
 ملخص الدراسة

موضوع هجرة األللٌات مووضووع موألوه ألمو  ٌومو  
شرٌحة مألمة من شرائح الشعب العرالً وبوموا اموألوا 
من المكومات األساسٌة فً المجتمو  الوعورالوً لو لون 

 من الضروري اإلهتماه بألا .

فووً ونومووة األ ووٌوورة جرةاةت هووجوورة األلوولووٌووات فووً 
العراق وه ا ومر مملك بوالوموسوبوة لوموا كشوعوب واحوة 
ٌعٌش فً وطن واحة وهه احوة موكوواموتو  األسواسوٌوة 
ل لن لمما بعمل ةراسة ت ص ه ا المووضووع الوموألوه 
وتركرت الةراسة على األللٌات فً محافظة موٌوسوان 
جموب العراق، وته تحةٌة موكوان الوةراسوة مون هو   
المحافظة فً لضاء العمارة )مركر محافظة مٌسوان  
ولضاء المٌمومة وك لن ج ترما الوعوٌوموات الوموطولووبوة 
لأل ا الةراسة والتً وست وةموت بوألوا طورٌوموة الوبوحو  
الموعً عن طورٌوك ججوراء موموابومت وموجومووعوات 
التركٌر ومن ثه تحلٌل اآلراء والمومواشوات والو ورو  
بمتٌجة لمعرفة األسباب ووض  الوحولوول، والوعوٌوموات 
الم تارة هً مجموعة من األللٌات وعوٌوموات و ور  
من المجتم  المحلً من افراة ومسؤولٌٌن فً مووالو  
جت ا  المرار، ووض  وسئلة محةةة ل لن والمةة كاموت 
تمرٌباً  مسة عشر ٌوه بٌن تحةٌة جلسوة لوموجومووعوة 
التركٌر وججراء الممابمت وتحلٌولوألوا ومون ثوه جومو  
المصاةر والوثائك وفً المألاٌة ته كتابة الةراسة التً 

 سمبٌن تفاصٌلألا فً المحتو .

 أهمٌة الدراسة

وهمٌة الةراسة تأتً من  مل ما مرصة  مون جرةٌواة 
الألجرة لألللٌات الموجوةة فً المجتم  الوموحولوً فوً 
محافظة مٌسوان وهو ا ٌوتوطولوب موموا جن موبوحو  فوً 
الموضوع ومةرس  بشكل علمً ألم  موضوع موألوه، 
وتأتً وهمٌت  ألم  ٌم  شرٌحة مألمة وفموةان موكوون 
وساسً من مكومات المجتومو  الوموتومووع الو ي ٌوموثول 

 ممو جاً للتعاٌش السلمً بٌن وبماء الوطن الواحة.

 هدف الدراسة

تألةف الةراسة الوى موعورفوة األسوبواب وتشو وٌوصوألوا 
وبٌان الحلول الممواسوبوة مون  ومل وةوات الوةراسوة 
المست ةمة والتً تعتمة على طرٌمة البحو  الومووعوً  

 وجست ةاه مجموعات التركٌر .

 سؤال الدراسة

هل جرةٌاة هجرة األللٌات فً محافظة مٌسان ل  بعة  
 طائفً اه وسباب و ر 

هل توجة ججراءات على صعٌة الحكووموة فوً موٌوسوان  
 تحة من هجرة األللٌات فً المحافظة

هل عملت ممظمات المجتم  المةمً على برامو  توةعوه  
 وجوة األللٌات والحة من الألجرة المتراٌةة.

 منهجٌة الدراسة

سمتب  فً ةراستما ه   عن جرةٌاة هوجورة األلولوٌوات فوً 
محافظة مٌسان طرٌمة الوبوحو  الومووعوً و ومل الوموةة 
المحةةة للبح  من  مل  العمل على جعوةاة موجومووعوة 
التركٌر من ممثلٌٌن عن األللٌات فً موحوافوظوة موٌوسوان 
لمعرفة ووضاعأله، وك لن عمل موموابومت موموظوموة مو  
بعض  اإلفراة من الحكومة المحلٌوة وعوٌوموات مو وتوارة 
و ر  من وجل الوصول الى المتائ  الحمٌمٌة مون  ومل 
تحلٌل ما ٌته التوصول جلوٌو  لولو ورو  بوةراسوة موألوائوٌوة  
توضح األسباب التً تمف  لف جرةٌواة ظواهورة هوجورة 
األللٌات فً محافظة مٌسان ووض  الحلول المماسبة لألا 
من  مل ما ٌته طرح  من توصٌات او مموتورحوات فوً 

 ه   الةراسة.

