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الملخص التنفيذي4

الملخص التنفيذي

العــريب”  التــي قامــت “مبــادرة اإلصــالح  الكّميــة  البيانــات  بالتحليــل والتفســير  التقريــر االحصــايئ  يتنــاول هــذا 
بتجميعهــا يف صيــف 2021 باســتخدام إســتطالع ميــداين شــخصي/وجًها لوجــه اســتهدف 676 شــاباً وشــابة 
(تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و28 عامــاً( يف ثالثــة مــدن عراقيــة (بغــداد والبصــرة ونينوى-الموصــل(. ويهــدف 
بذلــك هــذا التقريــر إىل تقييــم تأثيــر صــراع 2014 مــع داعــش يف العــراق علــى التصــورات والتطلعــات والمســارات 
الفعليــة للشــباب الذيــن يعيشــون يف هــذه المــدن الثــالث، مركّــزاً علــى مســارات التعليــم والعمل/التوظيــف 
الحيــاة  اختيــارات  وكذلــك  الســالم  وبنــاء  المدنيــة  والممارســات  السياســية  والمشــاركة  كمــا  العيــش  وســبل 
الشــخصية. ويمّثــل هــذا المســح جــزءاً مــن العمــل األوســع نطاقــاً الــذي تقــوم بــه مبــادرة اإلصــالح العــريب حــول 

كيفيــة اجتيــاز الشــباب يف العــراق والــدول العربيــة األخــرى للنزاعــات المســلحة يف العقــد الماضــي.

وجدنــا أنــه كان للصــراع تأثيــراً ســلبّياً كبيــراً علــى تعليــم وعمل/توظيــف الشــباب العــرايق، وأن هــذا التأثيــر اتضــح 
كبــر يف التعليــم مقارنــة بالعمل/التوظيــف. وقــد تشــكَّل هــذا التأثيــر – بشــكل رئيســي – مــن رافــد  بشــكل أ
الضائقــة االقتصاديــة و– بدرجــة أقــل – رافــد الخــوف وعــدم اليقيــن والمخــاوف المتعلّقــة باألمــن. وقــد شــكَّل هــذا 
التأثيــر أيًضــا إىل حــد كبيــر خيــارات الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع وحياتهــم الشــخصية. عــالوًة علــى ذلــك، 
كتراثهــم بالسياســة الرســمية وعــن خوفهــم مــن االنخــراط  أعــرب الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع عــن عــدم ا
يف السياســة أو التعبيــر عــن وجهــات نظرهم/انتماءاتهم/دعمهــم السياســي ألســباٍب أمنّيــة. كمــا كان لنــزاع عــام 

كثــر مــن تأثيــره علــى ممارســاتهم المدنيــة. 2014 تأثيــر ســلبي علــى المشــاركة السياســية للشــباب العــرايق أ

وعلــى الرغــم مــن أن بياناتنــا تظهــر أن التأثيــر اإلجمــايل للنــزاع علــى هــذه األبعــاد المختلفــة كبيــر، إال أن حجــم هــذا 
كبــر علــى الوضــع  التأثيــر أقــل بكثيــر ممــا قــد يتوقعــه المــرء. فقــد وجدنــا أن التأثيــر الســلبي للصــراع لــه وقــع أ
الراهــن للشــباب العــرايق مقارنــة بتطلعاتهــم وتصوراتهــم ألثــره الفعلــي. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد طــرح أســئلة 
عامــة حــول العوامــل التــي تؤثــر علــى مســاراتهم، لــم يذكــر الشــباب العــرايق “الصــراع العــرايق مــع داعــش” أو 
نــادراً مــا أشــاروا إليــه، بينمــا عندمــا ُســئلوا مباشــرًة عــن تأثيــر هــذا الصــراع علــى مســاراتهم، أظهــرت إجاباتهــم أثــراً 
كبــر للصــراع. يف تقريرنــا، نقــدم أســباباً مختلفــة تشــرح هــذه المالحظــات والمفارقــات، بعضهــا ناتــج مباشــرًة مــن  أ

بياناتنــا، بينمــا البعــض اآلخــر عــززه فهمنــا للســياق العــرايق. وتشــمل أبــرز األســباب مــا يلــي:

لهــا الشــباب العــرايق يف أعقــاب صــراع 2014 إىل الظــروف 	  يمكــن أن ُيعــزى جــزء مــن الظــروف التــي تحمَّ
السياســية واالقتصاديــة التــي ســبقت الصــراع والتــي ربمــا تكــون ناتجــة عــن صراعات/أزمــات ســابقة أو 
متداخلــة (مثــل صــراع 2003 وأزمــة تســّمم الميــاه عــام 2014(. فمــن المحتمــل أن آثــار هــذه األزمــات قــد 

حــّدت مــن التصــورات المتعلقــة بتأثيــر صــراع 2014.
العّينــة التــي أجرينــا عليهــا المســح صغيــرة نســبّياً وتنحصــر يف المــدن المســتهدفة الثالثــة، حيــث كانــت 	 

البصــرة وبغــداد - بدرجــة أقــل - أقــل تأثــراً بالصــراع مقارنــة بنينوى-الموصــل. لــذا، قــد يكــون لطبيعــة العينــة 
أثــر يف تقليــل حجــم تأثيــر الصــراع يف المجمــل.

يســتهدف المســح عينــة مــن الشــباب ذات متوســط عمــر يســاوي 23 ســنة. ونظــراً ألن قابليتهــم للتوظيــف 	 
محــدودة وغيــر مرنــة خــالل الفتــرة المدروســة (2021-2014(، فمــن الــوارد أن يكــون ذلــك قــد قلــل مــن 

تأثيــر الصــراع علــى توظيفهــم.
يظهــر بحثنــا النوعــي أن الشــباب العــرايق يتمّســك بأهدافــه التعليميــة قــدر اإلمــكان، بغــّض النظــر عــن 	 

الظــروف. وقــد يكــون هــذا قــد قلــل مــن تأثيــر الصــراع علــى تطلعــات الشــباب المتعلقــة بالتعليــم التــي 
المســح. شــملها 

يمكــن للطريقــة التــي ُطرَِحــت بهــا أســئلة االســتطالع يف بعــض األحيــان أن تلتمــس تصــورات األشــخاص 	 
الذيــن شــملهم المســح للعوامــل المباشــرة التــي تؤثــر علــى مســارات الشــباب - علــى الرغــم مــن أن هــذه 
العوامــل قــد تكــون نتيجــة للصــراع - ويف بعــض األحيــان أن  تلتمــس تصوراتهــم عــن تأثيــر الصــراع العــرايق 

نفســه بشــكل غيــر مباشــر.
خــالل الصــراع، كانــت وســائل اإلعــالم مشــّبعة بالحديــث عــن التدخــالت الدوليــة ضــّد داعــش علــى أعلــى 	 

مســتوى، وقــد بينــت إجابــات الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع عــن الســؤال المتعلــق بهــذه الحيثيــة أن 
هنــاك مســتوى الئــق نســبياً مــن الثقــة يف وســائل اإلعــالم مــن جهــة الشــباب العــرايق. ربمــا جعلهــم هــذا 
يعتقــدون أن داعــش ســتكون ظاهــرة ســتختفي ســريعاً، مّمــا قــد أبقــى تفاؤلهــم مرتفعــاً رغــم األزمــة، وهــو 

مــا قلــّل بالتــايل مــن تأثيــر الصــراع علــى تطلعاتهــم وبطريقــٍة مــا علــى تصوراتهــم.

يمكن تلخيص النقاط الرئيسية لهذا التقرير المسحي على النحو 
التايل:

مسارات التعليم والعمل/التوظيف وسبل العيش

يعتقــد ٪29.29 مــن الذيــن شــملهم االســتطالع أن الصــراع العــرايق قــد أثــر علــى مســار تعليمهــم “بشــكل 	 
ســيء للغايــة” ويعتقــد ٪14.05 منهــم أن الصــراع العــرايق قــد أثــر علــى مســار تعليمهــم “بشــكل ســيء”.

