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النُّزوح يف عراٍق هش
عيل أ. ك. عيل

ال تتمتع الدولة العراقية ما بعد صدام حسني إال بدعم شعبي محدود، كام أنَّها ُتقص عن السلطة قطاعات واسعة 
من شعبها ومتارس االضطهاد عىل املعارضة وال تحمي املواطنني من االعتقاالت التعسفية ويسترشي فيها الفساد. 

وهناك عالقة مبارشة بني تلك اإلخفاقات والنُّزوح يف العراق.

مل يكن غريباً أن تكون الهشاشة صفة الدولة العراقية “الجديدة” 
التي نشأت عىل أنقاض ما خلَّفه غزو عام 2003. تلك الهشاشة لها 
مضمونات خطرية عىل األمن البرشي والنُّزوح الذين ما زاال يؤرقان 
الواضحة  العوامل  وتتمثل  هذا.  يومنا  حتى  العراقي  املجتمع 
الحياة  عىل  الواقعة  التهديدات  يف  العراق  يف  للنُّزوح  املسببة 
والصحة الناتجة عن انعدام األمن العام واالحتجاز التعسفي وسوء 
الحياة خطرة ال  البيئة، تصبح  املقدمة. ويف مثل هذه  الخدمات 
د إىل اتخاذ الناس لقرار الرحيل والنُّزوح. لكنَّ  تطاق وذلك ما ميهِّ
أحد دوافع النُّزوح األقل وضوحاً يتمثل يف اإلجراءات املتخذة التي 
تستهدف  اإلجراءات  فتلك  ذلك،  ومع  الدولة،  تعزيز  منها  ُقصد 
املستهدفني  تجعل  بطريقة  املجتمع  يف  املستضعفة  املجموعات 
عىل  بل  حياتهم  عىل  املفروضة  قات  املعوِّ ارتفاع  من  يعانون 
الضغوط  تلك  أجربت  وقد  األحيان،  بعض  يف  الجسدية  سالمتهم 

كثرياً من العراقيني عىل الهجرة والنُّزوح.

أنهم  عىل  إليهم  ُنظر  من  ــراءات  اإلج تلك  ضحايا  أوائل  وكان 
أم  صحيحاً  التصور  ذلك  أكان  سواء  السابق  بالنظام  مرتبطون 
يقيمون  العراقيني ممن  العقاب عىل بعض  خاطئاً. وهكذا، وقع 
جيوب  من  ُتعد  أمكان  يف  الشخصية  هوياتهم  لبطاقات  وفقاً 
مقاومة النظام الجديد. فقد ذكر يل أحد الطلبة العراقيني الذين 
قابلتهم تعرُّض الطلبة يف مدرسته لإلجحاف من ناحية الدرجات 
املمنوحة لهم عىل اعتبار أنهم ينتمون إىل تلك املناطق. ومن هنا، 
ة للعقاب الجامعي تهديداً بالنسبة  مّثلت آثار مامرسة دولة هشِّ
لبعض الفئات املحددة للشباب العراقي يف حصولهم عىل التعليم 

وسبل كسب الرزق. 

ومن جهة أخرى، هناك الالجئون الفلسطينيون يف العراق الذين 
ُسحبت منهم بطاقات اإلقامة وأعيد تصنيفهم عىل أنهم أجانب 
رغم أنهم كانوا يعيشون هناك منذ عقود طويلة. وكان سبب ذلك 
اإلرهاب  أعامل  عن  مسؤولون  الفلسطينيني  بأنَّ  اعتقاد  انتشار 
املوجهة ضد الشعب العراقي وهذا ما أدى إىل تصاعد االعتداءات 
والحملة ضد  الهجرة.  إىل  منهم  كثرياً  ما دفع  الفلسطينيون  عىل 
الفلسطينيني إمنا هي مثال واحد عن مظاهر الدولة الهشة التي 
متلك  ال  مجموعة  استهداف  طريق  عن  قوتها  إظهار  إىل  تسعى 

القدرة عىل رد االعتداء.

عام  الناتجة  التمزق  آلثار  غريها  من  عرضة  أكر  ة  الهشَّ والدول 
ميكن تسميته بخصخصة العنف والتي لها آثار جسيمة عىل األمن 
البرشي والنُّزوح. فالدولة إذ تترشذم فيها األجهزة املخولة مبامرسة 
سلطة اإلجبار والَقرس تفقد سيطرتها املادية عىل األرايض القامئة 
عليها وكذلك تفقد والء الشعب لها. 1وبغياب السلطة الرشعية 
للدولة، ازدهرت الجامعات غري الحكومية املسلحة وبدأت حلقة 
التفكك تدور ُمضعفًة بذلك الدولة أكر فأكر يف إطار التعامل مع 
الجامعات العسكرية غري الحكومية. بل إنَّ بعض تلك الجامعات 
االستحواذ  إىل  وسعت  الحكومية  املؤسسات  اخرتاق  من  متكنت 
عىل زمام األمور يف الدولة. وهكذا، كانت نشاطاتهم سبباً لتغيري 
اتخاذ  إىل  بعضهم  دفع  ما  مخيفة  بطريقة  اليومية  الناس  حياة 

قرار باملغادرة.

