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IOM Iraq
العراق

املقدمة
بعد  االوربية  السواحل  اىل  مهاجر  مليون  من  أكرث   2015 عام  وصَل 
ثالث  العراقيون  املهاجرون  وكان  باملخاطر  ومحفوفة  معقدة  رحالت 
أكرب مجموعة مهاجرين مبا يقرب 85,000 مهاجر يصل اىل اليونان عن 

طريق البحر يف النصف الثاين من عام 2015.

وكجزء من االستجابة الكبرية للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق لهذه 
االزمة التي ال سابق لها أجرت املنظمة بحثاً لدراسة إتجاهات و أسباب 
التنمية  هجرة العراقيني اىل أوروبا و قام بتمويل هذه الدراسة وزارة 

الدولية يف اململكة املتحدة.

تنفيذه بني ترشين  الدراسة بحث كمي تم  املرحلة االوىل من  تتكون 
العراق  من  الهجرة  “تدفقات  تقرير  ونرُِش   2015 االول  وكانون  الثاين 
التي تم جمعها تجارب  البيانات  اىل أوروبا” يف شباط 2016 وتتحرى 
العراقيني فيام يتعلق برحلتهم وتنظيمها و املعلومات التي تم جمعها 
وإتخاذ القرار والتوقعات والظروف املعيشية يف بلدان املقصد والنوايا 
املستقبلية. وسلط البحث الضوء عىل الجوانب التي تحتاج املزيد من 
التحليل وال سيام فيام يتعلق بعملية إتخاذ القرارات . تم إطالق املرحلة 
الثانية من البحث إلجل متابعة هذا التحليل بصورة اكرث ودراسة بعض 

املواضيع بصورة متعمقة مثل أسباب الهجرة وعوامل الدفع والجذب التي تؤثر عىل هذه العملية.

لقد تم عرض نتائج املرحلة الثانية من البحث يف التقرير ”تدفقات الهجرة من العراق اىل أوروبا: أالسباب الكامنة وراء الهجرة”. وأشتملت 
الدراسة عىل بحث نوعي نُفَذ من خالل نقاشات مجاميع الرتكيز للعائدين من أوروبا الذين رغبوا يف مشاركة تجاربهم.

تم تحديد 86 مشارك من خالل قوائم املنظمة الدولية للهجرة لربامج املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة االدماج. وحيث إن هذا يسمح 
بعدد محدد من املرشحني اال انه أتاح فرصة للنقاش وتحري الجوانب الرئيسية لعملية الهجرة مع االفراد الذين خاضوا التجربةبدايًة.

إن أحد أهم النتائج الرئيسية يف التقرير هو تركيبة العوامل التي جذبت او دفعت العراقيني اىل مغادرة بلدهم إضافة اىل املخاوف االمنية التي 
لها عالقة بعوامل متعددة. وتعترب االزمة الحالية فقط احداها واالنقسام بني طالبي اللجوء والهجرة االقتصادية ال يظهر الفتاً للنظر واملوقع 

االصيل  ال يبدو كعامل ممكن التنبؤ به لسبب الهجرة.

ومن خالل هذه الدراسة االستطالعية تشاطر املنظمة الدولية للهجرة الرؤى من منظور البلد املوفد وتسعى اىل توفري مدخالت اضافية داخل 
البلد وإستجابة مستندة عىل االدلة وإجراء مزيد من البحث يف هذه املوضوع املتعدد املراحل.

وأخرياً ، يشري البحث اىل إن تعميق فهم ديناميات العوامل الدافعة  التي هي وراء اتخاذ قرار مغادرة الشخص لبلده أمر رضورري ملخاطبة 
إحتياجات املهاجرين يف البلد املوفد وكذلك بلدان املرور وبلدان املقصد.

توماس لوثر فايس
مدير البعثة - المنظمة الدولية للهجرة في العراق

تموز 2016

إن اآلراء الواردة يف هذا التقرير تخص املؤلفني وال تعكس بالرضورة آراء املنظمة الدولية للهجرة. التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد 

خالل التقرير ال تعني التعبري عن أي رأي مهام كان من جانب املنظمة الدولية للهجرة فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد، إقليم أو مدينة 

أو منطقة أو من سلطاتها، أو بشأن حدودها أو تخومها.

وتلتزم املنظمة الدولية للهجرة مببدأ أن الهجرة اإلنسانية واملنظمة تفيد املهاجر واملجتمع.  وكمنظمة رائدة مابني الحكومات، تعمل املنظمة 

الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع الدويل: للمساعدة يف مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة والفهم املسبق ملسائل الهجرة وتشجيع 

التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة؛ وإعالء كرامة االنسان ورفاهية املهاجرين.
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عوامل الدفع:  أسباب مغادرة العراق

يف حني أن العديد من األسباب لرتك العراق ليست جديدة،  فقد أصبحت العوامل 

الكامنة وراء الهجرة الجامعية األخرية أكرث حدة، وال سيام تدهور الوضع األمني 

واألزمة االقتصادية. وأن قضايا مثل عدم االستقرار السيايس والفساد وانعدام األمن 

الحايل  السياق  بأن  املشاركني  معظم  شعور  وبرغم  العراق.  يف  بجديدة  ليست 

سيىء غري أن لديهم بصيص من األمل يف املستقبل ويؤمنون بأن الوضع سيتحسن.  

وتشمل النقاط الرئيسية التي برزت عن املناقشات ما ييل:

ليــس باالمــكان االشــارة اىل ســبب واحــد للهجــرة:  فهنــاك أســباب ِعــَدة، 	 

وهــي أســباب متداخلــة اىل حــد كبــري.  لذلــك فــإن االرتبــاط املبــارش بــني 

منشــأ املهاجريــن وســبب هجرتهــم ال ميكــن تحديــده بشــكل واضــح.

بناًء عىل نتائج مناقشات مجموعة الرتكيز، فإن األسباب الرئيسية للهجرة 	 

هي: 

األمن )العام  والشخيص( ►

عدم املساواة  والعدالة االجتامعية،  و  ►

عدم االستقرار السيايس واالقتصادي ►

لوحــظ عــرب املناطــق الجغرافيــة التــي أجريــت فيهــا مناقشــات مجموعــة 	 

ــوى،  ــث املحت ــن حي ــون متجانســة م ــل اىل أن تك ــردود متي ــز أن ال الرتكي

ولكــن التفــاوت يف األهميــة واألولويــات تعــزى لهــذه األســباب، إعتــامداً 

ــن  ــَد أن األم ــال، أُفي ــع األصــيل للمشــاركني. فعــىل ســبيل املث عــىل املوق

الشــخيص  لــه تأثــري أكــرب يف بغــداد مــام هــو عليــه يف اقليــم كردســتان 

ــع  ــة املواق ــادي  يف كاف ــتقرار االقتص ــدم االس ــر ع ــم ذك ــراق.  أو  ت الع

ــة يف بغــداد . ــاً بالنســبة للمخــاوف األمني ــرب ثانوي ــه يعت ولكن

لوحــظ أيضــاً ان العوامــل األمنيــة واالقتصاديــة الميكــن أن تعتــرب متنافيــة، 	 

ــا املرتابطــة التــي تشــجع  إذ أن كليهــام معــروض بشــكل دوري يف القضاي

املشــاركني عــىل إتخــاذ قــرار الهجــرة بشــكل مســتقل ومبعــزل عــن 

تشــكيلة الفريــق. وميكــن مالحظــة انعــدام األمــل الشــامل يف تغيــري 

ــل.  ــدى الطوي ــري أو امل ــدى القص ــىل امل ــواء ع ــة، س ــية الحالي ــروف املعيش الظ

عوامل الجذب:  ملاذا أوروبا، وملاذا اآلن ؟ 

أبرزت املناقشات األسباب الكامنة وراء اختيار أوروبا كبلد املقصد هي أسباب 

أوروباً  تجعل  التي  واألسباب  الدفع  لعوامل  بالنسبة  الحال  هو  وكام  متشعبة. 

جذابة للمهاجرين ليست جديدة متاماً. فإن أداء انظمة األمن واملساواة والعدالة 

االجتامعية والرعاية االجتامعية ليست السامت األوروبية الحديثة ولكن ما جعل 

كان  عام 2015  آب  أي يف شهر  العراق،  مغادرة  أوروبا وجهة جذابة يف وقت 

مزيج من الحاجة والفرصة: نُضَج قرار الهجرة عندما تدهورت االوضاع يف العراق 

وتضاءلت البدائل وأصبحت الرحلة ُملِحة أكرث. 

ــؤرشاً ألي 	  ــذب م ــل الج ــدو عوام ــث، ال تب ــذا البح ــج ه ــىل نتائ ــاًء ع بن

ــا  ــت فيه ــي أجري ــق باملواقــع املتعــددة الت ــالف مهــم فيــام يتعل اخت

مناقشــات مجموعــة الرتكيــز.

وأفادت التقارير أن اختيار أوروبا كان ألسباب متعددة:	 

عدم وجود خيار آخر ملقومات البقاء يف املنطقة. ►

بالنسبة    ► ذلك  ويعني  للمهاجرين،  مفتوحاً  يعترب  أوروبا  اىل  الطريق 
للمهاجرين مخاطر أقل وتكاليف أقل.

وفيام يتعلق بنظام اإلستقبال، كان يُنظر اىل الدول األوروبية انها تنفذ  ►
سياسات الرتحيب بالهجرة.

الحياة يف بلد املقصد وأسباب العودة 

القسم األخري من التقرير يُحلل أسباب ملاذا قرر املشاركون ترك أوروبا والعودة اىل 

العراق.  ركزّت املناقشات عىل مستوى رضاهم عن حياتهم يف أوروبا فيام يتعلق 

بسياسات الهجرة يف كل بلد ونظام االستقبال و أيضاً  ُسِئَل املشاركني عن كيفية 

جمع املعلومات التي جعلتهم يبنون توقعات محددة ومدى صلة ذلك بقرارهم 

الخاص بالعودة.

أفاد معظم املهاجرين أن الحياة يف أوروبا مل تكن مثالية بطريقة أو 	 

باخرى وأن الواقع كان أكرث صعوبة مام كان متوقعاً.

ذكــرت املصــادر الرئيســية أن خيبــة األمــل واإلحبــاط تتمثــل يف طــول فرتة 	 

ــا  ــؤ ، تليه ــامس اللج ــات الت ــؤ  بطلب ــىل التنب ــدرة ع ــدم الق ــار وع االنتظ

االوضــاع املعيشــية ) التــي تعتمــد اىل حــد كبــري عــىل نظــام االســتقبال 

ــد الوجهــة املقصــودة املحــدد(. املعتمــد يف بل

ذكــر كافــة املشــاركني، وبــدون إســتثناء بانهــم جمعــوا املعلومــات حــراً 	 

عــن طريــق الــكالم الشــفوي.  ومل يذكــر أي مشــارك انــه قــد إعتمــد عــىل 

مصــادر رســمية أو قنــوات االتصــال.

باإلمكان تحديد ثالثة أسباب رئيسية للعودة:	 

أفــاد غالبيــة املشــاركني قــد عــادوا النهــم كانــوا منهكــني مــن امتــداد  ►
فــرتة االنتظــار للنظــر يف طلبــات لجوئهــم وانهــم مل يكونــوا واثقــني مــن 
النتيجــة النهائيــة. وأفــاد كثــريون أنهــم ال يســتطيعون العيــش ألشــهر 
ــهم  ــة انفس ــل إلعال ــدون دخ ــن، وب ــدم التيق ــن ع ــة م ــرية وحال يف ح

وارسهــم يف املنــزل. 

عــاد عــدد كبــري منهــم ألنهــم أصيبــوا بخيبــة أمــل كبــرية مــن مجمــل  ►
تجربتهــم يف أوروبــا.