عنــد الســؤال عــن العوامــل التــي أثــر مــن خاللهــا الصــراع علــى مســارهم التعليمــي، أجــاب 31.12٪ 	 
بــأن األثــر تمّثــل يف “مخــاوف أمنيــة”، وأجــاب ٪21.45 أنــه “الفقــر”، و٪18.13 أجابــوا بـــ “الخــوف مــن 

المســتقبل”.
يعتقــد ٪21.3 مّمــن شــملهم االســتطالع - ٪77 منهــم ذكــور - أن الصــراع قــد أثــر علــى مســار حياتهــم 	 

المهنيــة.
عنــد الســؤال عــن الطريقــة التــي أثــر بهــا الصــراع علــى مســار حياتهــم المهنيــة، أجــاب ٪35.66 منهــم 	 

بــأن “األثــر الســلبي تمثــل يف خســارة األموال/الفــرص”، وأجــاب ٪18.88 “لقــد غيــرُت مســار حيــايت 

https://www.researchgate.net/publication/240528916_A_Tale_of_Two_Wars_Framing_Analysis_of_Online_News_Sites_in_Coalition_Countries_and_the_Arab_World_during_the_Iraq_War


الملخص التنفيذي 5

المهنيــة”، وأجــاب ٪18.18 منهــم “خســرت وظيفتــي المفّضلــة”، وأجــاب ٪12.59 “تركــت دراســتي 
أثنــاء الصــراع، أو تأخــرت يف الحصــول علــى وظيفــة جيــدة”.

 ٪72 مــن الذيــن شــملهم االســتطالع عملــوا ألول مــرة يف حياتهــم لكســب المــال لمســاعدة أســرهم أو 	 
الخاصــة. نفقاتهــم  لتغطيــة 

 ٪15 ممــن شــملهم االســتطالع والذيــن كانــوا يعملــون قبــل أو يف بدايــة الصــراع خســروا وظائفهــم منــذ 	 
ذلــك الحيــن وظلــوا بــال عمــل. ٪67 ممــن لــم يكونــوا يعملــون قبــل أو يف بدايــة الصــراع ظلــوا بــال عمــل حتــى 

وقــت إجــراء االســتطالع.
 لــم تتغيــر ظــروف العمــل بشــكل ملحــوظ لــدى مــن شــملهم االســتطالع ممــن عملــوا يف أعقــاب الصــراع مــع 	 

داعــش مقارنــة بمــا قبــل أو بدايــة الصــراع، وتحديــداً لــم يتغيــر وضعهــم واســتقرارهم الوظيفــي، والقطــاع 
الــذي يعملــون فيــه، ونــوع نشــاطهم االقتصــادي.

لــم يحصــل أي مــن العامليــن الذيــن شــملهم االســتطالع علــى وظيفتــه بمســاعدة منظمــة غيــر حكوميــة مــن 	 
المؤسســات التــي كانــت تســاعد يف تخفيــف حــدة الصــراع. فقــط ٪3.5 منهــم حصلــوا علــى وظائفهــم مــن 
خــالل مكتــب التوظيــف الحكومــي بعــد الصــراع. وأمــا الغالبيــة العظمــى منهــم، فوجــدوا وظائفهــم بأنفســهم 

أو بمســاعدة أفــراد األســرة واألصدقــاء.
توزيــع الشــباب العــرايق عبــر مجموعــات الدخــل الصــايف الشــهرية المختلفــة يصــور اتجاهــات مماثلــة قبــل 	 

أو يف بدايــة الصــراع، وبعــد الصــراع، ويف وقــت المســح. ومــع ذلــك، فقــد انخفــض صــايف الدخــل اإلجمــايل 
الشــهري للشــباب العــرايق، ووصــل إىل أدىن مســتوى لــه علــى اإلطــالق يف الفتــرة التــي أعقبــت الصــراع 
مباشــرة، وخاصــة بالنســبة ألولئــك الذيــن كان صــايف أرباحهــم الشــهرية يف الحــد األدىن، أي أولئــك الذيــن 

يكســبون أقــل مــن مليــون دينــار عــرايق (مــا يعــادل 700 دوالر أميركــي(.
يعتقد ٪7.25 فقط ممن شــملهم االســتطالع أن الصراع كان فرصة لكســب الدخل أو الحصول على دعم 	 

للدخــل، وذكــر ٪50 منهــم أن ذلــك جــاء “مــن خــالل الحصــول علــى مزيــد مــن فــرص العمــل بفضــل اتســاع 
مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة”، و ٪2.08 ذكــروا أن هــذا جــاء مــن خــالل “االنضمــام إىل الجماعــات 

المسلحة/المشــاركة يف الصــراع”.

الحياة الشخصية

يبــدو أن الصــراع يــؤدي إىل تفاقــم الطريقــة التــي ُتعّمــق بهــا األعــراُف والتقاليــد االجتماعيــة عــدَم المســاواة 	 
بيــن الجنســين، وتعــزز الصــور النمطيــة فيمــا يتعلــق بــدور الرجــل مقابــل دور المــرأة، وكذلــك التمييــز بيــن 

مجــاالت المشــاركة المقبولــة لــكال الجنســين (المجــال العــام مقابــل المجــال الخــاص(.
٪94.53 ممــن شــملهم االســتطالع يعتقــدون أن علــى المــرأة أن تواصــل التعليــم بشــكل عــام، يف حيــن 	 

أن ٪62.87 يعتقــدون أن علــى المــرأة أن تســتمر يف التعليــم وســط الصــراع.

يعتقــد ٪88.61 ممــن شــملهم االســتطالع أن المــرأة يجــب أن تــزاول مهنــة بشــكل عــام (٪81 منهــم 	 
ذكــور(، بينمــا يعتقــد ٪53.99 منهــم أنــه يجــب علــى النســاء االســتمرار يف العمــل وســط الصــراع (60٪ 

منهــم ذكــور(.
كان للصــراع العــرايق تأثيــر كبيــر علــى الحالــة االجتماعيــة للشــباب العــرايق، حيــث شــهد ٪25 مــن الشــباب 	 

تغّيــراً يف حالتهــم الزوجيــة بســبب الصــراع، وغالًبــا مــا تمّثــل ذلــك يف شــكل زواج متأّخــر أو زواج لــم يتــّم.
إن تطلعــات الشــباب العــرايق يف حقبــة مــا بعــد الصــراع الحاليــة تتعلــق يف الغالــب بالتعليــم والعمــل/	 

الوظيفــة.

المشاركة السياسية والممارسات المدنية وبناء السالم

تغيــرت اآلراء واالنتمــاءات السياســية لـــ ٪15.68 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع يف أعقــاب 	 
الصــراع العــرايق.

