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بين خيار الحماية الدولية والهجرة
"مركز نينوى للبحث والتطوير":
يستطلع أراء أكثر من ( )4000مهجر من االقليات
المدخل
دراسة مٌدانٌة استهدفت استطالع أراء أكثر من ( )3444مهجر بٌن االقلٌات ،قام بها "مركز نٌنوى للبحث
والتطوٌر" للفترة من  12 - 21أٌلول  ،1423 /وقد شملت بشكل خاص االٌزٌدٌٌن والمسٌحٌٌن (الكلدان
السرٌان االشورٌٌن) المهجرٌن قسرا الى محافظتً دهوك واربٌل ،بعد اضطرارهم لترك مناطقهم فً سنجار
وسهل نٌنوى والموصل ،نتٌجة الجرائم واالعمال االرهابٌة التً ارتكبت ضدهم مع بقٌة االقلٌات من التركمان
والشبك والكاكائٌة ،من قبل تنظٌم ما ٌسمى بـ "الدولة االسالمٌة  -داعش" ،بعد سٌطرته على كامل محافظة
نٌنوى ومساحات أخرى فً محافظات االنبار ودٌالى وكركوك وصالح الدٌن منذ  ،1423 /5 / 24وفٌما ٌلً
ملخص لتفاصٌل تنفٌذ الدراسة وأهم النتائج واالستنتاجات التً تم التوصل لها :

الوسٌلة وااللٌة المعتمدة:
تم استطالع أراء المشمولٌن بالدراسة من خالل (استمارة استبٌان) ،تضمنت الطلب
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لالجابة على ساال واحد فقط ،ضم خم

خٌارات (طً الدراسة نسخة من استمارة االستبٌان)،

وقد تم ساال المهجرٌن عن طرٌق المقابلة الشخصٌة وبشكل مباشر مع الشخص المعنً (ولٌ
كعائلة).
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قام بالمقابالت الشخصٌة وتعبئة االستمارات ( )24فرق مالفة من ( 1 -2شخص)
موزعٌن فً محافظات دهوك واربٌل والبلدات التابعة لها ،تم تدرٌبهم مسبقا على طرٌقة طرح
الساال وكٌفٌة تسجٌل المالحظات التً ٌقوم بذكرها اي مستطلع لرأٌه.
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قسم قلٌل من االستمارات تم تعبئتها من قبل االشخاص المستطلع ارائهم بأنفسم ،حٌث كان
ٌتم احترام رؼبتهم من قبل اعضاء الفرق ،بعد افهامهم بكٌفٌة طرح الساال والٌة التعبئة،
وخصوصا عندما اراد اشخاص التكفل بهذه المهمة بالنسبة لعائالتهم.
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قامت الفرق بزٌارات مباشرة الى مناطق سكن المهجرٌن المختلفة فً المدار

والكنائ

والبناٌات ؼٌر المكتملة وفً الماسسات الثقافٌة والرٌاضٌة وتحت الخٌم والجسور واالشجار
باالضافة الى الساكنٌن فً دور ماجرة ،وفً الطرق العامة .

المناطق المشمولة باالستطالع:
المناطق التً هجروا الٌها فً محافظة دهوك :
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المسٌحٌٌن المهجرٌن فً المناطق االتٌة:
مركز دهوك ( :كنٌسة مار كوركٌ

