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين  أنَّ اعداد النازحين داخميا في   ●
( ،لكن ىذا العدد ٕٔٔٗٙٚقد بمغ)  ٜٕٓٓالعراق  في يناير كانون الثاني في عام 

وفقآ لبعثة االمم المتحدة  ،وعدد النازحين داخميًا في العراق   ٕٓٔٓأنَّخفض  في عام 
( ٖٜٕٗٛ٘ٔلكن أنَّخفض  إلى) ٕٓٔٓ( نازحًا تحديدًا نياية عام ٖٖٛٙ٘ٗٔقد بمغ) 
  . (25) ٕٔٔٓيونيو/ حزيران  عام  ٖٓنازحًا في 

ني في توتر في جميع أنَّحاء البالد حيث ارتفع ، بدأ الوضع األم ٖٕٔٓكان نياية عام  ●
، وكان اكثر 1ٛٔٛٚعدد الضحايا  من المدنيين  والشرطة اعمى مستوياتو حيث قتل 

شخصًا، وكانت اكثر  1ٖٔ٘ٗ،وبمغ مجموع االصابات ٖٕٔٓالشيور عنفًا ىو ايار 
أت المحافظات تأثرًا ىي بغداد، صالح الدين، األنبار، نينوى  ، نتيجة ذلك بد

المظاىرات في عدد من المحافظات )األنبار، ديالى، نينوى، صالح الدين ، كركوك( 
وتفاقم الوضع بعد المظاىرات في الموصل ، وكانت ىناك حاالت طرد لألقميات 
المسيحين ، الشبك ، منطقة الطوز في صالح الدين بالنزوح من الموصل إلى المناطق 

كانون االول ٖٓح ىو التيديدات المباشرة ،وفي المجاورة ، وكان السبب الرئيسي لمنزو 
اندلعت اشتباكات في الرمادي في كمحافظة األنبار بعد أنَّ اقتحمت القوات الحكومة 
العراقية معسكر  التظاىرات يشتبو في قياميم بإيواء المتمردين وىذ الحدث أدى إلى 

دفع عصابات إلى السيطرة  .  ممَّا(26)اعمال انتقامية واشتباكات  تسببت في أزمة األنبار
عمى مناطق سكنية وحيوية ومنيا :الفموجة  ، والرمادي ،  وسقوط نينوى بيد عصابات  

.والفموجة كانت اول منطقة (27)داعش ،وصالح الدين، واجزاء من كركوك وديالى 
يسيطر عمييا تنظيم  داعش  في كانون الثاني  بعد انسحاب قوات األمن  األمر الذي 

وح العديد من المدينة أما الباقين فقد بقوا   أما لتدني الحالة االقتصادية ، أو تسبب لنز 
  .(28)انَّو لم يستطع النزوح من وقت مبكر 

بعد سيطرة داعش عمى مساحات كبيرة من البالد   ٕٗٔٓتفاقمت أزمة النزوح عام   ●
ر الفساد في ومن اسباب  التي أسيمت في تفاقم ىذه األزمة النزاعات السياسية وانتشا

كافة اجيزة الدولة وتدىور االقتصاد العراقي ، وتراجع اسعار النفط بحسب تقديرات  
التي احتوتيا األمم المتحدة  لمنظمات اليجرة الدولية ووزارة اليجرة العراقية فأنَّ اغمب 
ذا النازحين  نزحوا إلى اإلقميم من السنة العرب والقميل إلى بغداد والمحافظات الجنوبية إ
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ما قيست بعدد النازحين في اإلقميم ، والشبك ، التركمان، وفي حين فضل الشيعة 
الذىاب إلى بغداد  والمحافظات الجنوبية لكونيا اكثر استقرارَا ، وىناك البعض من 
فضل النزوح إلى الخارج مثل تركيا، األردن ودول اوربية خصوصًا الشباب عن طريق 

. وفيما اشارت وزارة اليجرة والميجرين  العراقية (29)بحراليجرة الغير شرعية عن طريق ال
أنَّ عدد االفراد  النازحين داخميًا وخارجيًا بعد سيطرة عصابات داعش عمى الموصل 

مميون  نازحًا  ىؤالء  ٘.ٕ( بمغ حوالي ٕٗٔٓيونيو  ٓٔوبعض المدن االخرى في)
الحمة ،ديالى ،إلى مناطق بغداد ،‘ نزحوا من  محافظات نينوى  ،األنبار، صالح الدين

داخل وخارج العراق  ومن جانب اخر األمم المتحدة اعطت احصائية قريبة لرقم وزارة 
(  ٚٗٗ( مميون نسمة بمعدل )ٙ.ٕاليجرة العراقية،  قد أكدت أنَّ عدد النازحين بمغ )

 .(30) ٕ٘ٔٓالف عائمة  في مارس / 
ية شيد البالد نزوح عوائل كبيرة  حسب تقرير اليالل االحمر العراق ٕ٘ٔٓفي عام عام  ●

الف نازحًا عمى جسر بزيبزالذي يربط  ٓٓٓ.ٖ٘من محافظة األنبار وأنَّ ىناك ما يقارب 
عائمة  ٓٓٓ٘بين بغداد واألنبار وأغمب العوائل كانت تسكن العراء، وكان اكثر من 

شديدة  ىجرت وتسكن الخالدية في محافظة األنبار ، وعمى الرغم من المعارك الي كانت
في ذلك الوقت والنقص الحاصل في الخدمات ومنيا الماء، كيرباء، والخدمات الطبية 

عائمة نازحة إلى العاصمة  ٓٓٓٓٔوتشير بيانات  اليالل االحمر العراقية إلى   دخول 
بغداد بعد الموافقات األمنية وكانت اغمب ىذه العوائل ىي بدون مأوى  واالخرون اتجيوا 

  .(31)امرية الفموجةإلى الحبانية وع
عند استعادة مدينة الفموجة من سيطرة داعش  تمكن  ٕٙٔٓأيار عام  ٕٕفي  ●

شخص من الفرار من المدينة ومن مناطقيا النائية  وقد واجيت األسر مخاطر ٓٓ٘.٘ٛ
كبيرة  لمغاية وعواقب وخيمة اثناء محاولة الفرار ، وقامت األسر في محاوالت يأسو  من 

نب األخر من خالل السباحة في نير الفرات، وتشير بعض التقارير الوصول إلى الجا
أنَّ البعض منيم من حاول اليرب قد غرق أو اصيب  آخرون  بجروح أو قتموا 

 .(32)بالرصاص 
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اشارت احصائية وزارة اليجرة والميجرين أنَّ عدد نازحي  حافظة األنبار في    ●
ا عدد العائدين إلى مناطق سكناىم ( نازحًا أمٕٗٓٔٛٔ( قد بمغ  )ٕٗٔٓ.ٕ٘ٔٓاعوام)

 .(33)( نازحًا ٕٖٛٓٓٔ( قد  بمغ )ٕٚٔٓفي  محافظة األنبار في عام )
 ثانيًا : العوامل المجتمعية  المؤدية لمنزوح 

حاول العديد من عمماء النفس واالجتماع من خالل العديد من  الدراسات واالبحاث  
ات االفراد بالنزوح  واكدوا أنَّ العوامل من التوصل إلى اىم العوامل  المؤثرة في قرار 

 االجتماعية والنفسية ال تقل اىميتيا عن العوامل االقتصادية .
المشكالت االجتماعية من اىم االسباب األساسية التي تدفع بالفرد والجماعة إلى 
النزوح، فسياسات تقييد الحريات الفكرية في المجتمعات يخمف لدى الفرد ازدواجية في 

