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تقرير
التعایش فی االوقات الصعبة، الى أین؟

استبیان حول املجتمع املضيف والنازحني داخلياً 
والالجئني

في محافظات دهوك واربيل والسليمانية 

تـم إعـداد هـذا املشـروع وإجـراءه بـالشـراكـة بـني مـنظمة Open Think Tank (مـنظمة 
غــــير حــــكومــــية مــــقرهــــا إقــــليم كــــردســــتان الــــعراق) ومــــكتب كــــونــــراد-أديــــناور شــــتیفتونــــگ 

سوريا / العراق.

نــشكرجــميع األشــخاص الــذيــن شــاركــوا فــي هــذا االســتبیان وجــميع املــتعاونــني الــذيــن 
ساهموا في هذا املشروع.

فــــي حــــال وجــــود أســــئلة حــــول هــــذا املشــــروع أو الــــرغــــبة فــــي الــــحصول عــــلى مــــعلومــــات 
إضــافــية ، يــرجــى االتــصال بــأحــد شــركــاء املشــروع. يــمكن الــعثور عــلى نــسخ مــن هــذا 

 www.kas.de/syrien/irak وو www.ttopen.org :التقرير على مواقع الشركاء
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مركز أبحاث اوبن
گـری بـاصـی، بـناء هـولـند بـازار 

دهوك،
اقلیم كردستان العراق، العراق

 www.ttopen.org

مــركــز ابــحاث اوبــن هــو مــنظمة 
مســـتقلة غـــیر حـــكومـــیة مـــقرهـــا 
فـــــي إقـــــليم كـــــردســـــتان الـــــعراق. 
ويهـــــدف إلـــــى تـــــعزيـــــز الـــــحوار 
واملـــــــناقـــــــشة ووجـــــــهات الـــــــنظر 
املـــتنوعـــة بـــشأن الـــقضايـــا ذات 

االهتمام الحالي.
الــــبحث، والــــدعــــوة الــــی تــــغییر 
الـسياسـة، وبـرامـج الـتعليم هـي 

األنشطة األساسية الوبن.

!

مؤسسة كونراد ادیناور
شارع بیروت بركات 23،

بناء الجبارة، الطأبق الخامس
بادارو بیروت – لبنان 

تـم تـأسـيس مـكتب سـوريـا/ الـعراق 
فــــــــــي أيــــــــــلـول/ ســــــــــبـتـمـبـر 2015 
ويــــــتناول الــــــوضــــــع الــــــسياســــــي 
واالجـــتماعـــي فـــي كـــال الـــبلديـــن، 
واملــــــسائــــــل املــــــتعلقة بــــــاســــــتقرار 
الــــــــــبـلـدان املــــــــــجـاورة، وحــــــــــالــــــــــة 
الـالجـئني واآلثـار األمـنية املـترتـبة 
عــــلى الحــــرب األهــــلية الــــسوريــــة 

وتوسع الدولة األسالمیة.
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ملخص النتائج الرئيسية

یـعیش الـالجـئون والـنازحـون، الـذيـن وجـدوا مـلجأ فـي إقـليم كـردسـتان 
الـعراق، بـشكل سـلمي إلـى حـد مـع الـسكان املحـليني. يـتم إعـالم الـالجـئني 
والـــنازحـــین بـــالـــوضـــع الـــحالـــي واملـــشاركـــة بـــنشاط فـــي املـــناقـــشات حـــول 
الــتعايــش فــي املــنطقة. غــير أن قــلة مــنها تــعتقد أنــها تســتطيع أن تحــدث 
فـــرقـــا فـــي حـــل األزمـــات وتـــلك الـــتي تـــرغـــب فـــي إحـــداث فـــرق عـــن طـــريق 
الـــتسجيل فـــي األحـــزاب الـــسياســـية. لـــديـــهم عـــدد محـــدود مـــن الـــوســـائـــل 
لــلتعبير عــن أصــواتــهم ومــصالــحهم، ویــشارك عــدد قــليل جــدا بــنشاط فــي 
أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الـــــعمل املـــــدنـــــي أو الـــــتعبير عـــــن .االتـــــصاالت بـــــني 
املــجتمعات مــتواتــره إلــى حــد مــا، ولــكن ال تــوجــد عــالمــات عــلى الــتكامــل 
النشـط بـني املجـموعـات الـسكانـية الـثالث (الـالجـئني والـنازحـني واملـجتمع 
املـضيف) انـهم یـتعايـشون ویـتعامـلون مـع بـعضهم الـبعض، ولـكن الجـميع 
يــعرف مــكانــه وال یــنوی ازعــاج االخــریــن. فــالــنازحــون والــالجــئون الــذيــن 
يـعيشون فـي املـخيمات يـميلون إلـى أن يـكونـوا أكـثر عـزلـة مـن أولـئك الـذيـن 
يـعيشون فـي املـجتمع املحـلي وأن الـنزاعـات بـينهم أكـثر تـواتـرا مـما كـانـت 

عليه قبل نزوحهم.

الـــسكان راضـــون إلـــى حـــد مـــا عـــن الخـــدمـــات املـــقدمـــة، ولـــكن املـــجتمع 
املـضيف يـميل الـى االحـتجاج حـول نـوعـية الخـدمـات الـتي يـتلقونـها. یـتم 
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تـلبیة الـحاجـات االسـاسـیة بـشكل مسـتمر تـقریـبا، وفـي هـذه املـرحـلة، يـبدأ 
الــــناس فــــی الــــتفكير فــــي كــــثير مــــن األحــــيان حــــول الــــتنمية الــــشخصية 
الــخاصــة بــهم. مــعظم املــشاركــني لــديــهم مــعرفــة واضــحة أكــثر مــن أي وقــت 
مــــضى حــــول كــــيفية حــــل مــــشاكــــلهم، و تــــلعب مؤســــسات املجــــموعــــات 
الـداخـلیة الـغير الـرسـمية مـثل األسـرة، والـعالقـات الـشخصية مـع أقـرانـهم 
دورا هـــامـــا فـــي الـــتوســـط لحـــل املـــشاكـــل الـــشخصية. وللســـلطات الـــعامـــة 
واملـــجتمع املـــدنـــي دور ثـــانـــوي ويـــتم الـــتعامـــل مـــعها بـــشكل رئـــيسي بـــعد 

اثبات أن املشكلة غير قابلة للحل على املستوى األساسي.

املسـتقبل غـير مؤكـد. فـمن نـاحـية، يـفضل املـجتمع املـضيف فـي مـعظمه 
عـودة الـسكان الـنازحـني إلـى وطـنهم طـواعـية، فـي حـني أن هـذا أقـل جـاذبـية 

لنحو نصف النازحني والالجئني، ويفضل اغلبیة من الالجئین البقاء.
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بنیة ومحتوى التقرير

مــا يــلي هــو بــعض مــن بؤر هــذا االســتبیان: تــاريــخ الــنزوح، االعــتماد 
عــلى الــذات اقــتصادیــا واإليــرادات، املــصلحة ومــعرفــة الــقضايــا الــراهــنة، 
املـــشاركـــة الـــسياســـية واملـــشاركـــة فـــي الـــعمل املـــدنـــي، الشـــرعـــية والـــحقوق 
املــدنــية، االتــصاالت والــعالقــات داخــل الــسكان الــنازحــني وبــني الــنازحــین 
واملــــجتمع املــــضيف، الــــرضــــا عــــن نــــوعــــية الخــــدمــــات، الــــثقة الــــعامــــة فــــي 
املؤسـسات، وأخـيرا، آفـاق املسـتقبل ومـا سـيأتـي بـعد ذلـك. كـل هـذه الـنقاط 
مـورودة فـي هـذا الـتقريـر. أجـريـت بـعض املـقارنـات – كـلما كـان ذلـك مـناسـبا 
– بـــني ردود املجـــموعـــات الـــثالث املـــختلفة - املـــجتمع املـــضيف والـــالجـــئني 

والنازحني - على نفس األسئلة.

طریقة االستبیان

فـــترة جـــمع الـــبيانـــات االســـتبیان كـــانـــت فـــی أغســـطس 2017. وقـــد تـــم 
اعـتماد تـصميم مـقطعي مسـتعرض فـي هـذا االسـتبیان لـلمجتمع املـضيف 
والـنازحـین والـالجـئني الـذيـن يـعيشون فـي املـحافـظات الـتاريـخية الـثالث 

إلقليم كردستان العراق، وهي دهوك وأربيل والسليمانية. 

تـم اسـتخدام عـينة طـبقية عـلى أسـاس الـعمر والـجنس ومـكان املـعيشة 
(ریـــــفی أو الـــــحضري أو املـــــخيم أو غـــــير املـــــخيم لـــــلنازحـــــني وااللـــــجئني) 
واملـحافـظة لتحـديـد املـجيبني. وقـد تـم االسـتبیان عـن طـریق مـقابـالت وجـها 
لـوجـه فـرديـة مـع أسـئلة مـغلقة ذوی اخـتيارات مـتعددة. وسجـلت اإلجـابـات 
املـفتوحـة فـي جـميع الـحاالت الـتي الـجواب ال تـناسـب فـي الـقائـمة اإلجـابـة 
مــعينة.يــرجــى الــرجــوع إلــى ملحق االســتبيان، وأخــذ الــعينات، وتــرجــيح 
الــبيانــات، والــترددات وتــوزيــع الــنتائــج. ملــزيــد مــن التحــليل االســتنتاجــي 
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املتعمق، يـرجـى االتـصال بشـركـاء االسـتطالع. شـكل االسـتبیان: مـقابـالت 
وجـها لـوجـه فـرديـة مـع أسـئلة مـتعددة الـخيارات املـغلقة. وسجـلت إجـابـات 
مـفتوحـة فـي جـميع الـحاالت الـتي ال یـتناسـب الـجواب مـع قـائـمة اإلجـابـات 

املعينة.

يــــرجــــى الــــرجــــوع إلــــى ملحق االســــتبيان، وأخــــذ الــــعينات، وتــــرجــــيح 
الــبيانــات، والــترددات وتــوزيــع الــنتائــج. ملــزيــد مــن التحــليل االســتنتاجــي 

املتعمق، يرجى االتصال بشركاء االستطالع.
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من يمكنه استخدام هذه البيانات؟

ھــــــناك نــــــقص عــــــام فــــــي املــــــعرفــــــة واألدلــــــة فــــــیما یتعلق بــــــاملــــــواقــــــف 
والـديـنامـیکیات االجـتماعـیة بـین املـجتمع املـضیف والـنازحـین والـالجـئین 
الـذیـن یـعیشون حـالـیا فـي إقـلیم کـوردسـتان الـعراق. الهـدف الـرئـيسي مـن 
هــذا االســتبیان هــو عــدم تــقديــم إجــابــات شــامــلة، وال إيــجاد اســتنتاجــات 
شـامـلة. عـلى الـعكس مـن ذلـك، سـيكون مـن دواعـي سـرورنـا إذا أثـارت هـذه 
الـبيانـات والـتقريـر أسـئلة جـديـدة وحـفزت فـيما يتعلق بـ"مـاذا" و "كـيف" 

التعايش خالل هذه األوقات املضطربة.