 /بروشكً ،كنٌسة القدٌسٌن بطر

وبولص  /حً الشرطة  ،المركز

الثقافً االشوري ،المركز الكلدانً للثقافة والفنون ،نادي سنحارٌب الرٌاضً ،الجمعٌة الخٌرٌة االشورٌة).
خارج دهوك :مركز عقرا وقرى بناصور ونوهاوا  ،قرى منطقة نهلة ،عدة قرى فً صبنا ، ،سمٌل (قرٌة
شٌوز) ،زاخو (قرٌة دٌرابون).
االٌزٌدٌٌن المهجرٌن فً المناطق االتٌة:
مركز دهوك :مجموعة مدار  ،مجموعة هٌاكل بناء ؼٌر مكتملة ،ساكنٌن تحت الجسر فً الطرٌق المادي
الى سرسنك ،علوة دهوك ،مركز اللش  ،بناٌة اتحاد النساء الكوردستانً.
خارج دهوك :مجمع خانك  ،مجمع شارٌا ،سمٌل (قرٌة شٌوز) ،مخٌم دٌرابون ،الساكنٌن على الطرٌق بٌن
دهوك وقضاء العمادٌة ،قرى نهلة.
 -1المناطق التً هجروا الٌها فً محافظة أربٌل:
بلدة عنكاوا ( :ثانوٌة عنكاوا للبنٌن ،مقر اتحاد الطلبة والشبٌبة الكلدواشوري ،حضانة دمئٌل ،مقر كٌان أبناء
النهرٌن ،كنٌسة مارت شمونً ،مدرسة اور السرٌانٌة ،منطقة هرشم االولى والثالثة ،مدرسة عشتار ،كنٌسة
مار ٌوخنا  ،دور مختلفة).
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المناطق التً هجروا منها :

المسٌحٌٌن المهجرٌن من المناطق االتٌة :
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 من داخل مدٌنة الموصل من مناطق سهل نٌنوى فً قضائً الحمدانٌة وتلكٌؾ وناحٌة بعشٌقة (قرة قوش ،برطلة ،كرملٌ  ،بعشٌقةوبحزانً ،تلكٌؾ ،باطناٌا ،تللسقؾ ،القوش ،بٌروزاوا وكرانجوك وشرفٌة وقرىة مٌركً و دٌرالشهٌدٌن
ماربهنام وسارة فً قضاء الحمدانٌة.
االٌزٌدٌٌن المهجرٌن من المناطق االتٌة:
 من بعشٌقة وبحزانً. من مركز قضاء سنجار والقرى التالٌة التابعة للقضاء( :تل قصب ،صوالغ ،رمبوسً ،دوهال ،كوهبل،بورك ،كرزه رك ،كورا عبدو ،دوكرى ،حردان ،زور آفا ،سنونً ،كرشٌك ،خانا صور ،الوردٌة وؼٌرها)،
ومن ناحٌة تل عزٌر (او كرى عزٌر – القحطانٌة ) ومجمع سٌبا شٌخ خدري التابع للناحٌة.

العٌنة:
تم اختٌار العٌنة عشوائٌا ،عن طرٌق مقابلة ( )3422شخص من كال الجنسٌن ،ممن تجاوزت أعمارهم 21
سنة فما فوق ،بواقع ( )1222استمارة استبٌان ،هم من تمت مقابلتهم فً محافظة دهوك ( 2153من
االٌزٌدٌٌن 122 ،من المسٌحٌٌن) ،و ( )2123شخص فً مدٌنة عنكاوا باربٌل (بٌنهم  2211من المسٌحٌٌن و
 15من االٌزٌدٌٌن).

النتائج:
النتٌجة النهائٌة لـ ( )3422استمارة استبٌان ،أظهرت "رؼبة" المهجرٌن من مناطق "سنجار وسهل نٌنوى"
باالتً:
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العودة الى منطقتهم مع الحماٌة الدولٌة ،بواقع  1122شخص ،بنسبة . % 44.5

-1

العودة الى منطقتهم بدون حماٌة دولٌة ،بواقع  22شخص فقط ،بنسبة . % 4.0
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الهجرة الى الخارج (سواء كان طلبا لهجرة جماعٌة او عائلٌة وفردٌة) ،بواقع 2242
شخص ،بنسبة . % 31.3
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االستقرار فً المنطقة المهجر الٌها ،بواقع  15شخص ،بنسبة . % 4.5

-4

أخرى ،أي بدٌل ورأي آخر ترٌد ذكره ،بواقع  23شخص ،بنسبة . % 4.2
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( )2النتائج وفق اعداد من تم استطالع ارائهم
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االستقرار فً الهجرة الى الخارج العودة الى المنطقة العودة الى المنطقة
دون حماٌة دولٌة مع الحماٌة الدولٌة
المنطقة المهجر
الٌها