ية وتراجع في األمل والثقة في النفس ، ممَّا يولد لو االندفاع إلى ترك موطنو االصمي الشخص
،وفي ضوء غياب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لمترفيو داخل المجتمع تزيد من تفاقم 
ىذه المشكالت النفسية عمى الفرد خاصة الذي لم يتحصل عمى تكوين جيد فتدني المستوى 

كاسات اجتماعية من خالل تفشي ظاىرة الفقر لدى نسبة كبيرة من أفراد االقتصادي لو انع
وما حدث في العراق بعد عام  .(34)المجتمع الذين يصعب عمييم تأمين ظروف العيش الكريمة 

نتيجة لمنعرات الطائفية بسبب تفجير المرقدين العسكرين الذي يعد من اكثر األسباب   ٖٕٓٓ
من الجماعات المسمحة التي لدييا انتماء مذىبي او  ديني التي جعمت من خالليا العديد 

معين  تفرض سيطرتيا عمى بعض المناطق ، ومارست التيجير القسري بحق سكانَّيا، 
وانتشار ظواىر الجريمة، والتيديد،  والقتل  عبر عدة وسائل ومنيا عبر رسائل الياتف النقال، 

خطف، وجميع ىذه االسباب كانت سببًا رئيسيًا أو الكتابة عمى جدران المنازل ، أو عمميات ال
ىجوم سامراء يوصف  .(35)في النزوح  لمسكان باتجاه  المناطق التي تكون اكثر امنًا واستقرارًا 

والثأر الطائفي  .(36)بانَّو القشة التي قصمت ظير البعير، أي الحدث الذي شكل انعطافًا كبيرًا 
يو سموك يتغاضى فيو الفاعل عن مشاعره كفرد، وال غالبًا ما يفتقر إلى البعد الشخصي، ف

. والثأر يعتبر نزعة عدوانية حينما ال يوجد (37)تشكل شخصية الفرد اآلخر أىمية لتبرير الفعل 
المعتدي  عمية من ينصره  ،او يأخذ حقة ، وبيذا تصبح عممية الثأر عممية طبيعية واسموب 

ت وسيطرة عصابات داعش عمى مناطق طبيعي ومقبول اجتماعيًا ، وفي ضوء الصراعا
األنبار ولفترة طويمة أدى إلى نمو دافع األخذ بالثأر وحتى  لو لتطمب فقدان حياتيم ، وىذا ما 
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ادى االفراد من االنخراط في القوات األمنية لألخذ بثأرىم ،  النَّيم ىم السبب في تيجيرىم من 
لصقالوية ، جزيرة الرمادي ، عامرية منازليم مثل مناطق في محافظة األنبار )الكرمة ، ا

.وكان لالنفالت األمني وضعف سمطة القانون والتدخالت الخارجية وعصابات (38)الفموجة(
الجريمة المنظمة كتنظيم القاعدة والميميشيات المسمحة وبقايا عناصر النظام السابق التي نتج 

ت اإلرىابية، أكثر العوامل تأثيرًا عنيا التوتر الطائفي فضاًل عن العمميات العسكرية والتفجيرا
يجاد حالة  في إحداث ظاىرة النزوح وانتشارىا، ممَّا عمق من االنقسام داخل المجتمع العراقي وا 

. نتيجة سيطرة الجماعات المتطرفة (39)من التوتر بين المناطق المتجاورة والمتباينة مذىبيًا 
ين ،ديالى ، وكركوك ،  ويزعمون عمى ساحات االعتصام األنبار، والموصل ، وصالح الد

لناس بأنَّ الجيش تشكل عمى أساس طائفي وسوف يقوم بنيب منازلكم  واغتصاب منازلكم 
واعتقال شبابكم  والتمثيل بجثثيم، واحيانًا من خالل عرض المقاطع لفيديوىات من داخل 

واإلىانة  السجون ،  وتقوم في بعض األحيان بعمل مشاىد تمثيمية فييا حاالت من القتل
والسب عمى أساس مذىبي لكي تكسب عطف الناس وىذا ما تم استثماره من تأجيج الطائفية 
واستغالل االفراد في تنفيذ اجنداتيم ونجحت ىذه االساليب  واالشارات  وااليماءات إلى تغذية  

معنا الكراىية  ونبذ االخر، وأنَّتجت ضعف لممواطنة الوالء واالنتماء الوطني فنمت  في مجت
كل ذلك خمقت .(40)والءات وانتماءات مذىبية  أسيمت في تغذية أنَّماط الغمو والكراىية 

موجات من النزوح  لمسكان  وأنَّ استمرار العمميات العسكرية التي شيدىا عدد من المحافظات 
العراقية والتحالف الدولي لمواجية  عصابات داعش االرىابية أدى ذلك إلى اجبار الناس 

.ممَّا اسيم اإلرىاب في (41)ئالت في العراق إلى النزوح إلى بعض المحافظات االكثر أمنًا والعا
. (42)مظاىر العنف والتمرد والتيجير  وانتشاراضعاف منظومة القيم  والنسيج االجتماعي ، 

ومن العوامل المجتمعية الدافعة لمنزوح العامل االقتصادي من أىم االسباب الدافعة لمنزوح 
ي التي تسبب الكثير من اليجرات البشرية ألنَّ الكثير من الميجرين ينتقل من المنطقة القسر 

 .(43)الفقيرة إلى الغنية بسبب العوز المادي والبطالة
نستنتج من ذلك في الغالب يواجو النازحون بيئات معادية في مناطقيم االصمية 

ل االجتماعية والسياسات التعسفية ومناطق النزوح ،بسبب ضعف أداء الدولة العراقية ، والعوام
والتي ترتبط بالتيميش المتواصل لمنازحين داخميًا وعدم قدرتيم عمى الحماية حقوقيم اإلنسانية  
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وبما في ذلك حقوقيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وممَّا يمنع أو يحد بشدة عن تعبيرىم 
 في المساواة في المواطنة .

 جتماعية لمنزوحثالثًا : االبعاد اال
 _ اآلثار االجتماعية8

ولمنزوح دور في تنامي ظاىرة االجتماعي وضعف الروابط االجتماعية ، وتشير 
الدراسات  إلى أنَّ التفكك االجتماعي يحصل عندما يحدث خمل في العالقات االجتماعية بين 

تيجة لكثرة العالقات . وتتحطم ن(44)االفراد أو الجماعات ، أو بين اقسام المؤسسات االجتماعية
االجتماعية ويظير التفكك االجتماعي عندما يكون ىناك اضطراب نتيجة أزمة  اليجرة 
والحروب ممَّا يؤدي إلى حدوث حالة من التصادم بين القيم والمثل االجتماعية ، والتفكك 

يجرة فقد يحصل داخل المجتمع نتيجة عمميات التحول او التغير، وىذا ما أنَّتجو  النزوح او ال
عمدت الكثير من المجاميع المسمحة عمى اثارة الفوضى والفتنة الطائفية والتي أدت إلى تمزيق 

والنزوح يؤثر بشكل أساسي  .(45)النسيج االجتماعي وضعف العالقات االجتماعية نتيجة النزوح
في تصدع العالقات األسرية  ويزيد من صعوبة حصول النساء عمى الرعاية الصحية  

عية، ويحرم ايضًا  النساء من الدعم الحكومي ويزيد من صعوبة  التوعية  بشأنَّ رعاية النو 
اطفالين  والصحة والنظافة يؤثر ذلك صحة االفراد بأكممو  خصوصًا اوقات الحروب يتعرض 

.والعنف ضد النساء ظاىرة موجودة (46)إلى أنَّواع من العنف والتعذيب والترىيب واالغتصاب 
تمعات التي تتعرض إلى الصراعات المسمحة والمؤدية إلى النزوح مثل في في اغمب المج