ويــمكن أن تــكون نــتائــج هــذا االســتبیان مــفيدة لــلممارســني والــباحــثني 
املهــتمني بــاملــنطقة وفــي ديــنامــيات الــتعايــش فــي حــاالت مــا بــعد الــصراع 
والـــنزوح القســـري. ويـــكن لـــصانـــعي الـــقرار املحـــلیین واإلـــقليميني، كـــذلـــك 
املــــنظمات والــــوكــــالــــت الــــدولــــية اســــتخدام الــــبيانــــات القــــتراح أو إلــــهام 

السياسات والبرامج واألنشطة في إقليم كوردستان العراق.

وعــلى الــرغــم مــن أن هــناك مــزايــا يــمكن أن تــقدمــها هــذه الــبيانــات، فــإن 
حــدودهــا كــبيرة، ونــحن نــعترف بــأن هــناك حــاجــة إلــى املــزيــد مــن الــعمل 
والجهـــد والـــفضول واالســـتجواب مـــن أجـــل فـــهم أفـــضل لـــلحالـــة املـــتغيرة 
بـــاســـتمرار فـــي املـــنطقة. وال يـــمكن أن يـــقدم ااالســـتبیان ســـوى تـــلميحات 
بـــشأن بـــعض املـــشاكـــل الـــقائـــمة واملـــحتملة، ولـــكن لـــديـــه قـــدرة تـــوضـــيحية 
محــدودة. هــذا االســتبیان هــو ملــحة عــن الــوضــع فــي املــنطقة حــتى نــهايــة 
أغســـــطس 2017. أحـــــداث مـــــا بـــــعد االســـــتبیان مـــــثل االســـــتفتاء الـــــكردي 
لــالســتقالل الــذي عــقد فــي 25 ســبتمبر، جــنبا إلــى جــنب مــع االشــتباكــات 
الـالحـقة  عـلى األراضـي بـني أربـيل والـعراق، ومـزيـد مـن الـقرارات املـفروضـة 
مــن قــبل الــحكومــة املــركــزيــة الــى أربــيل، قــد يــكون تحــديــا أو تعميق بــعض 
مــواقــف ومــعتقدات املســتجيبني لــديــنا. ومــع ذلــك، إذا حــدثــت تــغيرات فــي 
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املـــواقـــف بســـبب هـــذه األحـــداث، فـــإن ذلـــك قـــد يـــثير مجـــموعـــة أوســـع مـــن 
األسئلة املتعلقة بالرؤية والتفكير النقدي للسكان الذين تمت مقابلتهم.
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خلیفة االستبیان

أثـــرت أزمـــات الـــالجـــئین الـــناجـــمة عـــن الحـــرب االهـــلية الـــسوريـــة الـــتي 
بــدأت فــي عــام 2011، إلــى جــانــب الــنزوح القســري الــذي تــلت غــزو داعــش 
فــي ســوریــا والــعراق عــام 2014، عــلى أعــداد كــبيرة مــن الــسكان فــي إقــليم 
كـوردسـتان الـعراق. ونـتيجة لـذلـك، فـان  ثـالثـة مجـموعـات سـكانـیة مـجبورة 
عــــلى الــــتعايــــش طــــوعــــا او كــــرهــــا. األول هــــو املــــجتمع املــــضيف، ويــــمثله 
الـسكان املحـليون الـذيـن كـانـوا يـعيشون فـي املـنطقة قـبل غـزو داعـش عـام 
2014. والــثانــي هــو الــالجــئون، الــذيــن يــمثلون الــسوريــني الــذيــن وصــلوا 
إلـى املـنطقة بـعد انـدالع الحـرب األهـلية الـسوريـة فـي عـام 2011؛ والـثالـث 
هــو الــسكان الــنازحــون داخــليا، أي املــواطــنني الــعراقــيني الــذيــن فــروا إلــى 

املنطقة بعد عام 2014 للهروب من داعش.

وقــــد أدت الــــصراعــــات ونــــزوح الــــسكان إلــــى خــــلق عــــدد مــــن األزمــــات 
املـتداخـلة، مـنها مـتعلقة بـحالـة الـنازحـین  والـالجـئني، فـضال عـن املـشاكـل 
الـتي كـان يـواجـهها املـجتمع املـضيف مـن قـبل. وقـد أدت مـوجـات الـنازحـني 
إلـى تـفاقـم بـعض املـشاكـل األسـاسـية املـتعلقة بـالعجـز املؤسـسي واألزمـات 
االقـــــتصاديـــــة واالعـــــتماد الـــــكبير عـــــلى املـــــوارد الـــــطبيعية والـــــتعليم دون 
املسـتوى والـسياسـات الـصحية واالجـتماعـية فـي إقـليم كـردسـتان الـعراق 
وفـــي الـــعراق. فـــي وقـــت كـــتابـــة هـــذا الـــتقريـــر (نـــهايـــة عـــام 2017)، دخـــلت 
املــنطقة فــی مــرحــلة غــير مؤكــدة إلــى حــد بــعيد، حــيث يجــري بــاســتمرار 
تـخفيض الـتمويـل الـخارجـي وتـدخـل الـجهات الـفاعـلة اإلنـسانـية. ويـشكل 

انسحاب املعونة اإلنسانية الرئيسية واملساعدة تحديات جديدة.

مـا ھـي الـدیـنامـیات وکـیف یـبدو الـتعايـش بـین املجـموعـات الـسکانـیة 
الـــثالث املـــختلفة - املـــجتمع املـــضیف والـــنازحـــین والـــالجـــئین - فـــي إقـــلیم 
کـــوردســـتان الـــعراق؟ ومـــا هـــو نـــوع الـــتوازن الـــذي يجـــري إنـــشاؤه داخـــل 
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الـفئات الـسكانـية وفـيما بـينها؟ هـل هـناك أي مـصادر مـحتملة لـلنزاع ومـا 
هـــي الـــجسور الـــتي يـــمكن تـــعزيـــزهـــا بـــني هؤالء الـــسكان؟ وتـــشكل هـــذه 

األسئلة الدوافع الرئيسية لهذا االستبیان.

فـي الـتعامـل مـع هـذا الـنوع مـن الـوضـع، فـإن الـتركـيز عـادة مـا يـكون أن 
يـــكون عـــلى صـــناع الـــقرار، والـــجهات الـــفاعـــلة وأصـــحاب املـــصلحة. وفـــي 
الـوقـت نـفسه، فـإن جـماهـير الـنازحـني - مـع الـكثير مـن املـجتمعات املحـلية 
املـضيفة الـتي تـرغـب فـي اسـتضافـة مـوجـة بـعد مـوجـة مـن هؤالء الـنازحـني 
والــــالجــــئني - هــــي صــــامــــتة، ویــــتم وصــــفهم بــــاملــــصطلح الــــبيروقــــراطــــي 
"املســـتفيد" ، وتـــبقى أرقـــام غـــير مـــسماة وغـــير مـــفوتـــرة فـــي حـــسابـــات 

امليزانية .

ولهـــذا الســـبب اخـــترنـــا الـــتركـــيز بـــشكل خـــاص عـــلى الـــسكان املـــعنيني 
لترديد أصواتهم التي لم يسمع بها من قبل ولم يتم االستماع إليها.
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نتائج االستبیان:

تاريخ النزوح

وجــد الــالجــئون الــسوريــون والــنازحــون الــعراقــيون مــالذ فــي مــنطقة 
يــعرف فــيها الــناس عــن كــثب عــن مــشاكــل الــنزوح، حــيث أن لــديــهم تجــربــة  
فـي الـصراع والجـرائـم الجـماعـية الجـماعـية فـي أواخـر 1980s.حـوالـی ٪40 
مــن املــجيبني مــن املــجتمع املــضيف كــانــوا إمــا الجــئني أو نــازحــني. إيــران 
وتـركـيا وسـوريـا هـي الـدول املـجاورة الـتي فـر إلـيها األكـراد الـعراقـيون بـني 
الســتينيات والــتسعينيات. وقــد ذكــر املســتجيبون أن تجــربــة الــنزوح هــي 
أحد أسباب شعورهم بالتعاطف العميق مع ضحايا الحرب والصراعات.

 وفــي الــوقــت نــفسه، هــذا هــو أول نــزوح ألكــثر مــن 85٪ مــن الــنازحــني 
داخـــليا والـــالجـــئني فـــی هـــذا االســـتبیان. وقـــد نـــزح الـــالجـــئون ملـــدة أربـــع 
سـنوات أو أكـثر، و 10٪ مـنهم نـزحـوا أكـثر مـن مـرة مـنذ بـدايـة الحـرب فـي 
سـوريـا، فـي حـني أن 12٪ مـن الـنازحـني نـزحـوا مـرة واحـدة عـلى األقـل مـن 
قـــبل. و ذكـــر بـــعض الـــنازحـــون داخـــليا أنـــهم قـــد نـــزحـــوا عـــدة مـــرات فـــي 

منتصف السبعينيات.
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نتائج االستبيان:

اإليرادات واالعتماد الذاتي على االقتصاد

ال یــحصل حــوالــي ثــلث املــجتمع املــضيف وأكــثر مــن نــصف  الــالجــئني 
والـنازحـني املـجيبني فـی االسـتبیان ال يـحصلون عـلى دخـل شهـري فـردي. 
حـوالـي 5٪ مـن مجـموع الـسكان لـديـهم أقـل مـن 100 $ كـدخـل الشهـري، 5٪ 
لـديـهم مـا بـني 100 $ و 199 $.  یـحصل األفـراد مـن املـجتمع املـضيف عـلى 
دخــل فــردي أعــلى قــليال، مــع نســبة أعــلى مــن األربــاح تــصل الــى أكــثر مــن 
600 دوالر فــي الشهــر، فــي حــني أن أكــثر مــن 36 ٪ یكســبون أكــثر مــن 400 
دوالر فـي الشهـر، فـي حـني أن هـذه النسـبة هـي 10 ٪ و 11 ٪ بـني الـالجـئني 

والنازحني على التوالي.

وقــال حــوالــي 15٪ مــن الــنازحــني والــالجــئني أنــهم لــيس لــديــهم دخــل 
عــــائــــلي شهــــري، فــــي حــــني أن 15٪ يــــحصلون عــــلى 2000 دوالر أو أكــــثر 
كــدخــل لــألســرة الــواحــدة فــي الشهــر. وتــتمتع عــائــالت املــجتمع املــضيف 
بمظهـر أكـثر أمـانًـا لـألربـاح ، حـيث قـالـت نسـبة 2٪ فـقط أن لـیس لـدیـها أي 
دخــل. ومــع ذلــك ، فــإن حــصة أقــل مــنهم تــعلن عــن دخــل شهــري يــزيــد عــن 
2000 دوالر. واألســـر ذات الـــدخـــل األعـــلى لـــديـــها عـــدد أكـــبر مـــن األعـــضاء 
الــذيــن يــساهــمون فــي األســرة املــعيشية: فــفي أكــثر مــن 40 فــي املــائــة مــن 
الــحاالت ال يــوجــد ســوى مــعيل واحــد فــي األســرة املــعيشية، وفــي 20 فــي 

املائة أو أكثر من الحاالت، هناك شخصان أو أكثر يكسبون املال.