( )1النتائج وفق النسب المئوٌة لمن تم استطالع ارائهم
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آراء وتعلٌقات لمشمولٌن باالستطالع:
-2

الؽالبٌة العظمى ممن أختاروا "العودة الى المنطقة بحماٌة دولٌة" ،رددوا أقوال وعبارات مثٌل:

 بعكسه أي بدون "وجود الحماٌة الدولٌة ومنطقة آمنة" فلن نعود ،وان خٌار الهجرة الى الخارج وخصوصا"الهجرة الجماعٌة" هو "الحل المفضل" ،و "بدون الحماٌة الدولٌة ال أمل لنا" .
 نفضل "العودة بحماٌة دولٌة"مع ضمان االمان الدائم فً مناطقنا وتعوٌض الخسائر.1ـ

نسبة كبٌرة من اٌزٌدًٌ سنجار قد ركزوا على ان :خٌار "العودة بحماٌة دولٌة" مع ضمان االمان ،وان

ال ٌعٌش بٌننا العرب المسلمٌن وان ٌتم ترحٌلهم بعٌدا " الننا لن نستطٌع ولن نقبل ان نعٌش معا وهم قد أخذوا
بناتنا وشقٌقاتنا" ،و"الكثٌر منهم خانوا قٌم الجٌرة".
2ـ

الكثٌر ممن أختاروا "الهجرة الى الخارج" ،علقوا بالقول:

 "الحماٌة الدولٌة لن تتحقق" و "مهما كانت حالتنا االنسانٌة كارثٌة ،فمصلحة الدول المهٌمنة هً االهم" ،وان"العراق لم ٌعد مكانا مفضال ال للمسٌحٌٌن وال لالٌزٌدٌٌن وال لكل االقلٌات" .
 أحد االٌزٌدٌٌن وهو ٌرٌد تأكٌد خٌاره بان "الهجرة هً االفضل" ،وان الحالة لٌست جدٌدة ،قال " لم نجد انجد اٌزٌدي قد عمر دارا وبقى لحفٌده ،وان ابنا لم ٌبقى فً بٌت والده وهكذا  ...لحد  2أجداد " وأضاؾ " نحن
االٌزٌدٌٌن ال نزٌد عن  444ألؾ شخص ،فً مقابل ملٌار مسلم سنً ،لذا لن نستطٌع أن نفعل شٌئأ".
 -أحدى المسٌحٌات وهً تاشر خٌار"الهجرة الى الخارج" قالت " وهل سنقبل بان تدا

كرامتنا الكثر من

مرة؟ .
 الكثٌر من المسٌحٌٌن ممن أختارو "الهجرة" وحددوا خٌارهم بـ "الهجرة الجماعٌة" برروا ذلك بالقول :اذاكان مصٌرنا قد اصبح محكوما بالهجرة ،فاالفضل ان تكون "هجرة جماعٌة" ،كً نستطٌع فً االقل أن نحافظ
على مجتمع مسٌحً متجان

ونحافظ فٌه على الكثٌر من قٌمنا وعاداتنا وتقالٌدنا باالضافة المكانٌة المحافظة

على لؽتنا والكثٌر من تراثنا".
-3

القلة ممن حددوا رؼبتهم بالعودة الى المنطقة "دون الحماٌة الدولٌة" ،ذكروا " نهتم بالعودة الى

منطقتنا دون اي اعتبار آخر".
4ـ

بٌن القلة ممن أختار االستقرار فً المنطقة الحالٌة ،من شدد على " أهمٌة معالجة أوضاعهم فٌما

ٌتعلق بالوظٌفة والدراسة وفرصة العمل باالضافة الى توفٌر السكن وؼٌرها من متطلبات الحٌاة" وبعكسه فان
خٌاره سٌكون الهجرة.
5ـ

معظم الـ ( )23شخص من فضل الخٌار االخٌر " بدٌل ورأي آخر" ذكر بانهٌ" :فضل العودة مع

الحماٌة الذاتٌة من سكان المنطقة".
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بدا واضحا خالل المقابالت ،ان الكثٌر من العائالت المهجرة التً تربطها عالقات قرابة من