أفغانستان ونتيجة لتدىور االوضاع االجتماعية لألسر تزداد ظاىرة العنف ضد النساء 
النازحات ومنيا الزواج القاصرات النازحات من الغرباء )المجتمع المضيف(العتقادىم أنَّ 

ا الواقع االجتماعي موجود في عند األسر التي تعيميا الزواج بتمك الفتيات ليس مكمف وىذ
. وفي (47)النساء ، وىناك بعض األسر تعتمد مير العروس كاستراتيجية ميمة لكسب الرزق

في المناطق التي  ٕٗٔٓالعراق ارتفعت معدالت حاالت الطالق بعد سيطرة  داعش عام 
سنة والشيعة( نتيجة الخوف من . ومنيا اختالف في المذىب )ال(48)احتميا  لدواع طائفية

، الجتماعية ،وغياب اليوية الوطنيةالتنظيم المتشدد وما أحدثو من نزوح لألسر وتمزيق البنية ا
. وفي المقابل ارتفاع في اعداد زواج القاصرات  في العرق (49)وتراجع القيم التربوية واإلنسانية

ي معدل زواج القاصرات التي  وبحسب ما أشارت منظمة المجمس النرويجي شيدت ارتفاع ف
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سنة في مخيمات النزوح ، ومنذ بداية الحرب ضد  داعش ولألسباب ٚٔ_ٗٔتتراوح اعمارىن  
. اضف إلى ذلك  الوصم (50)تتعمق في الوضع االجتماعي و االقتصادي والظروف الصعبة  

المناطق التي  االجتماعي  التي تعرض الييا النازحون القادمين من محافظة األنبار والسيمَّا
كانت خاضعة لداعش غالبًا ما يتم التعامل معيم وبشكل كبير عمى انَّيم مناصرين لما يسمى 
بتنظيم داعش اإلرىابي ممَّا ادى إلى انتياكات ضد النازحين من قبل بعض من قوات األمن 

ارير  في العراقية، والمميشيات،  وقوات األمن الكردية  ضد ابناء ىذه المناطق ، واشارت التق
، تعرض النازحين من محافظة األنبار إلى الشتم وتدمير الممتمكات  ٕ٘ٔٓوعام  ٕٗٔٓعام 

 . (51)وعمميات الخطف والسرقة
 _اآلثار النفسية:0

عادة ما يعاني النازحين من العديد من المشاكل نتيجة االنتقال إلى األماكن الجديدة 
بيئة الجديدة عن بيئة مناطق سكناىم التي ومنيا عدم التكيف االجتماعي نتيجة اختالف ال

نزحوا منيا ممَّا يؤدي إلى  فقدان االعمال التي كانوا يمارسونيا في السابق ممَّا يولد  الخوف 
وفضاًل .(52)واالضطرابات النفسية والشخصية التي تظير في سموكياتيم وتعامميم مع االخرين

مكثير من انتياكات  حقوق اإلنسان ، ومنيا عن ذلك افادت التقارير أنَّ النازحين تعرضوا ل
استغالل النساء ، وعمالة االطفال، واصابة الكثير منيم بإمراض الجسمية، واالضطرابات 
النفسية ، وىذه االضطرابات النفسية التي يعاني منيا النازحون ، ىي االرتفاع في االكتئاب ، 

دمان بعض واضطراب ما بعد الصدمية، وارتفاع معدالت االنتحار ف ي مخيمات النازحين ، وا 
المواد ذات التأثير النفسي، وأنَّ ىذه الضغوط قد تكون قادرة عمى تفجر اضطراب نفسي 
ويكون حاد ولفترة طويمة ، وتختمف المواقف الضاغطة باختالف التركيب النفسي لمفرد وفي 

االتزان وفي  بعض األحيان تكون ليم القدرة عمى مواجية اعنف المواقف وبقدر كبير من
بعض األحيان  ال يستطيعون مواجية فيصيبيم االنَّييار الجسمي وبعض االمراض االنفعالية 

. والغالبية العظمى  من النازحين يشعرون باليأس وال يجدون ليم مستقباًل وكان ينظرون (53)
راىقين إلى الحياة كما لو كانت أشد عمييم من جينم ،وكان الكثير من االطفال والشباب الم

ينظرون أنَّ العالم مكان خطر وأنَّ من حوليم قساة يريدون فناءىم ،وليس ليم سبيل فقط أنَّ 
تعرض النازحون إلى الكثير من االمراض النفسية ومشاعر  .(54)يكونوا اكثر عنفًا  وانحرافًا 

إلى نفسية سيئة  في مناطق النزوح ومنيا ينتابو الشعور واالحساس باإلذالل ، واالساءة 
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كرامتو خاصة عندما يريد أنَّ يراجع ألي معاممة  رسمية تتعمق بيم  سواء في بغداد واقميم 
 .(55)كردستان

 __اآلثار االقتصادية:3
أنَّ عدم قدرة األسر النازحة عمى التكيف مع المجتمع المضيف  ادى إلى صعوبة 

م فرصة لمعمل و إذا الحصول عمى العمل، ألنَّ المجتمع المضيف يعدىم غرباء  وال يعطوى
ما توفرت ليم فرصة فتكون بأجر اقل ، وىذا ما الشك يؤدي إلى ضعف القدرة المالية 

. واصبح وضع النازحين يزداد سوءًا  بسبب تردي البنى التحتية والخدمات العامة (56)لمنازحين
صعب  المثقمة باألعباء في معظم مناطق البالد  لذلك نشاىد أنَّ وضع النازحين في وضع 

. وأنَّ كانت ىناك فرص في مناطق النزوح قد تكون محدودة  وأنَّ (57)من الناحية االقتصادية
بعض األسر النازحة تعتمد عمى بعض االستراتيجيات في مواجية الصعوبات  والتحديات من 
خالل االعتماد عمى تقميل وجبات الطعام ، نتيجة لنفاذ مدخراتيم التي قد جمعوىا  في حياتيم 

. (58)مَّا اجبرتيم الظروف عمى التسول االعتماد عمى عمالة االطفال أو العمل الغير نظامي م
أنَّ التدفق في اعداد النازحين بشكل كبير في ادى زيادة الطمب عمى الخدمات والسيمَّا 

وىذه الزيادة  في السكان في المجتمع  (59)االقتصادية، وتوفير الغذاء ليم واشعارىم باألمانَّ 
لمضيف  كان لو تأثير كبير عمى النشاط االقتصادي ممَّا ادى إلى ارتفاع االسعار، وارتفاع ا

المستوى المعيشة في بعض مناطق المجتمعات المضيفة ، أنَّ تدفق النازحين فييا ادى إلى 
 .(60)زيادة في قوة اإلنتاج  وىذا يؤدي إلى انخفاض معدالت االجور  وارتفاع االيجارات 

 التعميمية :_اآلثار 2
يشكل االطفال نصف الذين اجبروا عمى الفرار من ديارىم  نتيجة لمصراعات المسمحة 
والعنف  والتي تسبب النزوح اثآرًا كبير عمى التعميم  ويكونوا معرضين اكثر من غيرىم عمى 

ىقين تشير التقارير أنَّ  ما يقارب اكثر من ثالثة ماليين من االطفال  والمرا .(61)ترك المدرسة
في العراق غير ممتحقين بالدراسة نتيجة النزوع والصراعات التي يمر بيا المجتمع العراقي ، 
واشارات الدراسات التي تم اجراؤىا مع النازحين أنَّ الذين يقيمون في مخيمات يكونون اكثر 