 هٌكلٌة الدراسة

اإلحاطوة الوكوامولوة بوالومووضووع بوموا ٌو وص األلولوٌوات 
 ووجوةهه فً المجتم  وووضاعأله بشكل عاه

 تحةٌة وتألٌئة األسئلة بشكل ممظه وواضح

 وض  الترتٌبات المألائٌة إلجراء الةراسة

 المقدمة

جرةٌاة هجرة األللوٌوات فوً موحوافوظوة موٌوسوان وبشوكول 
ملوحووظ و واصوة وجن الوألوجورة بوةوت بشوكول موتوراٌوة 

وتغٌٌر الوموظواه  2003وواضح ووصبحت  و تأثٌر بعة 
وصبحت ظروف البلة متملبة وجموألوٌوار الووضو  األموموً 
ووصبح البلة فً ةوامة عمف وحرلت األ ضر والٌاب . 
وبعةها توالت األحةا  على الوعوراق  وموتو  عون هو   
الظروف وحةا  عةٌةة ممألا التألجٌر الةا لً والوألوجورة 
ال ارجٌة، فالوض  األممً كان العامل األساسً للألجرة 
ً توأثوٌور  بالعراق بشكل عاه. وكان لموجة التألجٌور وٌضوا
فً محافظة مٌسان وب صوص هوجورة األلولوٌوات الوتوً 
تعتبر مكون وساسً للمجتم  فً مٌسان فبعوة ان كواموت 
الكثٌر من العوائل الصابئٌة ووٌضا العوائول الوموسوٌوحوٌوة 
تسكن موٌوسوان الوٌووه األعوةاة توموالصوت لوه ٌوبوموى مون 
المسٌحٌٌن جن عوائل على عةة األصاب  وك لن اإل ووة 
الصابئة بمً ممأله وعةاة للٌلة ممارمةً لوموا كوان مووجووة 
سابما على رغه جن موحوافوظوة موٌوسوان توموتوار بوتوعواٌوش 
 السلمً لكن تأثٌرات الوض  العاه وظروف البلة لعبت 
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إزدٌاد هجرة األقلٌات فً محافظة مٌسان )األسباب 
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ةور وساسً فً جرةٌاة الألجرة وسمبح  األسباب ومةرسألا بشكول 
علمً لمصل لألسباب لمض  لألا الحلوول الومومواسوبوة، إلن هوجورة 
المكومات حمٌمةً ومٌر مؤسف ل لن هجرة المكومات األساسوٌوة لوألوا 
تأثٌر على المجتم  المٌسامً، حٌ  ٌعتبر هو ا فوموةان لوموكووموات 
مألمة  فً مةٌمتا من حٌ  تموع األةٌان والطوائف وهو ا الوتومووع  
ٌعتبر لوة لبمٌة المجتم ، ل لن ه   المشكولوة توحوتوا  جلوى ةراسوة  
ةلٌمة وعلمٌة لمبٌن وسباب هجرة األللٌات الموجوةة فً المحافظة 
والتً تعتبر جورء مون توارٌو وألوا وتومووعوألوا وهو   األلولوٌوات او 
المكومات كما ٌسمٌألا المامون هً فوً الووالو  جورء وسواسوً مون 
شعب العراق ولألا حمولألا التوً موص عولوٌوألوا الومواموون الوةا ولوً 
وك لن الةستور العرالً الو ي ٌوعوتوبور الومواموون األسوموى، لو لون 
ضرورة الحفاظ على ه ا التموع والحة مون جرةٌواة الوألوجورة مون 
 مل معرفة األسباب وجٌجاة الحلول المماسبة وجت ا  اإلجوراءات 
المرمة للحة من ه   الألجرة، التً تعتبر  سارة كبٌرة لمجتمعوموا 
وفمةان ج وة  لما فً الوطن وحالة التوعواٌوش السولوموً الو ي سواة 
المحافظة بوجوة ج وتما فً الوطن، مشاركأله وفراحأله ووحوراموألوه 
وهه ك لن ٌشاركومما بكول شوًء وهو    تورسوه صوورة جوموٌولوة  
لوحةة الوطن بكل وطٌاف  بوعوٌوةاً عون  الوتوموسوٌوموات عولوى وسو  

 عمصرٌة وطائفٌة وعرلٌة وكل ما ٌتعلك بألا .