2ـ

االشقاء واالعمام وأوالدهم ...الخ  ،خصوصا بٌن االٌزٌدٌٌن ،قد حاولوا السكن معا فً منطقة واحدة ،سواء
كان فً مدرسة أو قاعة ضمن مركز ثقافً أو ضمن البناء ؼٌر المكتمل ،وبدا ان لذلك تأثٌرا فً الؽالب على
نقاشاتهم وبالتالً على قرارهم الجماعً مع وجود شواذ فً كل الحاالت ...ونورد هنا بعض االمثلة التً تدلل
على حاالت مشابهة تم رصدها:
فً بناٌة مركز اللش الثقافً واالجتماعً فً دهوك ،حٌث ضم ما ٌزٌد عن ( )254عائلة

-

اٌزٌدٌة ،اي ما ٌزٌد عن ( )1444شخص ،كانت مقابالت الفرٌق خالل الفترة الصباحٌة تدلل على
وجود تناف

فً االراء بٌن خٌار "العودة الى المنطقة بحماٌة دولٌة" وبٌن خٌار "الهجرة الى

الخارج" ،ولكن كان واضحا ان الكفة تمٌل لصالح الخٌار االول ،بٌن من تم استطالع ارائهم لحد
هذه الفترة ،والن الفرٌق قد اتفق مع احد المنسقٌن العاملٌن فً المركز ،بضرورة اٌقاؾ العمل
النها كانت فترة الظهٌرة واالستراحة ،وبدأت النا

تنصرؾ للؽداء ،لذا جرى االتفاق مع المنسق

عن امكانٌة ان ٌستمر بمساعدته للفرٌق وان ٌرافقه عندما ٌعود عصرا الجراء المزٌد من
المقابالت ،وفعال عندما عاد الفرٌق الى المكان نفسه ،كان ذلك المنسق باالنتظار وطلب ان تبدأ
المقابالت من الطابق الثالث نزوال الى االدنى ،فً ذلك الطابق كان مجموعة من الرجال مجتمعٌن
فً احدى زواٌا القاعة ،بعد ملئ عدة استمارات والساال المباشر لكل شخص كان واضحا ان
جواب الجمٌع واحد وهو "الهجرة الجماعٌة" ،مع االنتهاء من المجموعة ومحاولة االنتقال الى
النا

االخرٌن ،قال أحدهم :ولماذا تتعبون أنفسكم بلقاء الجمٌع ؟؟ بامكانكم ان تاشروا استمارات

الجمٌع من هنا ،ألن جوابهم سٌكون واحدا !! وعند ساالهم من الفرٌق :وكٌؾ تعرفون ذلك:
أجابوا " :الن جمٌع من فً الطابق عائلة واحدة من االقارب ،ولجمٌعنا رأي واحد ،وقد سبق ان
ناقشنا هذا " ،فً هذا الطابق  255شخص من عائالت متقاربة ولنا الراي الواحد.
عند هذه النقطة اضطر الفرٌق لالنسحاب التكتٌكً ،وعدم اجراء مقابالت أخرى النه بدا واضحا ان الشخص
المنسق كان قد أبلػ اقربائه بمهمة الفرٌق مسبقا ،واتفقوا على الرأي الواحد وهو خٌار "الهجرة الجماعٌة"،
آملٌن أن ٌاثر ذلك فً نتٌجة االستبٌان ،وفً قرار المنظمة لتساهم فً تحقٌق رؼبتهم لتهجٌرهم جماعٌا".
من خالل النقاش تبٌن ان للمتنفذٌن من الرجال فً قرار تلك العائالت ،قناعة مفادها استحالة ان تتحسن االمور،
واعطوا لذلك امثلة من كل التارٌخ والواقع الحالً ،وقد أجلسوا كبٌر العائلة فً وسطهم ،وهو رجل طاعن فً
السن ،وقال " اذا كان أمامً شهر واحد ومضى منه  24اٌام ،فانا أفضل ان أعٌش العشرٌن (ٌ )14وم الباقٌة
فً راحة بال ،لقد تعبنا من االضطهاد ،وأضاؾ :كم ستدوم الحماٌة الدولٌة ؟؟ ،ثم زاد  :نعرؾ ان الهجرة
صعبة ،ولٌ