 ٕٖ عرضة من عدم االلتحاق بالمدرسة من دون االخرين ، ووفقًا لوزارة التربية العراقية  أنَّ 
% من االطفال من النازحين ىم من لدييم  إمكانية الوصول إلى التعميم الرسمي  ، وفي 

كان ىناك تفاوت ممحوظ في فرص الحصول عمى تعميم بين االطفال المقيمين    ٕ٘ٔٓنياية 
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لذا كانت ىناك تفاوت  في نسب  .(62)داخل مخيمات  وغيرىم ممن يقيمون خارج المخيمات 
محوظ  عبر المحافظات اعتمادًا عمى موقع النازحين  واالوضاع االمنية السائدة التعميم بشل م

%  واربيل  وسميمانية  معدالت التحاق ٕٔ،مثال التحاق االطفال  في مخيمات بغداد نسبة 
طفل نازح   1ٓٓٓٓٓٙ% في المدارس الرسمية  وتقدر اليونيسيف أنَّ ٓٚاالطفال  اكثر من 

كاممة  والنازحون من محافظة األنبار اكدوا خالل تواجدىم في بغداد قد غاب عن الدراسة سنة 
. ولم يتمكن االف االطفال  (63)انقطاع ابنائيم لمدة عامين اثناء االنتقال من مكان إلى اخر 

من العودة إلى مدارسيم بسبب وجود االسر النازحة فييا، أو احتالليا  ٕٗٔٓمن بداية  عام 
ذا  وجدو أماكن بديمة فأنَّ تمك المدارس تحتاج إلى    من قبل الجماعات المسمحة وا 

االصالحات من المواد المتفجرة واعادة تأىيميا ، وبعض المدارس استخدمت كقواعد عسكرية 
 .(64)ومراكز مؤقتة

ونستنتج من ذلك في ضوء الحروب والنزاعات المسمحة كان التعميم من اوائل 
راعات المسمحة ونجد ليس ىناك اىتمام واضح الخدمات التي تعرضت لمتعطيل بسبب الص

من قبل الجيات المعنية من اجل احتواء االزمة ، وكانت المدارس في بعض المجتمعات 
المضيفة صغيرة عبارة عن بيوت او منازل، وعدم وجود الكتب الكافية فييا، واالعتماد 

مدارس النزوح ، وما المحاضرين بشكل كبير، وعدم رغبة المعممين والمدرسين في العمل في 
حدث  بعد سقوط محافظة األنبار بيد عناصر داعش ونزوح اعداد كبيرة من طالب جامعة 

تفاقمت األزمة وىي عدم فتح المواقع الرديفة في اقميم  ٕ٘ٔٓاألنبار إلى اقميم كردستان 
ب  كردستان  ممَّا تسبب بضياع سنة كاممة لمطالب،  ممَّا ادى  إلى دفع العديد من الطال

والطالبات بعدم االلتحاق في المواقع البديمة )بغداد( أما نتيجة لبعد المسافة وعدم تحمل 
تكاليف المصاريف أو تخوف االىل من ارساليم إلى االقسام الداخمية خصوصًا الطالبات 

 )الخوف _الفقر( ساىما بشكل كبير بعدم االلتحاق إلى الجامعة.
 _اآلثار الصحية:5

في العموم االجتماعية والنفسية أنَّ النزوح يؤثر وبشكل كبير في  لذا يرى المختصين
الحالة الصحية لمنازحين وىناك العديد من األمراض التي يتعرض ليا األشخاص ومنيا الكأبة  

. التي تسكن في المناطق الغير (65)والقمق النفسي  واالمراض واالوبئة  وخصوصًا النساء 
ابسط شروط الصحة ، ومنيا في اقميم كردستان  في اربيل  صالحة لمسكن والتي تنعدم فييا
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ودىوك  وبالقرب من المدينة السياحية )الحبانية ( وعامرية الفموجة في األنبار  انتشرت فييا 
ثل الجرب والحساسية والطفح الجمدي ، وايضًا امراض الجياز التنفسي ، امراض عديدة م

 .(66)بسبب تطاير الخيم وحرارة الجو والبقاء في العراء 
 _اآلثار السياسية:6

وما فاقم مشكمة النازحين  وىي أنَّ الحكومة العراقية لم تكن  بالمستوى المطموب  
حيث التشريعات القانونية ، وال من حيث توفر  لمتعامل مع  ىذا المستوى من الكوارث ، ال من

االدارة االكمة لحل تمك االشكاالت ، وأنَّ المشرع العراقي  لم يسن تشريعًا  قانونيًا  لكي يدير 
احوال البالد  والتي من شانَّيا تصب في خدمة المواطنين ، والتي تزيد من خالليا معاناة 

ل وليدة عممية سياسية أسست عمى أساس طائفي، المواطن النازح وحكومة العراقية في األص
فأنيا ال تمقي ألولئك النازحين ما داموا من غير الطائفة التي تتولى الحكم  بل أنَّ األحزاب 
التي تتألف منيا حكومة  تجد في بقاء الوضع الحالّي  لمنازحين عمى ما ىو عميو واالستمرار 

فوائد انتخابية وتغير ديمغرافي يصب في  فيو مصمحة سياسية كبيرة، لما يعود عمييا من
 .(67)االستراتيجية التي تتبناىا تمك األحزاب 

  0282المبحث الثالث : قيم  المواطنة في ظل أزمة النزوح  عام 
 اواًل : ابعاد المواطنة

:  ىو شعور داخمي  لدى الفرد ينتسب بو إلى وطن معين ، ومن اجل ذلك  _  االنتماءٔ
س لالرتقاء بوطنو من اجل الدفاع  عنو وعن  مقتضياتو و يفتخر الفرد يعمل الفرد بحما

. (68)باالنتماء إلى وطنة، ويحقق لمفرد السعادة ، واالنتماء ىو ضرورة لحياة الفرد والمجتمع 
حيث تقدم الدولة الحماية االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية لألفراد عن طريق القانون 

من شانَّو أنَّ يساوي بين األفراد ککيانات بشرية طبيعية ويقدم األفراد الوالء والدستور الذي 
لمدولة ويمجأ إلى قانونيا لمحصول عمى حقوقيم مع شعورىم باالنتساب )االنتماء إلى الدولة 

 .(69)  والمجتمع الذي يعيشون فيو وىذا التعريف يتضمن آلية التعاقد )العقد االجتماعي(
المواطنة ىي الحقوق التي تخص المواطن الحامل لمجنسية سواء كانت  وحقوق_الحقوق :2

أصمية أو مكتسبة، وىناك إجماع عام عمى أنَّ حقوق المواطنة الرئيسية ىي حق المساواة بين 
جميع المواطنين في الحقوق األخرى، وكذلك الفرصة المتساوية بين جميع المواطنين في 
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عامة، وتنص أغمب الدساتير عمى انَّو يترتب عمي المشاركة السياسية وفي الوظائف ال
    .(70)المواطنة حقوق وواجبات وأنَّ االلتزام بالواجبات ىي تكمفة الحصول عمى الحقوق 

ىناك العديد من الواجبات التي تبمور شعور المواطن بالمواطنة ، والتي تعد  _الواجبات :ٖ
ىي : دفع الضرائب ،  من اجل االسيام  مقابمة لحقوق اإلنسان ،  ومن اىم  ىذه الواجبات

في دعم االقتصادي لمدولة   لكي تقوم الدولة بتقديم الخدمات لممواطنين ، وااللتزام بالقوانين 
عمى اساس المساواة والعدالة االجتماعية واجب الخدمة العسكرية من اجل الدفاع عن 