 

 إزدٌاد هجرة األقلٌات فً محافظة مٌسان )األسباب وتأثٌرات(

األللٌات المومٌة والةٌمٌة فً العراق ساهوموت وبشوكول فوعوال فوً 
تطوٌر الحٌاة اإلجتماعٌة واإللتصاةٌة والسٌاسٌة فً البمة، فمومو  
تأسٌ  الةولة العرالٌة ووبماء ه   األللٌات ٌشاركون فوً تسوٌوٌور 
الحٌاة السٌاسٌة والمشاركة فً ترتٌب ووضاع البمة اإلجتومواعوٌوة 
واإللتصاةٌة وعك  بمٌة البلةان فمة تمٌر العراق بطابع  التعةةي 
والمومً والةٌمً والم هبً المفت، وظألر ه ا فً األثور الوبواةي 
حالٌاً على الحٌاة اإلجتماعٌوة واإللوتوصواةٌوة والسوٌواسوٌوة وكو لون 
الثمافٌة فً العراق، وعملٌة مراجعة صغوٌورة لوألر  الوتوارٌو وً 
والسٌاسً والثمافً العرالً ستجعلما مكتشف مئات األسمواء الوتوً 
تمحةر من ه   األللٌات والتً لعبت ةوراً مشوألووةاً فوً الوتوارٌو  
العرالً الحةٌ  جمباً الى جمب مو  بوموٌوة موواطوموٌوألوه مون وبومواء 

  .1)العراق

جن  مصطلح األللٌات هو تسمٌة جةٌةة من الوتوسوموٌوات الوموحوةثوة 
 2003التً ٌطلمألا العرالٌون بعة تغٌٌر المظاه العرالً بعة عواه 

  2)وهً تسمٌة تطلك على األةٌان الغٌر مسلمة 

فان مصطلح األللٌات جاء فً المامون الةولً فأل ا المصطلح غٌر 
محةة لكن مةلولو  الوعواه ٌشوٌور الوى موجومووعوة مون األشو واص 
ٌعٌشون جمبا جلى جمب مو  بوموٌوة موكووموات الشوعوب فوً الوةولوة 
الواحةة وتمفرة عمألا ب صائص كان تمف فً الوعورق او الوةٌون 
او اللغة وتتجلى صعووبوة وضو  توعورٌوف مووحوة هوو فوً توعوةة 

  .3)ووضاع األللٌات حسب الرلعة الجغرافٌة التً تمطمألا األللٌات

ومن المصوص المامومٌة فً المامون الةولً هوو موا ٌوموص عولوٌو  
فً الماةة األولى )على  1992جعمن األمه المتحةة لألللٌات لعاه 

الةول ون تموه كل فً جللٌمألا بحماٌوة وجووة األلولوٌوات وهووٌوتوألوا 
المومٌة او األثمٌة وهوٌتألا الثمافٌة واللوغووٌوة وبوتوألوٌوئوة الوظوروف 

  4)الكفٌلة بتعرٌر ه   الألوٌة  

ولة حظً موضوع األللٌات وألهمٌت  بإهتمواه ةولوً كوبوٌور ولوة 
ضمن لأله حموق وممألا الحك فً الحماٌة وعةه التمٌٌر والحك فً 
المشاركة السٌاسٌة والحك فً حماٌوة الوألووٌوة ولوة وكوةت الومواةة 
السابعة من اإلعمن العالمً لوحومووق اإلمسوان ) ان كول الوموا  
سواسٌة اماه المامون ولأله الحك بالتموتو  بوحومواٌوة موتوكوافوئوة امواه 
المامون  وهه المصوص الصاةرة عن هٌئة األموه الوموتوحوةة بشوأن 

األللٌات فً العاله  ما مص علٌة اإلعومن الوعوالوموً لوحومووق اإلمسوان 
 مومو 11فوً الومواةة  1941والصاةر عن هٌئوة األموه الوموتوحوةة عواه 

)لكل ش ص حك فً حرٌة الفكر والوجةان والةٌن، وٌشمل ه ا الوحوك 
حرٌت  فً تغٌٌر ةٌم  وو معتمة ، وحرٌت  فً جظألوار ةٌومو  وو موعوتوموة  
بالتعبة وجلامة الشعائر والممارسة والتعلٌوه، بوموفورة  وو مو  جومواعوة، 

  .5)ووماه المأل وو على حة   

مون الوعوألوة  22ولة ورة المص صراحة على ه   الحموق فً المواةة  
، حٌ  وكوةت  بووضوو  1966الةولً للحموق المةمٌة والسٌاسٌة لعاه 

ال ٌجوز، فً الدول التً توجد فٌها أقلٌات أثنٌة أو دٌنننٌنة على ام  " 
أو لغوٌة، أن ٌحرم األشخاص المنتسبون إلى األقلٌات المنككنورة منن 
حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدٌنهم وإقامة شعائرهنم أو 

  6)إستخدام لغتهم، باإلشتراك مع األعضاء اآلخرٌن فً جماعتهم 

كما اعتمةت لجمة حموق اإلمسان فً ةورتألا الثاممة واألربعوٌون والوتوً 
ً بوحومووق األلولوٌوات صوةر توحوت  1992عمةت فً عاه  وعمماً  واصوا

عموان : "جعمن حموق األش اص الممتمٌٌن جلى وللٌات لومٌة وو وثموٌوة 
 وجلى وللٌات ةٌمٌة ولغوٌة من ةون تمٌٌر 