كــد ٪38.16 ممــن شــملهم االســتطالع أن الصــراع جعلهــم يمتنعــون عــن المشــاركة يف أي شــكل مــن 	  أ
أشــكال المشــاركة السياســية، أو أنهــم ببســاطة أصبحــوا أقــل انخراطــاً يف العمــل السياســي والمــدين. 
كان التأثيــر الســلبي للصــراع علــى الممارســات المدنيــة أقــل مــن تأثيــره علــى المشــاركة السياســية. 
ومــع ذلــك، يعتقــد ٪77.81 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع أن العمــل الجماعــي مهــم أو 

مهــم للغايــة.
أو 	  العرقيــة  مجموعتهــم  جعــل  الصــراع  أن  االســتطالع  شــملهم  ممــن  العظمــى  الغالبيــة  تعتقــد 

طائفتهــم يف وضــع أســوأ. وقــد بلغــت هــذه النســبة ٪78.34 بيــن الشــباب العــريب، و٪88.89 بيــن 
الشــباب الكــردي، و٪100 بيــن الشــباب التركمــاين. ومــن ثــم يمكننــا مالحظــة أن هــذه النســبة تــزداد 
كلمــا كانــت المجموعــة العرقيــة أصغــر أو أضعــف. بشــكل عــام، يعتقــد ٪77.66 مــن الشــباب الذيــن 
شــملهم االســتطالع أن الصــراع جعــل جميــع المجموعــات العرقيــة والطائفيــة أســوأ حــااًل، وليــس 

المجموعــات التــي ينتمــون إليهــا فقــط.
يف حيــن أن ٪65.24 مــن الشــباب ال يعتقــدون أن الصــراع العــرايق قــد أثــر علــى صحتهــم النفســية 	 

(أو كانــوا يخجلــون مــن قــول غيــر ذلــك(، أفــاد الباقــون يف الغالــب بوجــود تأثيــر ســلبي للصــراع علــى 
كثــر تشــاؤماً وأقــل  حالتهــم النفســية، ال ســيما مــن خــالل التأكيــد علــى أن الصــراع جعلهــم مكتئبيــن وأ

إنتاجيــة (٪29 ممــن شــملهم االســتطالع(.
٪59.32 ممــن شــملهم االســتطالع يؤيــدون العلمانيــة يف العــراق، وقليــل منهــم يؤيــد الطائفيــة. قــال 	 

٪22.49 مــن المســتجيبين إنهــم ليســوا مــع العلمانيــة وال مــع الطائفيــة، وصــرح ٪9.21 مــن هــؤالء 
علــى وجــه التحديــد بأنهــم يرغبــون يف رؤيــة “عــراق موّحــد”.

عرف غالب من شــملهم االســتطالع المواطنة بأنها “تعني االنتماء إىل هوية عراقية فقط” و”الشــعور 	 
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باالنتمــاء إىل العــراق والقيــام بشــيء مــا لصالــح البلــد أو المجتمــع”. التعريفــات األكثــر شــيوًعا للعدالــة 
االجتماعيــة هــي “المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن العراقييــن والمقيميــن يف العــراق” و”القضــاء 
علــى الفقــر”. التعريفــات األكثــر شــيوًعا للعدالــة هــي “معاقبــة مرتكبــي الجرائــم ومــن اســتخدموا 
العنــف ضــد المواطنيــن” و”ســيادة القانــون القويــة، وفًقــا إلطــار قانــوين يقــوم علــى اإلنصــاف والعــدل”. 
التعريفــات األكثــر شــيوًعا للســالم هــي “نــزع ســالح الميليشــيات، والقضــاء علــى العنــف” و”تطبيــق 
العدالــة واإلنصــاف”. بالنســبة لتعريــف العنــف، يعتقــد الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع أنــه “نــزاٌع 
مســلح” و”قمــع وتقليــص لحريــة التعبيــر”. أخيــراً، فيمــا يتعلــق بالحريــة، فقــد عرّفوهــا بأنهــا “القــدرة 
علــى اتخــاذ خياراتهــم الخاصــة والعيــش بالطريقــة التــي يريــدون أن يعيشــوا بهــا” و”القــدرة علــى 

ممارســة دينهــم والعيــش بهويتهــم دون خــوف مــن العنــف”.
مــن 	  كشــكل  المســلحة  الجماعــات  يشــجعون  وال  يؤيــدون  ال  االســتطالع  شــملهم  ممــن   81.95٪

أشــكال العمــل الجماعــي. ٪6.8 فقــط ممــن شــملهم االســتطالع اختــاروا أو التحقــوا بالفعــل بالخدمــة 
العســكرية االختياريــة، أو الحشــد الشــعبي، أو الجيــش، أو الشــرطة، أو قــوات األمــن.

علــى الرغــم مــن أن، علــى مســتوى ســبل العيــش، لــم ُتظهــر منظمــات المجتمــع المــدين أداًء جيــداً 	 
يف االســتجابة للصــراع يف نظــر الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع، إال أن ٪65.98 ممــن شــملهم 
االســتطالع يعتبــرون منظمــات المجتمــع المــدين تلــك مفيــدة وتقــدم يــد العــون بشــكل عــام، أو مفيــدة 

وتقــدم يــد العــون علــى مســتوى المشــاركة السياســية والممارســة المدنيــة وبنــاء الســالم.
٪33.58 ممــن شــملهم االســتطالع ال يؤمنــون بنزاهــة االنتخابــات يف العــراق و٪42.9 منهــم ال يؤمنــون 	 

بقــدرة االنتخابــات علــى إحــداث تغييــر إيجــايب. هــذا يــدل علــى عــدم الثقــة يف نظــام الحكــم بأكملــه.
فقط ٪2.66 من الشباب الذين شملهم االستطالع يريدون الهجرة.	 
يتوقــع ٪33.58 ممــن شــملهم االســتطالع مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة والجهــات 	 

الفاعلــة غيــر الحكوميــة األخــرى توفيــر فــرص عمــل أو معالجــة البطالــة، و٪23.67 منهــم يتوقعــون 
تنفيــذ برامــج توعويــة للشــباب.

“االزدهــار 	  العــراق تشــمل بشــكل رئيســي  الذيــن شــملهم االســتطالع لمســتقبل  أولئــك  تطلعــات 
االقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر” (٪28.85( و”اإلطاحــة بالطبقــة الحاكمــة واالســتعاضة عنهــا بطبقــة 
ال  االســتطالع  شــملهم  ممــن   47.04٪ فــإن  ذلــك،  ومــع   .)25.3٪) توافقيــة”  كثــر  وأ أفضــل  أخــرى 

يعتقــدون أن التغييــر الجــذري أو الهيكلــي اإليجــايب ممكــن يف العــراق يف المســتقبل القريــب.
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يقــدم هــذا التقريــر تحليــالت وتفســيرات كميــة ونوعيــة متعمقــة للبيانــات التــي ُجمعــت مــن خــالل مســح شــامل 
طورتــه “مبــادرة اإلصــالح العــريب”، وأجــراه بصفــة مباشــرة يف ثالثــة مــدن عراقيــة قــد عاشــت الصــراع (بغــداد، 
البصــرة، نينوى-الموصــل( المعهــد المســتقل لدراســات المجتمــع المــدين. تعبــر المبــادرة عــن امتنانهــا للمعهــد 
علــى تمكنــه مــن جمــع هــذه البيانــات يف بيئــة حساســة وحرجــة مثــل العــراق، مــع الحفــاظ علــى معاييــر الجــودة 
العاليــة، باإلضافــة إىل المدخــالت القيمــة التــي ســاهموا بهــا يف تحســين اســتبيان المســح وتعليقاتهــم البنــاءة 
علــى هــذا التقريــر. يــود المؤلــف أيًضــا أن يشــكر نائــب مديــر “مبــادرة اإلصــالح العــريب”، الســيدة ســارة آن رينيــك، 

علــى تعليقاتهــا العميقــة ومراجعتهــا الشــاملة للتقريــر، ودعمهــا طــوال عمليــة البحــث بأكملهــا.

تلقــى هــذا التقريــر الدعــم المــايل مــن مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة IDRC، أوتــاوا- كنــدا. اآلراء الــواردة هنــا ال تمثــل 
بالضــرورة آراء مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة أو مجلــس إدارتــه.