وأخــرياً، أفــاد عــدد محــدود مــن األشــخاص بــأن لديهــم خــربة ايجابيــة  ►
ــم إضطــروا اىل العــودة بســبب االحــداث املأســاوية  ــا ولكنه يف أوروب
ــوا  ــوا بق ــت وجودهــم يف العــراق، واإل لكان ــي تطلب أو االســتثنائية الت

ــا. يف أوروب

1 .http://migration.iom.int/europe :املعلومات املفصلة متوفرة عىل موقع املنظمة الدولية للهجرة  الخاص بأزمة الهجرة عىل

2 . http://iomiraq.net/reports/migration-flows-iraq-europe  :ميكن االطالع عىل تقرير املرحلة األوىل عىل العنوان التايل

َشهَد عام 2015 تفاقم كبري يف تدفقات الهجرة نحو أوروبا. فقد وصل أكرث 
السواحل األوروبية بواسطة طرق مختلفة، وخاصة  من مليون مهاجر اىل 
طريق البحر األبيض املتوسط الرشقي  عن طريق بحر إيجة من تركيا اىل 
اليونان، ووسط طريق البحر األبيض املتوسط من ليبيا اىل ايطاليا. من بني 
االنساين يف  الوضع  تدهور  التصاعد هو  تُسهم يف مثل هذا  التي  العوامل 
منطقة القرن األفريقي وبروز أالزمات السورية والعراقية. وميثل املهاجرون 
العراقيون حوايل %10 من مجمل السكان املهاجرين واالنتقال اىل أوروبا 

بشكل رئييس عرب الطريق الرشقي للبحر األبيض املتوسط1.

الثانية من دراسة بحثية أجرتها   املرحلة  نتائج  النوعية  الدراسة  تقدم هذ 
العراق ضمن  الدولية للهجرة يف  العائدة للمنظمة  النزوح  مصفوفة  تتبع 
املتحدة  اململكة  يف  الدولية  التنمية  وزارة  قبل  من  املمول  املرشوع  إطار 
لفهم تدفقات الهجرة املعقدة من العراق اىل أوروبا من خالل تتبع التََنُقل 
وحمالت التوعية املنفذة من شهر ترشين أول عام 2015 وحتى شهر آيار 
عام 2016. وتهدف هذه املبادرة اىل استكشاف تجارب املهاجرين العراقيني 
من أجل تسليط الضوء عىل دوافعهم وعملية اتخاذ القرار والرحلة والنوايا  

املستقبلية.

شهر  أُجريت يف  كمية  بحوث  الدراسة عىل  من  األوىل  املرحلة  وإشتملت 
كانون الثاين عام 2015. تم توجيه اسبيان ُمنظّم للعراقيني الذين يعيشون 
يف أوروبا والذين غادروا العراق خالل عام 2015.  وقد تم اعتامد هذا النهج 
املحدودة  الفرتة  يف  املشاركني  من  كبري  عدد  اىل  الوصول  أجل  من  الكّمي 
والتي سمحت للمنظمة الدولية للهجرة مقابلة ما يقرب من 500 شخص يف 
ثالثة اسابيع تقريباً.  وتهدف هذا الدراسة األولية اىل دراسة مجموعة من 
املواضيع وذلك لفهم أفضل لعملية الهجرة الشاملة اىل أوروبا،  اىل جانب 
الدوافع الرئيسية الكامنة وراء قرار مغادرة العراق والتي تتطلب املزيد من 

التحقيق من خالل األساليب البحثية األخرى.

السكانية  الرتكيبة  ذلك  يف  مبا  املهاجرين،  من  املعلومات  اإلستبيان  َجَمَع 
وتنظيم  إعداد  يف  نظرت  ثم  ومن  والتعليم.  والعمل  العائلية  والخلفية 
و  والتوقعات  املقصد  بلد  واختيار  والتخطيط  القرار  إتخاذ  مثل  الرحلة،  

جمع املعلومات. وبحثت أيضاً يف الرحلة نفسها عن طريق االستفسار عن 
عن  املقصد  بلد  عن  األستبيان  سأَل  وأخرياً  واملسارات.  والطرق  التكاليف 

طريق جمع املعلومات عن الظروف الحالية والنوايا املستقبلية.

املزيد  تتطلب  التي  الهامة  املوضوعات  تحديد  تم  النتائج،  هذه  ومن 
يف  ملحوظاً  نقصاً  النتائج  أبرزت  فقد  الخصوص،  وجه  وعىل  البحث.  من 
املعلومات التي ميتلكها املهاجر وتحول الهجرة اىل أوروبا والتي أسفرت عن 
مفاهيم خاطئة ال يستهان بها عن ظروف املعيشة يف بلد املقصد. وتسلط 
هذه النتائج الضوء عىل أهمية عملية اتخاذ القرار، وال سيام فيام يتعلق 

باسباب هجرة املهاجرين واألسباب الكامنة وراء اختيارهم لبلد املقصد.  

ومن أجل مواصلة استكشاف املوضوعات املذكورة اعاله، فقد أُعترُِبَ منهج 
البحث النوعي األسلوب األنسب وخصوصاً يف مناقشات مجموعة الرتكيز.  
وخالل شهري آذار ونيسان من عام 2016 أجرت املنظمة الدولية للهجرة 
سلسلة من مناقشات مجموعة الرتكيز مع املهاجرين العراقيني الذين غادروا 
العراق يف عام 2015  وكانوا قد عادوا يف وقت الحق. ويتم عرض تفاصيل 

عن املنهجية واختيار العينة لهذه املرحلة من الدراسة يف القسم التايل.

تقدم  التي  الرئيسية  للنتائج  أجزاء، مع موجز  اىل خمسة  التقرير  ويُقسم 
ملحة عامة عن املعامل الرئيسية لكل قسم من األقسام املوضوعية األساسية 
للتقرير. القسم1 يعرض املنهجية والعينة؛ أنه يعرض بايجاز الفوائد والقيود 
املرتبطة بهيكل البحث. كام يتطرق اىل املسائل البحثية املحددة املستخدمة 
القسم  واضح.  مرجعي  عمل  بإطار  القارىء  لتزويد  املشاركني  عن  وملحة 
2 يُحلل تفاصيل مناقشات مجموعة الرتكيز، وعىل وجه الخصوص عوامل 
الدفع عىل الهجرة.  والقسم 3 يناقش أسباب ملاذا إختار املهاجرين الذهاب 
اىل أوروبا وملاذا يف هذا الوقت بالذات.  القسم 4 يصف األوضاع املعيشية 
وراء  الكامنة  واألسباب  أوروبا  تواجدهم يف  أثناء  العراقيني يف  للمهاجرين 
قرارهم بالعودة اىل وطنهم. وأخرياً  القسم 5 يعرض باختصار سلسلة من 

املالحظات الختامية.

تدفقات الهجرة من العراق اىل أوروبا 

األسباب الكامنة وراء الهجرة
 متوز 2016
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يف كثري من األحيان، تنطوي  الدراسات حول الهجرة أيضاً عىل املهاجرين املحتملني. وخالل مرحلة إعداد املرشوع تم مبدئياً أخذ هذا الخيار  بنظر األعتبار  ولكن تم استبعاده يف نهاية املطاف. . 3
وفيام يتعلق بالعراق  فإن املهاجرين املحتملني ميثلون فئة غامضةأولئك الذين تكون حدودهم او تعريفاتهم غري واضحة للغاية وغري دقيقة للسامح بتحديد العينة والحصول عىل رؤى هادفة.  
ففي السياق العراقي مل تكن هناك تعريفات  ومؤرشات او معلومات متاحة يف الوقت الذيتم تنفيذ هذا املرشوع البحثي لتحديد املهاجرين املحتملني كفئة ميكن تحديدها او الوصول اليها 
لألغراض  البحث.   واألهم  من ذلك ، حتى لو كان املهاجرين املحتملني يف الواقع فئة ميكن تحديدها، فإنها التزال مل تخترب الهجرة خالل عام 2015 والتي هي محور هذا البحث، وبالتايل فإن 

أي رؤى قد يقدمونها ممكن ان تكون افرتاضية ألن نواياهم مل تتحقق.
تهدف برامج املساعدة يف العودة الطوعية )AVR(  واملساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج )AVRR( اىل مساعدة املهاجرين الراغبني يف العودة اىل بلدانهم األصلية ولكنهم يفتقرون . 4

AVRR : )http://www.iom.int/assisted-voluntary-اىل الوسائل  التي متكنهم من فعل ذلك. وميكن االطالع عىل معلومات أكرث عىل موقع املنظمـة الدوليـة للهجرة الخاص بربنامج الــــــ
http://www.iom.int/sites/( املوقع:  للهجرة AVRR خالل عام 2015 متوفر وميكن تحمليه عىل  الدولية  املنظمة  برنامج  أنشطة  الكامل حول  التقرير   .)return-and-reintegration

)default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_2015_key_Highlights.pdf

1.1 طريقة البحث وأخذ العينات 

إعتُِمّد نهج نوعي ملواصلة استكشاف املوضوعات املختارة التي تم تحديدها يف 
املرحلة االوىل من هذه الدراسة:  أسباب الهجرة  وأسباب اختيار بلد املقصد املعني 
وخصائص عملية اتخاذ القرار وعملية جمع املعلومات إلعداد الرحلة.  وقد تم 
اختيار مناقشات مجموعة الرتكيز من بني أساليب أخرى ألنها تسمح للمشاركني 
مناقشة املواضيع مع األخذ بعني االعتبار ردود الفعل وآراء بقية املشاركني وتجاوز 

تجربتهم الشخصية. 

ومن أجل الحصول عىل إجابات عينة من األفراد التي من شأنها أن تساعد عىل 
باملهاجرين  للهجرة  الدولية  املنظمة  إتصلت  اعاله،  املذكورة  العنارص  تحديد 
بــ   ييل  فيام  اليهم  يشار   ( أوروبا  من  مؤخراً  عادوا  قد  كانوا  الذين  العراقيني 
العائدين(.  وقد تم اختيار هذا الخيار كمحاولة لتحديد األفراد الذين يُحتَّمل أن 
يفكروا بالهجرة.  وكان الخيار الغالب بدافع من اعتبار أن العائدين لديهم خربات 
مستقاة من الهجرة اىل أوروبا مُيِكن أن توفر نظرة أكرث موثوقة يف  ديناميات اتخاذ 

القرار وجمع املعلومات3. 

العودة  يف  للمساعدة  برامج  للهجرة  الدولية  املنظمة  تدير  ذلك،  اىل  باإلضافة 
 )AVRR( اإلدماج  وإعادة  الطوعية  العودة  عىل  واملساعدة   )AVR( الطوعية 
برامج  للهجرة  الدولية  املنظمة  لدى  كان   2015 عام  ففي  دولة.   250 حوايل  يف 
للمساعدة يف العودة الطوعية  واملساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج 
يف 97 دولة مضيفة و 156 من بلدان املوطن األصيل. يف حالة العراق، ساعدت 
املنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 8,000 من املواطنني العراقيني الذين عادوا 
طواعية اىل بلدهم من أوروبا مابني شهر كانون الثاين عام 2015 و شهر نيسان عام 
42016. وإعتامداً عىل هذه املعلومات الداخلية، كان بامكان الباحثني الوصول اىل 
مجموعة من املشاركني املحتملني الذين ميكن التوصل اليهم ودعوتهم للمشاركة 

يف الدراسة.

و  آذار  شهري  بني  الرتكيز   مجموعة  مناقشات  من   14 مجموعه  ما  إجراء  تم 
نيسان عام 2016 مشتملة عىل 86 مشاركاً تم دعوتهم عن طريق قوائم املنظمة 
الدولية للهجرة الخاصة بالعائدين الذين متت مساعدتهم من خالل برامج املنظمة 
وإعاة  الطوعية  العودة  عىل  واملساعدة   )AVR( الطوعية  العودة  يف  املساعدة 
اإلدماج)AVRR(.  وتجدر اإلشارة اىل أنه يف حالة العائدين الذين متت مساعدتهم 
العائدين  غالبية  فإن   –  )AVR(الطوعية العودة  يف  املساعدة  برنامج  من خالل 
املشاركني يف هذا البحث -  مل يُكن أٌي منهم من املستفيدين من أي من الخدمات 
التي تقدمها املنظمة الدولية للهجرة يف وقت اجراء مناقشات مجموعة الرتكيز. 
وفيام يخص الذين عادوا من خالل برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة 
اإلدماج )VRR(  ، فقد تلقى معظمهم بالفعل الحزم الخاصة بإعادة إندماجهم.