ه ا اإلهتماه الةولً ٌةل على وهمٌة ه   الفئة التً تعتبر شرٌحة مألموة 
وجرء من الموجوتوموعوات وجورء مون توارٌو وألوا وحضوارتوألوا رغوه جن 
مصطلح األللٌات لة ج تلف علٌ  الكثٌر لكن هو ا هوو الوموسوتو وةه فوً 
بعض مصوص المامون الةولً  وممألا سار علٌ  المامون الةا لً. لوكون 
محن فً ه   الةراسة التً تركر على األللٌوات وبوالو وصووص جرةٌواة 
هجرة ه   الفئة المألمة فً محافظة مٌسان جحوة  موحوافوظوات جومووب 
جمألورٌة العراق التً تم  شرق البمة ه   الموحوافوظوة توحوتووي عولوى 
األللٌات وممألا طائفة الصابئة الممةائٌٌون والوطوائوفوة الوموسوٌوحوٌوة وهو   

  2)المكومات هً جرء وساسً من مكومات المجتم  المحلً

األللٌات فً ه   المحافظة لأله وماكمأله الو واصوة لولوعوبواةة وموراكورهوه 
التجارٌة وهه جرء من المجتم  المحلً ولة تعاٌش المجتم  المٌوسواموً 
بكل مكومات  والى ولتما الوحواضور ورغوه الوظوروف الوتوً مورت فوً 
العراق تعاٌش سلمً، وكامت ه   األللٌات جرء ن ٌوتوجورو والوى األن 
هه فً بوةلة واحةة ورو  واحةة لكن متٌجة لتغٌوٌور الوظوروف بشوكول 
عاه لة تأثرت األللٌات بالعراق وعلى حة سواء مو  بوموٌوة الوموكووموات  
تأثرت بالظروف وٌضاً، فمحن ممحظ جرةٌاة الألجورة لوألو   الوموكووموات 
وتمالص وعةاةهه فً ه   المحافظة.  لكن عمة جستمراء الووالو  بشوكول 
عاه  مجة عةة من المعولات والمشاكل وعلى الصوعوٌوة الووطوموً لوألو   
المكومات من غٌر الوض  األممً المملك ال ي ٌعتبر هو الألوه والسوبوب 
األكبر لترةي الوحوٌواة بشوكول عواه، لو لون عوموةموا مسوتوعورض بوعوض 
المعولات والمشاكل وه ا واضح من  مل ما مشاهة  من رةوة وفوعوال 
من بعض لاةة ورمور تلن المكومات، فممألا ما ٌتعلك بالمظاه الموامووموً 
ال ي ٌعتبر  البعض فٌ  معولات مثمً جصةار لامون البطوالوة الووطوموٌوة 

  ال ي ٌعتبر من وجألة مظر بعض من ممثلًٌ األلولوٌوات هوو 26رله )
جمتألان لحموق األللٌات ألم  ٌجبر األةٌان غٌر المسلموة عولوى جعوتومواق 

  1)ةٌن غٌر ةٌمأله

وك لن  جصةار لوامٌن تحة من ممارسة بعض الحرٌات مثمً ممو  بوٌو  
وتجارة المشروبات الكحولٌة ال ي جعتبرو  جمتألان لولوحومووق الو واصوة 
لغٌر المسلمٌن وال ي جعترض علٌ  بعض مون موموثولوً األلولوٌوات فوً 

  9)البرلمان 

وٌر  آ رون جن بعض المشاكل اإلجتماعٌة لألا اثر فً  ولوك مشواكول 
لأل   الفئة لكن ه   مشاكل عامة  ولابلة للحل عمةما مبح  فً الووضو  
المامومً لأل   األللٌات مجة الةستور لة وض  لوألوه حومووق فوً  موواة  

 الةستورٌة

  :2الماة  )

ثامٌاً :)ـ ٌضمن ه ا الةستور الحفاظ على الوألووٌوة اإلسومموٌوة لوغوالوبوٌوة 
 الشعب العرالً، كما وٌضمن كامل الحموق الةٌمٌة لجمٌ  اإلفراة فً 
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حرٌة العمٌةة والممارسوة الوةٌوموٌوة، كوالوموسوٌوحوٌوٌون، وانٌورةٌوٌون، 
 والصابئة الممةائٌٌن 

  :41الماةة )

)العرالٌون وحرار فً انلتراه بأحوالأله الش صٌة، حسب ةٌاماتألوه 
وو م اهبأله وو معتمةاتأله وو ا تٌاراتأله، وٌمظه  لن بومواموون . هو ا 

  10ما جاء فً الةستور من مواة ةستورٌة حول حموق األللٌات.)