 .(71)لحزبية والطائفية المواطنين ، ويكون انتماء الجنود لموطن وفوق االنتماءات ا
، ا تجعل المواطن حاكمَا ومحكومًا وتعتبر جزء من الديمقراطية  التي من شانَّي _المشاركة :ٗ

والمواطنة ال تتحقق كعضوية لمجماعة السياسية ،وألتكمن إلى عن طريق مشاركة المواطن في 
 .(72)الحكم  في دولتو 

 عمى قيم المواطنةثانيًا: التداعيات السمبية لمنزوح  وآثارها 
لقد باتت قضايا اليجرة الخارجية واليروب عن طريق اليجرة الغير  _اليجرة واليروب :ٔ

شرعية مسألة إنسانية واجتماعية وعالمية ، وتشكل خطر ييدد األمن اإلنساني والنمو 
 االقتصادي والتنمية بسبب ممَّا يسمى الربيع العربي  وما يسببو من حركات التدفق اليائمة
لالجئين الياربين بسبب حدة العنف  ، وما يتبعو  من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وتغيرات ديموغرافية قد أثرت بشكا كبير عمى فقدان االنتماء لمنازحين وضعف قيم المواطنة 

العربية أو عمى المستوى  سواء داخل المجتمعات المضيفة أو عمى مستوى المنطقة
ريق االعالم عن طريق اليجرة الغير شرعية بدافع االغراء عن ط وبوالير  .(73)العالمي

، وبسبب البطالة أو العنف المسمح وخصوصًا الشباب يتعرضون إلى والتواصل االجتماعي
ن ، وىم يحاولون الوصول إلى المناطق التي ىم يعتقدو لموت المحقق اثناء عممية التيريبا

اكثر أمنن نتيجة  ضعف قيم المواطنة في ،  او ىي ىي اكثر فرصة لمحصول عمى العمل
المجتمع األم االصمي ، وبالتالي ىؤالء يتركون في شبكات تيريب المياه وىم يصارعون الموت  

 .(74)ويعانون من االحباط واليأس 
يرى الباحث  أنَّ  المواطنة تعبر عن العالقة والرابطة القانونية والتي تربط  الفرد 

ه العالقة بالواجبات التي يقدميا الفرد تجاه الدولة وبالمقابل الحقوق والدولة  والتي تحدد ىذ
التي يتمتع بيا من جانب الدولة ، وليذا تشكو دول العالم الثالث من الحرمان من النظم 
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السياسية وفقدان الحرية  في التعبير  عن الراي والديمقراطية  وضعف قيم المواطنة ، وغياب  
بحيث يولد لدى الفرد من الشعور بعدم االستقرار النفسي مبادى حقوق اإلنسان ، و 

واالجتماعي  ،ممَّا تكون لو الرغبة الجادة في  اليجرة واليروب عن مكان  إلى المناطق  اكثر 
وصواًل  ٖٕٓٓامننًا . وما حدث في العراق نتيجة األزمات العديدة ومنيا سقوط النظام عام 

حساس بعدم الحصول عمى الحقوق وفقدان االحساس إلى ما يسمى بتنظيم داعش  ونتيجة اال
باالنتماء ادى إلى ىجرة الكثير من االفراد ومنيم الشباب عن طريق اليجرة الغير شرعية عن 

 طريق البحر وىجرة االدمغة.
أنَّتشار الفساد االداري والمالي بعد االحتالل االمريكي  ، وأنَّتج  : _ الفساد االداري والماليٕ

د ،  ضعف في المواطنة وسيادة الوالءات الفرعية والعشائرية والطائفية ، وىنا تشكل ىذا الفسا
قضية االنتماء والوالء  احدى المتغيرات الميمة في نسيج المجتمع العراقي ، وبعد سمسمة من 

أسيمت تراجع االنتماء لدى االفراد  ٖٕٓٓالحروب التي عصفت المجتمع العراقي بعد عام 
راقي في المقابل ىناك زيادة في االنتماءات التقميدية ومنيا العشائرية والطائفي في المجتمع الع

جاء بعد سيطرة تنظيم ما يسمى داعش عمى  ٕٗٔٓ. وما حدث في العراق بعد عام (75)
مساحات واسعة من العراق ممَّا ادى إلى اجبار العديد من االفراد إلى النزوح االجباري ، 

ين لقد اصبحوا سمعة رابحة لمعمماء والمصوص ومنيم السياسيين وىؤالء النازحين والميجر 
المسؤولين عن مناطق النزوح وبعد  احتالل ما يسمى تنظيم داعش  ادى إلى اجبار العديد 
من الناس من الفرار اصبح ىؤالء الميجرين والنازحين تحت قيادة السراق الذين اتاحت ليم 

منظمات المجتمع المدني  ومنظمات كاذبة التالعب بمشاعر الناس عن طريق ما يسمى 
تابعة لألمم المتحدة ىؤالء استغمت النازحين عن طريق سرقة اصوات النازحين تحت مظمة 
االنتخابات وىناك شبيات فساد مالية كبيرة في ىذه المنظمات  ومنيا اخذ المال من دول 

  .(76)ام االعالم  معينة  واستقطاع نسبة ضئيمة لشراء مواد ال تكفي لساعات توزع أم
_ الالمباالة والسمبية في تطبيق الواجبات : ويمكن أنَّ يفسر ذلك من خالل االغتراب ٖ

االجتماعي لمنازحين والذين يشعرون بالعزلة عن المحيط االجتماعي ، وسوء التفاعل 
ممَّا قد واالنسجام مع بقية أفراد المجتمع ، وعدم االنتماء لممؤسسات االجتماعية والثقافية ،  

يؤثر عمى اإلنتاج وقيم العمل لعدم االنسجام االجتماعي ،  ما تجعمو ال يبالي لما يحدث وفي 
الغالب الالمباالة الفردانية السمبية تسبب لو العديد من المشاكل غالبًا ما تنسب حاالت الجرائم 
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غير المشروع  واالنحراف في السموك ، ىذه المظاىر المنحرفة جرائم االحداث وظواىر التسمل
 .(77)والتسول وأعمال التزوير والتيريب واالحتيال عمى المواطنين 

كثيرًا ما يعجزوا النازحون عن المشاركة االنتخابية والحصول عمى  _ ضعف المشاركة :ٗ
حقوقيم االنتخابية ، سواء في فترة النزوح ، أو حتى العودة إلى مناطق االصل ، او مناطق 

لك إلى الحرمان من حقيم في المشاركة السياسية واقصائيم  والذي بدورة توطينيم  ، ويؤدي بذ
يؤدي إلى المزيد من االقصاء والتيميش والتمييز ومن اىم العقبات التي يواجو النازحون 

. فأنَّ ىناك ضعف في المشاركة من خالل  إشارات (78) والميجرون والتي تضعف مشاركتيم
داخميًا أنَّ ىناك عدد ضئيل منيم يشاركون في أنَّشطة المجتمع  المقابمة الميدانية مع النازحين

% ، وأنَّ انخفاض المشاركة المدنية والسياسية قد  ٚٔالمدني أو األنَّشطة السياسية وبنسبة 
يعزي إلى عدم وجود الفرص المتاحة،  أو قد يكون نتيجة اعطاء األولوية ألمنيم الفوري  

صادية ، أو في بعض األحيان يكون االستبعاد من المجتمعات واالحتياجات االجتماعية واالقت
المضيفة نتيجة اختالف انتماءاتيم ويكون ىناك تحيز في المشاركة العامة ، وىناك بعض 
االتجاىات التي أشارت النازحين من األنبار قد شاركوا في األنَّشطة االنتخابية بأقل من 