ولـــكن كـــيف يـــتم تـــولـــيد الـــدخـــل؟ تـــعتبر فـــرص الـــعمل نـــادرة مـــن قـــبل 
املـشاركـني لـديـنا؛ الـبطالـة هـی املـشكلة الـشخصية الـرئـيسية لـنحو 60٪ مـن 
املســتطلعني. عــند التحقق مــن وجــود ارتــباطــات إحــصائــية بــني املســتوى 
الـــــفردي للكســـــب والـــــتعليم والـــــجنس والـــــعمر ومســـــتوى الـــــخبرة أو أي 
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مـــتنبئات أخـــرى مـــن شـــأنـــها أن تـــرتـــبط بمســـتوى الـــدخـــل، حـــتى لـــم يـــتم 
الــعثور عــلى أصــغر ارتــباط فــي بــيانــاتــنا. بــعبارة أخــرى، إذا حــاول املــرء 
إقــناع شــاب بــمتابــعة الــتعليم فــي ظــل هــذه الــظروف الــخاصــة، فــإن هــذه 
الــحجة لــن تــنفع فــي الــوضــع الــراهــن فــي إقــليم كــردســتان الــعراق. وهــناك 
عـوامـل أخـرى أكـثر أهـمية بـكثير فـي تحـديـد مسـتوى الـدخـل هـنا. قـد يـبدو 
هـــذا غـــير نـــمطي فـــي الـــكثير مـــن املـــناطق األخـــرى، ولـــكنه شـــيء طـــبیعی 

للمجتمع املضيف والالجئني والنازحین في إقليم كردستان العراق.

اذا، كـيف يـغطي سـكان إقـليم كـوردسـتان الـعراق نـفقات معيشـتهم؟ هـل 
لـديـهم أي بـديـل، تـيارات جـانـبية لـلدخـل؟ وعـندمـا سـئلوا عـما إذا كـانـوا قـد 
تــلقوا أمــواال مــن الــخارج فــي األشهــر الــثالثــة املــاضــية، قــال أكــثر مــن ٪90 
مـن املسـتطلعني "ال". ويـتلقى حـوالـي 8٪ مـن املـجتمع املـضيف املـال مـن 
أقـــــارب يـــــعيشون فـــــي الـــــخارج، و یســـــتفید أقـــــل مـــــن 5٪ مـــــن الـــــنازحـــــني 
والــالجــئني  مــن األقــارب الــذيــن يــفعلون ذلــك. وأدرجــت خــيارات أخــرى فــي 
اإلجـابـات عـلى هـذا السؤال، مـثل الـدول أو املـنظمات أو الـكيانـات األخـرى 
املـــوجـــودة فـــي الـــخارج. و عـــدد املســـتجيبني الـــذيـــن قـــالـــوا أنـــهم يـــتلقون 
األمـــوال مـــن مـــنظمات أجـــنبية أو مؤســـسات عـــراقـــية أو اقـــلیم كـــردســـتان 

 العراق أقل من ٪1.
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نـــتائـــج االســـتبیان: املـــعرفـــة واملـــصلحة فـــي األخـــبار والـــقضايـــا 
الراهنة

مـــعرفـــة الـــقضايـــا الـــراهـــنة واالهـــتمام فـــي األخـــبار هـــو جـــزء مـــهم مـــن 
الـحياة الـيومـية لـألفـراد. إن اإلملـام بـاألحـداث الـجاريـة أمـر حـيوي، ال سـيما 
خــالل األزمــات الــتي قــد تــنطوي عــلى الــنزوح، حــتى يــتمكن الــناس عــلى 
األقــل مــن الــحفاظ عــلى وهــم الــسيطرة والســلطة عــلى حــياتــهم الــخاصــة 

التخاذ قرارات مستنيرة.

تظهـر بـيانـاتـنا أن الـتلفزيـون هـو املـصدر الـرئـيسي لـألخـبار لـلمجتمع 
املـضيف والـنازحـني والـالجـئني فـي إقـليم كـوردسـتان الـعراق؛ یـعرف أربـعة 
أشــخاص مــن أصــل خــمسة مــن املــجتمع املــضيف، والــالجــئني والــنازحــني 

األخبار خالل األخبار التلفزيونية.

 تـأتـي وسـائـل اإلعـالم عـلى اإلنـترنـت واالجـتماعـية فـي املـرتـبة الـثانـية 
فـيما يتعلق بـاقـتناء األخـبار واملـعلومـات. ھـناك فـرق کـبیر بـین املجـموعـات 
الـسکانـیة ھـنا: ٪65 مـن املـجتمع املـضیف یسـتخدمـون االنـترنـت ووسـائـل 
الـــتواصـــل االجـــتماعـــي، فـــي حـــین أن 40٪ فـــقط مـــن الـــالجـــئین و 35٪ مـــن 
الـنازحـین یـفعلون ذلـك. أحـد أسـباب هـذا االخـتالف هـو عـدم املـساواة فـي 
الـوصـول إلـى الـبنية الـتحتية لـإلنـترنـت بـني املجـموعـات الـثالث، كـما هـو 

مبني في قسم الحق من هذا التقرير.

 الـتفاعـل مـع الـعائـلة واألصـدقـاء هـو وسـيلة هـامـة ثـالـثة لـتلقي األخـبار 
واملعلومات. 

وتــأتــي الــصحف والــراديــو أخــيرا بــني ســكان إقــليم كــردســتان الــعراق 
كـــوســـيلة لـــلحصول عـــلى األخـــبار. يـــقرأ شـــخص واحـــد فـــي خـــمسة مـــن 
املـجتمعات املـضيفة الـصحف و واحـد مـن كـل عشـرة يسـتمع إلـى الـراديـو. 
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فــقط 5-٪10 مــن الــنازحــني والــالجــئني يــحصلون عــلى الــصحف والــراديــو 
لــــألخــــبار. بــــعبارة أخــــرى ، هــــناك إجــــابــــات مــــوحــــدة إلــــى حــــد مــــا بــــني 

املجموعات ، باستثناء وسائل اإلعالم االجتماعية.

يــمكن تــفسير فــقدان االهــتمام فــي الــصحف والــراديــو عــن طــريق زيــادة 
الــوصــول إلــى اإلنــترنــت واســتخدامــها. ويســتفيد مــنها 75 فــي املــائــة مــن 
املــجتمع املــضيف. ومــع ذلــك، ال تــزال شــبكة اإلنــترنــت تــرفــا لــنحو نــصف 
الـسكان الـنازحـني، ولـكن لـلنازحـین داخـليا قـدرة أقـل عـلى الـوصـول إلـيها 
مـن الـالجـئني.. وربـما كـانـت الـتكلفة الـعالـية لـبيانـات اإلنـترنـت تـمثل هـذا 

االختالف.

كــلما دخــل ســكان إقــليم كــوردســتان الــعراق عــبر اإلنــترنــت، فــإنــه لــعدة 
أســباب محــددة:أوال، حــوالــي 90٪ يســتخدمــون اإلنــترنــت كــوســيلة لــلبقاء 
عـــلى اتـــصال مـــع األصـــدقـــاء واألقـــارب. ثـــانـــيا، هـــو مـــصدر أخـــبار حـــول 

القضايا الراهنة.

مــعظم املــجيبني مــن جــميع املجــموعــات يــراجــعون بــانــتظام مــصادرهــم 
لــــألخــــبار مــــرة أو أكــــثر فــــي الــــيوم: أقــــل مــــن 70٪ مــــن املــــجتمع املــــضيف 
وبــامــكان أكــثر مــن 60٪ مــن الــالجــئني والــنازحــني الــدخــول الــی  املــصدر 

املفضل لديهم من أخبار مرة واحدة على األقل في اليوم.

 ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن شـخص واحـد فـقط مـن أصـل عشـرة يـعتقد أن 
مــصادر األخــبار مــوثــوقــة لــلغايــة، فــي حــني أن 5٪ يجــدون أن األخــبار ال 
يـمكن االعـتماد عـليها. ويـعتقد أكـثر مـن نـصف الـسكان أن مـصادر األخـبار 

ليست موثوقة وال يمكن االعتماد عليها.

 يـعتقد أكـثر مـن نـصف الـسكان أن مـصادر األخـبار ليسـت مـوثـوقـة أو 
غــير مــوثــوقــة. فــي الــعموم ، هــناك ثــقة أكــبر مــن عــدم الــثقة فــي مــصادر 
األخـبار ، حـيث مـن الجـديـر بـالـذكـر أن شـخًصا واحـًدا فـقط مـن أصـل عشـرة 
يــعتقد أن مــصادر األخــبار املســتخدمــة مــوثــوقــة ، فــي حــني أن حــوالــي ٪5 
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يجدون األخبار غير موثوق بها.

لــقد ادى الــنزوح الــى تحــديــات كــثیرة، مــباشــرة أو غــير مــباشــرة، عــلى 
جـــميع ســـكان إقـــليم كـــردســـتان الـــعراق. إن الـــتعايـــش الســـلمي هـــو شـــرط 

أساسي للتنمية في املنطقة ولرفاه سكانها.

توضح بیاناتنا أن 18٪ من النازحین و 16٪ من الالجئین استمعوا ، 
أو قرأوا أخبار عن التعایش مرة واحدة علی األقل کل یوم ، فــــی حــــین لــــم 
یـــكن حـــتى 15٪ من المجتمع المضیف یـــفعل ذلـــك. ســـمع او قـــرأ أكـــثر مـــن 
20٪ مـن املـجيبني لـألخـبار املـتعلقة بـالـتعايـش مـرة أو أكـثر فـي األسـبوع. 
ومع ذلك ، فإن غالبیة المستجیبین من المجتمع المضیف (٪28) وما 
یزید عن 20٪ من الالجئین والنــــــــــازحــــــــــیـن داخلیاً لم یقرأوا أو یستمعون 
ألخبار حول التعایش بین المجتمع والالجئین / النازحین داخل إقلیم 
کوردستان العراق في الشھرین األخیرین قــــــــــبـل االســــــــــتـطـالع. یبدو أن 
النازحین والالجئین أکثر اطالعاً ویناقشون بصورة أکثر انتظاماً حول 

التعایش من المجتمع المضیف.
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ال تــشير هــذه الــنتائــج إلــى تــكرار بــث األخــبار فــيما يتعلق بــالــتعايــش. 
املـسألـة واسـعة الـنطاق ويـمكن تـفسير مـعظم األخـبار املحـلية أو اإلقـليمية 
مــن حــيث تــأثــيرهــا وآثــارهــا عــلى الــتعايــش. بــدال مــن ذلــك، تــقيس أســئلتنا 
مــدى ارتــباط املســتجيبني بــاألخــبار الــتي يــسمعونــها بــقضايــا الــتعايــش. 
ویــصبح هــذا االمــر أكــثر وضــوحــا عــندمــا ســألــنا الــسكان عــن مــشاركــتهم 
النشـطة فـي مـناقـشة مـثل هـذه الـقضايـا. نـقيس هـذا االهـتمام بـالـتعايـش 
مـن خـالل درجـة مـشاركـة الـناس فـي املـناقـشات الـتي تـنطوي مـباشـرة عـلى 
قـــضايـــا الـــتعايـــش. عـــندمـــا ســـئلوا عـــن عـــدد املـــرات الـــتي نـــاقـــشوا فـــيها 
الـــــتعايـــــش بـــــني املـــــجتمع املـــــضيف والـــــنازحـــــین والـــــالجـــــئني فـــــي إقـــــليم 
كــــوردســــتان الــــعراق خــــالل الشهــــريــــن الــــسابــــقني، تــــكشف اإلجــــابــــات أن 
الـسكان يـناقـشون الـقضايـا بـنفس الـتردد تـقريـبا مـثل الـقراءة واالسـتماع 

إلى األخبار عن التعايش.