وٌمر الةستور العرالً جست ةاه اللغات التً تتحة  بوألوا األلولوٌوات 
المومٌة والةٌمٌة فً المؤسسات الرسموٌوة والو واصوة حوٌو  توموص 

حق العراقٌٌن بتعلٌم أبنائهم بنالنلنغنة األم / وون  على )) 4الماةة )
كالتركمانٌة والسرٌانٌة واألرمنٌنننٌنة وانٌنرهنا فنً النمنؤسنسنات 
التعلٌمٌة الحكومٌة وفقاً للضوابط التربوٌة أو بأي لغة أخرى فنً 

/ رابعا  عولوى  4   وتتضمن الماةة )المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة
ون ))اللغة التركمامٌة واللغة السرٌامٌة لغتان رسمٌتان فً الوحةات 

/ 4اإلةارٌة التً ٌشكلون فٌألا كثافة سوكواموٌوة   وتوموص الومواةة )
 امسا  على ام  ))لكل وللٌه وو محوافوظوة اتو وا  اي لوغوة موحولوٌوة 
و ر  لغة رسمٌة وضافٌة و ا ولرت غالبٌة سكامألا  لون بوإسوتوفوتواء 

 عاه.

بعة جن تطرلما جلى المصوص الوةسوتوورٌوة الوتوً ضوموموت حومووق 
األللٌات مأتً لممول جن مشكلة األللٌات تحتا  جلى ةراسوة موعوموموة 
لمعرف األسباب الحمٌمٌة التً تكمن وراء جرةٌاة الوألوجورة وموموص 
وعةاة ه   الشرٌحة التً تعتبر جرء وساسً من المجتمو ، بوموا جن 
ةراستما تتركر على محافظة مٌسان التً توحوتووي عولوى األلولوٌوات 
والتً وعتبرها مثال جٌة للتعاٌش السلمً لموا وشواهوة  مون تورابوط 
وتكاتف بٌن ه   المكومات وبالً مكومات الوموةٌوموة والو ي ٌصوفو  
البعض من الكتّاب جن ه ا التموع ٌشكل مصةر ثراء ماةي وثمافوً 

  10)للبمة

فعمةما مشاهة مولف ٌمثل وجمل صورة للتعاٌش واإل وة جن وهوو 
مولف جمسامً مبٌل  تمثل فً حة  عمةما توفً رجل مون األ ووة 
المسٌحٌٌن  مجة األهالً  تمف فً العراء لبل وهل المتوفى، وتوجوة 
ه   الصورة اإلمسامٌة للتعاٌش السلمً جمٌلة وتبع  بواألمول لوغوة 
مشرق لكن ه ا ن ٌعمً ون ممف عن ةراسة األسوبواب الوتوً توموف 
وراء الألجرة والغاٌة من معرفتألا هوو لوموعوالوجوتوألوا إلموموا موموتولون 
األرضٌة وهً الترابط والتآ ً بٌن ه   المكومات من وجل جٌوجواة 
الحلول المماسبة التً تجعل األللٌات كما ٌسمٌألوا الومواموون الوةولوً 
ومن ثه الةا لً، ألمموً فوً الوحوموٌوموة وعوتوبورهوا وحوة الوموكووموات 
األساسٌة والتً ترٌة من لوة المجتم  ألن فً التموع لوة وجموالوٌوة 
لما ٌمتج  من تموع مجتمعً وثمافً وحضاري لو لون ركورت فوً 
ةراسوتوً عولوى بوحو  األسوبواب الوتوً جوعولوت األلولوٌوات توألواجور 
فإست ةمت طرٌمة البح  المووعوً مون  ومل لوٌواه بوموجومووعوات 
التركٌر م  ممثلٌن األللٌات فً المحافوظوة وبوعوض الوموسوؤولوٌوٌون 
الحكومٌٌن وبعض مكومات المجتم  المحلً فً محوافوظوة موٌوسوان 
لفأله األسباب بشكل مبواشور واإلجوراءات الومرموة لو لون، ولوموت 
بإجراء ممابمت م  مجموعة من األش اص  كوعوٌوموات إلسوتوموراء 
ورائأله حول ه   المشوكولوة فوعوموةموا بوةوت فوً الوبوحو  الوموٌوةاموً 
ووجرٌت ممابمت م  العٌمة التً ج ترتوألوا وبشوكول موموظوه، وكوان 
العةة ثمامٌة وش اص ممأله من األللٌات والمكومات وبوعوض فوئوات 
المجتم  ومسؤولٌٌن حكومٌٌن. عمةما وجألت األسئلة التً وعةةتألا 
مسبما عن هجرة األللٌات واألسئلة كامت حسب الش وص ج ا كوان 
من غٌر األللٌات او مسوؤول حوكووموً او مون األلولوٌوات او مون 
المجتم  المةمً فً الحمٌمة كامت األجوبة م تلفة لكن كلألوا تصوب 
فً متٌجة متماربة، فكامت األجوبة وحسب تحلٌلً لوموجومول اآلراء 