من انخفاض ىذه المشاركة العامة وفي جميع  % ، وعمى الرغم ٖٓمحافظة نينوى التي كانت 
االصعدة والعقبات  العديدة التي واجيت النازحين  ، فأنَّ النازحين يسعون إلى تحمل مسؤولية 

 .(79)بقاء عائالتيم عمى الحياة  ولكن ايضًا من اجل سالمة زمالئيم من النازحين 
 أما الجانب االيجابي 
لمسمحة بين ما يسمى داعش االرىابي والقوات نتيجة لمصراعات ا ٕٗٔٓوبعد احداث 

الحكومية العراقية ونزوح اعداد كبيرة إلى اقميم كردستان في العراق ، ممَّا الشك أنَّ قدوم 
النازحين بيذه الصورة الجماعية لو أثار اقتصادية ايجابية  عمى المجتمع المضيف ، من 

مال والتجار  واساتذة جامعة وفنيين ،  حيث لجا العديد من االطباء والميندسين  ورجال االع
فضال عن زيادة في الحجم التجاري  والطمب عمى السمع والخدمات فضال عن شراء العقارات 
، ىؤالء سوف يؤدون دورًا اقتصاديًا ال يستيان بو ، أنَّ الزيادة في حجم  السوق واعداد 

احدى التقارير أنَّ سكان اإلقميم المستيمكين لمسمع  لو ايجابيات عمى مجتمع النزوح ، واشارت 
 ٚالف  وفي حالو اضافة النازحين سوف يبمغ ٖٓٓماليين و  ٘في كردستان يبمغ عددىم 

. انَّو بقدوم (80)الف ، سوف يعطي صورة ايجابية لمعمل في مجتمع النزوح  ٖٓٓماليين و



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3)العدد 

 2028 ايلول

 

)ٜٗٓٚ ) 
 

تماعية ، والتي عمالة ماىرة  أو مدربة ،  فانَّو سوف يصبح ىناك شبكة من العالقات  االج
من خالليا يمكن تدفق البضائع والخدمات  وبذلك يكون االقتصاد المحمي نشط  بمشاريع 
وخدمات ممَّا ساعد النازحين عمى االندماج االجتماعي في المجتمعات المضيفة ، وىناك عدد 

 (81)من المنافع االجتماعية 
عي في رأي الباحث ىي ومن االمور االيجابية والتي ساعدت عمى االندماج االجتما

التعاون والتكاتف واالنسجام بين النازحين أنَّفسيم  واعادة لم شمل األسر واكتساب صداقات 
جديدة طيبة بين ابناء مجتمع المضيف  والتي استمرت حتى بعد العودة من النزوح ،  واضافة 

معات المضيفة لذلك  حدوث الكثير من حاالت الزواج بين االبناء القادمين  الجدد والمجت
والتي من شانَّيا تعزز االندماج والتماسك االجتماعي ، اضف إلى ذلك اكتساب بعض االمور 
االيجابية فيما يخص التطور في المجتمعات المضيفة ومنيا البنى التحتية واالسواق والموالت 

 والعديد من المشاريع ممَّا جعميم يعيدون فكرتيم في  مناطقيم بعد النزوح.
 الرابع : اىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة المبحث
 أنَّ من اسباب النزوح المواجيات العسكرية و التيديدات من اإلرىابين. ●
 عدم قدرتيم عمى التكيف واالندماج اثناء مدة النزوح نتيجة وصم النازحين بالدواعش. ●
يف مع الواقع أنَّ اكثر العقبات التي واجيت النازحين اثناء مدة نزوحيم صعوبة التك ●

 الجديد، وصعوبة الحصول عمى العمل.
 النازحين لم يحصموا عمى حقوقيم اثناء فترة النزوح من قبل الجيات الحكومية.  ●
 المجتمع الذي يعاني من أزمات تضعف فيو قيم المواطنة. ●

 االستنتاجات
 المواطنة ارتباط صمام وبناء لإلنسان تشعره بالمسؤولية تجاه وطنو . ●
مواطنة اتجاه الوطن بدأ يضعف في المجتمع العراقي  نتيجة الصراعات و الشعور بال ●

 األزمات المستمرة التي يشيدىا المجتمع .
أزمة النزوح أثرت سمبًا في أنَّتشار الفساد المالي واإلداري ، وعدم الالمباالة في تطبيق  ●

 الواجبات . وىو نتيجة منطقية في ظل عدم الحصول عمى الحقوق .
 ر سمبًا في إضعاف المشاركة المجتمعية ،  وضياع حقوق افراد النازحين .النزوح أث ●
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النزوح  المتكرر عزز الرغبة باليروب من العراق  ، وأنَّتج والءات جانبية بدأ المواطن  ●
 العراقي يفضميا  عمى الوالء لموطن .

 المبحث الخامس استراتيجيات الحد من مخاطر أزمة النزوح عمى قيم المواطنة
رف االستراتيجية بأنَّيا :مجموعة من القرارات  والتصرفات يترتب عمييا تنفيذ الخطط وتع

المصممة  من اجل تحقيق االىداف المتفق عمييا وتبنى عمى تحديد  الرؤية والرسالة والقيم 
 واالىداف ورسم السياسات التي من شأنَّيا تحقيق االىداف و الرسالة المرجوة.

 يد ثالث استراتيجيات :وعمى ىذا االساس تم تحد
 _ استراتيجية أمنية :ٔ
العمل عمى وضع خطة لحصر السالح بيد الدولة واالبتعاد عن عسكرة المجتمع لما  •

 ليا تأثير سمبي وقد تؤدي إلى العنف ومن ثم النزوح . 
ايجاد الحمول السريعة  لمعالجة مشاكل النازحين في مخيمات العامرية والمدينة  •

ر   جاع العوائل االبرياء ومحاسبة المجرمين من تمطخت يدىم بدماء االبرياء .السياحية وا 
دعم وثيقة عشائر األنبار التي تدعوا إلى االستقرار االجتماعي والسياسي في البالد   •

لمحفاظ عمى المكتسبات األمنية وتوفير الحماية القانونية لمقاتمي العشائر الذين تصدوا 
 لإلرىاب .

رفض التصرفات فردية أو الجماعية ألخذ الثأر من دون الرجوع إلى العمل  عمى   •
 السمطة القضائية أو العرف العشائري  لما ليا من زعزعة االستقرار األمني.

ضرورة العمل عمى اعادة المصالحة الوطنية بين االفراد والجيات الحكومية ، ونبذ  •
 التطرف ، وتحقيق التعايش السممي .

 مجتمعية لمحد من مخاطر إضعاف المواطنة_  استراتيجية  ٕ
العمل عمى تعويض النازحين المتضررين جراء العمميات العسكرية لتحرير مدينة  •

 الفموجة .
وضع مقرر دراسي في المدارس والجامعات والمعاىد يدعوا إلى السالم وبناء  •

 المواطنة.
لتي تدعوا إلى التماسك عمى الوسائل اإلعالم أنَّ تكون اكثر حيادية في القضايا ا •

 الوطني واالنتماء الوطني .
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اقامة الندوات والحوارات والمناقشات التي من شأنَّيا أنَّ تعرف المواطن الحقوق  •
 والواجبات  والمشاركة الحقيقية .

عمى الجيات الحكومية اعطاء الحقوق والواجبات لألفراد أمَّام القانون دون تمييز بين  •
 احد. 

مى الفساد اإلداري والمالي  بكافة اشكالو لما لو دور في اضعاف قيم القضاء ع •
 المواطنة.

عمى دور العبادة التركيز القيم التي تدعوا إلى المحبة واأللفة بين الناس التي تعزز  •
 قيم المواطنة ونبذ التفرقة والتطرف الديني .