لنا حتى المال لنهاجر ،ولكننا نعلم اننا كاٌزٌدٌٌن لم ٌبقى لنا ولن نكون اال بمثابة صفقة.
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ومن ناحٌة أخرى كان واضحا اٌضا ،انها كانت من الحاالت النادرة التً سلم فٌها ربما جمٌع افراد العائالت
من عملٌات القتل والموت فً الجبل أو السبً واالختطاؾ .ومن ناحٌة ثالثة ،كان ذلك درسا مفٌدا للفرٌق جرى
تعمٌمه على الفرق االخرى للحذر منه ،وان المعرفة المسبقة بفكرة االستطالع ،قد ال تأتً بنتائج ذات
مصداقٌة.
-

فً مدرسة كشكاوا (احدى قرى منطقة نهلة) ،بعد االنتهاء من عشرات المقابالت ،بدأت
مع أشخاص كانوا ٌتخطون فً الشارع الرئٌسً ،ومرورا بالمتوزعٌن فً ساحة المدرسة ،انتهاءا
مع الذٌن كانوا فً صفوفها الداخلٌة ،كان واضحا ان ؼالبٌتهم العظمى لهم رؼبة "العودة الى
منطقتهم مع الحماٌة الدولٌة" ،فٌما عدا القلة من الشباب وخصوصا النساء ،اشاروا ان رؼبتهم هً
"الهجرة" .عند االنتهاء من المقابالت وفً طرٌق الخروج سأل أعضاء الفرٌق ،مجموعة متمركزة
عند باب المدرسة :لماذا كانت الؽالبٌة متفقة على هذا الخٌار ،كان الجواب :نحن هنا ( 12عائلة –
 242شخص – اٌزٌدٌٌن  ) -جمٌعنا عائالت من االقارب ،نتناقش بٌننا ونرفض (مهما حصل
لالن) ان نترك بٌوتنا وكل امالكنا لٌستفاد منها الؽرباء ،ولكننا من ناحٌة اخرى ،لنا قرار باننا لن
نعود الى منطقتنا مهما قٌل لنا انها بامان "دون الحماٌة الدولٌة".

-

فً مجمع "علوة" دهوك ،تكررت الحالة ،فعند االنتهاء من عدد كبٌر من المقابالت
الشخصٌة ،تبٌن بان لؽالبٌتهم خٌار واحد " :العودة الى المنطقة مع الحماٌة الدولٌة" ،وأكثرهم كان
ٌردد " مع ترحـــــــ ٌل العرب من مناطقنا" " ،بؽٌر ذلك فاننا لن نعود" ،وعند االستفسار عن
وضعهم قٌل لفرٌق االستطالع انهم ( 222عائلة أؼلبٌتهم من االقارب وهً تضم  554شخصا).
مع العلم انها كانت من قرى متفرقة وبٌنهم الكثٌر

ممن فقدوا افرادا من عائالتهم بسبب عملٌات القتل او االسر ،واشٌر الى فتاة شابة بان الٌوم تحدٌدا قد تم العثور
على جثة والدها بعد مضً كل هذه الفترة".
-

فً مقارنة لنتٌجة فرٌقٌن استطلعوا أراء المهجرٌن من المسٌحٌٌن (الكلدان السرٌان
االشورٌٌن) فً بلدة عنكاوا ،تبٌن ان نتائج احد الفرٌقٌن كانت تمٌل الى الخٌار رقم (" )2الهجرة
الجماعٌة الى الخارج" بفارق واضح ،بٌنما كانت نتائج الفرٌق االخر تمٌل الى الخٌار رقم ()2
"العودة الى المنطقة مع الحماٌة الدولٌة" وبفارق واضح اٌضا.