التصميم الغرافيكي: أحمد سلهب

مالحظة: هذا التقرير مترجم من اللغة االنجليزية

https://www.arab-reform.net/
https://iiacss.org/
https://www.idrc.ca/en?gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXRx6HHIDumSnbQt07S-CnkmrOl-7DN7TasadzuPzkq-CftBKZpy2CoaAvosEALw_wcB
https://www.idrc.ca/en?gclid=Cj0KCQiAu62QBhC7ARIsALXijXRx6HHIDumSnbQt07S-CnkmrOl-7DN7TasadzuPzkq-CftBKZpy2CoaAvosEALw_wcB
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الشــباب: نقصــد بـ”الشــباب” مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و28 عاًمــا. وقــد اعتمدنــا هــذا التعريــف لســبب 
محــدد للغايــة: فنحــن مهتمــون بدراســة الشــباب الذيــن دخلــوا مرحلــة البلــوغ يف ســياق الصــراع، والذيــن لــم 
يعيشــوا مرحلــة رشــدهم يف فتــرة مــا قبــل الصــراع ليتمكنــوا مــن االعتمــاد علــى خبراتهــم يف تلــك الفتــرة، إذ لــم 
يكــن هــؤالء الشــباب قــد شــرعوا بعــد يف مســار بلوغهــم ســن الرشــد قبــل الصــراع. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن 
قراراتهــم المتعلقــة بســبل العيــش، والرفاهيــة، والحيــاة األســرية، والطموحــات الشــخصية والمهنيــة، والمشــاركة 
السياســية، والممارســة المدنيــة، ومواقفهــم تجــاه بنــاء الســالم والعمليــات السياســية والمشــاركة فيهــا، وغيرهــا 

كتســبوها حصــراُ يف ســياق الصــراع. قــد ا

الصــراع العــرايق: يف هــذا التقريــر، نشــير بـ”الصــراع العــرايق” إىل الصــراع مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش(، 
والــذي بــدأ يف العــراق يف العــام 2014. شــنت داعــش هجوًمــا علــى الموصــل وتكريــت يف حزيران/يونيــو 2014. 
بــت نفســها” حكًمــا علــى  ويف 29 حزيران/يونيــو 2014 أعلــن زعيمهــا أبــو بكــر البغــدادي عــن تشــكيل خالفــة “نصَّ
األراضــي التــي تمتــد مــن حلــب يف ســوريا إىل ديــاىل يف العــراق، وأعــاد تســمية التنظيــم باســم الدولــة اإلســالمية. 
بقيــادة الواليــات المتحــدة األميركيــة، شــن التحالــف الــذي ضــم عــدة دول غــارات جويــة ضــد داعــش يف العــراق يف 
7 آب/أغســطس 2014، والــذي وســع غاراتــه حتــى ســوريا يف الشــهر التــايل. أعلــن رئيــس الــوزراء العــرايق آنــذاك 
- حيــدر العبــادي - االنتصــار علــى الدولــة اإلســالمية يف العــراق يف 9 كانــون األول/ ديســمبر 2017، بعــد أن خســر 
كبــر مدينتيــن خضعتــا لســيطرته. (المصــدر: مركــز  تنظيــم داعــش ٪95 مــن أراضيــه، بمــا يف ذلــك الموصــل، إحــدى أ

ويلســون، 2019(

ســبل العيــش: تشــير إىل وســائل تأميــن الضروريــات األساســية للحيــاة. وتشــمل اإلمكانــات والمــواد والمــوارد 
االجتماعيــة واألنشــطة االقتصاديــة الضروريــة للحيــاة اليوميــة. (المصــدر: منظمــة العمــل الدوليــة(

المشــاركة السياســية: تشــير إىل األنشــطة التطوعيــة التــي مــن خاللهــا يعبــر النــاس عــن آرائهــم ويطورونهــا، 
مشــاركين بذلــك يف تشــكيل القــرارات أو السياســات التــي تؤثــر علــى حياتهــم. (المصــدر: روبــرت لونجلــي، 2021(

الممارســات المدنيــة: تشــمل األنشــطة الفرديــة أو الجماعيــة التــي تهــدف إىل معالجــة القضايــا ذات االهتمــام 
)Youth.gov :العــام أو حمايــة القيــم العامــة أو إجــراء تغييــر يف المجتمــع. (المصــدر

بنــاء الســالم: أي نشــاط يهــدف إىل رفــع الظلــم الواقــع بيــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة بطــرق غيــر عنيفــة، 
وتحويــل الظــروف الثقافيــة والهيكليــة التــي تولــد صراعــاً مميتــاً أو مدمــراً. (المصــدر: معهــد كــروك لدراســات 

الدوليــة( الســالم 

العمــل الجماعــي: أي إجــراء يتخــذه عــدد مــن األشــخاص معــاً لتحســين حالتهــم وتحقيــق هــدف مشــترك. 
بريتانيــكا( موســوعة  (المصــدر: 
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منــذ العــام 2019، تقــوم “مبــادرة اإلصــالح العــريب” بتنفيــذ مشــروع بحثــي يهــدف إىل دراســة مســارات الشــباب 
العــرايق يف بيئــة الصــراع العــرايق، وتحديــداً مســارات ســبل كســب الــرزق واســتراتيجيات الشــباب الراميــة إىل 
الرفــاه ومشــاركتهم السياســية، واالنخــراط يف المجتمــع المــدين، وجهــود بنــاء الســالم، وكذلــك الطــرق غيــر الخطيــة 
والمعقــدة التــي اســتطاع مــن خاللهــا الصــراع إتاحــة الفــرص أو فــرض القيــود لجهــة بنــاء الــذات وحيــاة الفــرد، فضــالً 

عــن البعــد الجنســاين الشــامل ألثــر الصــراع علــى انتقــال الشــباب إىل مرحلــة البلــوغ.

يشــمل هذا المشــروع البحثي 75 مقابلة شــبه ُمنظمة مع الشــباب العرايق لتقييم مســارات الشــباب، ومقابالت 
شــبه منظمــة مــع الجهــات المانحــة ومنظمــات المجتمــع المــدين لتقييــم جهــود السياســات والبرامــج الراميــة 
إىل إدمــاج الشــباب، ومجموعــة مــن الحــوارات السياســاتية المغلقــة مــع الخبــراء ومختلــف أصحــاب المصلحــة 
كثــر مالءمــًة الحتياجــات الشــباب وتطلعاتهــم، ومناقشــات المائــدة المســتديرة مــع  مــن أجــل تطويــر اســتجابات أ
الشــباب العــرايق لتعزيــز إرادتهــم بوصفهــم فاعليــن يف التغييــر، وقصــص وشــهادات مــن شــابات عراقيــات لتقييــم 
الطبيعــة الجنســانية لتأثيــر الصــراع، ومقاطــع الفيديــو المتحركــة والبودكاســت التــي توفــر منبــراً ألصــوات الشــباب 
العــرايق، والمراجعــات المكتبيــة المقارنــة حــول تنفيــذ البرامــج المعنيــة باألحــوال المعيشــية وبقــرار مجلــس األمــن 

التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 2250 حــول أجنــدة الشــباب والســالم واألمــن يف ســياقات الصــراع األخــرى.

يســتند هــذا التقريــر إىل بيانــات ُجمعــت مــن خــالل دراســة اســتقصائية أصليــة شــملت 676 مشــاركاً. وهــو يوفــر 
بحوثاً شــاملة قائمة على أســاس األدلة بشــأن المســارات االقتصادية واالجتماعية والسياســية للشــباب العرايق، 
ومــن ثــم يســهم التقريــر يف ســد فجــوة معرفيــة هامــة. يف الواقــع، ُتظهــر المراجعــات المكتبيــة التــي أجريناهــا نقصــاً 
يف البيانــات الكميــة عــن الشــباب. وغالبــاً مــا ال ُتصنــف البيانــات المتاحــة حســب المنطقــة داخــل العــراق، أو الفئــة 
العمريــة، أو نــوع الجنــس، أو الطبقــة االجتماعيــة، أو الديــن، أو االنتمــاء العــريق، علــى الرغــم مــن أن هــذه العناصــر 
كثــر تفصيــالً للصــراع وللتأكيــد علــى أن “الشــباب” ال يمثلــون فئــة متجانســة. يحــاول هــذا  ضروريــة إلجــراء تحليــل أ

التقريــر التعويــض عــن هــذا النقــص يف البيانــات التــي يقدمهــا.