وكان معيار اإلختيار الرئييس للمشاركة يف مناقشات مجموعة الرتكيز اإلطار الزمني 
للهجرة اىل أوروبا. فقط املهاجرون الذين غادروا العراق خالل عام 2015 ) بغض 
أو يف األرش األوىل من عام 2016(  النظر  عن متى عادوا، سواًء يف عام 2015  
مع   مرتاصفة  كانت  العينات  فإن  بذلك،  القيام  ولدى  للمشاركة.  دعوتهم  متت 
تلك العينات املأخوذة يف املرحلة الكمية األوىل من الدراسة، حيث متت مقابلة 

املهاجرين الذين غادروا البالد يف عام 2015 فقط .

وكذلك  املهاجرات  النساء  اصوات  تضمني  للهجرة  الدولية  املنظمة  حاولت 
، غري أن املجموعة  العراق  قبل مغادرة  نارحات داخلياً  كَُن   اللوايت  املهاجرات  
األولية من املشاركني تألفت من عدد قليل جداً من النساء واألفراد النازحني داخلياً 

لذا فإن نسبة املشاركة كانت محدودة حتامً. 

مناقشات مجموعة  األقل من  واحدة عىل  مناقشة  لتنظيم  بذل جهد  تم  وأيضاً 
الرتكيز  ملجموعة تتألف من  رجال فوق  سن الــ 35 سنة  )الذين من املتوقع أنهم 
التي قد تختلف  متزوجون ولديههم اطفال( للتعرف عىل خربتهم أو  دوافعهم 
عن تلك التي لدى املهاجرين األصغر سناً عادة أقل من 30 سنة من الرجال  الغري  

متزوجون.

إلجراء  املواقع  واختيار  املشاركني  ونسبة  الرتكيز  مجموعة  مناقشات  تنظيم  إن 
مناقشات مجموعة الرتكيز  تحددها القيود التشغيلية. لهذا فقد تأثر أخذ العينات 
واملساعدة   )AVR( الطوعية العودة  املساعدة يف  برامج  تغطية  من جهة مبدى 
عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج )AVRR( ومن جهة أخرى بسبب الوضع 
األمني الراهن يف العراق. وجرت مناقشات مجموعة الرتكيز  حيثام ُوِجَد تركيزاً 
اليها  الوصول  يسهل  التي  املواقع  ويف  للمشاركة  املستعدين  العائدين  من  أعىل 
فقد  القيود  هذه  من  الرغم  وعىل  سواء.  حد  عىل  والباحثني  للعائدين  بالنسبة 
بذلت املنظمة الدولية للهجرة كل جهد للحصول عىل رؤيا واضحة عن كل البلد 

وليس محلياً فقط؟  إن مجموع مناقشات مجموعة الرتكيز موزع كام ييل :

تم عقد ست من مناقشات مجموعة الرتكيز يف بغداد: بحضور 40 فرداً	 
ثالثة من مناقشات مجموعة الرتكيز يف دهوك : بحضور 25 فرداً	 
اثنان من مناقشات مجموعة الرتكيز يف أربيل : بحضور 10 أفراد 	 

ثالثة من مناقشات مجموعة الرتكيز يف سليامنية : بحضور 11 فرداً	 

1.  املنهجية

1.3  أسئلة البحث  1.2  القيود 

العينات. تتألف  القيود، السيام من وجهة نظر   البحثي بعض  النهج  يعرض هذا 
العينة فقط من العائدين الذين عادوا  من خالل برامج املنظمة الدولية للهجرة 
الطوعية وإعادة  العودة  الطوعية)AVR(  واملساعدة عىل  العودة  للمساعدة يف 
االدماج)AVRR(   ولهذا فإن العراقيني العائدين مستخدمني وسائل أخرى مل يتم 

ارشاكهم .

وعىل الرغم من أن  البحث يُركّز  عىل أسباب الهجرة واالسباب الكامنة وراء اختيار 
بلد  معني لوجهة املقصد وعملية جمع املعلومات وعملية اتخاذ القرار ، انتهزت 
املنظمة الدولية للهجرة يف العراق هذه الفرصة للتحقيق يف األسباب التي دفعت 
العراقيني الذين غادروا البالد يف عام 2015  للعودة اىل وطنهم. هذا هو العنر 
الوحيد للتمييز بني تجارب املشاركني من املرحلتني األوىل والثانية من الدراسة، أي 

املهاجرين العراقيني املقييمن يف أوروبا والعراقيني العائدين من أوروبا.

متحور النقاش خالل مناقشات مجموعة الرتكيز حول املواضيع التالية:

أسباب الهجرة.. 1

أسباب إختيار أوروبا )و/ أو بلد أورويب معني( والتوقيت.. 2

آمال وتطلعات كاذبة وخيبة األمل واملفاهيم الخاطئة عن أوروبا و/ أو  بلد . 3
املقصد.

جمع املعلومات.. 4

أسباب العودة.. 5

4

مهاجرون يعربون الحدود الرصبية - الكرواتية
IOM 2015/فرانسيسكو ماالفولتا  ©

 املهاجرون يف مخيم االنتقال عرب الحدود اليونانية مع جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 
IOM/ آماندا نريو 2015.

http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/06/26421488/reforming-economy-shared-prosperity-protecting-vulnerable-main-report
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الجنس

العمر

مــن بــ� ٨٦ مــن املشــارك�  توجــد ٦ نســاء فقــط ، � تســافر أٌي واحــدة منهــن 

اىل اوروبــا �فردهــا. إثنتــان منهمــن أرامــل برفقــة ابنائهــن، وواحــدة منهــن 

ــَن  ــات كُ ــة الباقي ــ� الثالث ــا، يف ح ــة أخيه ــافرة برفق ــابة مس ــة ش ــت طالب كان

برفقة أزواجهن واطفالهن.

مــن بــ� ٨٦ مشــارك فقــط ٢٩ منهــم كان متزوج ( و واحد مطلــق)، و ٢٥ منهم  

لديهم معال�.

كان متوســط عمــر املشــارك� ٢٩عامــاً. وقــد تأثــر  هــذا بالجهــد املبــذول إلجــراء  

واحــدة عــىل األقــل مــن مناقشــات مجموعــة الرتكيــز املتكونــة مــن رجــال فــوق 

ــن  ــة املهاجري ــري لعين ــكل العم ــع الهي ــ½ىش م ــك يت ــÀ أَن ذل ــنة. غ ــن ٣٥ س س

يف الجزء الكمي من هذه الدراســة.

النازح�
ــت يف  ــي أجري ــز  الت ــة الرتكي ــات مجموع ــارك� يف  مناقش ــن املش ــان م ــط إثن  فق

دهــوك كانــو ا من النازح� داخلياً وهم يف األصل من املوصل يف وقت املغادرة.

 الرحلة 
باســتثناء عــدد قليــل مــن األفــراد ، ســافر كافــة املشــارك� اىل أوروبــا عــرب تركيــا 

كدولــة عبــور، تليهــا اليونــان أو بلغاريــا والبلقــان.  القليــل منهــم علقــوا يف اليونــان 

أو بلغاريــا و� يتمكنوا من الذهاب اىل أبعد من ذلك.

 التكلفة واملدة 
كان متوســط تكلفة الرحلة اىل أوروبا ٧,٠٠٠ دوالر للشــخص الواحد والتي اســتغرقت ما ب� ١٠ و ٣٠ يوماً.  
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 بلد املقصد / العودة 
مــن املهــم جــداً اإلشــارة اىل ان هــذه األرقــام غــÀ ممثلــة بــأي شــكل  مــن أÖــاط العــودة  مــن أوروبــا. فــإن األعــداد املتزايــدة للعائديــن مــن بلجيــكا،  عــىل ســبيل املثــال،  ضمــن 

إطــار عمــل  هــذا البحث Ûُِكن أن يُعّزى اىل عدم وجود عوامل أخرى  غÀ تقنية أخذ العينات.

  الحالة االجت�عية 

1.4 ملحة عن املشاركني   

تم طرح بعض االسئلة األولية أثناء مناقشات مجموعة الرتكيز عن الرتكيبة السكانية والخلفية االجتامعية واالقتصادية للمشاركني والرحلة.  هذه األسئلة 
ال متثل معايري االختيار فقد كان الغرض الوحيد منها املساهمة يف فهم ما اذا كانت املجموعة متجانسة من حيث التكوين والخربة وفيام أذا كان أي 

من املشاركني سوف يربز.

سمحت هذه األسئلة رسم ملحة موجزة ال تدعي أنها ممثلة لكافة السكان العراقيني املهاجرين، ولكنها تسمح للقارىء أن يَكّوْن فَّهم أفضل للعينة 
التي تناولتها هذه الدراسة.
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5. Push factors: reasons for migrating
In order to gain insights on the reasons that triggered the movement from Iraq to Europe, participants were invited to discuss the 
reasons that pushed tens of thousands of Iraqis to leave their country in 2015.

Even though many answers were homogeneous and presented several similarities, it is possible to detect some differences between 
the various geographical areas where the FGDs were conducted. Differences were particularly noticeable between governorates 
in the Kurdistan Region of Iraq )KRI(4  and Baghdad, and somewhat less significant variations were noticed between the three KRI 
governorates. It is worth noting that the differences were detected more in the order of priorities than in the substance. In other 
words, respondents tended to indicate similar push factors, but gave them different weights.

2. عوامل الدفع:  أسباب الهجرة 
من أجل الحصول عىل نظرة ثاقبة عن األسباب التي أدت اىل التحرك 
التي  األسباب  ملناقشة  املشاركني  دعوت  أوروبا، متت  اىل  العراق  من 

دفعت عرشات اآلالف من العراقيني اىل ترك بلدهم يف عام 2015.

وبالرغم من أن العديد من اإلجابات كانت متجانسة وقدمت العديد 
من أوجه التشابه ولكن من السهل الكشف عن بعض االختالفات بني 
املناطق الجغرافية املختلفة حيث أجريت مناقشات مجموعة الرتكيز.

تم مالحظة االختالفات بشكل خاص بني املحافظات يف اقليم كردستان 
العراق5 و محافظة بغداد، كانت االختالفات أقل بني محافظات اقليم 
كردستان العراق الثالثة. ومن الجدير بالذكر أنه تم كشف االختالفات 
الجوهر.  األولويات مام كانت عليه يف  ترتيب  أكرث من حيث  بشكل 
وبعبارة أخرى، فإن املشاركني أشاروا اىل عوامل الدفع املامثلة، ولكنهم 

وضعوا لها أوزان مختلفة.

أفاد العديد من املشاركني مبا أن التهديدات الشخصية مُتثل السبب الرئييس للهجرة، فلدى عودتهم اىل العراق لن يتمكنوا من العيش  يف نفس الحي أو القرية التي كانوا يعيشون فيها . 6إقليم كردستان العراق يتكون من محافظات  أربيل و السليامنية و دهوك.. 5
قبل مغادرتهم بعد اآلن، ألنهم سوف يتعرضون لنفس املخاطر.

7

التهديد الشخيص والعنف املستهدف 

يف حالة بغداد، تم طرح موضوع املخاوف األمنية عىل الفور باعتباره مصدر 
القلق الرئييس وسبب الهجرة ، وهذه مل تكن بالرضورة  مرتبطة فقط بالراع 
التهديدات  والعمليات العسكرية واإلرهاب – ولكن يف  أحيان كثرية - أيضاً 
الشخصية أو العنف املستهدف املقرتف من قبل جامعات مسلحة غري محددة 

سواًء كانت منتسبة ملجموعات سياسية أو دينية أو املجرمني العاديني.