 كامت األجوبة األكثر صراحة هو وسباب الألجرة

ان موضوع الألجرة ووسباب  لٌست لألا بعة طوائوفوً وجموموا وسوبواب -1
تتعلك بالوض  األممً بشكل عاه والوض  اإللتصاةي وه ا ما جتفموت 
علٌ  وغلب العٌمات الم تارة للممابلة من م تلف الموكووموات.  حوٌو  
اتفمت العٌمات التً ته توجٌ  السؤال لوألوا عولوى جن الووضو  األموموً 

 واإللتصاةي ولٌ  موضوع طائفً ه ا تحلٌل ألجابتأله.

وما ٌ ص اإلجراءات الحكووموٌوة الوتوً هوً وحوة األسوئولوة جتوفوك -2
البعض على جن اإلجراءات هً لٌست بالمستو  المطلوب لكن توجة 
ججراءات تةعه ه   األللٌات لكن ةون مستو  الوموطوموو  لو . وهو ا 

 تحلٌل لإلجابات.

ةور المجتم  المةمً فإتفك الكثٌور جموألوه ٌوبو لوون الوجوألووة لوكوموألوا -3
كالمطرة فً البحر بالمسبة لمشاكل البلة وممألا مشاكل المكومات كأحة 
وفراة المجتم  لكن وٌضا شاكرٌن جألوةهه فً البرام  التوعٌة وهو ا 

 التحلٌل لإلجابات على سؤال ٌ ص ةور المجتم  المةمً.

وما الملك حٌال مستموبول األلولوٌوات فوأفوراة الوموكووموات ن ٌو وفوون -4
م اوفأله من المستمبل حالأله حال بمٌوة الوموكووموات، مسوتوموبول مولوًء 
بالمشاكل ولكمأله ٌتطلعون لمستمبل وفضل رغه مو واوفوألوه. وهو ا موا 
جاء وفك تحلٌل ألراء وفراة األللٌات عمةما ته تووجوٌو  األسوئولوة عون 

 م اوفأله  حٌال مستمبلأله .

ه   المتائ  التً جست لصتألا من الممابمت التً وجرٌتألا م  الوعوٌوموات 
وعطت لً متائ  واضحة بإن ما تعامٌ  األللٌات ن ٌ تلف عما ٌعامٌو  
بمٌة وفراة الشعب وهو الوض  األموموً واإللوتوصواةي وكواموت مسوبوة 
المشكلة اإلجتماعٌة كأحة وسباب الألجرة ضئوٌولوة جوةاً كووموألوه لوالووا 

ننحننن شننعنب واحند وإخنوة وال تننوجند مشناكننل بصورٌوح الوعووبوارة "
إجتماعٌة وإن وجدت فهً نسبٌة وتكناد أن تنكنون شنبنو منعندومنة 

". وعمة جسوتوكوموال لوموراحول بفضل قوة تماسكنا مع بقٌة ابنا الوطن
ه   الةراسة لموت بوعومول موحومووعوة توركوٌور وهوً موجومووعوة مون 
األش اص من األللٌات ومن وصحواب لورار وموكووموات ججوتومواعوٌوة 
و ر  وممظمات مجتم  مةمً. ةارت عةة مومواشوات مو وتولوفوة حوول 
وسباب وتأثٌرات هجرة األللٌات فً محافظة مٌسوان كو لون توطورلوموا 
عن المشاكل جبتةاًء من الوض  العواه جموتوألواء لولووضو  الوموحولوً فوً 
المحافظة، وفً الحمٌمة كان المماش مثمور وجوموٌول وكواموت الوموتوائو  
متماربة للممابمت وٌضوا. ان وتومف كوان عولوى مووضووع الووضو  
المامومً ومصوص الةستور والوض  اإلجتماعً والمشاكل التً تمت  
ممألا. وتطرلما وٌضاً لممألا  التربٌة والتوعولوٌوه وكوٌوفوٌوة ةعوه الوثوموافوة 
والمماه  بمواضٌ  تساهه فً تكرٌ  مباةئ  التعاٌوش السولوموً نن 
مرحلة التعلٌه او لطاع التعلٌه مأله، و رجموا بوموتوٌوجوة جن الوموشواكول 
تتمثل فً الوض  اإللتصاةي الموتوةهوور والو ي وجوبور الوكوثوٌورعولوى 
الألجرة وممأله األللٌات وك لون الووضو  األموموً والومورو  الوةا ولوً  
جضافة للعامل ال ارجً والوسائل المغرٌة التً كامت لألا اثور كوبوٌور 
فً ج ب العوائل للألجرة وممأله األللٌات وه ا عامل وٌضاً. وما عولوى 
الصعٌة الحكومً واإلجراءات فالكل وكة على وجوة ججراءات لكموألوا 
لٌست بالمستو  المطلوب والمشاكل العامة وكبر وتحتا  الى جصم  
المظاه المامومً واإللتصاةي والسٌاسً، ل لن جمما بعة ون وجرٌموا هو ا 
الحوار بٌن المجموعة المستألةفة للبح  ومجموعات الوتوركوٌور الوتوً 
و  ما من ورائألا التحلٌمت وجستمراءما األسبواب وعورفوموا الوتوأثوٌورات 
التً وجم  الكل على ون الألجرة هً ومر  طٌر على المجتم  وٌترن 
وثر سلبً لفمةان وهه المكومات الوموجوتوموعوٌوة الوتوً بووجووةهوا ٌورةان 
المجتم  جمانً وتماسكاً وتموع حضاري وثمافً  جمٌل،  ل لن  حبومواً 
لوطمما ٌجعلما متوكواتوف مون وجول تو لوٌول الصوعووبوات موحون كوأفوراة 
المجتم . اما المسؤولوٌوٌون توأمولووا  وٌوراً بوإن الوحوكووموة اإلتوحواةٌوة 
والمحلٌة عارمة على ب ل المرٌة من الجألوة لت لٌل الصعوبات الوتوً 
تواجأل  األللٌات، وما من جألة ممظمات المجتم  المةمً فألً بوةورهوا 
وكةت على امألا ماضٌة بجألوةها وبرامجألا التوعٌة  التً تعمل عولوى 