 لموطن فقط .القضاء عمى جميع الوالءات الحزبية والفرعية ويكون الوالء  •
 القضاء عمى جميع اشكال أنَّواع الواسطة والمحسوبية والمصالح . •
 _ استراتيجيات ترسيخ قيم  المواطنةٖ

 أ _ استراتيجية تعميمية لمتحول إلى مجتمع متعمم:
 تفعيل القانون التعميم اإللزامي  ومن يعارض القانون يتعرض إلى المسألة القانونية . •
م الطالب بحقوقو وواجباتو تجاه المجتمع والتي بدورىا تعزز عمى المدارس تعمي •

 االنتماء  المبكر لموطن  .
العمل عمى فتح المدارس األىمية والسيمَّا في المناطق النائية وبأسعار رمزية لمقضاء  •

 عمى المشاكل االمية .
 العمل عمى تعميم الطالب الحقوق والواجبات  تجاه مجتمعة.  •

 تشغيمية  لمشباب النحو التالي :ب_ استراتيجية 
 العمل عمى تحقيق العدالة والمساواة بين الذكور واإلناث في جميع مجاالت العمل . •
زيادة فرص التعين مقابل الكم اليائل من الخريجين حتى لو كان زيادة فرصة تعينيم   •

 في القطاعات الخاصة.
ل دعميم بالمشاريع الصغيرة ايجاد فرص عمل لمشباب العاطمين عن العمل  من خال  •

 لما ليا مردود لمحد من ىجرة الشباب .
 القضاء عمى جميع المشاكل المؤدية إلى افقار الشباب واإلناث. •
 ت والسيمَّا المشاركة السياسية توعية الشباب والنساء عمى المشاركة في جميع المجاال •
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 المصادرقائمة 
دارة األ .ٔ زمات  ،مؤسسة طيبة ، القاىرة مصر ،  الطبعة االولى ، د. صالح عبدالحميد ، اإلعالم وا 

 .ٕٔ، ص ٖٕٔٓ
د. محمد عبداهلل  المرعول ، األزمات مفيوميا وأسبابيا وآثارىا ودورىا في تعميق الوطنية ، مكتبة  .ٕ

 .ٕٔ، ص ٕٗٔٓالقانون واالقتصاد ، الرياض ،  السعودية ،  الطبعة االولى ، 
 .ٛ،  ص ٕٛٔٓدار الخميج ،  القاىرة ، مصر ، اياد نصر ، سيكولوجيا األزمة ،  .ٖ
د. مالك محسن العيساوي ،  ادارة األزمة الدولية ، العربي لمنشر  ، القاىرة ، مصر ، الطبعة االولى ،  .ٗ

 .ٙٔ، ص ٕٗٔٓ
ميدي حازم عوني  ، نازحون تمعفر ، رسالة ماجستير في عمم االجتماع ، جامعة بغداد ،  كمية  .٘

 .ٜٔ، ص ٕٚٔٓاآلداب ، 
احمد قاسم مفتن ، سيسيولوجيا النزوح ، سمسمة العموم االجتماعية ، دار الصفا لمنشر والتوزيع  ، بغداد  .ٙ

 .ٖ٘، ص ٕٙٔٓ،  العراق ، الطبعة االولى ، 
ميدي رزق اهلل احمد ، القيم التربوية  ، جامعة الممك سعود ، كمية التربية ، الرياض ، الطبعة االولى  .ٚ

 .ٕٔ، ص ٕٕٔٓ، 
 .ٖالبينة ، ص( سورة ٖ) .ٛ
محمد ميدي القصاص ، ونجالء محمد عاطف  واخرون .دور االنتماء الوطني في تحقيق التنمية  .ٜ

،  ٕٙٔٓالشاممة ، اعمال المؤتمر اإلقميمي قسم عمم االجتماع ، جامعة المنصورة ،  كمية اآلداب ، 
 .ٜص

 .ٚٙ، ص ٕٗٔٓىرة ، مصر ، مزوز بركو ،اطفال الشوارع القيم واساليب التربية ، دار جوانا  ، القا .ٓٔ
 ٕٗٔٓعمي محمد الصالبي  ، المواطنة والوطن في الدولة العربية الحديثة المسممة ، الطبعة االولى ،  .ٔٔ

 .ٖٔ، ص
 .٘ٔٗ، ص ٜٙٛٔ، دار صادر ،  ٖٔابن منظور ،  لسان العرب ، المجمد .ٕٔ
 .ٕ٘سورة التوبة ،ص  .ٖٔ
 .ٛٔعمي محمد الصالبي ، المصدر السابق، ص .ٗٔ
أزمة النزوح  واالمن اإلنساني في العراق تحديات التكيف  ومخاضات االنتماء لألسر  وليد عبد جبر، .٘ٔ

، ٗ٘النازحة في بغداد واربيل ، جامعة واسط، كمية اآلداب ، مجمة البحوث التربوية والنفسية ، العدد_
ٕٓٔٚ 

، اطروحة دكتوراه،  حنأنَّ مراد ، مكانة المواطن والمواطنة في المدن استشراقيو مدينة بسكرة أنَّموذج   .ٙٔ
جامعة محمد خيضر ،  كمية العموم اإلنسانية االجتماعية ،  قسم العموم االجتماعية قسم عمم االجتماع 

،ٕٓٔٚ. 
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17. Lucy Hovel and Zachary, Forced Displacement and the Crisis of Citizenship 
in, Africa's Great Lakes Region, Volume 31,Refuge Number 2.   

د. عبدالكريم ،  سالفة طارق ،الحرب ومبدأ عدم رد الالجئين، مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسية  .ٛٔ
 .ٔ٘ٔ، ص ٕٛٓٓ، العدد االول، 

مزىر جاسم ،كاظم  عبد الزىرة  واخرون، اوضاع وحقوق الميجرين في العراق ، الميجرين في بغداد  .ٜٔ
 .٘، ص ٖٕٔٓرك لدراسة اليات الرقي الفكري ، وديالى واألنبار و نينوى  نموذجا ،  مؤسسة مدا

نشرة اليجرة القسرية، العراق أزمة النزوح  والتيجير والبحث عن حمول، مركز دراسات الالجئين ،  .ٕٓ
 .ٖٚ،صٕٚٓٓجامعة اكسفورد،

حازم األمين، الوجو الفمسطيني لجياد العالمي والقاعدة، دار الساقي ، بيروت،  لبنان  ، الطبعة االولى  .ٕٔ
 .٘ٙ، ص ٕٔٔٓ،
احمد الظرافة، معركة الفموجة الثانية ، عمى الموقع الكتروني:  .ٕٕ

https://marebpress.net/articles.php?id=ٜ٘ٚٚ 
د. فريد جاسم القيسي ، العنف في العراق دراسة سيسيولوجيا  تحميمية نقدية في اسباب العنف في  .ٖٕ

 .ٕٙٓ_ٕ٘ٓ، ص ٕٕٔٓالعراق، دار ومكتب البصائر، لبنان، بيروت، الطبعة االولى، 
د. عمار عيسى كريم، النازحون في ضوء الحماية الدولية ،دراسة تطبيقية عن النازحين في صالح  .ٕٗ

 .ٖٕٔ،صٔ، السنة  ٔالدين، بحث منشور، مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية والسياسية، العدد_
سر الميجرة، جامعة بغداد كمية وديان ياسين عبيد، التيجير القسري في العراق اسبابو  واثارة  عمى اال .ٕ٘

 .ٕ٘ٚ،صٕٙٔٓ( ، ٔ) ٕٚالتربية لمبنات ، مجمة كمية التربية لمبنات، المجمد_
لييب ىيغل، أزمة النزوح في العراق االمن والحماية ، مركز سيسافر لحقوق المدنيين والمجموعة  .ٕٙ