شخصية   تهديدات  تلقوا  انهم  بغداد  من  املشاركني  من  العديد  وأفاد 
والتي   – القرسي  التجنيد  تتضمن محاوالت    - التي  الشخصية  أوالتهديدات 
كانت موجهة اىل أقاربهم أو أطفالهم.  وأبلغ البعض أنهم فقدوا مصدر دخلهم 
)كام هو الحال عن  محل حالقة رجايل و مقاهي االنرتنت الذي ذُكَِر مرات 
يعرف  ما  قبل  من  نار  اطالق  اىل  تعرضت  قد  املشاركني(   قبل  من  عديدة 
بأنه »الجامعات الدينية املتطرفة«، بينام ذكر آخرون أنهم تعرضوا للخطف 
والتعذيب. وقد وصف معظم املشاركون تلك األحداث بانها مل تكن تجارب 

استثنائية ولكنها كانت شائعة جداً وممكن أن تحدث ألي شخص كان6. 

كردستان  اقليم  يف  حقيقة  عنها  االبالغ  تم  التي  الحاالت  ان  من  الرغم  عىل 
العراق، مل يتم ذكر العنف املستهدف يف أغلب األحيان كام هو الحال يف بغداد 
. الحاالت املذكورة كانت مرتبطة باالنتامء السيايس أكرث منها بالجرمية. وقد 

ذُكرت حوادث االعتقاالت أو االضطهاد بسبب التناحر السيايس عدة مرات.

النزاع املسلح

يف بغداد، إضافة اىل املخاوف األمنية الشخصية، ذكر املشاركون الخوف من 
الهجامت االرهابية والوضع األمني غري املستقر بسبب العمليات واالشتباكات 
بني  والتوتر  الطائفية  واملليشيات  املسلحة  الجامعات  ووجود  العسكرية 
االستقرار  عدم  أن  ذكر  عام  وبشكل  املختلفة،  والدينية  العرقية  الجامعات 

السيايس يف البالد كأحد األسباب الرئيسية للهجرة.

عدم استقرار سيايس 

أُثريت املخاوف األمنية أيضاً يف مناقشات مجموعة الرتكيز التي أجريت يف اقليم 
كردستان العراق ولكن  مع فوارق  مختلفة.  والقرب الجغرايف من خط املعركة 
مع الدولة االسالمية التي نصبت نفسها برزَت خصوصاً يف محافظتي دهوك 
الدولة االسالمية تكون أحيناً عىل بعد بضعة كيلومرتات  وأربيل، ألن عنارص 
من مدن وقرى اقليم كردستان العراق.  وعىل الرغم من أن خطر الهجامت 
االرهابية والعنف ال يبدو بقوة كام هو الحال يف العاصمة بغداد، فقد أعرب  
معظم املشاركني عن قلقهم العميق أزاء  عدم استقرار املنطقة وعدم القدرة 
عىل التنبؤ  بالوضع األمني.  فمن املمكن ان يتحول الخط األمامي برسعة  اىل 
أبعد أو اقرب.  وأبلغ املشاركون انهم يعيشون بخوف  ألن كل يشء ممكن 
مناقشات  يف  املشاركني  أحد  تعبري  حد  وعىل  وضحاها.  عشية  بني  يتغري  أن 
مجموعة الرتكيز يف دهوك:  “ممكن أن استيقظ يف أحد األيام وأجد عنارص 

الدولة االسالمية )داعش( واقفة عىل باب بيتي.”  

وتتفاقم الشواغل األمنية بشأن املخاوف من عدم االستقرار السيايس ألنه ينظر 
اىل الحكومة باعتبارها ضعيفة وغري مستقرة، سواًء عىل املستوى املركزي يف  
بغداد وعىل الصعيد االقليمي يف كردستان العراق. اإلشارات اىل عدم االستقرار 
تكن  مل  السليامنية  يف  املثال،  سبيل  فعىل  متكررة.  كانت  الداخيل  السيايس 
الشواغل األمنية مرتبطة بالعمليات العسكرية قرب خط الجبهة فقط ولكن 
االحزاب  مختلف  بني  السياسية  والتوترات  االهلية  االضطرابات  بسبب  أيضاً 
الحاكمة ضمن اقليم كردستان العراق. وباملثل، فقد ذكر عدد كبري منهم يف 

بغداد االحتجاجات االخرية يف الشوارع ضد الحكومة.

2.2  عدم وجود نظام 
لرتك  الرئييس  السبب  انها  مناسبات عديدة عىل  “النظام” يف  غياب  اىل  أشري 
توضيح  واعطاء  التفاصيل  من  املزيد  تقديم  منهم  طُلِب  وعندما  العراق.  
أكرث ملفهوم “النظام”، قدم املشاركون مختلف الحجج املفصلية والتي ميكن 

تجميعها عىل النحو التايل:

غياب القانون وإنفاذ القانون

أنه  اليه عىل  يُنظر  ما  مع  اىل جنب  جنباً  يسريان  والسالمة  األمنية  املخاوف 
انعدام القانون وإنفاذ القانون. وكان التريح الذي غالباً ما تكرر بكرثة هو: 
“ال ميكن أن يكون هناك أمن بدون قانون وال ميكن أن يكون هناك قانون من 

دون أمن”.

بانهم يف كثري من  الرتكيز  أفاد املشاركون يف كافة مواقع مناقشات مجموعة 
الحياة  بانهم عزل ومرتوكني من غري حامية سواًء يف قضايا  االحيان يشعرون 
اليومية مثل حوادث السيارات البسيطة أو يف حوادث  استثنائية مثل  أحداث 

عام،  وبشكل  أعاله.  املذكورة  العنف 
أفاد املشاركون أنهم ال يشعرون بحامية 
التي  القوانني  تلك  قبل  من  أو   القانون 
يتوجب تطبيقها. وكام ذُكِر من قبل أحد 
املشاركني من بغداد: “ما ينقصنا هو ليس 
مبعنى  اإلحساس  ولكن  القانون،  فقط 

القانون”.

وأبلغ املشاركون عن شعور عام باالنفصال وعدم الثقة يف السلطات التي من 
الرتكيز يف  أن تحميهم. وقد تم توضيح ذلك يف مناقشات مجموعة  املفرتض 
بغداد عىل وجه الخصوص. ففي حالة التهديدات الشخصية أو االختطاف، ذكر 
املشاركون بأن أي منهم ال يقوم باالتصال بقوات األمن مثل الرشطة ملعالجة 
املشاركني رصاحًة  من  العديد  ذكر  العراق  كردستان  اقليم  ويف  املسألة.  تلك 
أنهم كانوا خائفني من الرشطة.  “ليس لدى العراقي شعور بالحامية كمواطن 

عراقي.” هذا ما ذكره أحد املشاركني من دهوك.

األمن وعدم االستقرار السيايس    2.1

“ممكن أن استيقظ يف أحد األيام وأجد عنارص الدولة 
االسالمية )داعش( واقفة عىل باب بيتي.”

8

“ال ميكن أن يكون هناك أمن بدون قانون وال ميكن أن يكون هناك 
قانون من دون أمن.”

“ما ينقصنا هو ليس فقط القانون، 
ولكن اإلحساس مبعنى القانون.”

“ليس لدى العراقي شعور بالحامية كمواطن عراقي.”

املهاجرين يف جزيرة ليسبوس اليونانية
© IOM/آماندا نريو 2015
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املدرسني واالطباء والجنود مل  العام بضمنهم  القطاع  ومع هذا فإن موظفي 
اقليم  يف  املشاركون  وذكر  عام20158  صيف  منذ  كاملة  مرتباتهم  يتسلموا 
بالذهاب اىل اوربا لكنهم  بإنهم ال يرغبون  انحاء ثالث مواقع  كردستان ويف 

مجربين عىل ذلك لعدم استطاعتهم تحمل كلفة العيش يف اقليم كردستان.

بإنهم فقدوا كل يشء  وأورَد املشاركون عند مغادرتهم والذين كانوا نازحني 
مكتفني  كانوا  النهم  استثنائية  كانت  حالتهم  ان  أيضا  وذكروا  تركوه خلفهم 
اقتصاديا وتدبروا أمر رحلتهم اىل أوروبا، بينام مل يتمكن أغلبية النازحني من 
التي ذكرها  االسباب  اىل  باالضافة  فإن  السفر.وعالوة عىل ذلك  كلفة  تحمل 
املشاركني االخرين بالنسبة اىل كونهم نازحني وليس لديهم ادىن رغبة بالعودة 
اىل موقعهم االصيل: وقالوا انهم واجهوا متييزا عرقياً مام يجعل حياتهم شاقة 

عىل املدى القصري ويهدد إندماجهم ضمن املجتمع عىل املدى الطويل.

نوعية الحياة  

يف  الرديئة  الحياة  نوعية  تحملوا  إنهم  املواقع  كافة  يف  املستطلعون  ذكر 
العراق. وكام ذكروا فإن هذه الحياة املتدنية النوعية هي نتيجة عدة عوامل 
بضمنها العنف والتهديدات االمنية وصعوبة الحصول عىل الخدمات االساسية 
كالرعاية الصحية والتعليم. وأضاف العديد من املستطلعني بأرصار إن انقطاع 

الكهرباء يعترب مصدر ضيقهم ومثال ملعاناتهم اليومية.

التوتر موجود بإستمرار يف الحياة اليومية وقد ذُكِر عدة مرات وكذلك تكرر 
ذكر عدم اليقني وعدم االستقرار والتهديدات املستمرة واالخطار كسبب رئييس 
ملحنتهم اىل جانب التبعات العاطفية والنفسية الخطرية. أوضح العديد من 
املستطلعني انهم فقط يسعون اىل حياة طبيعية وراحة البال، قال احد املشاركني 

من بغداد 

2.4 ال أمل يف املستقبل    
تم الطلب من املشاركني يف مجموعة نقاش الرتكيز يف االجابة عىل فقرة تم 
عن  سئلوا  الدراسة.عندما  هذه  من  االوىل  املرحلة  يف  عليها  الضوء  تسليط 
املستقبل”  يف  امل  ال   “ املستطلعني  معظم  اشار  لهجرتهم،  الرئييس  السبب 
من  العديد  فإن  ذلك  اىل  اضافة  التوضيح.  من  املزيد  اىل  االشارة  وبدون 
الرتكيز ذكروا إنهم يسعون اىل مستقبل افضل  املشاركني يف مجموعة نقاش 

ويأملون بتحقيقه يف أوروبا.

كل  أن  يقينهم  من  اىت  املستقبل  يف  االمل  فقدان  ان  املستطلعون  أوضح 
إنها لن  املشاركون  : ويشعر  التي واجهتهم ليست مؤقتة  املشاكل واملعاناة 
ذكر  جاء  النقاش  و خالل  االخرى”  تلو  البلد حرباً  يخوض   “ البتة.  تتحسن 
املخاوف والقلق واملشاكل والتي ازدادت خالل الراع الحايل لكن الواقع إن 

العراق شهد عقود من من العنف وعدم االستقرار الذي ال جدال فيه.
 

وقال املستطلعون بإنهم ال يرغبون ابدا أن يرتىب اوالدهم يف العراق حيث يوجد 
املستقبل هشاً او ال يوجد اي مستقبل لهم. وعرب أيضا الشباب الغري متزوجني 

يف كافة املواقع عن فقدانهم االمل 
من خالل عدم قدرتهم عىل الزواج 
العرشينات(  يف عمرهم هذا)نهاية 

ويفرتضون ان يكونوا متزوجني االن وقادرين عىل االعتناء بعوائلهم. وبالنظر 
اىل الوضع االجتامعي واالقتصادي والسيايس وبالرغم من اعامرهم ورغبتهم 
اال انهم ال ميكنون من فعل ذلك، ومازالوا غري قادرين عىل توفري احتياجات 
عائالتهم بسبب اوضاعهم املالية الغري مستقرة. وال يعتربون “شباب /عزاب 
مؤهلني للزواج” حسب كلامت احد املشاركني الذكور من بغداد “ال ميكن أن 

تحقق شيئاً يف العراق: ال توجد وظيفة وال أرض وال زواج”. 