 الحة من الألجرة وتشج  البماء فً الوطن األه العراق.
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، موا ٌورال  2003سموات من التغٌٌر ال ي حصول فوً الوعوراق  بعة” 

الى جمجار عملٌة "التحول الةٌممراطً" وبماء "ةولة  العرالٌون ٌتطلعون

حٌاة كرٌمة، تحتره التمووع عولوى  المشروعة فًمةمٌة" تحمك تطلعاتأله 

اسا  لاعةة المواطمة.وهمان جملوة مون الوتوحوةٌوات الوتوً توواجو  هو ا 

هو    سوبوٌول موواجوألوةالمسعى والطمو  المشوروع لولوعورالوٌوٌون، وفوً 

التحةٌات لة  الجٌل الجةٌة من الشباب ال ٌن كاموا  مٌرة التغوٌوٌور فوً 

ته جمشاء عوموصور توعولوٌوموً موبوتوكور فوً بورموامو  "كولوموا . العاله العربً

موثول "الوعومولوٌوة  ه   التوحوةٌواتمواطمون" ٌركر على التغلب على مثل 

الطائفٌة" التً تعة التحةي انساسً التً ٌواج  بماء ةولة "الوموواطوموة" 

وب لن سٌركر البرمام  على جشران الشوبواب فوً مورالوبوة  فً العراق،

والةفاع عن حموق اإلمسان،وحموق األللٌات، و اصة الحورٌوة الوةٌوموٌوة 

والوعوموف فوً  التوترات الطائفٌةمن وجل تعرٌر المواطمة وتفاةي ومم  

العراق، فضم عن السعً جلى تحسٌن اإلطار المامومً ال ي ٌموبوغوً ون 

بٌن جمٌ  الما  بغض المظر عون الوةٌون وو الو ولوفوٌوة  ٌضمن المساواة

العرلٌة.وٌحاول ه ا  الممشور ان ٌركر على مشر التمارٌر والوةراسوات 

والبحو  والممانت التً تمتجألا الشباب ضمن البرموامو  ،اسوألواموا مون 

الشباب لتمةٌه الرؤ  والتوصٌات اٌماما ببماء مجتم  افضل مبموً عولوى 

 “.حموق المواطمة ةون تمٌر .

لبل ال تاه علٌما ان موضح التحلٌل المألائوً عون األسوئولوة الومووجو  
للعٌمات الم تارة فً ةراستما التً كامت من مجموعة من األلولوٌوات 
ومن المجتم   المحلً وك لن مسؤولٌٌن حكومٌٌن فأجرٌما ممابمت 
ولمما بعمل مجموعة تركٌر ضمن ممألا  ةراستما التوً جسوتو وةموموا 
بألا طرٌمة البح  الموعً كما بٌمت فً الةراسة وعم  ل لن سموبوٌون 
بطرٌمة م تصرة ومألائٌة لمجمل األسئلة الموطوروحوة بوعوة توحولوٌول 

 األجوبة عن األسئلة:

ما ٌ ص سؤال األول حول جرةٌاة هجرة األلولوٌوات جن كوان لو  -1
بعة طائفً اه وسوبواب و ور  حوٌو  كواموت مسوبوة اإلجوابوة كواموت 
األكثرٌة من العٌمات الم تارة بمسبة كبٌورة تصول ألسوبواب و ور  

 غٌر طائفٌة وجمما وسباب تتعلك باألمن واإللتصاة.