عـندمـا سـألـناهـم مـع مـن نـاقـشوا الـتعايـش فـي الشهـريـن املـاضـيني،قـال 
مــعضمهم مــن كــل مجــموعــة انــهم نــاقــشوا املــوضــوع ضــمن مجــموعــاتــهم 
الـخاصـة. وهـناك مـناقـشات جـاريـة بـني املجـموعـات أيـضا: ولـكن هـذه أقـل 
مـن ذلـك: فـحوالـي ربـع املـجتمع املـضيف يـشارك فـي مـناقـشات مـع كـل مـن 
الـنازحـني والـالجـئني. فـقط 10٪ -٪15 مـن الـالجـئني والـنازحـین يـناقـشون 
الـــــتعايـــــش بـــــني بـــــعضهم الـــــبعض. أمـــــا أولـــــئك الـــــذيـــــن يـــــعيشون خـــــارج 
املــخيمات داخــل املــجتمع املــضيف فــي املــدن والــبلدات، فــيتمتعون بــمزيــد 
مـن الـفرص وإجـراء املـزيـد مـن املـناقـشات مـع املجـموعـات األخـرى مـن أولـئك 

الذين يعيشون في املخيمات.

أجــاب مــا يــقرب مــن ربــع املــجيبني بــأنــهم ال يــعرفــون أو ال يــعرفــون ملــن 
تحــدثــوا عــن قــضايــا الــتعايــش. ال تــعتبر وكــاالت األمــم املتحــدة واملــنظمات 
غــير الــحكومــية الــدولــية واملــنظمات غــير الــحكومــية أكــثر الــنظراء شــيوعــاً 

ملناقشة قضايا التعايش.
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نـــتائـــج ااالســـتبیان: املـــشاركـــة الـــسياســـيه وإمـــكانـــيات 
املشاركة في صنع القرار

املـــشاركـــة الـــسياســـية واملـــدنـــية هـــي حق أســـاســـي لـــألفـــراد ومـــقياس 
للحـــريـــة الـــتي يـــتمتعون بـــها. إن املـــشاركـــة فـــي الـــسياســـة، واملـــشاركـــة، و 
املـشاركـة فـي صـنع الـقرار، هـي آلـيات أسـاسـية ضـمن أی نـظام ديـمقراطـي. 
غــير أن الحــرب والــنزاعــات والــنزوح تــفرض قــيودا شــديــدة عــلى حــريــات 
وحـقوق الـنازحـني والـالجـئني. واالحـتياجـات األسـاسـية لـلبقاء املـادي لـها 
األسـبقية عـلى الـحقوق املـدنـية فـي حـاالت الـطوارئ. والسؤال هـنا هـو مـا 
إذا كــان هؤالء الــنازحــون يــحافــظون عــلى هــذه الــحقوق، وإذا كــان األمــر 
كــذلــك، فــإلــى أي مــدى. كــيف يــتم الــتعبير عــن حــقوقــهم فــي حــالــة طــوارئ 
مـــطولـــة وكـــيف يؤثـــر ذلـــك عـــلى تـــعايـــشهم مـــع املجـــموعـــات األخـــرى؟ هـــل 
يــــسعى الــــسكان الــــنازحــــون لــــلتأثــــير عــــلى األحــــداث الــــتي تؤثــــر عــــليهم 
مـباشـرة، وإذا كـان األمـر كـذلـك، إلـى أي مـدى؟ إلـى أي مـدى يـشاركـون فـي 
األحــزاب الــسياســية ومــا هــي املــنظمات األخــرى الــتي يــعتبرونــها تــمثل 
صـــوتـــهم ومـــصالـــحهم؟ كـــيف يـــعبرون عـــن سخـــطهم؟ هـــل يـــشاركـــون فـــي 

احتجاجات الشوارع؟

وقـد أجـابـت الـغالـبية الـعظمى مـن املـجيبني - ٪77 مـن املـجتمع املـضيف 
وأكــثر مــن 85٪ مــن الــالجــئني والــنازحــني - بــأنــهم لــيس لــديــهم أي وســيلة 

للتأثير على صنع القرار.

 فـقط 13٪ مـن املـجتمع املـضيف وحـوالـي 5٪ مـن الـالجـئني والـنازحـین 
يعتقدون أن لديهم بعض الوسائل للتأثير على صنع القرار. 

وعـــندمـــا ســـألـــناهـــم عـــن املـــشاركـــة فـــي حـــل أزمـــات الـــنازحـــني داخـــليا 
والـالجـئني بـشكل محـدد، قـال ربـع الـنازحـني والـالجـئني بـأن لـديـهم الـقدرة 
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على املشاركة.

تـــتمتع األحـــزاب الـــسياســـية بـــقاعـــدة قـــويـــة إلـــى حـــد مـــا بـــني املـــجتمع 
املــضيف ، حــيث تــقول نســبة 45٪ أنــها تــنتمي إلــى حــزب ســياســي: (مــن 
املؤيــــديــــن إلــــى األعــــضاء النشــــطني): فــــي دهــــوك ، نســــبتها 75٪ ، تــــليها 
الســـليمية ب 35٪ ، وفـــي اربـــيل 30 ٪. الـــغالـــبية الـــعظمى مـــن األشـــخاص 
الـنازحـني داخـليا (76 ٪) والـالجـئني (71 ٪) یـقولـون أنـهم ال ينتسـبون إلـى 
حــــــــــزب ســــــــــياســــــــــي ،. مقارنة مع أربیل والسلیمانیة ، في دھــــــــــوك ھناك 
مجموعة أعلی من النازحین المرتبطین بحزب سیاسي - أکثر من 40 ٪ 

من النازحین والالجئین.

 وإذا مـا نـظرنـا إلـى الـنتائـج بـشكل أوثق، فـمن املـرجـح أن یـعبر أولـئك 
املنتسـبون إلـى حـزب سـياسـي رأيـهم عـن ایـجاد حـلول لـلحالـة الـراهـنة و 
الـتأثـير عـلى صـنع الـقرار. وسـتكون هـناك حـاجـة إلـى مـزيـد مـن الـدراسـات 
الـنوعـية املـتعمقة لـفهم الـعالقـة األكـثر تـعقيدا بـني األفـراد واألحـداث الـتي 

يعيشون فيها ودوافعهم العميقة املتعلقة بالسياسة واالنتماء.

وقـــد قـــالـــت الـــغالـــبية الـــعظمى (%65 - %70) مـــن كـــل مجـــموعـــة مـــن 
املجـموعـات الـسكانـية الـثالث بـأنـها ال تـعتبر أي شـيء أو أي شـخص مـا 
عـــدا األحـــزاب الـــسياســـية كـــممثلین ملـــصالـــحهم و یســـتمعون لـــها. يـــعتبر 
األشـخاص الـنازحـون داخـليا مـنظمات املـجتمع املـدنـي (CSOs) ثـم مـواقـه 
الـتواصـل االجـتماعـی كـممثلني جـيديـن ، فـي حـني أن الـالجـئني لـديـهم ثـقة 
أكــبر فــي وســائــل اإلعــالم االجــتماعــية أكــثر مــن مــنظمات املــجتمع املــدنــي 
لــتمثيل مــصالــحهم والــتعبير عــن أنــفسهم. يــبدو هــنا أن وســائــل اإلعــالم 
االجـتماعـية تُـعتبر فـي الـغالـب وسـيلة لـلتعبير عـن الـذات وسـماع صـوتـها. 
وهـكذا يـمكننا أن نسـتنتج مـن هـذه الـبيانـات أنـه عـلى الـرغـم مـن مـشاركـتهم 
الـكبيرة مـع الـسكان الـنازحـني، يـنظر الـنازحـون إلـى املـنظمات املـدنـية فـي 
الـغالـب عـلى أنـهم مـقدمـون للخـدمـات وأقـل كـقنوات نـحو املـشاركـة املـدنـية. 
ومــن هــذا املنطلق، تظهــر الــتوصــية الــتالــية لــلمنظمات غــير الــحكومــية: 
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تـغییر تـصميم مـشاریـع الـتنمية مـع الـنازحـین كمسـتفيديـن غـیر فـعالـین، 
إلــى مــشاریــع يــكونــون فــيها قــادريــن فــعليا عــلى الــسيطرة عــلى حــياتــهم 

ومصيرهم.

ال تُعتبر االحتجاجات فــــــــــی الشوارع وأي شکل آخر من أشکال الدعم 
المجتمع  من   64٪ المستجیبین:  لدى  المفضلة  خیارات  للمظالم  العام 
المضیف ال یشارك في أي مظاھـــــــرات عامة ، ویتجاھـــــــل أکثر من 76٪ من 
الالجئین والنازحین ھــــذا الخیار أو ال تــــعتبره مــــناســــبًا. وتــــشارك دائــــًما 
أقـــلية مـــن حـــوالـــي 5٪ مـــن كـــل مجـــموعـــة مـــن املجـــموعـــات الـــسكانـــية فـــي 
االحـــتجاجـــات ويـــمكن اعـــتبارهـــا نـــاشـــطات. لـــكن فـــي الســـليمانـــية ، فـــإن 
حـــوالـــي 20٪ مـــن املســـتطلعني- املـــجتمع املـــضيف والـــالجـــئني - يـــعتبرون 
احـتجاجـات الـشوارع والـتظاهـرات الـعامـة مـن بـني خـياراتـهم لـلتعبير عـن 

شكاواهم.
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نــــتائــــج االســــتبیان: االتــــصاالت والــــعالقــــات مــــع املجــــموعــــات 
األخرى

إن االقــرار بــأي نــزاع مــحتمل واملــصادر الــكامــنة الــتي قــد تخــلق وتــديــم 
املـعارضـة هـي مـفتاح فـهم الـديـنامـيات الـيومـية لـلتعايـش بـني الـسكان فـي 
إقــليم كــردســتان الــعراق. ومــن أجــل تحــليل هــذه املــسألــة، طــرحــت أســئلة 
بـــــشأن تـــــواتـــــر وجـــــودة االتـــــصاالت بـــــني املـــــجتمع املـــــضيف والـــــنازحـــــني 

والالجئني؛ ومواقفهم تجاه بعضهم البعض.

تــــكشف بــــيانــــاتــــنا أن هــــناك تــــفاعــــال ضــــعيفا نــــوعــــا مــــا بــــني املــــجتمع 
املـضيف والـالجـئني والـنازحـني. وال يؤثـر نـوع الـجنس واملـكان - الـحضري 
أو الـريـفي، فـي مـخيم أو ال - عـلى تـواتـر الـتفاعـالت الـيومـية بـني الـسكان 
الــــثالثــــة. ومــــع ذلــــك ، فــــإن املــــجتمع املــــضيف لــــديــــه اتــــصاالت اكــــثر مــــع 
األشــخاص الــنازحــني داخــليا والــالجــئني، مــع حــوالــي 30 ٪ مــن الــتفاعــل 

اليومي مع النازحني.

السؤال "كـم مـتعاونـة سـتكون املجـموعـات الـتالـية  إذا كـنت مـريـضا، أو 
تـــنتقل، أو لـــديـــك أي نـــوع آخـــر مـــن املـــشاكـــل؟" یـــحاول قـــياس مـــدى الـــثقة 
وتــوقــع املــساعــدة الــحقيقية فــي حــالــة الــحاجــة. وتســتند هــذه الــتوقــعات 
عـادة إلـى تـاريـخ سـابق مـن املـساعـدة والـتفاعـل ويـمكن أن یـخبرنـا بـشكل 
غــير مــباشــر إلــى أي مــدى يــشعر املســتجيبون بــالــراحــة فــي الــتفاعــل مــع 

بقية مجموعتهم ومن خارج املجموعة.