بإنهم  املستطلعني  العديد من  ذكر  وأخريا 
وهو  الهجرة  عىل  مجربين  انهم  يشعرون 
رغم ارداتهم النهم ال يرون اي أمل يف ان 
“إنهم  عباراتهم  وتتضمن  الوضع   يتغري 
البلدان  “تعمل  بينام  شعبه”   ينبذ  بلد  “والعراق  البلد  ملغادرة  يدفعونا 

االوربية عىل جعل شعوبها تحب بلدانها”    

العدالة االجتامعية

للمستجيبني فإن  إن غياب القانون مرتبط دامئا بانعدام العدالة االجتامعية. ووفقاً 
املواطنني العراقيني اليتمتعون باملساواة يف الحصول عىل الخدمات والتعليم والرعاية 
الصحية وفرص العمل واملوارد والرثوات. ومتت اإلشارة يف أغلب االحيان وعرب كافة 

مجموعات الرتكيز عن غياب النزاهة والعدالة واملساواة بغض النظر عن املوقع.

وجادل املستجيبني بأن القانون ال يطبق بالتساوي عىل الجميع: تطبيقه ُمَسيّس اىل 
حد كبري، وبالتايل فإن األشخاص ليسوا عىل قدم املساواة أمام القانون. وإشتىك العديد 

أنه من أجل تحقيق أي يْش  املشاركني  من 
و  “عالقات صحيحة”.  متتلك  أن  جداً  مهم 
أيضاً تم ذكر الفساد واملحسوبية يف كثري من 

االحيان. وقال أحد املشاركني يف دهوك

وأيضاً تم االحساس بالشعور الكبري باالحباط 
ليست  ولكنها  باملوارد  بلد غني  العراق  بأن  تقول  كانت  الشكاوى  العديد من  ألن 

موزعة بالتساوي. “البعض ميتلك كل يشء والبعض اآلخر ال ميتلك شيئاً”.

وغالباً ما يربط املشاركون هذا الغياب املزعوم للعدالة وإنفاذ القانون – أو “النظام” 
ذلك  ويشمل  استحقاقات.  نظرهم  ما هو يف  يحصلون عىل  ال  بانهم  - إلحساسهم 

والحصول عىل  الجيدة  النوعية  العام ذي  والتعليم  االجتامعية  الرعاية  استحقاقات 
“يف  بغداد:  يف  املشاركني  أحد  قال  أمثلة،  تقديم  طُلَِب  وعندما  الصحية.  الرعاية 
أوروبا اذا كنت مريض وذهبت اىل املستشفى، يقدمون لك العالج حتى لو انهم ال 

يعرفونك.”

وعالوة عىل ذلك،  تم اإلعراب أيضاً عن غياب العدالة مع مالحظات حول عدم وجود 
حرية  الكالم أو التعبري. وذكر عدد من املشاركني  انهم قد تلقوا تهديدات شخصية 
وتعذيبهم  عليهم  القبض  تم  أو 
السيايس،   انتامئهم  بسبب 
بغداد؛   يف  الخصوص  وجه  وعىل 
من  قليل  عدد  ذكر  تم  وكذلك 
الحوادث يف دهوك. وبالرغم من 
عدد  خصت  التجربة  هذه   أن 
عرب  فقد  االشخاص،  من  محدود 
النطاق لعدم امتالكهم  كافة املشاركني يف بغداد واقليم كردستان عن شعور واسع 
أحد  تعبري  الحقوق. وعىل حد  بهذه  املطالبة  أو  الدفاع  الحق يف  وانعدام  للحقوق 

املشاركني من بغداد: “ال يوجد حقوق لإلنسان يف العراق”

2.3 العوامل االقتصادية

إنعدام فرص العمل 

تم االبالغ عن العوامل االقتصادية مثل البطالة وانعدام فرص العمل وصعوبة كسب 
كافة  يف  العراق  من  الجميع  هجرة  وراء  الكامنة  الرئيسية  األسباب  كونها  العيش 
أجريت يف  التي  الرتكيز  مناقشات مجموعة  بني  كبرية  اختالفات  إمنا هناك  املواقع، 

بغداد وتلك التي اجريت يف اقليم كردستان العراق. 

يف بغداد، ذُكَِر  أن انعدام فرص العمل  كان من بني العوامل التي دفعت االشخاص اىل 
الهجرة ومع ذلك تجدر االشارة اىل ان العديد من املشاركني يف بغداد كانوا يعملون 
عندما غادروا البالد ) معظمهم من موظفي الدولة أو من العاملني املوسميني(. وعىل 
الرغم من أن العديد ذكروا وجود هذا العامل االقتصادي وقد لعب دوراً يف اختيارهم 
– ألن دخلهم يف بعض االحيان كان بالكاد يكفي البقائهم عىل قيد الحياة - وأكد 
املشاركون بأن هذا األمر كان ثانوياً مقارنًة باألمن الشخيص والذي تعتربه الغالبية 
أن  بانه أكرث أهمية. ومن ناحية أخرى اقرتح املستجيبني من بغداد أيضاً  الساحقة 
القادمني من  للمهاجرين  بالنسبة  أهمية  أكرث  يكون سبباً  رمبا  العمل  انعدام فرص 
مناطق أكرث أمناً يف البالد نظراً ألنهم مل يواجهوا نفس املستوى من التهديدات األمنية

وكام كان متوقعاً من مناقشات مجموعة الرتكيز التي أجريت يف بغداد، ذكر العديد 
من املشاركني يف اقليم كردستان العراق أن إنعدام فرص العمل كسبب رئييس للهجرة. 
قبل  املحتجزة من  املنطقة  قبالة  تقع  العراق  كردستان  اقليم  ان  اىل  العديد  وأشار 
تنظيم الدولة االسالمية ISIL وتعاين من العواقب االقتصادية للنزاع يف الوقت الذي 
تستضيف اكرث من مليون  شخص من النازحني سواًء كانوا الجئني سوريني أو نازحني 
عراقيني. وقال أحد املشاركني من دهوك : “مليون الجيء يصل اىل أوربا  تكتب عنه 
كافة الصحف. بينام يوجد مليون شخص نازح داخلياً يف كردستان العراق وال أحد 

يهتم”.

الكثري يضع اللوم عىل الالجئني والنازحني داخلياً بخصوص األزمة االقتصادية يف اقليم 
كردستان العراق عىل وجه التحديد وبغض النظر عن التأثري الحقيقي الذي يسببه 
وجود الالجئني والنازحني داخلياً عىل سوق العمل – يقع اللوم عليهم كونهم السبب 

يف تقليل عدد فرص العمل  وتخفيض الرواتب، ألنهم يقبلون العمل باجور زهيدة.

وعىل الرغم من أن العديد منهم كان يعمل يف وقت املغادرة ولكن غالء املعيشة 
لتغطية  املال  من  يكفي  ما  كسب  جداً  الصعب  من  جعلت  االقتصادي  والتدهور 
عىل  حصلوا  بالكاد  بأنهم  املستجيبني  من  العديد  وإتفق  املعيشية.  النفقات  كافة 
مبلغ 10,000 اىل 30,000 دينار عراقي يف اليوم )حوايل  8 اىل 25 دوالر( بينام كلفة 
االيجار مرتفعة وتصل اىل 600,000 دينار عراقي )حوايل 500 دوالر( شهرياً. إضافة 
اىل ذلك،  فإن الخدمات مثل الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة أو التعليم هي 
ضمن القطاع الخاص اىل حد كبري  مام ادى اىل  إرتفاع حاد يف االسعار. وكام توضح 
دراسات اخرى7، إن الحكومة هي صاحب العمل الرئييس يف إقليم كردستان العراق 

بوجود قطاع عام كبري ومفصيل.

7.  أصدر البنك الدويل تقريراً يف 1 حزيران 2016  تحت عنوان العراق – إصالح االقتصاد لتحقيق االزدهار املشرتك وحامية الضعفاء وهو متوفر عىل شبكة االنرتنت عىل املوقع:  
.http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/06/26421488/reforming-economy-shared-prosperity-protecting-vulnerable-main-report

يقدم التقرير رؤى حول الوضع االقتصادي الحايل يف اقليم كردستان العراق. وكان البنك الدويل قد أصدر أيضاً تقريراً آخر يف 17 نيسان من عام 2015 بعنوان إقليم كردستان العراق: تقييم األثر 
االقتصادي واالجتامعي لللراع السوري و ISIS . وهو متوفر عىل شبكة االنرتنت عىل املوقع التايل:

http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24381228/kurdistan-region-iraq-assessing-economic-social-impact-syrian-conflict-isis
يقدم هذا التقرير فهامً  للسياق االقتصادي يف املنطقة قبل إزدياد تدفقات الهجرة من العراق اىل أوروبا.

http:// ekurd.net –Kurdistan –news –in-brief-oct10,2015- مجلة الكرد االلكرتونية:  موجز أخبار كردستان العراق 10/10/2015 متاح عىل الرابط )E-Kurd  ) 2015  .8
E-Kurd- مجلة الكرد االلكرتونية اليومية ) 2015( مجلس الوزراء يف كردستان يعلن عن تقليص الرواتب لكبار املسؤولني الحكوميني متاح عىل الرابط 

.http://ekurd.net/kurdistan announces-pay-cuts-govt-2015-12-22 . 3 June 2016         
http://rudaw.net/english/kurdistan/081020152  روداو 2015  تستمر التظاهرات يف أرجاء كردستان8/10/2015  متاح عىل الرابط  Rudaw  

“ ال ميكن أن تحقق شيئاً يف العراق: ال توجد وظيفة وال أرض وال 
زواج. ”

“يخوض البلد حرباً تلو االخرى”

لّك  ما  تعرف شخص  أن  “عليك 
تجعل األمور تُنجز.”

“البعض ميتلك كل يشء والبعض اآلخر ال ميتلك شيئا.”

اىل  وذهبت  مريض  كنت  اذا  أوروبا  “يف 
لو  حتى  العالج  لك  يقدمون  املستشفى، 

انهم ال يعرفونك.”

بينام يوجد  الصحف.  أوربا تكتب عنه كافة  اىل  “مليون الجيء يصل 
مليون شخص نازح داخلياً يف كردستان العراق وال أحد يهتم.”

“نريد فقط حياة طبيعية.”

“العراق بلد ينبذ شعبه.”

ملغادرة  يدفعونا  “إنهم 
البلد ”

“ال يوجد حقوق لإلنسان يف العراق.”

مهاجرون يعربون الحدود الرصبية - الكرواتية
IOM 2015/فرانسيسكو ماالفولتا  ©
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3.  عوامل الجذب:  ملاذا أوروبا وملاذا االن
بعد مناقشة اسباب املهاجرين ملغادرة العراق فإن الجزء التايل من النقاش 
استند عىل اعتبارين، االول : ان هذه ليست املرة االوىل التي يواجه العراق 
ذكر  ما  ووفق   )ISISداعش )رصاع  الحالية  االزمة  ان  حيث  الراع  فيها 
املشاركون فإنها قضية معقدة وكان لها غالبا وجود مسبق وعميق يف العراق 
اضافة اىل ذلك وكام سيتضح يف االجزاء التالية فقد استغرق اكرث من سنة 

ونصف لتتصاعد الهجرة الحالية لتنطلق بعد بدء االزمة الحالية 

والثاين وإن هذه ليست املرة االوىل التي يشهد بها العراق الهجرة من جراء 
الراع او االزمة ومع هذا مل تسبب الراعات السابقة واالزمات بالرضورة 
هجرة جامعية وخاصة بإتجاه اوروبا فعىل سبيل املثال وأثناء حرب الخليج 
1991 او يف اعقاب الراع الطائفي 2007-2006 الذ بالفرار مئات االالف 
من العراقيني ) أكرث من عدد العراقيني املقدر 120,000-100,000 الواصلني 
اىل سوريا  العربية ال سيام  الدول  اىل  أكرثهم  لكن   9 أوروبا يف 2015(  اىل 

واالردن. 10

 IOM IOM: http://migration.iom.int/europe/ retrieved on 15 June 2016. http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php retrieved :املنظمة الدولية للهجرة  .9
 .on 15 June 2016

  UNHCR  http:// data.unhcr.org/    http:// migration .iom.int /Europe/retrieved  on 15 June املفوضية الساميةلشؤون الالجئني  .10

3.1 ملاذا أوروبا
من  االوربية عن غريها  البلدان  اختاروا  ملاذا  لتوضيح  املشاركني  تم سؤال 
الدول بضمنها بلدان الرشق االوسط كاالردن و ولبنان وسوريا و مر  او 
دول الخليج والتي استضافت مئات االف من العراقيني عرب السنوات املاضيه 
او وجهات اقليمية اضافية مثل اسرتاليا والواليات املتحدة وكندا والتي تعد 

دول جاذبة للمهاجرين مثل اوروبا.