تســعى الدراســة االســتقصائية والتقريــر الــذي أعقبهــا إىل فهــم الكيفيــة التــي تأثــرت بهــا مســارات الشــباب العــرايق 
التعليميــة والوظيفيــة (أو عــدم تأثرهــا( جــراء الصــراع، وكيــف تمكنــوا مــن إيجــاد فــرص لكســب الــرزق ووضــع 
اســتراتيجيات للبقــاء والرفــاه يف مثــل هــذا الســياق الحــرج مــن الصراع/مــا بعــد الصــراع. ويهــدف التقريــر أيضــاً 
إىل فهــم كيــف تأثــرت آراء الشــباب العــرايق السياســية والمشــاركة السياســية والممارســات المدنيــة وجهــود بنــاء 

كهــم للمفاهيــم والقيــم الرئيســية مثــل المواطنــة والعدالــة االجتماعيــة  الســالم (أو لــم تتأثــر( بالصــراع، وكذلــك إدرا
والعدالــة والســالم والعنــف والحريــة. ويهــدف التقريــر أيضــاً إىل تقييــم نظــرة الشــباب العــرايق لجماعتهــم العرقيــة 
والطائفيــة يف مواجهــة الجماعــات العرقيــة والطائفيــة األخــرى، ومــا هــي األرضيــة المشــتركة الموجــودة للترابــط 
االجتماعــي. وفيمــا يتعلــق بحياتهــم الشــخصية، يســعى التقريــر إىل فهــم مســارات الشــباب العــرايق فيمــا يتعلــق 
بالــزواج والصحــة العقليــة وأوقــات الفــراغ وأنــواع األنشــطة التــي يمارســونها ومــدى قبــول األعــراف االجتماعيــة، 
وكيــف تأثــرت هــذه المســارات (أو لــم تتأثــر( بالصــراع العــرايق. وأخيــراً، يهــدف التقريــر إىل فهــم تطلعــات الشــباب 
وأولوياتهــم ألنفســهم وبلدهــم، عــالوة علــى تقييــم فعاليــة االســتجابات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وعلــى وجــه 
الخصــوص سياســات وبرامــج الشــباب التــي تنظمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة والحكومــة 

العراقيــة والســلطات المحليــة العراقيــة.

ُتعــد مجموعــة البيانــات التــي نجمــت عــن هــذا التقريــر أساســية للباحثيــن وكذلــك صانعــي القــرار ويمكــن الوصول 
إليهــا مجانــاً عبــر هــذا الرابــط*. واســتناداً إىل هــذه البيانــات، يوفــر هــذا التقريــر أساســاً قويــاً لصياغــة توصيــات 
تتعلــق بالسياســات العامــة للجهــات الفاعلــة الخارجيــة (الســلطات المحليــة، والجهــات المانحــة، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، وصانعــو السياســات(، وكذلــك لوضــع برامــج مالئمــة. فضــالً عــن 
ذلــك، فمــن خــالل عــرض وتحليــل نقــاط البيانــات الهامــة، يعمــل تقريــر الرســوم البيانيــة هــذا علــى نشــر النتائــج 
مــن خــالل زيــادة إمكانيــة الوصــول إليهــا، بمــا يف ذلــك مــن قبــل الشــباب العــرايق أنفســهم. ومــن ثــم، يمكــن أن 

يكــون هــذا التقريــر بمثابــة أداة للتوعيــة والدعــوة للناشــطين الشــباب العراقييــن والعامليــن معهــم.

* عنــد اقتبــاس البيانــات أو اســتخدامها يرجــى اإلشــارة إليهــا علــى النحــو التــايل” “فــرح الشــامي. 2022. 
النــزاع مــع داعــش يف 2014: نتائــج  تصــورات ومســارات الشــباب يف بغــداد والبصــرة والموصــل بعــد 

اســتطالع ميــداين. مبــادرة اإلصــالح العــريب”.
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ُيقــدم هــذا التقريــر تحليــالً وشــرحاً للبيانــات الكميــة التــي جمعناهــا باســتخدام دراســة اســتقصائية 	 
شــاملة تســتهدف الشــباب العــرايق )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و28 عامــاً( يف ثالثــة مــدن 
عراقيــة: بغــداد والبصــرة ونينوى-الموصــل. وقــد أجريــت البحــوث الميدانيــة وجهــاً لوجه/شــخصياً 
تطبيــق  باســتخدام   2021 وحزيران/يونيــو  أيار/مايــو  شــهري  خــالل  المذكــورة  الثــالث  المــدن  يف 
“Dooblo”، وهــو أداة مســح إلجــراء المقابــالت بمســاعدة الحاســوب. لالطــالع علــى اســتبيان المســح، 

يرجــى الدخــول إىل هــذا الرابــط.

201 مــن نينــوى، و207 مــن 	  270 مــن بغــداد،  676 شــاباً عراقيــاً:  شــمل المســح مجموعــة مــن 
كبــر  البصــرة، باســتخدام طريقــة أخــذ العينــات العشــوائية البســيطة التــي تضمــن أن تمثــل العينــة أ
قــدر ممكــن مــن مجمــوع الســكان الشــباب يف المــدن الثــالث المســتهدفة يف العــراق، نظــراً إىل أنهــا 
تمثــل مجموعــات مــن العينــات الفرعيــة المتناســبة مــع الفئــات االجتماعيــة لهــؤالء الســكان. وهــذا 
بــدوره يضمــن أن تكــون النتائــج التــي توصلنــا إليهــا شــاملة علــى أوســع نطــاق ممكــن يف المــدن 

العراقيــة الثــالث، وليــس علــى المســتوى الوطنــي.

تضمــن تقنيــة أخــذ العينــات العشــوائية البســيطة المعتمــدة أن تكــون عينتنــا متوازنــة مــن حيــث 	 
توزيــع األشــخاص الذيــن شــملتهم الدراســة االســتقصائية عبــر المــدن الثــالث المســتهدفة ومناطــق/
أحيــاء هــذه المــدن، وكذلــك مــن حيــث النــوع االجتماعــي (الجنــس(، واآلراء/االنتمــاءات السياســية، 
والديــن، والطائفــة، والعــرق، والطبقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، والفئــة العمريــة الفرعيــة، ومــا إىل ذلــك. 
وبالتــايل، فــإن التحيــز يف بيانــات المســح ينخفــض إىل أدىن حــد. لالطــالع علــى قواعــد أخــذ العينــات، 

الرجــاء الدخــول إىل الرابــط التــايل.

بالنســبة لــكل مدينــة مــن المــدن الثــالث المســتهدفة، فــإن أولئــك الذيــن شــملهم االســتطالع هــم يف 	 
األصــل مــن المدينــة المعنيــة وهــم مــن ســكان هــذه المدينــة. يوضــح االســتطالع مــا إذا كان الشــخص 
الــذي شــارك يف االســتطالع قــد غــادر مدينتــه ألكثــر مــن ســتة أشــهر منــذ بدايــة الصــراع يف عــام 2014 

وحتــى اآلن، ومــا إذا كانــوا قــد نزحــوا أو ال يزالــون نازحيــن أم ال.