بـــشكل عـــام، تظهـــر ردود جـــميع املجـــموعـــات أن الـــتوقـــعات الـــرئـــيسية 
لـــلمساعـــدة تـــأتـــي مـــن أســـرهـــم: ٪87 فـــي املـــجتمع املـــضيف و 84% مـــن 
الـــــنازحـــــین و 76٪ مـــــن الـــــالجـــــئني يـــــعتمدون أوال وقـــــبل كـــــل شـــــيء عـــــلى 
عـائـالتـهم. ويـتوقـع الـالجـئون والـنازحـون أن يـقدم املـجتمع املـضيف دعـما 

أكبر من الدعم املقدم من مجتمعاتهم املحلية:
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يـعتمد حـوالـي 34٪ مـن الـالجـئني و 30% مـن الـنازحـني عـلى املـجتمع 
املــضيف ملــساعــدتــهم، فــي حــني أن اعــتمادهــم عــلى مــجتمعاتــهم املحــلية 
يـزيـد قـليال عـن 20٪. فـقط 1% مـن املـجتمع املـضیف یـتوقـع مـن الـالجـئین 

والنازحین أن یساعدوا أو یدعموھم في حالة الحاجة.

عـــند االســـتفسار عـــن الـــعالج اإلجـــمالـــي بـــني املجـــموعـــات الـــسكانـــية 
الــــثالث - املــــجتمع املــــضيف ، والــــنازحــــني داخــــليًا والــــالجــــئني - ٪70 مــــن 
الـــالجـــئني و 80٪ مـــن األشـــخاص الـــنازحـــني داخـــليا الـــذيـــن قـــالـــوا انـــهم  
راضـون أو راضـون جـدا عـن الـطريـقة الـتي يـعامـلون بـها مـن قـبل املـجتمع 
املــــضيف. وعــــلى الــــنقيض مــــن ذلــــك، فــــإن عــــدد قــــليل مــــن أفــــراد املــــجتمع 
املـضيف سـعداء بـاملـعامـلة الـتي تـلقوهـا مـن الـنازحـني والـالجـئني: فـحوالـي 
20٪ - ٪25 راضــون أو راضــون جــدا عــن املــعامــلة الــذي يــتلقاه الــالجــئون 
والـنازحـون. إن الـعالقـة بـین الـالجـئین والـنازحـین أفـضل نـوعـا مـا، حـیث 

أن 45٪ راضون عن املعاملة املقدمة لبعضھم البعض.
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نتائج االستبیان: العالقات داخل املجموعات

جـــــزء مـــــن هـــــذا االســـــتبیان متعلق بـ"الـــــعالقـــــات داخـــــل املجـــــموعـــــات 
الـسكانـية"، وهـی مـحاولـة لـفهم ديـنامـياتـهم الـداخـلیة. وإذا كـانـت الـعالقـة 
مـع املجـموعـات الـسكانـية األخـرى أكـثر بـعدا بسـبب مـواطـن الـضعف فـي 
حـــــاالت الـــــنزوح وحـــــالـــــة املـــــساعـــــدة، فـــــإن الـــــصالت بـــــني أعـــــضاء نـــــفس 
املجــــموعــــات أكــــثر ودیــــة و مــــبنیة عــــلى مــــدى فــــترة أطــــول و أعمق عــــلى 
املســــتوى الــــشخصي. هــــل مــــصادر الــــصراع فــــيما بــــينها أكــــثر، أو هــــي 
نــفسها، أو أقــل؟ هــل أدى نــزوحــهم إلــى خــلق مــصادر جــديــدة لــلنزاع بــني 
الـــنازحـــني والـــالجـــئني، وإلـــى أي مـــدى يجـــلبون مـــعهم مـــشاكـــل ســـابـــقة 

وعداءات تقليدية؟

بــــشكل عــــام، أكــــثر مــــن 20٪ مــــن الــــالجــــئني والــــنازحــــني عــــلى الــــسواء 
يـعانـون مـن مـشاكـل مـماثـلة فـي مـجتمعاتـهم قـبل نـزوحـهم. الـنزاعـات أسـوأ 
أو أكــثر تــواتــرا  لــلذیــن يــعيشون فــي مــنازلــهم ل 36٪ مــن الــنازحــني و ٪41 
مــن الــالجــئني، وهــذه النســبة تــزداد بــالنســبة ألولــئك الــذيــن يــعيشون فــي 

املخيمات.

ولــكن مــا هــي الــقضايــا الــرئــيسية الــتي يــواجــهها هؤالء الــناس؟ مــاذا 
يــمكن أن يــكون الســبب املــباشــر أو غــير املــباشــر لــلمعارضــة؟ قــدمــنا قــائــمة 
مــغلقة مــن الــقضايــا إلــى املــجيبني لــديــنا، وطــلبنا مــن كــل مــنهم  تــقيم إلــى 
أي مـدى يـشكل كـل خـيار مـشكلة. وکـما ذکـرنـا سـابـقا، فـإن الـبطالـة ھـي إلـی 
حـــد کـــبیر املـــشکلة الـــرئـــیسیة لـــحوالـــي 60٪ مـــن املســـتطلعین فـــي جـــمیع 

املجموعات الثالث.

املـشاكـل الـناجـمة عـن االخـتطاف الـفتيات والـسياسـة ونـقص الـتعليم، 
وعــدم املــساواة بــني الجنســني، واالنــقسامــات االجــتماعــية، واالنــقسامــات 
الـقبلية - بهـذا التسـلسل - ذات صـلة لـحوالـي ثـلث املـجتمع املـضيف الـذي 
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يـبدو أنـه األكـثر قـلقا مـن املـشاكـل املـدرجـة. ومـشاكـل الـالجـئني، فـضال عـن 
الــــبطالــــة، هــــي االفــــتقار إلــــى الــــتعليم واخــــتطاف الــــفتيات، فــــي حــــني أن 

املشاكل األخرى ال تقل أهمية عن أقل من 20 في املائة من الالجئني.

بـاالضـافـة ملـشاكـل الـبطالـة ونـقص الـتعليم واخـتطاف الـفتيات لـها صـلة 
بـ 25% مـن الـنازحـني، فـي حـني تـعتبر الـقضايـا االجـتماعـية أو الـسياسـية 
أو الـطائـفية أو املـساواة األخـرى أقـل أهـمية. وهـذه الـنتائـج ليسـت شـامـلة، 
وال يـمكننا بـالـتأكـيد أن نسـتنتج أنـه ال تـوجـد مـصادر لـلصراع تـقوم عـلى 
االنـــقسامـــات االجـــتماعـــية أو الـــقبلية أو الـــجنسیة داخـــل الـــسكان. وعـــلى 
هــذا الــنحو، فــان املــجیبین ال یــرون هــذه االــنقسامــات عــلى أنــها مــشكلة 
عـــلى نـــحو فـــردی، وعـــدد قـــليل جـــدا مـــنهم اعـــتبروه مـــعترفـــا بـــه فـــي هـــذا 

االستبیان.

- !  -24



……………………………….……………….…… Open Think Tank

الرضا فی نوعیة الخدمات

إن نـوعـية وكـمية الخـدمـات املـقدمـة لـلسكان الـذيـن يـعيشون فـي إقـليم 
كــوردســتان الــعراق، بــغض الــنظر عــن جــنسيتهم، هــي فــصل آخــر مــن هــذا 
الــبحث. مــا مــدى رضــا األشــخاص حــول الخــدمــات املــقدمــة؟ ھــل ھــناك أي 
اخــتالفــات فــي الــوصــول بــین املــجتمع املــضیف والــنازحــین والــالجــئین؟ 
بــــشكل عــــام، كــــم هــــم راضــــون عــــن املــــساواة والــــحصول عــــلى الخــــدمــــات 
الــتالــية: املــياه الــنظيفة واملــالبــس والــثقافــة والــتعليم والكهــربــاء والــغذاء 

والتغذية األساسية والصحة والتنمية الذاتية واألمن والنقل؟ 

 مــن بــني الــقائــمة املــذكــورة أعــاله، كــان األمــن الخــدمــة الــتي كــان اكــثر 
املــــجیبیین راضــــیین عــــنها: فــــقد أبــــدى 80٪ -٪90 مــــن املــــجتمع املــــضيف 
والـالجـئني والـنازحـین  عـن ارتـیاحـهم لـألمـن. ومـع ذلـك، مـن املـهم أن نـالحـظ 
أن االسـتبیان قـد تـم فـي أواخـر أغسـطس 2017. أحـداث أكـتوبـر 2017، بـما 
فـي ذلـك االشـتباكـات بـني أربـيل وبـغداد، قـد تتحـدى الـشعور بـاألمـن الـذي 

كان يتمتع به السكان في السابق.

أول نـتيجة مـهمة هـي أن املـجتمع املـضيف هـو أقـل رضـا حـول الـسكان 
الـــنازحـــني فـــيما يتعلق تـــقريـــبا بجـــميع الخـــدمـــات األخـــرى قـــيد الـــبحث. 
وبـالـنظرعـن كـثب، فـإن نـصف الـسكان راضـون أو راضـون جـدا عـن املـالبـس 
والـغذاء والـتغذيـة األسـاسـية. بـالنسـبة لـلثقافـة والـصحة والـتعليم أقـل مـن 
40٪ راضـون. خـدمـات الكهـربـاء هـي األكـثر انـتقادا بـني املـجتمع املـضيف، 
و 15٪ فــقط مــن الــسكان راضــون عــن الخــدمــة الــتي تــلقوهــا. حــوالــي ٪50 
مـــن الـــالجـــئني راضـــون أو راضـــون جـــدا عـــن هـــذه الخـــدمـــات فـــيما يتعلق 
بـاألغـذيـة والـتغذيـة األسـاسـية واملـياه الـنظيفة والـصحة والـتعليم والـثقافـة 
واملالبس. بينما تبلغ نسبة الرضا بني النازحني والالجئني حوالي ٪30.
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نـــــتائـــــج االســـــتبیان: مســـــتوى الـــــثقة، املؤســـــسات ومـــــقدمـــــي 
الخدمات واملعلومات واملجتمعات االخرى

عـــندمـــا ســـئلنا املـــشاركـــین عـــن مـــدى رضـــاهـــم فـــی تـــقديـــم الخـــدمـــات 
واملؤســـسات املسؤولـــة عـــن هـــذه الخـــدمـــات، تـــم تـــقديـــم هـــذه قـــائـــمة مـــن 
الــخيارات: حــكومــة الــعراق، حــكومــة إقــليم كــردســتان، األحــزاب الــسياســية 
بــــشكل عــــام (لــــم تــــذكــــر أســــماء)، الــــديــــنية / اإلثــــنية - (لــــم تــــذكــــر أســــماء) 
ومــنظمات املــجتمع املــدنــي واملــنظمات الــدولــية ووســائــل اإلعــالم املحــلية 

ووسائل اإلعالم الدولية. (لم تذكر أسماء).