كانت االجابات مزدوجة: من جهة كانت اوروبا الخيار الوحيد املمكن يف 
املهاجرين  اوروبا تجذب بشدة خيال  اللحظة ومن جهة اخرى فإن  هذه 

)بغض النظر  اذا كانت الحقائق تتطابق مع صورة القارة ام ال(

عدم وجود خيارات بديلة ممكنة
الالجئني  كبرية من  اعداد  استضافت  التي  الجوار  أن دول  املشاركون  أشار 
العراقيني يف املايض قد ال تغدو وجهة ممكنة بعد االن. وهذا ما الحظناه يف 
سوريا نظرا لالزمة الحالية وهذا الحال مع االردن ولبنان )كالهام يستضيفان 
اعداد هائلة من الالجئني السوريني( او بلدان اخرى يف املنطقة حيث تكون 
اجراءات الدخول وطلبات اللجوء او طلبات االقامة املؤقتة ) أثناء التقديم 
مدة  وتستغرق  خاص  بشكل  معقدة  اخرى(  وجهة  اي  يف  التوطني  عىل 
طويلة وليست نتائجها مضمونة. وذكرت التقارير كذلك إن طالبي اللجوء 
املحتملني ان يكونوا مستعدين لالنتظار  اشهراً  وحتى سنوات للنظر  يف 
بلدان حيث طالبي  انفسهم يف  يعيلون  الوقت  طلبات لجوئهم ويف نفس 

اللجوء غالباً ال يحق لهم العمل. 

بالنسبة اىل كندا والواليات املتحدة واسرتاليا والتي جاء ذكرها خالل النقاشات 
فإن العقبة الرئيسية التي ذكرت هي القوانني الصارمة و االجراءات الطويلة 
املعقدة اىل جانب الوجهة الجغرافية البعيدة  وعندما سألنا املستطلعون 

عن أوروبا جاءت أكرث الردود عىل غرار 

 عوامل الجذب يف أوروبا
ومقارنة  بأوروبا  االمر  يتعلق  فيام 
بالوجهات االخرى املحتملة، هنا دعونا 
املشاكني لالشارة اىل ثالث كلامت رئيسية  
والتي بالنسبة لهم تصف بشكل افضل 
فوائد التوجه اىل  أوروبا  بدل البقاء يف 

العراق والعكس.

املستطلعني  اشار  العراق  اىل  بالنسبة 
الشخصية  العالقات  اىل  العام  بشكل 
اليه  االشارة  ما متت  أكرث  و  واملشاعر 
هي العائلة، االصدقاء، الطعام، والحياة االجتامعية.  اما بالنسبة اىل أوروبا 
فإن الكلامت الرئيسية التي ذكرت كانت االمن واالمان، والقانون، الحرية، 

والكرامة االنسانية وحقوق االنسان والنظام والرفاه االجتامعي.

عندما  املستطلعون  ذكرها  التي  أالحتياجات  اوروبا  تخاطب  عام  بشكل 
ناقشوا  االسباب التي جذبتهم ملغادرة العراق وباالخص االسباب املتعلقة 

باملخاوف االمنية والعدالة االجتامعية.

“انها الطريق الوحيد املتاح لنا.”

1112

مهاجرون يعربون الحدود الرصبية - الكرواتية
IOM 2015/فرانسيسكو ماالفولتا  ©

“يتم احرتام حقوق االنسان يف 
أوروبا، هناك عدالة.”

مع  التعامل  يتم  أوروبا  “يف 
الناس بشكل متساوي.”

مهاجرون يعربون الحدود الرصبية - الكرواتية
IOM 2015/فرانسيسكو ماالفولتا  ©

“يف أوروبا يتعاملون معك بأنسانية”
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إختيار بلد الوجهة املقصودة
عندما تم سؤال املستطلعني عن اسباب اختيارهم بلد املقصد ال حظنا إن 
الردود انتقلت ضمن املفاهيم العامة لالمن واملساواة واىل جوانب واقعية 
اكرث. وكان اختيار البلد االورويب يتم قبل املغادرة اليها بينام يتم اختيار البلد 
يف بعض االحيان خالل الرحلة ووفقاً للمعلومات التي جمعت من مهاجرين 

اخرين او من املهربني.

وتجدر االشارة اىل أن العديد من املستطلعني وبغض النظر عن بلد 
وجهتهم املقصودة اتخذوا قرارهم عىل اساس اماكن مامثلة:

وجود جهة اتصال )تتمثل بصديق مقرب او اقارب او معارف( يف بلد 	 
املقصد.

معلومات عن الدعم وباالخص فيام يتعلق سهولة او رسعة الحصول عىل 	 
رخصة االقامة ومل الشمل.

بعض املستطلعني من سافر اىل بلجيكا  عىل سبيل املثل ذكروا “ انه من 
املعروف انه ميكن الحصول عىل االقامةIqama( 11( يف بلجيكا  يف بضعة 
أشهر وتتم عملية مل الشمل يف مدة اقصاها عام واحد”. عىل اية حال أدىل 
املعلومات  نوع  عىل  اعتامداً  بلدان  عدة  يف  متشابهة  بعبارات  املشاركون 
واملصادر التي وصلتهم عن طريقها هذه املعلومات قبل مغادرة العراق او 
خالل الرحلة. وكذلك قال املستطلعون إن الرسعة يف الحصول عىل االقامة 
عمل  امكانية حصولهم عىل  مبارش عىل  تأثري  له  النه  اسايس  عامل  يعترب 

العالة انفسهم وحقهم يف طلب مل الشمل. 

إمكانية  هو  وجهتهم  بلد  تحدد  التي  االساسية  العوامل  إن  اخرون  أدىل 

الحصول عىل خدمات دعم للم الشمل ورسعة اجراءات لهذه الخدمة. وأكد 
البعض إنهم عىل دراية كافية باملخاطر التي تهدد الحياة والتي اتخذوها 
لوحدهم.  بالسفر  قرار  اتخاذ  وبالتايل  باملخاطر  املحفوفة  رحلتهم  خالل 
وحال وصولهم اىل بلد املقصد يكون هدفهم مل الشمل برسعة حتى تتمكن 
ارسهم من االتحاق بهم بسالمة ) ال ينطبق هذا فقط عىل الزوجة واالطفال 

وامنا االخوة واالخوات او الوالدين(.

فيام  ُجمعت  التي  املعلومات  اساس  عىل  املقصد  بلد  إختيار  يتم  وكذلك 
يخص املعاملة التي يتلقاها املهاجرون من الحكومات املحلية واملؤسسات 

التي تعني بتقديم السكن والرعاية الصحية والدعم املايل.

) Iqama( االقامة يف اللغة العربية معناها رخصة االقامة وسيتم رشحها الحقا يف التقرير. مل يكن مألوفا لدى املستطلعني التمييز بشكل قانوين بني انواع رخص االقامة املختلفة او . 11
التأشريات التي بأمكان التقديم لها وال مع اجراءات طلب اللجوء .باالمكان وضع كافة رخص االقامة يف بلد االتحاد االوريب تحت مصطلح “ اقامة”.
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3.2 ملاذا االن

من أجل تحفيز النقاش، اطلع املشاركون عىل املخطط التايل والذي ميثل عدد العراقيني الواصلني اىل اليونان وحسب ما سجله حرس الحدود اليوناين وتم مشاركته 
مع املنظمة الدولية للهجرة يف اليونان عام201512. يبني املنحني إن االتجاه متركز  مبا له صلة بإالطار الزمني الذي يعكس االحداث الرئيسية التي وقعت يف 
العامني املاضيني يف العراق  مع االشارة بشكل خاص اىل االزمة الحالية. وتم الطلب من املشاركني إضافة منعطفات تاريخية او أحداث رئيسية اخرى والتي تعترب 

مهمة ولتوضيح من وجهة نظرهم التسارع الذي حدث منذ آب

االطار الزمني وإتخاذ القرار
العديد من املستجيبني  الزمني أوضح  الهجرة واالطار  بإتجاهات  فيام يتعلق 
ان عند بدء االزمة الحالية يف بدية 2014 مل يرغب الناس يف البداية مبغادرة 
منازلهم وأرُسهم واصدقائهم وكام ذكر سابقاً اال إن املشاعر التي تضطرنا اىل 
ترك احبائنا رغام عن ارادتنا ومتت االشارة اليه بصورة كبرية يف كافة نقاشات 
مجموعة الرتكيز . عىل اية حال تم ذكر هذا فقط يف مجموعة نقاش الرتكيز 
للحياة ال  آثار الراع املهددة  العراق حيث  اقليم كردستان  التي اجريت يف 
تتميز عن املناطق االخرى من البلد وحيث التبعات االقتصادية لالزمة تتخذ 

وذكر  بها.  الشعور  ليتم  وقتاً 
الوضع  تحملوا  انهم  املشاركون 
لبعض الوقت لريوا كيف سيتطور 
بأن  القناعة  كانت  والحقا  الوضع 

الوضع سيرتدى اكرث من البدايةمام جعلهم يرتكون البلد “هو مثل السد: تزداد 
فيه املاء ببطء حتى تصبح القطرة كافية ليفيض”.

تفاقم  اىل  ادى  العراق  أنحاء  يف  االقتصادي   – االجتامعي  الوضع  تدهور  إن 
الحصول عىل الخدمات والظروف املعيشية لكال املجتمعات املضيفة والعائالت 
اتفق  الزمني  الرتتيب  اىل  ونظراً  العسكرية.  للمواجهات  نتيجة  النازحة 

االقتصادية  االزمة  ذروة  كانت  آب 2015  إن  كردستان  اقليم  املستطلعني يف 
كان   2014 “حتى  كردستان.  اقليم  حكومة  مرتبات  انقطاع  مع  وتصادفت 

باالمكان العيش النها كانت رخيصة”. 

وأخرياً، ذكر املشاركون يف كافة املواقع وخاصة الشباب عندما بدء العديد من 
االشخاص بالهجرة ليس فقط من العراق وامنا من سوريا فإن بإمكانهم االعتامد 
الحصول  كان  قبلهم.  هاجروا  الذين  هؤالء  بها  يدلون  التي  املعلومات  عىل 
التواصل  وسائل  بواسطة  او  املبارش  االتصال  املعلومات سهالً من خالل  عىل 
االجتامعي . وقد ذُكِر إن قصص النجاح تكون عامالً مشجعا للبدء بالرحلة وإن 
لتوضيح سهولة تصور  االحيان  كان يستعمل يف بعض  التيار”  تعبري “مواكبة 
االنتقال مع عدد كبري من االشخاص ومشاركة املعلومات والوسائل. ويف نفس 
الوقت بدت الفكرة لالشارة ايضاً اىل الراحة النفسية يف عدم مواجهة مصاعب 
الرحلة بصورة فردية “لقد كنت افكر يف الرحيل منذ وقت طويل واغتنم هذه 

الفرصة االن” قال مشارك من بغداد.