 .ٗٔ، صٕٙٔٓالدولية لحقوق االقميات ،
ات النزوح ،وكالة االمم المتحدة لميجرة ،مكتب بغداد مجمع  المنظمة اليجرية الدولية ،العراق أزم .ٕٚ

 .ٙ، صٕٛٔٓيونامي، بغداد،  العراق ، تشرين االول 
 .ٜالمنظمة اليجرية الدولية ، العراق أزمات النزوح  ، المصدر السابق، ص .ٕٛ
، تقدير موقف ، مشكمة النزوح في العراق  الواقع واالبعاد في ظل العمميات العسكرية في نينوى .ٜٕ

 .ٔالمصدر السابق،ص
عمى الموقع الكتروني:  ٕ٘ٔٓجمعية اليالل االحمر العراقية ، تقرير حالة  نازحي الرمادي ،  .ٖٓ

www.arcinfo@yahoo.com 
نصيف جاسم مخمف،  المشكالت االجتماعية واالقتصادية لألسر العائدة من النزوح ، رسالة ماجستير  .ٖٔ

 .ٜٚ، ص ٕٚٔٓ، جامعة بغداد كمية اآلداب ، 
تموز  ٘ايار _ ٕٕيوم الماضية ، العراق ، ٘ٗتقرير أزمة الفموجة االستجابة اإلنسانية خالل ال .ٕٖ

 .ٖ، صٕٙٔٓ
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 .ٜٕٔٓوزارة اليجرة والميجرين في محافظة األنبار، دائرة اليجرة والميجرين ، الرمادي،  .ٖٖ
،جامعة بغداد ،   واحدة حمو ويس، اليجرة الخارجية وأثرىا في بناء األسرة ووظائفيا ، رسالة ماجستير .ٖٗ

 .ٖٚ، صٕ٘ٓٓكمية اآلداب، 
ىيمين  محمد عبد الحسين ، النزوح في العراق دراسة تطبيقية عمى النازحين في النجف، مركز  .ٖ٘

 .ٖالتخطيط الحضري، جامعة بغداد ،  مجمة مركز الدراسات الكوفة ، ص
العراق، الحوار المتمدن،   د. برىان غميون وآخرون، آفاق النيوض بالمجتمع المدني في العراق، بغداد، .ٖٙ

 .ٛٚ، صٕٚٓٓ
د. فريد جاسم القيسي ، العنف في العراق دراسة سيسيولوجيا  تحميمية نقدية في اسباب العنف في  .ٖٚ

 .ٗ٘العراق، ص
 ٕٗٔٓد. نبيل جاسم محمد ،  الروى المجتمعية لتنامي ظاىرة االرىاب بعد عام  د. صالح شبيب ، .ٖٛ

، ٕٛٔٓ، ٖٖ/العددٔلمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية، ج واستراتيجيات المواجية، مجمة إلرك
 .ٗٗٙص

أري كمود سن، وساري حنفي، الالجئون الفمسطينيون في المشرق العربي اليوية والفضاء والمكان،  .ٜٖ
ترجمة ديما الشريف، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت، لبنان ، الطبعة 

 .٘ٙ،  صٕ٘ٔٓاالولى،
 .ٓ٘ٙيل جاسم محمد، المصدر السابق ، صد. نب .ٓٗ
د. عمار مراد العيساوي،  المركز القانوني لمنازح الداخمي في القانون الدولي  اإلنساني ، العراق  .ٔٗ

 .ٖٔٙنموذجا  المصدر السابق،  ص
 .٘ٗٙد. نبيل جاسم محمد المصدر السابق، ص .ٕٗ
 .ٜٛنصيف جاسم الدليمي ، المصدر السابق  ، ص .ٖٗ
، السكن والعمالة في المجتمع القطري ، القاىرة ، مصر ، الطبعة االولى ،  د. امينة كاظم عمي .ٗٗ

 .٘ٓٔ، صٜٜٔٔ
ىيمين  محمد عبدالحسين ، النزوح في العراق دراسة تطبيقية عمى نازحين  إلى النجف، المصدر  .٘ٗ

 .ٕ٘ٚالسابق ، ص 
 .ٔٔسابق صواحدة حمد ويس ، اليجرة الخارجية واثرىا في بناء األسرة ووظائفيا، المصدر ال .ٙٗ
، ٕٗٔٓ، مايو  ٙٗكإميل ىينون ، النزوح والعنف ضد النساء في أفغانستان ، نشرة اليجرية القسرية .ٚٗ

 .ٖٗص
د. فاضل عبد الزىرة  الغراوي ، بسمة محمد مصطفى واخرون، تقرير عن االوضاع اإلنسانية لمنازحين  .ٛٗ

 .٘ٙفي العراق المفوضية ، العراق بغداد ، العراق ، ص
، شبكة النبأ المعموماتية،  ٕٚٔٓ، الطالق في العراق، إحصاءات صادمة لعام  دالل العكيمي .ٜٗ

 www.annabaa.org، عمى الموقع الكتروني: ٕٚٔٓ_ٕٔ_ٖٔ
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تقرير المنظمة النرويجية ، ارتفاع معدل زواج القاصرات في العراق منذ اندالع الحرب، ترجمة المدى،  .ٓ٘
 .ٜٕٔٓ،  ٖٖٛٗالعدد 

 .ٕٙ، صٕ٘ٔٓقرير  التحديات اإلنسانية في أزمة النزوح في العراق، احمد حسن، ميس الجبوري، ت .ٔ٘
فيد مزبان  خزار، أزمة النزوح الداخمي في العراق بعد احتالل الموصل، عدد خاص بالمؤتمرات  .ٕ٘

 .ٖٚ، صٕٛٔٓ
 .٘٘حسين قاسم محمد ، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمنازحين،  المصدر السابق، ص .ٖ٘
،  المصدر السابق ، ٕٗٔٓزوح الداخمي في العراق بعد احتالل الموصل مزبان خزار، أزمة الن .ٗ٘

 .ٚٚص
د. رباح مجيد الييتي ، النزوح والسمم االجتماعي،  بحث منشور ، بيت الحكمة، العراق ، بغداد   .٘٘

 .ٖٔ،صٕ٘ٔٓ
 .ٜٓٔنصيف جاسم الدليمي، المصدر السابق،ص .ٙ٘
ركز سيسافر لحقوق المدنيين والمجموعة لييب ىيغل، أزمة النزوح في العراق االمن والحماية ، م .ٚ٘

 .٘،صٕٙٔٓالدولية لحقوق االقميات ،
فيميب ومار فميت ونور صبحي شطي، الالجئون العراقيون ما وراء التسامح ، مركز الدراسات الالجئين  .ٛ٘

 .ٕٓ، صٕٙٔٓ، جامعة اكسفورد،  قسم الدراسات والتنمية الدولية، كانون الثاني 
المكاني لظاىرة اليجرة القسرية الداخمية في العراق عدا اقميم كردستان، جامعة جبار عبد جبيل، التباين  .ٜ٘

 .ٖٕٗ، صٕٗٔٓ، ٘ٔبابل، مجمة كمية التربية األساسية، العدد 
 .ٗٙٔواحدة حمد ويس، المصدر السابق، ص .ٓٙ
ٙٔ. Sarah Dryden-Peterson, Conflict, Education and Displacement, Ontario 

Institute Studies in Education University of Toronto, Ontario, Canada,211,p3. 
 .ٕٙاحمد حسن، ميس الجبوري،  المصدر السابق، ص .ٕٙ
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