ما ٌ ص السؤال الثامً عن اإلجراءات المتبعة من لبل الحكومة -2
للحة من الألجرة كامت مسبة متفاوتة او متماربة بٌن من ٌوؤكوة جموألوا 
ةون مستو  الطمو  بمسبة والبعض وكة امألا غٌر موجوةٌوة ولولوٌول 

 ممأله وكة جمعةامألا.

وما ما ٌ ص سؤال الثال  عن ةور ممظمات الموجوتومو  الوموةموً -3
فأكة األغلبٌة بإمألا تموه بإجراءات او مشاطات تةعه األللوٌوات لوكون 
بالمسبة للظروف وكبر ممألا بكثٌر لكن الموسوبوة األكوبور مون الوعوٌوموة 

 وكةت جن للممظمات ةور فً ةعه األللٌات.

اما ٌ وص سوؤال الورابو  حوول كوٌوف تشوعور األلولوٌوات حوٌوال -4
مستمبلأله، كامت المسبة األكبر حول ت وفأله من الموسوتوموبول حوالوألوه 
حال وي فرة عرالً ةون جستثماء لكن ه ا الت وف مومورو  بوأمول 

 وٌتطلعون لتغٌر الظروف محو األحسن فً المستمبل.

 النتائج

ان موضوع الألجرة هو عاه ولٌ   اص باأللولوٌوات فوموط لوكون -1
المشاكل األممٌة واإللتصاةٌة كامت وكثر وثراً على األلولوٌوات، ألمو  
لٌ  لةٌأله المةرات وةعه لمواجألة ه   الوتوألوةٌوةات الوتوً ٌشوألوةهوا 

 الوطن بشكل عاه.

ن من المشواكول الوتوً توواجو  األلولوٌوات هوو بوعوض الوموواة او -2
الممحظات على المظاه المامومً والةستوري وه ا ما وكة  الوكوثوٌور 
من ممثلً األللٌات ممأله والمطالبة بوتوعوةٌول بوعوض الوموصووص او 
المطالبة بتشرٌ  لوامٌن تحمً األللٌوات فوً الوعوراق كوموطوالوبوتوألوه 
بمامون حماٌة  اص لوأللولوٌوات الو ي  ٌسواعوة عولوى حومواٌوة هو   
المكومات وٌعطٌألا ومل وتشجٌ  للبماء فً الوطون، وكو لون توعوةٌول 
لبعض فمرات الةستور بما ٌ ص األللٌات وجضافة فمرات او موواة 
جةٌةة تساهه فوً ةعوه وحومواٌوة حومووق األلولوٌوات ووجووةهوه فوً 

 الوطن .

 التوصٌات

للحة من الألجرة المتراٌةة لألللٌات فً العراق وبمحافظة مٌسوان -1
بشكل  اص محتا  جلى حورموة مون اإلجوراءات موموألوا موا ٌو وص 
الوض  اإللتصاةي وتشجٌ  وفوراة الوموجوتومو   بوتوحوسوٌون الووضو  
اإللتصاةي لأله وتوفٌر فرص العٌش والوظائف فً المطاعٌن العاه 
ً لوألوه ألموألوه وحوة   وال اص، ولتكن همالن فرص لألللٌات تشجٌعا
الفئات التً  ٌجب ون محافظ علٌألا كون وعةاةهه فً تمالص مستمر 

 متٌجة للألجرة المستمرة.

اما الوض  األممً فألو وضو  عواه والوحوكووموة توبو ل الوجوألووة -2
لتحسٌن الوض  األممً لكن محن محتا  المرٌة وك لن على الصعٌة 
السٌاسً ٌحتاجون لتمثٌل وكبر وجمصافأله وون ٌكون لأله تمثٌل وكبر 

 فً الحكومة لمشعرهه جمأله جرء ن ٌتجرو من ه ا الوطن.

مووا ٌوو ووص الووجووامووب الوومووامووومووً او وضوو  حوولووول عوون طوورٌووك -3
التشرٌعات، رغه جن األللٌات وعطى لألا الةستور حموق وحتى فٌما 
ٌ ص اللغات وحك الممارسة السٌاسٌة والكثٌر مون الوحومووق لوكون  
األللٌات تحتا  الى المرٌة من الةعه والتشرٌعات او تعةٌول بوعوض 
المصوص التً تعترض علٌألا األللٌات وٌعتبرومألا معوق لحرٌتوألوه 

 جضافة ل لن تحتا  لمامون حماٌة  اص لأله.
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