ومن بین المؤسسات السیاسیة، حصلت حکومة إقلیم کردستان علی 
أعلی تقدیر من بین المستجیبین ، حیث قـــال  ٧٩ ٪ و ٧٢ ٪ من الالجئین 
والنازحین علی التوالي انـــهم راضـــون أو راضون جدا ، بینما، و هـــذا من 
المثیر لالھتمام،  انـــــخفضت النســـــبة   إلی ٤٥ ٪ في المجتمع المضیف. 
الـرضـا عـن الـحكومـة الـعراقـية أقـل بـشكل مـلحوظ: أقـل مـن 20٪ مـن الـسكان 
الــنازحــني وأقــل مــن 10٪ مــن املــجتمع املــضيف راضــون عــن الــطريــقة الــتي 
تــعالــج بــها الــحكومــة احــتياجــاتــهم. تــعكس الــبيانــات الــوضــع فــي نــهايــة 
أغســطس 2017 ، عــندمــا كــانــت الــتوتــرات الــسياســية بــني أربــيل وبــغداد 
عـــالـــية ، وتـــم تـــنفيذ الـــتخفيضات فـــي املـــيزانـــية ، وكـــانـــت حـــكومـــة إقـــليم 
كــردســتان تــرتــدي الــعبء الــواقــع عــليها بســبب األزمــة الــعراقــية الــنازحــة - 

وهو عبء كان يتعني عليها تحمله دون دعم الحكومة.

أمــا بــالنســبة لــبقية املؤســسات املــذكــورة، فــإن املــجتمع املــضيف يــشعر 
بـــالـــرضـــا تـــقريـــبا عـــن كـــل مـــنهم: ٪20 - ٪25 مـــن املـــشاركـــني راضـــون عـــن 
الـطريـقة الـتي تـلبی بـها هـذه املؤسـسات احـتياجـاتـهم. ويـعبر الـالجـئون 
عـن مسـتوى أعـلى قـليال مـن الـرضـا (٪28 -٪38) و تـرتـفع هـذه الـنزبـة عـند 
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الــنازحــین أكــثر مــن املــجتمع املــضيف والــالجــئني، فــواحــد مــن كــل ثــالثــة 
یـــقول أنـــه راض عـــن أن هـــذه املؤســـسات تـــلبي احـــتياجـــاتـــهم. انـــه جـــدیـــر 
بـالـذكـر أن الـنازحـني والـالجـئني الـذيـن يـعيشون فـي مـخيمي دهـوك وأربـيل 
یـقولـون أنـهم راضـون عـن أداء املؤسـسات املـذكـورة أكـثر مـن أولـئك الـذيـن 

يعيشون في املدينة.

وفـيما يتعلق بمسـتوى الـثقة بـني املـجتمعات الـثالث، فـإن الـنتائـج عـلى 
هـذا الـنحو. مسـتوى الـثقة تـجاه املـجتمع املـضيف مـرتـفع بـني املجـموعـات 
الــثالث. وتــبلغ ثــقة املــجتمع املــضیف فــي مــجتمعھا الــخاص 63٪، وثــقة 
الـالجـئین تـجاه املـجتمع املـضیف ھـي 54٪ وثـقة الـنازحـین تـجاه املـجتمع 
املـضیف ھـي 68٪. وهـذا يـعكس تـقديـر وتـأيـيد الـالجـئني والـنازحـین تـجاه 
املـــجتمع املـــضيف. ومـــع ذلـــك، فـــإن املـــجتمع املـــضيف لـــديـــه ثـــقة أقـــل فـــي 
الـالجـئني والـنازحـین. ٪10 فـقط مـن املـجتمع املـضیف یـثقون بـالـالجـئین و 
12٪ یــثقون بــالــنازحــین. ومــن الــواضــح أن ثــقة الــالجــئني فــي حــد ذاتــها 
مــــرتــــفعة (٪59)، لــــكن ثــــقتهم فــــي الــــنازحــــني هــــي 24٪ فــــقط. وعــــلى نــــحو 
مـماثـل، فـإن ثـقة الـنازحـني داخـليا فـي الـالجـئني هـي أيـضا 24 فـي املـائـة، 
أي انـــعدام الـــثقة بـــني الـــنازحـــین والـــالجـــئني قـــد يؤدي إلـــى نـــشوب نـــزاع 

ممكن بني املجموعتني.

نتائج االستبیان:

الشرعية والحقوق املدنية

مـن أجـل الـحصول عـلى فـهم أفـضل فـيما يتعلق بـالـقضايـا والتحـديـات 
الـرئـيسية الـتي واجـهها املـشاركـون، سـئل السؤال الـتالـي: "فـي حـال كـان 
لـديـك أي مـشاكـل تتعلق بـاملـسائـل الـتالـية، مـن الـذي سـوف تـطلب املـساعـدة 
/ الــــعون مــــنه مــــن أجــــل حــــلها؟" تــــم ذكــــر الــــقضايــــا املــــتعلقة بــــالــــحقوق 
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االقــتصاديــة واملــدنــية والــفرديــة، مــثل فــتح مؤســسة خــاصــة، والــزواج أو 
الــطالق، وقــضايــا املــلكية، والــحصول عــلى وثــائق قــانــونــية مــثل شــهادات 

امليالد أو الوفاة، وإيجاد وظيفة، وانتهاك الحقوق املدنية.

هـذا الـقسم مـن االسـتبیان مـهم لـعدة أسـباب. فـهو يـشير أوال إلـى مـدى 
تطبيق الــحقوق املــدنــية وحــقوق اإلنــسان. فــمن نــاحــية، مــن أجــل تطبيق 
حـقوق اإلنـسان بـشكل فـعال، يـجب أن تـبلغ الـدولـة هـذه الـحقوق بـفعالـية، 
ومــــن نــــاحــــية أخــــرى، يــــجب عــــلى األفــــراد أن يــــكونــــوا عــــلى عــــلم وفــــهم 
اخـــتياراتـــهم الـــقانـــونـــية فـــي ســـياق مـــعني. عـــندمـــا يـــواجـــه الـــفرد مـــشاكـــل 
أصـعب مـن املـشاكـل املـعتادة ، يحـدث ذلـك ألن حـقوقـه إمـا ال يـتم تـوصـيلها 
بـشكل صـحيح، أو غـير مـفهومـة بـشكل صـحيح، أو فـي كـثير مـن األحـيان، 
حـــيث يحـــدث الـــتفكير "الـــفاســـد" ، ربـــما عـــلى كـــال الـــجانـــبني. وحـــينما ال 
يـتداخـل فـهم الـحقوق تـمامـا بـین الـنظراء، تحـدث مـمارسـات غـير قـانـونـية 
وتــميل جــهات خــارج نــطاق الــقانــون إلــى الــتوســط فــي تطبيق و مــمارســة 

الحقوق بشكل فعال.

مــمارســة واســتخدام الــقضايــا املــذكــورة أعــاله يــمكن أن تخــلق فــوضــى 
فــي الــكثير مــن الــسياقــات وتظهــر أيــضا اداء الــفرد داخــل الــنظام. ثــانــيا، 
تـشير اإلجـابـات عـلى هـذه األسـئلة إلـى أي مـدى يـعتمد الـفرد عـلى جـهات 
فـــاعـــلة خـــارجـــة عـــن نـــطاق الـــقانـــون وإلـــى أي مـــدى تـــفضل الحـــلول غـــير 
الـقانـونـية لـلمشاكـل أو تـفرضـها، بـالـنظر إلـى الـخيارات املحـدودة املـتاحـة 

للمستجيبني.

وقــــد أعــــطيت الــــخيارات الــــتالــــية لــــلجهات الــــفاعــــلة الــــقانــــونــــية وغــــير 
الـقانـونـية للمسـتجيبني لـديـنا لتحـديـد أي مـنهم سـيختارون مـن أجـل حـل 
قــضايــاهــم: املؤســسات اإلداريــة فــي املــنطقة و / أو املــقاطــعة، واملــوظــفني 
الـــــقانـــــونـــــيني و / أو الشـــــرطـــــة، وإدارة املـــــخيم (الـــــالجـــــئني والـــــنازحـــــني) 
واملـنظمات غـير الـحكومـية والـقادة الـقبليني والـديـنيني وغـیر الـدیـنیین فـي 
مـــــجتمعهم املحـــــلي، واألقـــــارب أو اقـــــربـــــاء قـــــويـــــة أو الـــــغنية، واألســـــرة، 
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واألصدقاء، والجيران أو غيرهم.

وقــد ســئلنا املــجتمع املــضيف والــالجــئین والــنازحــین عــن املــكان الــذي 
ســـيذهـــبون الـــیه لـــلحصول عـــلى املـــساعـــدة فـــي حـــالـــة احـــتياجـــهم إلـــى 
املــساعــدة لحــل املــسائــل املــتعلقة بــفتح مشــروع خــاص. بــالنســبة ألغــلبیة 
املســتجیبین، ربــع مــن املــجتمع املــضيف والــالجــئني، جــنبا إلــى جــنب مــع 
36٪ مــن الــنازحــین، فــتح مشــروع خــاص ليســت قــضية ذات الــصلة، ألنــهم 
لــن یــفكروا أبــدا فــي الــقيام بــذلــك. فــقط حــوالــی 10٪ مــن املــجتمع املــضيف 
والـالجـئني و 6٪ مـن الـنازحـني سـوف يـطلبون املـساعـدة مـن كـيان قـانـونـي. 
وسـيطلب 16 فـي املـائـة مـن الـالجـئني والـنازحـین إدارة املـخيم. وعـند الـشك، 
سـيسألـون األسـرة (حـوالـي 10٪)؛ 5٪ سـيسألـون األصـدقـاء أو الـجيران أو 

غيرهم من أفراد مجتمعهم.

وفــيما يتعلق بــالــزواج أو الــطالق، فــإن 30% مــن الــسكان كــافــة، بــغض 
الــنظر عــن املجــموعــة الــتي يــنتمون إلــيها، ســوف يــطلبون املــساعــدة مــن 
أسـرهـم. وسـتکون املؤسـسات اإلداریـة املحـلیة ھـي الـخیار األول لـربـع فـقط 
مــن املــجتمع املــضیف، لـ15٪ اقــل مــن الــالجــئین والــنازحــین، فــي حــین أن 
15٪ مـن املـجتمع املـضیف و 7٪ مـن الـالجـئین والـنازحـین سـوف یـلجئون 
الــى کــیان قــانــونــی أو الشــرطــة لــلحصول عــلى املــساعــدة. وســيطلب مــن 
قـادة الـقبائـل تـقديـم املـساعـدة فـي قـضايـا الـزواج / الـطالق بـحوالـي 10 فـي 

املائة من النازحین و 5 في املائة من املجتمع املضيف.

قـضايـا املـلكية ليسـت ذات صـلة ألكـثر مـن 35٪ مـن الـنازحـني والـالجـئني. 
ويـلجأ املـجتمع املـضيف فـي الـغالـب إلـى املؤسـسات اإلداريـة والـكيانـات 
الــقانــونــية فــي هــذا الــصدد.الــحصول عــلى وثــائق قــانــونــية مــثل شــهادة 
املـيالد أو الـوفـاة: سـيختار حـوالـي 80٪ مـن الـسكان الـنازحـني و 90٪ مـن 

املجتمع املضيف الكيانات القانونية كحل.

الـحصول عـلى وثـائق قـانـونـية مـثل شـهادة املـيالد أو الـوفـاة: ٪30 مـن 
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املــــجتمع املــــضيف وحــــوالــــي 15٪ مــــن الــــنازحــــین ســــيختارون الــــكيانــــات 
الـــــقانـــــونـــــية كحـــــل. ٪53 مـــــن املـــــجتمع املـــــضيف و 40٪ مـــــن األشـــــخاص 

النازحني سيذهبون إلى مؤسسة إدارية.