(مثــل 	  األقليــات  مــن  كافيــاً  عــدداً  تشــمل  لــم  البســيطة  العشــوائية  العينــات  أخــذ  أن طريقــة  بمــا 
البصــرة(،  يف  (خاصــًة  الســوداء  البشــرة  ذوي  مــن  والعراقييــن  الموصل/نينــوى(  يف  المســيحيين 
فــإن 30 مــن المشــاركين مــن العينــة الفرعيــة لــكل مدينــة لــم يتــم اختيارهــم بنــاًء علــى طريقــة أخــذ 
العينــات العشــوائية، بــل اســتهدفوا بســبب االنتمــاء إىل مجموعــة مــن األقليــات، مــع مراعــاة دقيقــة 

لنســب األقليــات العامــة وتوزيعهــا يف كل مــن المــدن الثــالث.

ُترجــم المســح إىل اللغــة العربيــة وأجــري باللغــة العربيــة لكــي يكــون مفهومــاً تمامــاً للمشــاركين، 	 
وأســهل يف نقلــه مــن ِقبــل القائميــن بالتعــداد.

اعتمــاداً علــى نــوع ســؤال االســتطالع والغــرض منــه، قررنــا مــا إذا كان ُيســمح بخيار/إجابــة واحــد/ة 	 
فقــط أو ُيســمح بخيارات/إجابــات متعــددة، أو يكــون الســؤال محــدداً أو مفتوحــاً، أو مــا إذا كان يجــب 

علــى المشــاركين قــراءة الخيــارات أم ال، ومــا طــول اإلجابــة المســموح بــه، ومــا إىل ذلــك.

عندمــا ُيســمح بإجابات/خيــارات متعــددة، ُطلــب مــن المشــاركين اختيــار جميــع الخيــارات وتقديــم 	 
مــن  ُطلــب  فقــط،  واحــدة  بخيار/إجابــة  ُيســمح  وعندمــا  المناســبة.  أو  الصحيحــة  اإلجابــات  جميــع 

مناســب/ة. خيار/إجابــة  أفضــل  اختيــار  المشــاركين 

عندما ُيســمح بعدة خيارات/إجابات، قمنا بترتيب الخيارات/اإلجابات بشــكل عشــوايئ للمشــاركين 	 
لتجنــب أي تحيــز تجــاه الخيارات/اإلجابــات األوىل. وبالنســبة ألســئلة التقييم/التصنيــف، تأكدنــا مــن 

أن الخيــارات علــى نطــاق زوجــى العــدد لتجنــب أي تحيــز تجــاه الخيــار المحايد/المتوســط.

طرحنــا عــدة أســئلة يمكــن اعتبارهــا متكــررة أو ببســاطة ُطرحــت بعبــارات أخــرى أو بطــرق مختلفــة. هــذا 	 
جــزء مــن طريقــة فحــص الدقــة التــي نتبعهــا.

بعــض أســئلتنا تهــدف إىل قيــاس تصــورات أو تطلعــات هــؤالء الشــباب بينمــا يهــدف البعــض اآلخــر 	 
إىل قيــاس ممارســاتهم. الهــدف هــو فهــم كال األمريــن، ألن التعــرف علــى وجهــات نظــر الشــباب مقابــل 
كمــل حــول مــا إذا كانــت التصــورات تؤثــر يف الواقــع وكيفيــة تأثيرهــا.  واقعهــم يمكــن أن يوفــر رؤيــة أ
فضــالً عــن ذلــك فــإن التصورات/الطموحــات يف مقابــل الحقائــق تســاعدنا أيضــاً يف التحقــق مــن دقــة 

النتائــج التــي توصلنــا إليهــا.

طرحنــا عــدة أســئلة ال ترتبــط مباشــرة بالصــراع العــرايق وأثــره، ولكنهــا تحــدد األطــر المرجعيــة األساســية 	 
والعوامــل الخارجيــة مــن أجــل التحكــم فيهــا وتحديــد أثــر الصــراع العــرايق علــى وجــه الخصــوص.

بينمــا حــرص القائمــون بالتعــداد علــى أن يفهــم المشــاركون أننــا نتحــدث عــن الصــراع العــرايق مــع 	 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية (داعــش( عــام 2014، فإننــا نــدرك أنــه مــن الصعــب فصــل تأثيــر هــذا الصــراع 
علــى وجــه التحديــد عــن تأثيــر الصراعات/األزمــات المتتاليــة أو المتداخلــة األخــرى التــي تشــهدها 
العــراق (مثــل أزمــة تســمم الميــاه عــام 2014(، نظــراً إىل أننــا نــدرس الســلوك البشــري. لذلــك، فــإن 
النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تمثــل عالقــة متبادلــة وليســت ســببية فيمــا يتعلــق بالصــراع العــرايق مــع 
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داعــش عــام 2014.

قمنــا بإجــراء تحليــل كمــي للبيانــات التــي تــم جمعهــا باســتخدام البرنامــج اإلحصــايئ “ســتاتا 14” 	 
)STATA 14(. وقــد تــم ذلــك مــن خــالل اســتعمال مصفوفــة ارتبــاط بيــن جميــع المتغيــرات للعثــور 
الجــداول  إجــراء  خــالل  ومــن  البيانــات،  ترويهــا  أن  ُيمكــن  التــي  لالهتمــام  المثيــرة  القصــص  علــى 
والجــداول المتقاطعــة باإلضافــة إىل اإلحصــاءات الموجزة/الوصفيــة، بعــد تنظيــف البيانــات ومعالجــة 
القيــم المغايــرة. ســمح لنــا ذلــك بتصــور البيانــات الــواردة أدنــاه يف هــذا التقريــر. نقــدم أيضــاً يف هــذا 
التقريــر ســرداً موجزاً/تحليــالً نوعيــاً لهــذه النتائــج، تمكنــا مــن شــرحه وتجميعــه بنــاًء علــى النتائــج 

األوســع لمشــروعنا.

نظــراً إىل أن البيانــات التــي تــم جمعهــا وفيــرة للغايــة، ممــا يجعــل مــن المســتحيل تحليلهــا وعرضهــا 	 
بالكامــل، اتبعنــا أســلوباً انتقائيــاً ولــم نــدرج يف هــذا التقريــر ســوى أبــرز وأهــم النتائــج التــي تدعــم أو 

تكمــل بحثنــا النوعــي، والتــي تخــدم الغــرض المباشــر للتقريــر.

قدمنــا البيانــات وأجرينــا تحليــل لهــا يف صيغتهــا المفصلــة (ســواء مــن حيــث النــوع االجتماعــي أم 	 
أمكــن ذلــك. وعنــد عــرض  النــزوح...( كلمــا  أم  الطبقــة االجتماعيــة  أم  العــرق  أم  الديــن  أم  المدينــة 
البيانــات وتحليلهــا يف صيغتهــا المجمعــة فقــط، فــإن ذلــك يعنــي أن التفصيــل لــم ُيظهــر نتائــج متباينــة 

مثيــرة لالهتمــام بيــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة.



الخصائص الديموغرافية والمالمح االجتماعية واالقتصادية 13

الخصائص الديموغرافية والمالمح االجتماعية واالقتصادية

من أين أنت؟ 

الحالة االجتماعية الجنسالفئة العمرية 

نينوى - الموصل
فقط 

فقط 

غادروا مدينتهم ألكثر من ستة 
أشهر (تركمياً( منذ العام 2014

نزحوا خالل الصراع العرايق مع 
داعش أو ال يزالوا نازحين إىل اآلن

بغداد

البصرة

إجمايل حجم العينة

منفصل/ة أنثى  متزوج/ة 

أعزب/عزباء 

ذكر 
أرمل/أرملة ُمطلّق/ة 

23 هو متوسط العمر *

*أي أن %50 من المشاركين تقل 
أعمارهم عن 23 عاماً و%50 تزيد 

أعمارهم عن ذلك.