البيانات التي أدىل بها حرس الحدود اليوناين ليست شاملة لكل املهاجرين العراقيني الذين وصلوا اىل تركيا يف 2015 حيث إنها ال تشمل هؤالء الذين وصلوا بدون العبور من خالل   .12
اليونان، وهؤالء  عىل اية حال يعتربون االقلية. وال تتضمن مجموعة البيانات تسجيل الرشطة اليونانية. ومع ذلك وعىل الرغم من أن االعداد الكلية ال تتطابق متاما مع أرقام املنظمة 
الدولية للهجرة ومكتب مفوضية االمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ) UNHCR( من حيث ترتيب الحجم. أخرياً واالهم منذ ذلك ولغرض النقاش فإن االتجاه املبني يف الشكل 
يعترب متثيل واقعي لإلتجاهات الهجرة من العراق اىل أوروبا خالل عام 2015. وال تتوفر أرقام عن القادمني الجدد حسب الشهر لعام 2014 ومع هذا وحسب البيانات املقدمة من قبل 

الرشطة اليونانية / املنظمة الدولية للهجرة يف اليونان يبلغ عدد القادمني الجدد من املهاجرين العراقيني واملهاجرين الجددالذين تم التحري عنهم لعام 2014 هو 1,023.
بالرغم من انخفاض السعر املذكور بني العديد من املستطلعني إنهم باعوا سياراتهم وأُصول مشاربعهم التجارية او باعوا ارض او منزل او طلبوا قرضا من ارسهم او اقربائهم او اصدقائهم   .13

ليتمكنوا من تحمل كلفة رحلتهم. وحال عودتهم اىل العراق مازال عىل العديد منهم ان يسدد ديونه.

 ”It is like a dam: water grows slowly 
until a drop is enough to overflow“
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آب 2014

تسيطر داعش عىل سنجار 

يف محافظة نينوى

2014 �كانون الثا

سيطرت داعش عىل 

مناطق كب�ة من 

محافظة االنبار من 

ضمنها مدينة الفلوجة

  كانون الثا�-�وز2014

تسيطر داعش عىل 

اجزاء من مدينة نينوى

ايار 2015 

تغزو داعش مدينة 

الرمادي

آب 2014  ازمة سنجار

“لقــد كنــت افكــر يف الرحيــل منــذ وقــت طويــل واغتنــم 
هــذه الفرصــة االن.”

“حتى 2014 كان باالمكان العيش النها كانت رخيصة. ”

ــاء  ــه امل ــزداد في ــل الســد: ت “هــو مث
ــة  ــرة كافي ــح القط ــى تصب ــطء حت بب

ــض” ليفي

املهاجرين يف جزيرة ليسبوس اليونانية
© IOM/آماندا نريو 2015

 يبني الرسم البياين الوصول الشهري من العراق ايل اليونان )حرس ساحل هلنسك/ املنظمة الدولية للهجرة يف اليونان( املسجلة يف ٢٠١٥ والجدول الزمني يبني نقطة تحول خالل االزمة العراقية الحالية

تهيئة الظروف املناسبة 

أوضح املستطلعون أن الطريق اىل 
أوروبا كان مفتوحاً يف صيف 2015 
االوربية  الدول  إن  سمعنا  لقد   “
تستقبل الالجئني” و بلدان العبور 

البلقان مل توقف الالجئني “ يف املايض مل يكن هناك طريقا مفتوحاً  اىل دول 
مسدودة  الحدود  وكانت  للسفر 
االسباب  لهذه  العراقيني”  امام 
الرحلة  تصور  تم  باملايض  ومقارنة 
عىل انها أقل خطراً وذكروا انها غري 

مكلفة بشكل كبري.

ومن جهة املخاطر ، كان املستطلعني عىل علم باملخاطر املتعلقة بعبور البحر 
يف  حجتهم  لهم  وكانت  قارب  بواسطة 
او  يعتقلونا  قد  الحدود  حرس  املايض” 
يطلقون علينا النار” والتي مل تكن عليها 

الحالة يف صيف 2015.

أما بالنسبة اىل التكاليف، فإنه خالل العنف الطائفي بني عامي2006-2007 
“باالمكان أن تكلف الرحلة اىل أوروبا 30,000 دوالر أمرييك حسب ما ادىل به 
مشارك من أربيل. وتبني أن  “كلفة عبور بحر ايجه وصوال اىل الساحل اليوناين 
من تركيا انخفضت من 10,000 دوالر اىل 1,000 دوالر” واالن “ايجاد مهربني 
يف تركيا اصبح امراً سهالً.” وذكر احد املشاركني من السليامنية “لقد إستغرق 
اليها  استغرقت ساعتني إلصل  بينام   2002 عام  تركيا  اىل  للوصول  اخي شهراً 

بالطائرة” .13

“لقد سمعنا إن الدول االوربية تستقبل 
الالجئني.”

“يف املايض مل يكن هناك طريقا 
مفتوحاً للسفر وكانت الحدود 

مسدودة امام العراقيني.”

“ايجاد مهربني يف تركيا اصبح امراً 
سهالً.”
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4.  الحياة يف بلد املقصد وأسباب العودة

الوجهة  بلد  العائدين يف  التقرير عىل خربة  االخري من  الجزء   يسلط 
املقصودة يف أوروبا. تم سؤال املشاركني فيام اذا حققوا ما يبغوه وما 

توقعوه يف أوروبا واذا كان له تأثري عىل قرار عودتهم.

عىل  تنطبق  النقاش  مواضيع  كانت  حيث  السابقة  االجزاء  بخالف 
املوضوع  وهذا  أوروبا  يف  يعيشون  مازالوا  الذين  املهاجرين  تجربة 
يرتبط بصورة وثيقة بتجربة املشاركني كعائدين من بلد أورويب محدد 
بسبب السياسات املختلفة للبلدان والتي قد يكون لها آثار عىل تجربة 

كانت  انها  إال  متطابقة  الردود  تكون  أن  عن  وعوضا  بالتايل  املهاجر. 
تستند اىل حد كبري عىل بلد املقصد وال متثل كافة السكان العراقيني 

املهاجرين الذين مازالوا يف أوروبا.

4.1 العيش يف أوروبا؟

أساطري السفر اىل أوروبا

النظر عن بلد الوجهة املحدد  فيام يتعلق االمر بأوربا بشكل عام وبغض 
كان هناك اتفاق عام بني املستطلعني يشري اىل إن الواقع كان مختلفاً عام 
تصوروه. وذكر املشاركني يف كافة املواقع أن هذا كان الشعور الواسع النطاق 
حيث إن أوروبا تعترب مثالية والتوقعات االولية كانت مرتفعة. واشاروا اليها 
مراراً كـ “اساطري السفر أوروبا” او توقع خاطئ أخر  عىل سبيل املثال” قبل 

السفر تصور املهاجرون إن أوروبا تشبه الجنة”.

كان الواقع أصعب مام تم توقعه عندما وصل االمر اىل االستقرار والحصول 
عىل الخدمات الرئيسية والذي شمل مستوى العيش والحصول عىل أذونات 

التنقل  وحرية  املايل  والدعم  االقامة 
حاملا  انهم  “توقعوا  العمل  وفرص 

يعربون الحدود سيتلقون الهويات”.

اىل  الواقعية  الصعوبات  وأدت 
بيئة  يف  العيش  يف  عاطفي  اضطراب 
عن  وبعيدا  لهم  مألوفة  غري  جديدة 

منزلهم وعن محبيهم، “شعر املهاجرون بالصدمة الن الحياة يف بلد الجهة 
املقصودة مختلفاً متاما عن توقعاتهم” ذكر مشارك من بغداد.

بلدان وجهة املقصد االوربية

فيام يتعلق بوجه خاص ببعض الدول  لوحظ أن سياسات الهجرة لعبت دوراً 
رئيسياً من ناحية االحساس بالخيبة او رىض املشاركني وبعض من عاد من 
هولندا او الدول االسكندنافية ذكروا بإنهم حصلوا عىل سكن مالئم وكانوا 
تلقوه وكان احد املستطلعني عىل  الذي  التعامل  راضني جدا عىل مستوى 
سبيل املثال رايض جدا عن الوضع الذي واجهه حيث تم النظر يف أوراقه 
يف اقل من شهرين وحصل عىل مكان اقامة الئق وبدأ مبامرسة الرياضة يف 
النادي املحيل ومن ثم أُجرب عىل العودة اىل العراق ألسباب عائلية، بخالف 

ما حدث فإنه كان يفضل البقاء.

ذكر بقية املشاركني انهم تلقوا معاملة مختلفة واشار بعضهم إن الرشطة يف 
أساءت لهم شفوياً وجسدياً بينام كانوا يف منطقة العبور )تم ذكر هنغاريا 
بأحرتام”.  معنا  يتعاملوا  “مل  بلجيكا(  املقصد)باالخص  بلدان  او يف  كمثال( 
هؤالء الذين حصلوا عىل السكن يف املخيامت بينام كانوا يف انتظار النظر يف 
طلبات لجوئهم السيايس  وتذمروا يف بلجيكا عىل سبيل املثال بشأن عيشهم 
يف خيم اشبه بالعسكرية “لقد توقعنا العيش يف منزل لكن تم وضعنا يف 

خيم مع أغطية عسكرية.”

مختلف  من  بالناس  مكتظة  مساحات  يف  وضعوا  انهم  بعضهم  وذكر 
مستعدين  نكن  “مل  للحوار  مشرتكة  لغة  اي  معهم  يكن  ولك  الجنسيات 
وعرَب  عسكرية”  قاعدة  عن  عبارة  املخيم  كان  “لقد  مخيم”   يف  للعيش 
هؤالء الذين متت استضافتهم يف املخيامت باالخص عن خيبتهم النهم كانوا 
االمور  تدبر  بإستطاعتهم  السلطات ومل يكن  اعتامدا كامال عىل  معتمدين 
االساسية اليومية لهم مثل اعداد وجبة يومية لهم. واشار املشاركون ايضا 
اىل حقيقة انهم كانوا منزعجني لعدم السامح لهم بالعمل وكسب عيشهم 

ومجربين عىل االعتامد عىل السلطات املحلية لتقديم الدعم املايل. 

اما باقي املشاركني الذين متت استضافتهم يف املخيامت كان لديهم انطباع 
سلبي وانهم شعروا بالرفض “مل يكونوا راغبني يف اندماجنا مع املجتمع لهذا 

كان موقع املخيامت يف املناطق الريفية املعزولة”.

“قبل السفر تصور املهاجرون إن أوروبا تشبه الجنة.”

يعربون  حاملا  انهم  “توقعوا 
الحدود سيتلقون الهويات.”

املقصودة  الجهة  بلد  يف  الحياة  الن  بالصدمة  املهاجرون  “شعر 
مختلفاً متاما عن توقعاتهم. ”

18 17
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“مل نكن مستعدين للعيش يف مخيم لقد كان املخيم عبارة عن 
قاعدة عسكرية. ”
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4.3 أسباب العودة

تم سؤال املهاجرين الذين عادوا اىل العراق رشح االسباب التي دعتهم عىل 
العودة فورا وتسليط الضوء عىل العالقة بني القرار واالحباط الذي شعروا به 

يف أوربا. الردود يف هذا الجزء متيل أن تكون مختلفة.

ومن املثري الالهتامم إن عدد املشاركني من بغداد عىل وجه االخص - مبا يف 
ذلك الذين منحوا االقامة – عادوا إلسباب شخصية وذكر البعض منهم ان لديه 
بها  العودة ألعتني  والديت عملية جراحية وعيل  اصابه مرض” أجرت  اقارب 
“ومن امثلة القصص الشخصية االخرى وهي حالة احد املشاركني الذي عاد 
لبيع بيته ليدفع فدية ابنه املختطف بينام عاد االخر ليعتني بإبنه املراهق 
والذي يعاين من اضطراب ناجم عن الصدمة النفسية التي لحقت به جراء 
يف  وقعت  التي  املأساوية  االحداث  بسبب  املهاجرون  هؤالء  عاد  اختطافه. 
وطنهم والذي تطلب حضورهم بخالف ذلك فإنهم يفضلون البقاء يف أوروبا. 
بالنسبة اىل هذا العدد املحدود من الحاالت تبدو الهجرة تجربة أيجابية : “يف 
أوروبا استطيع ان اشعر بأين أنسان، سبعة أشهر يف أوروبا كانت أفضل من 

26 عاما يف العراق” أشار بذلك مشارك من بغداد.