مـاذا یـفعل سـکان إقـلیم کـوردسـتان الـعراق عـندمـا یـحتاجـون إلـی عـمل؟ 
سـيطلب حـوالـي 30٪ مـن املـجتمع املـضيف وربـع الـالجـئني والـنازحـین مـن 
األصــــدقــــاء أو الــــجيران أو غــــيرهــــم مــــن أفــــراد مــــجتمعهم الــــحصول عــــلى 
املــساعــدة. وســوف يــطلب 20٪ مــن املــجتمع املــضيف، أو أقــل مــن 10٪ مــن 
الـالجـئني والـنازحـین، وجـود قـريـب أو قـریـب قـوي أو غـني. وسـيطلب واح 

في العشرة من النازحین املساعدة من إدارة املخيم.

عـندمـا يتعلق األمـر بـانـتهاك الـحقوق املـدنـية، فـی حـال كـان ذلـك مـعترفـا 
بــه بهــذا الــشكل، فــإن تــقریــبا 25% مــن كــل املجــموعــات الــسكانــية الــثالث 
یـقولـون إمـا أنـهم ال يـعرفـون، أو أنـها ليسـت قـضية، أو أنـها لـن تحـدث لـهم 
أبـدا. وهـناك نسـبة تـقارب 10٪ مـن شـأنـها أن تـلجأ لـكيانـات غـير قـانـونـية 
مــثل األســرة أو زعــماء الــقبائــل أو املــعارف. وســيطلب أكــثر مــن نــصف مــن 
املــجتمع املــظیف املــساعــدة مــن كــيان قــانــونــي أو مــمثل قــانــونــي - وهــو 
الـــخيار املـــفضل بـــني الـــالجـــئني (٪41) والـــنازحـــني (٪35) أيـــًضا. الـــسكان 
الـالجـئون ال یـریـدون حـقا االجـابـة بـشأن هـذه املـسألـة. وهـي تـشمل أسـاسـا 

النساء واألفراد الذين يعيشون خارج املخيمات.

وفــي الــختام، تــقدم هــذه الــبيانــات ملــحة عــن تــفاعــل أكــثر تــعقيدا بــني 
الـنظم الجـزئـية والـكلية الـتي يـعيش فـيها الـسكان. ويـبدو أن الـعالقـات بـني 
األقـــارب واملـــجتمعات املحـــلية واألقـــران تـــغطي هـــذه الـــفجوة الـــتي تـــفتقر 
فــيها الــكيانــات واملــمثلون الــقانــونــيون أو ال تــتمتع بســلطة مــعترف بــها 
كــافــية. فــي بــدايــة االســتبیان، تــوقــعنا أن يــكون قــادة املــجتمعات الــقبلية 
والـديـنية وغـير الـديـنية مـن الـخيارات املـفضلة لنسـبة كـبيرة مـن املـشاركـني. 
ومــــع ذلــــك، يظهــــر االســــتطالع أن هؤالء الــــقادة رتــــبة أدنــــى كــــلما ظهــــرت 
املـشاكـل املـذكـورة أعـاله. وھـذا ھـو الـحال حـتی فـي األجـزاء الـتقلیدیـة فـي 
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إقــــلیم کــــوردســــتان الــــعراق، مــــثل دهــــوك واملــــناطق املــــجاورة، حــــیث تحــــل 
الکیانات القانونیة والعائلة محل سلطة الزعماء القبليین والدینیین.
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نتائج االستبیان:

اآلفاق املستقبلية والتوقعات

دخـلت أزمـات الـنازحـني  والـالجـئین مـرحـلة مـطولـة فـي إقـليم كـوردسـتان 
الــعراق. وقــد وصــلت الــصعوبــات األولــية بــني املــجتمعات املحــلية وداخــل 
الــــسكان اآلن الــــى مــــرحــــلة مســــتقرة، حــــيث تــــم ضــــمان الــــقضايــــا األمــــنية 
الــرئــيسية لــلسكان. ومــع ذلــك، مــا هــي آفــاق املســتقبل ومــا هــي تــوقــعات 
الــناس؟ لــقد شــمل االســتبیان أســئلة تتعلق بــالحــلول الــدائــمة لــلنازحــني 

والالجئني، إلى جانب خطط األفراد الشخصية للمستقبل.

إن الـــــعودة الـــــطوعـــــية، واالنـــــدمـــــاج املحـــــلي، وإعـــــادة الـــــتوطـــــني هـــــي 
الـخيارات الـرئـيسية عـلى جـدول الحـلول الـدائـمة الـتي تـنظر فـيها الـدول 
والــوكــاالت فــيما يتعلق بــالــسكان الــنازحــني. ومــع ذلــك، كــيف يــنظر الــناس 
املــعنيون إلــى هــذه املــسألــة؟ تــبني نــتائــج هــذا االســتبیان أن الــعودة إلــى 
الـــوطـــن تـــعتبر حـــال دائـــما ل 80 فـــي املـــائـــة مـــن املـــجتمع املـــضيف، ولـــكن 
بـالنسـبة إلـى 45 فـي املـائـة فـقط مـن الـالجـئني. حـوالـی 60٪ مـن الـنازحـني 
يـعتبرون أن إعـادة الـتوطـني شـخصيا هـو الحـل. إن االنـدمـاج املحـلي هـو 
الحــل وفــقا لنســبة 20٪ مــن الــنازحــني، فــي حــني أن أقــلية صــغيرة فــقط مــن 
املـجتمع املـضيف تـدعـم هـذه الـفكرة. وتـعتبر إعـادة الـتوطـني إلـى بـلد ثـالـث 

مثل التكامل املحلي من حيث الحل املفضل للمجموعات الثالث.

عـــندمـــا يتعلق األمـــر بخـــطط املســـتجیبین الـــشخصية ، فـــإن شـــخًصا 
واحـــًدا مـــن بـــني كـــل خـــمسة أشـــخاص يـــفكر فـــي االنـــتقال فـــي املســـتقبل 
الـقريـب. أوروبـا هـي الـخيار األول لـ 10٪ مـن الـالجـئني و5٪ مـن الـنازحـني. 
تــعتبر أملــانــيا وهــولــندا والــنرويــج أفــضل الــخيارات. يجــري الــنظر بــنشاط 
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فـــي الـــعودة الـــطوعـــية إلـــى الـــوطـــن مـــن قـــبل 10٪ مـــن الـــنازحـــني و5٪ مـــن 
الــــالجــــئني عــــلى املــــدى الــــطويــــل ، مــــما يــــعني أن األشــــخاص الــــنازحــــني 

يفضلون العودة بدالً من الهجرة، والعكس على الالجئني.
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استنتاج

إن الســـلوكـــیات والـــديـــنامـــيات الـــعامـــة داخـــل املـــجتمع املـــضيف وبـــني 
الـنازحـني والـالجـئني املـتعايشـني فـي إقـليم كـردسـتان الـعراق هـي جـوهـر 
هـــــذه الـــــدراســـــة. ويـــــمكن مـــــقارنـــــة هـــــذه املـــــنطقة بـــــمكان يـــــبدو فـــــيه هـــــذه 
املجـموعـات الـكبيرة واألفـراد جـزء مـن مـختبر خـيالـي فـی الـتاريـخ، حـيث ال 
يـــمكن التنبؤ بـــالـــرده الـــفعل والـــنتيجة الـــقادمـــة. وعـــلى الـــرغـــم مـــن مـــشقة 
الـــوضـــع، فـــإن الـــعالقـــة بـــني املـــجتمع املـــضيف والـــنازحـــین وااللـــجئني فـــي 
إقــليم كــوردســتان الــعراق يــمكن اعــتبارهــا مــثاال عــلى املــمارســات الــجيدة 
لــلتعايــش. وعــلى الــرغــم مــن أن إدمــاج الــنازحــني داخــل املــجتمع املــضيف 
مــــتدنــــی، هــــناك احــــترام ومــــساعــــدة واضــــحان بــــني الــــنازحــــني واملــــجتمع 
املـضيف ، ولـكن يـبدو أن هـذا أقـل بـني الـالجـئني والـنازحـین. هـذا صـحيح 
فـي الـوقـت الـحاضـر. ومـع ذلـك، إذا كـثرت الـضغوط الـخارجـية والـصعوبـات 

االقتصادية اكثر، هناك مجال كبير لتغيرات مفاجئة.

یـشكل الـنزوح الجـماعـي، الـصعوبـات االقـتصاديـة، واالعـتماد الشـديـد 
عـلى املـساعـدة الـخارجـية، إخـفائـا شـامـال لـلفرد فـي هـذه الـعملية. إن جـلب 
االهـتمام الـسياسـي نـحو مـعتقدات الـفرد الـواحـد هـو خـطوة صـعبة ولـكن 
ضـروريـة يـجب اتـخاذهـا مـن أجـل تـجاوز نـهج یخـلق فـیها األزمـات بـشكل 
مســتمر الیــجاد حــلول لــها، نــحو مســتقبل ال تــوجــد فــيه أزمــات، أو عــلى 

األقل ال تتطلب التضحيات البشرية.

ويــــمكن قــــراءة نــــتائــــج هــــذا االســــتبیان مــــن اوجــــه مــــختلفة ويــــمكن أن 
تــعطى مــعان مــختلفة، وهــذا يــتوقــف عــلى وجــهة نــظر الــقارئ. والــوجــه 
الـــذي نـــقترحـــه هـــنا هـــو أن الـــجهود لـــتعزيـــز الـــتعليم والـــصحة والـــتنمية 
الــذاتــية ليســت كــافــية، ويــنبغي تــعميمها فــي جــميع ســياســات الــجهات 
الـــفاعـــلة الـــدولـــية واإلقـــليمية واملحـــلية. واملـــشاركـــة الـــسياســـية واملـــشاركـــة 
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املـدنـية هـي املـجاالت الـتي تشـتد الـحاجـة إلـيها إذا كـانـت حـقوق اإلنـسان 
والحــريــة ال تــزال تــعتبر األهــداف الــنهائــية لــلديــمقراطــية. إن التحــرك مــن 
الـقاعـدة إلـى األعـلى لـلقيم الـديـمقراطـية أمـر أسـاسـي فـي االنـتقال مـن حـالـة 

الضحية إلى مواطنني فی العالم. 
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امللحق

تم االتصال بـ 2164 فرًدا في هذا االستبیان. تم 

ترجيح البيانات استناًدا إلى متغير السكان، وعدد 

الحاالت التي تم النظر فيها في التحليل النهائي هو 

2022، مع 674 حالة لكل مجموعة سكانية.