201
%10

%10

270

205

676

% 44.67% 0.74 % 30.33

% 66.42

% 55.33% 1.18 % 1.33

18 28
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ما هي الطبقة االجتماعية واالقتصادية التي 
تعتقد أنك تنتمي إليها اآلن؟ 

ما هو أعلى مستوى تعليمي أكملته؟ 

الحالة الفردية 

موظفون/ات
%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

يؤدون الخدمة الوطنيةربات منزلطالبعاطلون/ات عن العمل

%10.6%10.93

%25.5

%51.32

%10.7
%16.5

%1.07

%69.79

الذكوراإلناث

الدخل المتوسط

الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا

الدخل المنخفض

الدخل المتوسط من الشريحة العليا

الدخل المرتفع

% 44.67

% 23.22

% 26.18

% 4.44

% 1.49

أنهى مرحلة الدراسة االبتدائية

%23.52

التعليم العايل - المدرسة الفنية

%1.04

أنهى مرحلة الدراسة اإلعدادية

%28.25

التعليم العايل - درجة الدكتوراه

%0.00

لم يحصل على تعليم - ُملِّم بالقراءة والكتابة

%4.88

التعليم العايل - درجة الماجستير

%0.89
لم يحصل على تعليم - أمّي

%3.4

التعليم العايل - درجة البكالوريوس أو الدبلوم

%19.53

أنهى مرحلة الدراسة الثانوية العليا

%18.49

ال يوجد فرق كبير بين الرجال والنساء
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* هــذه النســب أعلــى مــن المتوقــع، خاصــة يف نينــوى - الموصــل - وبدرجــة أقــل - يف بغــداد، نظــراً 
كثــر مــن %5 مــن إجمــايل الشــعب العــرايق، ومعظمهــم  إىل أن العراقييــن الســود ال يشــكلون أ
يتركــزون يف البصــرة وبعضهــم يف أحيــاء معينــة مــن بغــداد (المصــدر: المجموعــة الدوليــة لحقــوق 
األقليــات، تشــرين الثاين/نوفمبــر 2017(. ويمكــن تفســير هــذا التبايــن علــى النحــو التــايل: 1( ألن 
حجــم عينتنــا صغيــراً بالمقارنــة مــع مجمــوع الســكان العراقييــن وحتــى عــدد ســكان المــدن الثــالث 
المســتهدفة؛ و2( ألننــا، باإلضافــة إىل عينتنــا العشــوائية، اســتهدفنا 90 مشــاركاً (30 مشــاركاً يف 
كل مدينــة( يمثلــون باألخــص األقليــات، بمــا يف ذلــك مجتمعــات الســود العراقييــن، ومــن المؤكــد 

ــر مــن إمكانيــة تمثيــل عينتنــا لســكان هــذه المــدن الثــالث علــى هــذا المســتوى. أن ذلــك قــد غيَّ

هل تعتبر نفسك عضواً يف أي من 
هذه الجماعات الدينية؟ 

رفض اإلجابة

%1.16

مسيحي

%0.9

مسلم - سني

%38.17

مسلم - شيعي

%39.5

أخرى (يرجى التحديد(

%19.53

غير متدين

%0.74

* هذه اإلجابة شائعة يف المشرق العريب، إذ ُيعرف الناس أنفسهم باعتبارهم 
علمانيين/قوميين ويرفضون أن ُيعرفوا أو يوصفوا بأنهم ينتمون إىل أي 

دين، ويف هذه الحالة يذكرون جنسيتهم بدالً من ذلك.

 أولئك الذين أجابوا بـ “أخرى )يرجى التحديد(” 

مسلم 

%92.42

عرايق*

%7.58

ما هي المجموعة العرقية التي تنتمي إليها؟ 

عرب

%90.83

كراد أ

%7.99

تركمان

%1.18

من بين العراقيين ذوي البشرة السوداء: 
%60 من البصرة، و%30 من بغداد، 

و%10 فقط من نينوى-الموصل. *

هل المشارك يف االستطالع من ذوي 
البشرة السوداء؟

نعم
%25.15

ال
%74.85

الدخل المتوسط

الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا

الدخل المتوسط من الشريحة العليا

التعليم العايل - المدرسة الفنية

التعليم العايل - درجة الماجستير
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النتائج واالستنتاجات التجميعية

وجدنــا أن الصــراع العــرايق كان لــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى تعليــم وعمل/توظيــف الشــباب العــرايق، وأن 	 
كثــر وضوحــاً علــى التعليــم مقارنــة بالعمل/التوظيــف. ُتعــزى هــذه النتيجــة إىل حقيقــة أن  هــذا التأثيــر كان أ
%29.29 مــن الشــباب أجابــوا “بشــكل ســيء للغايــة” و%14.05 منهــم أجابــوا “بشــكل ســيء” عندمــا 
ســئلوا “كيــف أثــر الصــراع العــرايق علــى مســار تعليمــك؟” وعندمــا ســئلوا “هــل أثــر الصــراع العــرايق علــى 
مســار حياتــك المهنيــة؟” أجــاب %21.3 منهــم بـ”نعــم” مــع ذكــر الطرق/األســاليب الســلبية التــي حــدث 

مــن خاللهــا ذلــك.

وقــد أدركنــا أن عــدد الشــباب الذيــن أبلغــوا عــن األثــر الســلبي للصــراع العــرايق علــى التعليــم يفــوق عــدد 	 
الشــباب الذيــن أبلغــوا عــن األثــر الســلبي علــى العمل/التوظيــف. وقــد يكــون الســبب لذلــك هــو أن الدراســة 
تســتهدف عينــة مــن الشــباب الذيــن تبلــغ أعمارهــم 23 عامــاً يف المتوســط، ممــا يجعــل قدرتهــم علــى إيجــاد 
كبــر خــالل الفتــرة المشــمولة بالدراســة (2021-2014( مقارنــة  وظيفــة محــدودة وغيــر مرنــة علــى نحــو أ
بتعليمهــم. ويفســر ذلــك أيضــاً حقيقــة أن ظــروف عمــل الشــباب الذيــن يعملــون (وضعهــم الوظيفــي، 
واســتقرارهم الوظيفــي، والقطاعــات التــي يعملــون فيهــا، ونــوع عملهــم، ومــا إىل ذلــك( لــم تتغيــر كثيــراً اآلن 

مقارنــة بمــا كان عليــه األمــر قبــل انــدالع الصــراع أو يف بدايتــه.

ــادراً مــا اختــار 	  عنــد طــرح أســئلة عامــة حــول مؤشــرات التعليــم أو العمــل، لــم يختــار الشــباب العــرايق أو ن
أن الســبب هــو “الصــراع العــرايق مــع داعــش”، بينمــا عندمــا ُســئلوا مباشــرة عــن تأثيــر هــذا الصــراع علــى 
تعليمهــم أو عملهــم، أظهــرت إجاباتهــم تأثيــراً كبيــراً للصــراع. وســنوضح الســبب يف ذلــك الحقــاً يف هــذا الجــزء 
مــن التقريــر. وجدنــا أيضــاً تباينــاً كبيــراً بيــن إجابــات الشــباب علــى األســئلة القائمــة علــى التصــور وإجاباتهــم 
علــى األســئلة الواقعيــة المتعلقــة بتأثيــر الصــراع علــى التعليــم والعمــل. وتظهــر إجاباتهــم علــى النــوع الثــاين 

كبــر للصــراع. مــن األســئلة تأثيــراً ســلبياً أ

قنوات تأثير الصراع

يتجلــى تأثيــر الصــراع العــرايق علــى تعليــم الشــباب العــرايق مــن خــالل الصعوبــات االقتصاديــة التــي يســببها 	 
الصــراع، نظــراً إىل أن نســبة كبيــرة مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع لــم يذهبــوا إىل المدرســة مــن قبــل 
ألن “المــدارس مكلفــة للغايــة”، أو “توجــب عليهم/يتوجــب عليهــم مســاعدة أســرهم”، أو “توجــب عليهــم/
يتوجــب عليهــم العمــل”. عــالوًة علــى ذلــك، مــن بيــن %61 مــن المشــاركين الذيــن تركــوا المدرســة منــذ عــام 

2014، فعــل %40 ذلــك ألنهــم “اضطــروا إىل العمــل أو مســاعدة عائالتهــم”.