يبدو  النقاش  هذه  املشاركني يف مجموعات  أغلبية  النقيض من ذلك  وعىل 
يف  النظر  بتأخري  شعروا  النهم  أو  طلباتهم  رفض  بسبب  أما  عادوا  قد  إنهم 
من  “كان  لجوئهم:  طلبات 
االقامة  عىل  الحصول  املمكن 
شمل  وملْ  اشهر   ستة  غضون  يف 
لنا  قالو  ثم  عام  يستغرق  االرسة 
إن الوقت قد امتد من سنتني اىل 
ثالث سنوات للحصول عىل رخصة 

االقامة فقط.”

ذكر غالبية هذه املجموعة إنهم كانوا يفضلون 
بعيدا عن  البقاء  تحمل  ال ميكنهم  ولكن  البقاء 
نفاذ مدخراتهم  اما بسبب  لفرتة طويلة،  املنزل 
ارسهم  إحتياجات  توفري  يستطيعون  ال  النهم 
ال  انها  قائلة  زوجتي  “اتصلت  سفرهم  أثناء 

البقاء  من  يتمكنوا  مل  ألنهم  أو  املشاركني  احد  قال  الحليب”  تستطيع رشاء 
بعيداً عن ارسهم شهور عديدة برف النظر عن القضايا املالية.

النهاية عاد القليل منهم النهم مل يستطيعوا تحل الظروف املعيشية يف  ويف 
طلباتهم:  يف  النظر  انتظار  أثناء  أوروبا 
املعيشية  الظروف  تحمل  أستطع  “مل 
كانوا  إن  سئلوا  وعندما  املخيم”  يف 
يفكرون باملغادرة مرة اخرى، أجاب أحد 

املستطلعني “كال حتى إذا تقلني الطائرة مبارشة من عتبة داري.”

االقامة

التي  الصعوبات  هي  واالىس  االحباط  عىل  يبعث  ما  أكرث  إن  مصدر  أفاد 
يواجهها للحصول عىل االقامة وكام سبقت االشارة اىل ذلك يف التقرير حيث 
من املهم ان نتذكر ان مفردة اقامة استخدمت خالل جلسة نقاش الرتكيز 
كمصطلح شامل الن اي من املشاركني مل يكن عىل دراية باالختالفات بني 
التأشريات وتصاريح االقامة وصفة الالجيء ومل يكونوا عىل  انواع  مختلف 

دراية باالجراءات املطلوبة للحصول عىل اي نوع من تراخيص االقامة.

قال  ذلك  اىل  باالضافة 
املستطلعون انه بالرغم من انه 
التأكيد عىل النظر يف طلب  تم 
االقامة يف اقل من شهر- شفهياً- 
االنتظار  اىل  اضظر  الكثري  االن 
للمقابلة  فقط  أشهر  عدة 
االوىل” الحصول عىل رخص االقامة مل يكن بالسهولة املتوقعة واوقات انتظار 
طويلة جداً” قال ذلك مشارك من بغداد. وتم وصف نقص املعلومات فيام 
يتعلق باالجراءات البريوقراطية اىل جانب التغيريات والتعديالت املستمرة 
بإنها “حرب نفسية” وأوضح املستطلعون انهم مل يتمكنوا من مجاراة جميع 
التغيريات ومل يتمكنوا من الحصول عىل معلومات واضحة ال لبس فيها مام 
“بداية  االجراءات:  تأخري  يف  االستمرار  بسبب  باالحباط  يشعرون  جعلهم 
الوحيدة  املقابلة  يف  فقط  البصامت  وإجراء  أسهل  االجرءات  كافة  كانت 

واالوىل”.

أشار مصدر آخر عن االحباط الناجم عن عدم العدالة يف النظر يف الطلبات 
وأدىل عدة مشاركني بأنه متت معاملتهم كدرجة ثانية بعد السوريني والذين 
النقاش يحصلون عىل صفة الجئ بسهولة  ووفقا للمشاركون يف مجموعة 
أكرب . بدون املرور بنفس القدر من الفحص. وارصوا ايضا حتى إن بعض 
االشخاص الذين وصلوا بعدهم  حتى العراقيني منهم تم النظر يف طلباتهم 
 “ مشارك  ,ادىل  الطلبات  مقدمي  اىل  بصلة  ال متت  االقامة  منح  وإن  اوال 
أجل  من  أوروبا  اىل  وصلوا  الذين  مبعنى   “ االقامة  عىل  حصلوا  الحاملني 

املغامرة  أكرث مام هي رضورية لهم.

4.2 املعلومات واملصادر

إن الدراسة الكمية التي تلت نقاشات مجموعة الرتكيز أشارت اىل إن اهم 
املعلومات التي تم جمعها من املهاجرين قبل رحيلهم كانت حول التكاليف 
وسري الرحلة يف حني كان عدد املعلومات التي جمعت بخصوص الحياة يف 
بلد املقصد واجراءات التامس اللجوء اقل كثرياً. وأشارت املرحلة االوىل من 
الدراسة أيضا بإن املعيار املهم يف اختيار بلد املقصد كانت السهولة التي 
ذكرت يف الحصول عىل صفة الجيء وتالها وجود جهات اتصال يف هذا البلد 
الشفوي و االنرتنيت  الكالم  املعلومات هو  وبالنهاية تبني إن اهم مصادر 

ووسائط التواصل االجتامعي.

اي  يذكر  النقاش ومل  املشاركني يف مجموعات  كافة  االستنتاج  ايَد هذا  قد 
من املشاركني سعيه يف الحصول عىل املعلومات من قنوات رسمية وذكرت 
وإجرءات  والتكاليف  الرحلة  بسري  تعلقت  التي  املعلومات  إن  التقارير 
االصدقاء  خالل  من  اما  شفوياً  جمعها  تم  املقصد  بلد  يف  اللجوء  التامس 
املعارف  طريق  عن  مبارشة  غري  بصورة  او  هاجروا  الذين  العائلة  وافراد 
وعندما سئلوا لتحديد عن تحديد او تقديم تفاصيل عن استخدام االنرتنيت 
بوك  الفيس  عىل  يعتمدون  انهم  املستطلعني  اوضح  التواصل  وسائط  او 

والفايرب كبديل افرتايض عن الكالم الشفوي كمصدر للمعلومات.

ويف هذا الصدد ذكرت الغالبية العظمى ان ثقتهم يف رسعة الحصول عىل 
االقامة والحصول عىل الخدمات والدعم من البلد املستضيف كان يستند 
باالساس عىل تجربة جهات االتصال املقيمة يف البلد وعىل قصص نجاح التي 

سمعوا بشأنها شفوياَ او وسائط التواصل االجتامعي.

قائلة  زوجتي  “اتصلت 
رشاء  تستطيع  ال  انها 

الحليب.”

الظروف  تحمل  أستطع  “مل 
املعيشية يف املخيم.”

“كال حتى إذا تقلني الطائرة مبارشة من عتبة داري.”

بأين  اشعر  ان  استطيع  أوروبا  “يف 
كانت  أوروبا  يف  أشهر  سبعة  أنسان، 

أفضل من 26 عاما يف العراق.”

االقامة مل يكن  “الحصول عىل رخص 
االنتظار  واوقات  املتوقعة  بالسهولة 

طويلة جداً. ”

“الحاملني حصلوا عىل االقامة. ”

مهاجرون يعربون الحدود الرصبية - الكرواتية
IOM 2015/فرانسيسكو ماالفولتا  ©

 املهاجرون ميشون نحو الحدود اليونانية مع جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 
IOM/ آماندا نريو 2015.
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5. املالحظات الختامية

يف  الحاصل  االرتفاع  اىل  للهجرة  الدولية  املنظمة  إستجابة  من  كجزء 
البحث يف إطار  املنظمة مراحل  الهجرة اىل أوروبا عام 2015 أجرْت 
املتحدة بشأن  اململكة  الدولية يف  التنمية  املمول من وزارة  املرشوع 
تتبع  أوروبا من خالل  اىل  العراق  املعقدة من  الهجرة  تدفقات  فهم 

الحركة وحمالت التوعية.

الدولة  يف  املتواجدة  القدرات  للهجرة  الدولية  املنظمة  إستخدمت 
ومعرفة السياق املحيل لفهٍم أفضل لظاهرة الهجرة الواسعة النطاق 
من خالل دراسة العنارص االساسية التي مل تستكشف مسبقاً من خالل 
البحث  النهج ونتائج  للمهاجرين. يحقق هذا  املرسلة  الدولة  منظور 
أهمية كبرية  لكنها مساهمة متواضعة يف أدب الناشئة بشأن موضوع 
التي  القضايا  عىل  الضوء  القاء  خالل  من  والسيام  أوروبا  اىل  الهجرة 
وبلدان  املرور  بلدان  يف  تجري  التي  الدراسات  يف  االولوية  تحتل  ال 

املقصد.

يتألف الجزء االول من الدراسة بحث كمي ومن خالله استبيان منظم 
ومن  أوروبا.  يف  ويعيشون   2015 عام  البلد  غادروا  الذين  للعراقيني 
املعلومات عن  تناولها االستبيان، جمع  التي  بني املوضوعات االخرى 
املهاجرين وإعداد وتنظيم الرحلة والرحلة ذاتها وتوقعات املهاجرين 

والظروف املعيشية يف بلد املقصد. 

أتاح ذلك للمنظمة جمع معلومات مفيدة لفهم ظاهرة الهجرة عموماً 
املستوى  عىل  التحقق  تستحق  محددة  قضايا  الضوء عىل  تلقي  كام 
الفردي مثل تصورات املهاجرين واملفاهيم الخاطئة التي ترتتب عىل 

عملية الهجرة. 

نقاشات  خالل  من  نوعي  نهج  البحث  من  الثانية  املرحلة  تتألف 
مجموعة العائدين من أوروبا وبحثت املنظمة الدولية للهجرة بصورة 
متعمقة يف مواضيع مثل أسباب مغادرة املهاجرين واختيارهم أوروبا 
أسباب  وأخرياً  الخاطئة  واالفكار  وتوقعاتهم  وآمالهم  بعينه  بلد  و/او 

العودة اىل بالدهم.

تقديم  املمكن  من  ليس  انه  اىل  تشري  التقرير  يف  الواردة  النتائج  إن 
الهجرة  مثل  أسئلة حول قضية معقدة  واضحة وشاملة عن  إجابات 
مثل  واملتوقعة  الرئيسية  الدافعة  العوامل  ان  وخاصة  القرسية. 
املخاوف االمنية والتوترات السياسية لديناميات الراع وسوء الظروف 
ليس  انها  اال  وتعددها  تشابكها  ثبت  والتي  االقتصادية  االجتامعية 
الذاتية  الطبيعة  ذلك  عىل  وعالوة  مبارشا  ارتباطا  مرتبطة  بالرضورة 
اىل  تستند  أساسية  مؤثرة  كعوامل  ظهرت  والتي  املهاجرين  لقرار 
الحقائق بقدر ما تعتمد عىل معتقداتهم وتجاربهم وتصوراتهم واقىص 

حد من التداوالت الحذرة.

ومن املهم املالحظة ومنذ بداية هذا البحث تغري الوضع مبارشة بعد 
ذروة القادمني من العراق اىل أوروبا يف آب وايلول 2015. منذ كانون 
االول 2015 بدء يتناقص عدد الوافدين شهرياً اىل أوروبا من العراق 
ومع ذلك يسلط هذا البحث الضوء عىل املواضيع التي تتجاوز االزمة 
بالرضورة  ليست  التي  والديناميات  الدافعة  العوامل  الحاليةوتبني 

تكون محددة زمنياً.

االستطالعية  الدراسة  هذه  خالل  من  للهجرة  الدولية  املنظمة  تأمل 
التي وقعت خالل االشهر  افضل لالحداث  ان تسهم يف تحقيق فهم 
املاضية. واالهم من ذلك تتوقع املنظمة الدولية للهجرة إرساء االسس 
القامئة  السياسات  إستجابات  وتيسري  املناسبة  االسئلة  لتطوير وطرح 

عىل االدلة لهذه االزمةاالنسانية.
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