أ- خلفية اجتماعية ديموغرافية للمستجيبني

التوزيع حسب الجنس

التوزيع حسب املجموعة السكانية

Frequenc

y

Percent

Female 1092 54.0

Male 929 46.0

Total 2022 100.0

Frequency Percent
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التعلیم 

الدیانة 

Host Community 674 33.4

االناززحيین 674 33.3

االالجئيین 674 33.3

Total 2022 100.0

Frequency Percent

No Education 495 24.5

Elementary 402 19.9

Secondary 375 18.6

Institution - After Secondary 69 3.4

High School 296 14.6

Institution - After High school 104 5.1

University 246 12.2

MA 22 1.1

PhD 10 .5

Total 2019 100.0

Frequency Percent
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مكان الوالدة 

القومیة 

Muslim Sunni 1670 82.6

Muslim Shia 45 2.2

Christian/Assyrian 89 4.4

Yezidi 211 10.5

Atheist 2 .1

No answer 2 .1

Total 2020 100.0

Frequency Percent

Iraq - KRI 684 33.8

Iraq - Non-KRI 633 31.3

Iran 23 1.1

Syria 663 32.8

Turkey 5 .2

Other 12 .6

Total 2022 100.0

Frequency Percent
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Arab 333 16.5

Assyrian/Chaldean 63 3.1

Kurdish 1600 79.2

Turkmen 8 .4

Shabak 14 .7

Other 2 .1

Total 2020 100.0
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ب- تاریخ النزوح

سؤال: هل سبق لك أن أصبحت نازحا/ الجئا؟ 

ج- األسرة واإليرادات

س: ما هو إجمالي دخلك اإلجمالي كل شهر (بالدوالر األمريكي)؟ 

االمجتمع االمضيیف 
(n=671)

االالجئيین 
(n=670)

االناززحيین 
(n=672)

Yes, been IDP 13% 1% 12%

Yes, been Refugee 27% 10% 1%

 No, never been IDP or

Refugee (before this) 60% 89% 87%

100% 100% 100%

N
o
ne
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 ss
th

 en
10
0
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 0
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9
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 0
 -
29
9

30
 0
 -
39
9

40
 0
 -
49
9

50
 0
 -
59
9

60
 0
 -
69
9

70
 0
 -
79
9

80
 0
 -
89
9

90
 0
 -
99
9

10
 00
 -
20
00

15
 00
 -
19
99

≤
=
20
00

D
o
n’
 t
K
n
o
w

N/
A

Tot
al

االمجتمع 
االمضيیف
(n=67

4)

30 4 5 6 10 10 9 5 3 4 2 1 1 1 4 4 100%
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س: ما هو الدخل الشهري اإلجمالي لعائلتك (بالدوالر األمريكي)؟

االناززحيین 
(n=67

4)

53 5 6 10 8 4 3 1 2 1 0 0 0 0 3 2 100%

االالجئيین 
(n=67

4)

50 5 6 11 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 5 4 100%

N
o
ne
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0
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 0
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9
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29
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9
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9
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9
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9
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9
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 0
 -
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9
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 00
 -
20
00
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m
or
e

D
o
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K
n
o
w

N/
A

Tot
al

االمجتمع 
(nاالمضيیف

=674)
2 2 3 5 6 8 7 9 9 9 13 8 4 10 5 2 100%

االناززحيین 
(n=674) 16 7 10 12 11 8 5 4 2 3 2 0 1 14 4 16 100%

االالجئيین 
(n=674) 14 8 14 12 11 9 4 4 1 1 1 0 1 15 4 14 100%
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س: كم عدد األشخاص الذين يعملون أو لديهم دخل في عائلتك؟

 !
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هل تلقيت أمواالً من الخارج خالل الـ 3 أشهر املاضية؟ 

االمجتمع 
االمضيیف االناززحيین

االالجئيی
ن

No 88 93 93

Yes

Political Party 0 0 0

Relatives 8 3 4

 International
 Organizations
based abroad

0 0 1

State 0 1 0

Other 0 0 0

Don´t Know 2 2 1

Refuse to answer 1 1 1

Total 100% 100% 100
%
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د- معرفة القضايا الحالية

س: ما هو مصدر األخبار املفضل لديك؟ 

 !

س: عل تستخدم االنترنیت؟

 !
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س: كیف تستخدم اإلنترنت في الغالب؟

 !

س: كم مرة تحقق من مصدر األخبار املفضل لديك؟ 

 !
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س: إلى أي مدى تعتقد أن األخبار موثوق بها / تقول الحقيقة؟ 

 !
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س: بشكل عام ، أنا مهتم بالبحث عن معلومات حول القضايا املحلية 
أو الوطنية. 

 !

س: خــالل الشهــريــن املــاضــيني، كــم مــرة قــرأت أو اســتمعت إلــى أخــبار عــن 
الـــتعايـــش بـــني املـــجتمع املـــضیف والـــالجـــئین / الـــنازحـــین فـــي اقـــلیم 

كردستان العراق 

 !
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س: فـــي الشهـــريـــن املـــاضـــيني، كـــم مـــرة نـــاقشـــت الـــتعايـــش بـــني املـــجتمع 
املضیف والالجئین/ النازحین في إقليم كوردستان العراق؟ 

 !

سؤال: مع من كنت قد ناقشت املوضوع في الشهرين املاضيني؟

 !
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هـ/ املــــــشاركــــــة فــــــي األوضــــــاع الــــــسياســــــية واإلمــــــكانــــــيات 
للمشاركة في اتخاذ القرار

س: هــــل لــــديــــك أي وســــائــــل أو طــــرق لــــلتأثــــير عــــلى عــــملية صــــنع الــــقرار 
السياسي بشكل عام؟ 

 !
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س: هـــل تـــشعر أنـــك شـــخصياً لـــديـــك رأي فـــي الحـــلول املـــحتملة ألزمـــات 
النازحني / الالجئني؟ 

 !

س: هـل أنـت عـضو فـي حـزب سـياسـي؟ س: إذا كـانـت اإلجـابـة بـنعم - مـدی 

مشاركتك في نشاط الحزب

 !

س: مــن الــذي تــعتبره (مــا عــدا األحــزاب الــسياســية) الــذي تــعتبره مــمثالً 
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ملصالحك، يسمح لك بإسماع صوتك؟

 !

س: هل تشارك في االحتجاجات في الشوارع أو غيرها من أشكال 

املظاهر العامة للتعبير عن مظاملك أو دعم قضية ما؟ 

 !

و. االتصال والعالقة مع املجموعات واملجتمعات األخرى

س: في األسبوع املاضي ، كم عدد املرات التي كنت على اتصال بها: 

 % of responses for the answer:
Been in contact Several times a day

االمجتمع االمضيیف 
(n=674)

االالجئيین 
(n=674)

االناززحيین 
(n=674)

عضاء االمجتمع االمضيیف االذيین يیعيیش في 
كرددستانن

81%
31% 31%

االالجئيین االذيین يیعيیش في كرددستانن 12% 57% 17%

االناززحيین االذيین يیعيیش في كرددستانن 11% 14% 54%
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س: كـم سـتكون املجـموعـات الـتالـية مـن املـساعـدة والـدعـم إذا كـنت مـريـًضا 

أو متحرًكا أو لديك مشكلة أخرى؟

س: بــصفة عــامــة، مــا هــو مــدى ســعادتــك بــالــطريــقة الــتي تــعامــل بــها مــن قــبل 

املجتمع املضيف/ الالجئین/ النازحین؟ 

 !

و- العالقات داخل املجتمعات

س: بــشكل عــام ، مــصادر الــصراع فــي مجــموعــتك (مــع الــنازحــین / الــالجــئین) 

االمجتمع االمضيیف 
(n=674)

 Refugee
(n=674)

االناززحيین 
(n=674)

عائلتك
A great deal 87% 76% 84%

Not at all 1% 5% 2%

االمجتمع االمضيیف
A great deal 36% 27% 30%

Not at all 13% 34% 19%

االالجئيین
A great deal 1% 21% 5%

Not at all 70% 29% 52%

االناززحيین
A great deal 1% 4% 24%

Not at all 68% 58% 23%
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هي:

 !

س: بشكل عام ، يمثل مقدار ما يلي مشكلة لك شخصياً:

 !
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ی- الرضا عن جودة الخدمات

س: بشكل عام ، ما مدى سعادتك مع الجودة والوصول إلى الخدمات التالية؟

 !
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ر-  الثقة في املؤسسات

س: إلـــــى أي مـــــدى تثق فـــــي أن املؤســـــسات الـــــتالـــــية تـــــعمل مـــــن أجـــــل تحقيق 

مصالحك الفضلى؟ 

س: بشكل عام ، كم تثق بالزمالء من… 

س: بـشكل عـام ، مـا مـدى سـعادتـك بـالـطريـقة الـتي تـتعامـل بـها املؤسـسات الـتالـية 

مع احتياجات مجموعتك؟

االمجتمع االمضيیف 
(n=673)

االالجئيین 
(n=675)

االناززحيین 
(n=674)

Iraqi institutions 9% 16% 13%

Kurdistan regional institutions 41% 67% 59%

 International institutions (UN
agencies and INGOs) 24% 32% 33%

Local media 23% 31% 29%

Iraqi media 9% 11% 15%

International media 20% 17% 19%

Religious institutions 26% 30% 37%

Civil society organisations 20% 27% 30%

االمجتمع االمضيیف 
(n=673) (n=675) االالجئيین

االناززحيین  
 (n=674)

host community? 63% 54% 68%

refugee population? 10% 59% 24%

IDP population? 12% 24% 63%
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 !

ك- الحقوق املدنية والحقوق املدنية

س: فــــي حــــال كــــان لــــديــــك أي مــــشاكــــل تتعلق بــــاملــــشاكــــل الــــتالــــية ، مــــن تــــطلب 

املساعدة / املساعدة لحل املشكلة؟ فتح مشروع تجاري خاص / خاص.
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 !
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س: فــــي حــــال كــــان لــــديــــك أي مــــشاكــــل تتعلق بــــاملــــشاكــــل الــــتالــــية ، مــــن تــــطلب 

املساعدة / املساعدة لحل املشكلة؟ الزواج أو املطلق 
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 !
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س: في حالة وجود أي مشاكل تتعلق باملشكالت التالية ، من تطلب املساعدة / 

املساعدة لحل املشكلة؟ مشكالت متعلقة بامللكية (على سبيل املثال ، اشترت 

- !  -60



……………………………….……………….…… Open Think Tank

 ! سيارة) 

س: في حال كان لديك أي مشاكل تتعلق باملشاكل التالية ، من تطلب 

املساعدة / املساعدة لحل املشكلة؟ الحصول على مستندات قانونية (مثل 
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شهادات الوفاة والوالدة)

 !
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س: في حال كان لديك أي مشاكل تتعلق باملشكالت التالية ، من تطلب 

املساعدة / املساعدة لحل املشكلة؟ 
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 !

س: في حال كان لديك أي مشاكل تتعلق باملشاكل التالية ، من تطلب 
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املساعدة / املساعدة لحل املشكلة؟ انتهاك حقوقك املدنية أو التمييز

!
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ف- املستقبل اآلمال والتوقعات

س: برأيك ، ما هو أفضل حل دائم للنازحین والالجئین؟ 

 !

س: هل تنوي االنتقال في أي وقت قريب؟ 

 !

Host 
Community 

(n=674)
Refugees  
  (n=674)

IDPs  
(n=674)

Repatriation/return to the original place 80% 45% 57%
Integration in the local community 7% 23% 20%
Resettlement in a third country 7% 24% 18%
Other ... specify 0% 1% 0%
Don't know 6% 6% 4%
Refuse to answer 1% 1% 0%
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س: هل تنوي االنتقال في أي وقت قريب؟ إذا نعم ، إلى أين؟ 

 !

Host 
Community 

 (n=556)
Refugees 
(n=516)

IDPs 
(n=517)

        No 82% 76% 77%
Europe 8% 10% 5%

US 2% 3% 2%
Australia 1% 0% 1%

Another part of MENA 0% 0% 0%

Another part of Kurdistan 4% 2% 3%
Another part of Iraq 1% 0% 0%

Return home 0% 5% 10%
Other 2% 2% 1%

Don’t know 0% 1% 0%

Q: Do you intend to relocate any time soon? If yes,  to where?

Yes
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