ان االستنتاج حول النتائج المذكورة أعاله ،سواء كان سببها ما تم االشارة الٌه ،من اتفاق االراء الجماعٌة على
خٌار معٌن ،أو أي سبب آخر قد ٌتعلق بأداء الفرق أو اعتبارات أخرى ،فان ذلك فً النهاٌة ٌعك

أمرا واحدا

واضحا هو انقسام االراء بٌن الخٌارٌن " العودة مع الحماٌة الدولٌة" و "الهجرة الجماعٌة أو الفردٌة الى خارج
الوطن" ،ومن ناحٌة ثانٌة فان الخٌارٌن معاٌ ،ظهران فقدان ثقة هذه االقلٌات باالوضاع التً عاشوا او
سٌعٌشون فٌها ،النه من دون "الحماٌة الدولٌة التً تحقق لهم االمان وتضمن لهم الحقوق والكرامة" فان
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خٌار"الهجرة" رؼم صعوبته ،سٌكون خٌارا اخٌرا ،بٌنما أساسا ،بٌنهم االن عدد كبٌر ممن حسم أمره ،بعدما
فقد كل االمل والثقة.

مالحظات ختامٌة:
كان المخطط ان تكون العٌنة ( )4444مقابلة ،ؼٌر ان بعض المعوقات االدارٌة والخارجة

-2

عن ارادة المركز قد حالت دون تكملة هذه العٌنة ،وهو نف

السبب الذي أدى لتأخر اصــــــدار التقرٌر

لهذه الفترة ،حٌث كان القرار بضرورة تكملة العدد ،باالضافة الى استؽالل مضً هذه الفترة الجراء
العدد المتبقً من المقابالت ( 2444مقابلة اخرى) ،وذلك لالستفادة منها فً اظهار التؽٌٌر الحاصل فً
توجهات المهجرٌن ،ومن خالل مقارنة النتائج الحالٌة (قبل اكثر من  5اسابٌع) مع نتٌجة (االلؾ)
استمارة االخٌرة .لكن عدم زوال المعوق ،جعل ادراة المشروع تتخذ قرارا باصدار التقرٌر مع االكتفاء
بهذه العٌنة.
-1

نتوقع ان النسبة بٌن من أعلنوا الرؼبة فً "العودة الى المنطقة مع الحماٌة الدولٌة" وبٌن
خٌار "الهجرة الى الخارج" ،بعد مرور فترة أكثر من  5أسابٌع ،كانت لتكون قد تؽٌرت لجهة زٌادة من
ٌطالبون بخٌار "الهجرة" ،بسبب فقدان الثقة واالمل بٌن المهجرٌن من االقلٌات ،بامكانٌة حصول تؽٌٌر
اٌجابً فً أوضاعهم ،وخصوصا بعد مضً كل هذه الفترة ،دون وجود أٌة معطٌات واي ماشر
لصالح معالجة اوضاعهم المأساوٌة.

وهذا ما تاكده حاالت الهجرة المتزاٌدة لالفراد والعائالت المتجهة الى لبنان ،االردن وتركٌا فً طرٌقها الى
مختلؾ دول المهجر ،رؼم الصعوبات التً ربما ال تقل عن هجرتهم من مناطق سكناهم فً بلــــدهم العراق
ولكن ضعؾ ثقتهم وأملهم بتحرٌر مناطق سكناهم ،ناهٌك عن بروز قناعات وكأن قرارا مسبقا قد اتخذ ،من قبل
مراكز صناعة القرار الدولٌة ،بان ال مكان لالقلٌات فً االعراق والشرق االوسط بشكل عام .لذلك فان كل ٌوم
ٌمر دون تحرٌر هذه المناطق وعودة المهجرٌن الى بٌوتهم ،ودون اٌة بوادر لمعالجة أوضاعهمٌ ،اثر سلبا فً
فقدان الثقة وزٌادة نسب المهاجرٌن.
 -2الدراسة المٌدانٌة "االستطالع" تم تنفٌذهها بدعم من (االتحاد االشوري العالمً – فرع أمٌركا).

العراق -نينوى
قضاء الحمدانية – قرة قوش (بغديدا)

)Iraq – Nineveh – Hamdania (Baghdeda
Korek cell: +964 7504680489

info@ninevehcenter.org
www.ninevehcenter.org
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