ومثال ذلك أنَّ أعضاء من ميليشيات جيش املهدي اخرتقت جهاز 
الرشطة العراقي حديث النشأة وأجربت كثرياً من البغداديني عىل 
مغادرة أماكن إقامتهم تحت تهديد العنف ثمَّ أسكنت يف بيوتهم 
رتها امليليشيات املعارضة كام هاجمت البقاالت  العائالت التي هجَّ
واملخابز إلجبار السكان املستهدفني عىل الرحيل إىل أحياء أخرى 
املنازل  عىل  والنهب  السلب  أعامل  امليليشيا  أعضاء  لبدء  متهيداً 
هشاشة  يجسد  ذلك  وكل  يواليهم.  مبن  املناطق  تسكني  وإعادة 
العراقيني ما يقود إىل تهديد األمن البرشي ومن  الدولة يف حياة 

ثمَّ إىل النُّزوح.

بالنُّزوح،  مهمة  صلة  ذات  أخرى  أثار  املذكورة  العوامل  ولتلك 
قراراتهم  فيه  الناس  يتخذ  الذي  السياق  عىل  تؤثر  فالهجرة 
املستقبلية بالهجرة. 2 وهجرة أو نزوح األقارب أو شبكات الدعم 
البقاء،  آثر  ملن  واالجتامعية  النفسية  املوارد  تستنزف  األخرى 
الدعم  ُيضعف  ألنه  التَّهجري  عملية  يف  االستنزاف  هذا  ويساهم 
وقدرات مسايرة الظروف لدى من يبقى. ويف مجتمع مينح قيمة 
الباقني  هجرة  احتاملية  تزداد  ومتاسكها،  األرسة  لوحدة  عظيمة 
بدورهم. وهكذا، مل يكن كثري من العراقيني راغبني يف النُّزوح يف 
البداية لكنهم اضطروا إىل ذلك للم شمل أرسهم فحياُة العزلة يف 

دولة مخفقة يرتتب عليه مثن باهظ جداً.
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قديم  موّحدة  دينية  طائفة  (وهم  املندائيون  الصابئة  وجد  لقد 
تاريخها( أنَّ مامرستهم العلنية لطقوسهم وشعائرهم الدينية التي 
متيزهم عن غريهم والرضورية للحافظ عىل هويتهم كجامعة مل 
يعد أمراً ممكناً خوفاً من تعرضهم للقتل بالرصاص، فقد تعرض 
رجال الدين الصابئة إىل االعتداءات كام الحال بالنسبة ألبناء تلك 
ة فلم تتمكن من  الطائفة عىل العموم. أما الدولة العراقية الهشَّ
حاميتهم بل يعتقد البعض أنَّ الدولة مل تكن راغبة يف حاميتهم 
أصاًل ألنَّ الصابئة ليسوا مسلمني، وهكذا زاد تشتت أبناء الطائفة 
يف أنحاء العامل منذ عام 2003. ومبا أنَّ عقيدة تلك الطائفة تحظر 
عىل أبنائها وبناتها التزاوج والتناسل مع غري املندائيني فهذا يعني 
الجامعة  عىل هذه  وجودياً  يشكالن خطراً  والتشتت  التَّهجري  أنَّ 

العرقية القدمية. 3

ومن جهة حكومات الدول املضيفة، كثرٌي منها يتصور الالجئني أو 
ميّثلونهم عىل أنهم خطر عىل سياداتها، لكنَّ تلك الحكومات عليها 
إطالق  من غري شك يف  تتسبب  تكاد  الهشة  الدول  أنَّ  تنى  أال 
موجات من الالجئني والنَّازحني وأنَّ الدول ال توجد يف فراغ، وأنَّ 
الدويل بينام  الدول مهام كانت ضعيفة قد تنجو بدعم املجتمع 
قد تتفتت الدول القوية إذا ما رّحب املجتمع الدويل بالعمليات 
امة فيها. 4 لذلك، عىل الحكومات أن تتجنب فرض العمليات  الهدَّ

الالجئني  موجات  الحد من  رغبت يف  ما  إذا  الدول  امة عىل  الهدَّ
الذين يشكلون باإلجامع مصدراً للخوف بالنسبة للدول املضيفة.
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بعد الدكتوراه يف قسم التنمية الدولية يف كلية لندن لالقتصاد. 
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لدراسة العراق ومجلس البحوث يف اآلداب والعلوم اإلنسانية.
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