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األستاذ الدكتور هيثم عبدهللا سلمان 

المدرس سكنه جهيه فرج
مركز دراسات البصرة والخليج العربي 

جامعة البصرة



المقدمة

 :أهمية البحث •
تنبع من أهمية دراسة عمليات النزوح السكاني من       

نسان المناطق غير اآلمنة التي تعاني من انتهاكات لحقوق اإل
ة من كيان داعش اإلرهابي، فضالً عن العمليات العسكري

.لتحرير األرض



المقدمة

: فرضية البحث •
حافظة أن تأخر تحرير م: استند البحث إلى فرضية مفادها       

ار نينوى، وبعض مناطق غرب وشمال العراق، سيفاقم اآلث
ات االقتصادية إلى الحد الذي يصعب معها معالجتها باآللي

 ً .  الطبيعية  المعتمدة لتخفيف معاناة النازحين داخليا



المقدمة

: مشكلة البحث •
تأتي من أن مستوى تقديم الخدمات العامة لنازحي       

ع العمليات اإلرهابية والعسكرية في العراق لم تنسجم م
، فضالً المبالغ المالية الكبيرة التي خصصتها وزارة المالية

جم عن المساعدات المالية والعينية للمنظمات الدولية، مما ن
فسهم عنها آثار اقتصادية ال تقل أهمية عن معاناة النازحين أن

.



المقدمة

:يهدف البحث إلى تحقيق الغايات اآلتية: هدف البحث •
.مةتحليل واقع النزوح السكاني ومدى تطور تقديم الخدمات العا1.
هل هي تسليط الضوء على المشكالت التي يعاني منها النازحين، و2.

مشكالت ذاتية، أو هي مشكالت موضوعية؟
سكاني التعرف على اآلثار االقتصادية الناجمة عن عمليات النزوح ال3.

في العراق، ومن أهما اإلنفاق الحكومي، والتضخم، واألجور 
.وغيرها، وكيفية معالجتها

و هل أن عمليات النزوح في العراق هي ضرورة فرضتها األحداث أ4.
.  هي خيار لجئ لها النازحين للتخلص من معاناتهم الذاتية



االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات: أوالً •
ابق أن االستنتاج الرئيس الذي تم التوصل أليه، هو تط      

ر فرضية البحث مع الواقع االقتصادي، إذ أن تأخر تحري
اقم محافظة نينوى، وبعض مناطق غرب وشمال العراق، سيف

 اآلثار االقتصادية إلى الحد الذي يصعب معها معالجتها
ً باآلليات الطبيعية  المعتمدة لتخفيف معاناة النازحي .  ن داخليا

:ومن االستنتاجات الفرعية األخرى هي



االستنتاجات والتوصيات

التوصيات: ثانياً •
هابي، ضرورة اإلسراع بعمليات تحرير المناطق المغتصبة من كيان داعش اإلر1.

.يةوذلك للحيلولة دون تفاقم المشكالت االقتصادية واالجتماعية والسياس
مرة أخرى  إعادة تأهيل النازحين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؛ بهدف تأهيلهم2.

عمار للعودة إلى مناطقهم ومنازلهم، من خالل تقديم التعويضات المالية إلعادة أ
ائل دورهم السكنية، وعالج المصابين اثر العمليات اإلرهابية، وتعويض عو
الم الشهداء، فضالً عن تجسيد حالة الترهيب الذي عانوه من خالل عرض أف

.ومسلسالت تجسد حالة االنتصار على اإلرهاب واإلرهابيين
التجارية  التقصي الشديد على حاالت التزوير في أمالك الدور السكنية والمحال3.

.وغيرها، وإرجاع كل ذي حق حقة وبالقانون



االستنتاجات والتوصيات
التوصيات: ثانيا •

توخي الحيطة والحذر من عمليات الفساد اإلداري والهدر في المالي في  -4    
والسيما  المحافظات التي ستنالها عمليات إعادة األعمار للبنى التحتية وغيرها

.للمساعدات والمنح والهبات من قبل المنظمات الدولية
وارئ بعد إعادة النظر بجميع اللجان المشكلة لتقديم المساعدات المالية ومنح الط -5    

ر والفساد انتهاء عملية تحرير نينوى وباقي المناطق، للكشف عن حاالت التزوي
.اإلداري والهدر المالي

جرة اإلفادة من تجربة أزمة النزوح في العراق، وكيفية تطوير أداء وزارة اله -6    
والمهجرين، والمنظمات المحلية والسيما الصليب والهالل األحمر إلدارة 
.األزمة، للحيلولة دون تكرار األخطاء أن تكررت ال سامح هللا مرة أخرى

لة دون إيجاد قاعدة بيانات للنازحين وأماكن تواجدهم السابق والالحق؛ للحيلو -7    
ن تسهيل التغير الديموغرافي للمناطق على أساس التهجير الطائفي، فضالً ع

ان مهمة حساب التكاليف العامة والخاصة التي تكبدها العراق جراء أزمة نيس
.  2014عام 



وفي الختام

شاكرين لكم ُحسن االستماع•
مع التقدير•