المتصلــة 	  األســباب  مــن  ذلــك  وغيــر  الرئيســي”،  األســرة/المعيل  رب  و”فقــدان  “الفقــر”،  إىل  باإلضافــة 
بالصعوبــات االقتصاديــة، يبــدو أيضــاً أن “المخــاوف األمنيــة” و”الخــوف” مــن العوامــل الملحوظــة التــي أثَّــر 

الصــراع العــرايق مــن خاللهــا علــى مســارات تعليــم الشــباب.

يتجلــى أيضــاً تأثيــر الصــراع العــرايق علــى عمــل الشــباب بشــكل رئيســي مــن خــالل الصعوبــات االقتصاديــة 	 
التــي يســببها الصــراع. فقــد بــدأ %72 مــن المشــاركين العمــل ألول مــرة يف حياتهــم ألنهــم كانــوا بحاجــة 
إىل “كســب المــال لمســاعدة أســرهم أو لتغطيــة نفقاتهــم الخاصــة”. ولــم يبــدأ ســوى جــزء صغيــر مــن 
المشــاركين العمــل ألول مــرة يف حياتهــم بســبب الصــراع العــرايق، إال أن جميــع الذيــن اختــاروا “الصــراع 
العــرايق” كإجابــة أشــاروا إىل “الوضــع االقتصــادي والحاجــة إىل الدخــل” بوصفهمــا الطريقــة التــي تســبب بهــا 
الصــراع يف إحــداث هــذا التأثيــر. قــد يكــون العمــل مــن أجــل كســب الــرزق لدعــم الوالديــن وتحمــل الوضــع 
كميــة لألزمــات الســابقة/األخرى التــي ُمنــي بهــا العــراق،  االقتصــادي المتردي/الهــش هــو النتيجــة الترا
خاصــة بعــد عــام 2004. لذلــك، مــن الصعــب إثبــات وجــود عالقــة ســببية بيــن الصــراع مــع داعــش عــام 
2014 وهــذه الحقائــق تحديــداً، ال ســيما أن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع وصلــوا إىل ســن العمــل 
أثنــاء الصــراع ولــم يدركــوا األزمــات االقتصاديــة الســابقة. غيــر أن اختيــار هــذه اإلجابــات مــن بيــن العديــد مــن 
الخيــارات األخــرى التــي تمثــل األســباب التــي قــد تدفــع الشــباب إىل العمــل يف ظــل الظــروف العاديــة، يثبــت 
أن الصعوبــات االقتصاديــة كانــت أحــد الدوافــع الرئيســية بغــض النظــر عمــا إذا كانــت مجــرد نتــاج للصــراع 

األخيــر أو نتــاج صراعات/أزمــات أخــرى.

يمكــن أن نســتنتج أيضــاً مــن خــالل األســئلة األساســية المتنوعــة أن النــزاع العــرايق أثــر بشــكل غيــر مباشــر 	 
علــى عمالــة الشــباب العــرايق مــن خــالل اإلضــرار باالقتصــاد والبيئــة التجاريــة، وخفــض جــودة الخدمــات 
الواضــح أن الشــباب  المتاحــة. ومــن  الوظائــف  العمــل، وتغييــر طبيعــة  التعليميــة ومــدى توافــر فــرص 
العــرايق يعــاين مــن مشــكلة التفــاوت بيــن العــرض والطلــب فيمــا يتعلــق بالمهــارات. فقــد أفــاد 55.33% 
ــا أن %48.09 ممــن  منهــم أن دراســتهم لــم تأهلهــم بمــا فيــه الكفايــة لدخــول ســوق العمــل، بينمــا وجدن
كتســبوا هــذه المهــارات مــن خــالل التعليــم الــذايت أو المنــزيل  تتطلــب وظائفهــم الحاليــة مهــارات خاصــة قــد ا
أو التدريــب يف موقــع العمــل. يعــاين الشــباب العــرايق أيضــاً مــن عــدم وجــود وظائــف كافيــة ومناســبة، إذ 
يــرى %54 ممــن يشــغلون وظائــف حاليــاً أن وظائفهــم ليســت مناســبة لمؤهالتهــم الجامعيــة أو ال تتوافــق 
معهــا، يف حيــن أن %52.63 ممــن رفضــوا الوظائــف التــي عرضــت عليهــم قــد فعلــوا ذلــك ألنهــا ال تناســبهم.

صحيــح أن آثــار النــزاع العــرايق علــى ســوق عمــل الشــباب تمتــد لتشــمل إجبارهــم علــى تــرك وظائفهــم  	 
أو تســريحهم منهــا أو إعــالن إفالســهم و/أو إغــالق مشــاريعهم التجاريــة، لكــن التأثيــر األكبــر لــه يتجلــى يف 
مــدى صعوبــة عمليــة البحــث عــن وظيفــة والوقــت الــذي تســتغرقه. إذ يبحــث %45 مــن أولئــك الشــباب 
العاطليــن عــن وظيفــة منــذ ســنة لثــالث ســنوات، وال يــزال %67 مــن المشــاركين الذيــن لــم يشــغلوا أيّ 
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وظيفــة قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه عاطليــن عــن العمــل. يمكــن أن ُتعــزى هــذه اإلحصــاءات يف معظمهــا 
إىل النــزاع مــع داعــش يف 2014، ألنــه، وفقــاً لمنظمــة العمــل الدوليــة فقــد “أدت أزمــة 2014 إىل تناقــص 
يف فــرص العمــل ُقــدر بـــ800 ألــف وظيفــة”. يــأيت هــذا إضافــة إىل الوظائــف التــي ُفقــدت عقــب عــام  2004. 
ويعــد هــذا انخفاضــاً كبيــراً للغايــة يف فــرص العمــل مقارنــة بحجــم القــوى العاملــة العراقيــة، ال ســيما بالنســبة 

كثــر عرضــة للبطالــة وظــروف العمــل غيــر الالئقــة. للقــوى العاملــة الشــابة التــي تعــد أيضــاً أ

لــم يحــرم النــزاع الشــباب العــرايق مــن الفــوز بفــرص اقتصاديــة مربحــة ومــن متابعــة العمــل يف المهــن التــي 	 
يفضلونهــا فحســب، بــل أرغــم العامليــن مــن الشــباب أيضــاً علــى العمــل لخمســة ســاعات إضافيــة أســبوعياً 
يف المتوســط، مــن خــالل فــرض مزيــد مــن األعبــاء االقتصاديــة عليهــم. مــن جهــة أخــرى، انخفــض صــايف 
الدخــل الشــهري الــذي يحققــه الشــباب العــرايق، ليصــل إىل أدىن مســتوى لــه علــى اإلطــالق خــالل الفتــرة 
التــي تلــت النــزاع مباشــرة (أيّ خــالل آخــر وظيفــة لهــم أو الوظيفــة الســابقة، مقارنــة بالوضــع الحــايل أو بمــا 
كان عليــه الحــال قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه(، خاصــة بالنســبة لمــن يبلــغ صــايف دخلهــم الشــهري الحــد 

األدىن، وُيقصــد هنــا مــن يقــل دخلهــم عــن مليــون دينــار عــرايق (مــا يعــادل 700 دوالر أميركــي(.

النوع االجتماعي )الجندر(: األعراف والتقاليد االجتماعية

تؤثــر التقاليــد واألعــراف االجتماعيــة كثيــراً علــى تعليــم الشــباب يف العــراق وتوظيفهــم، وهــو أمــر تفاقــم 	 
كثــر تقيــداً بهــذه األعــراف والتقاليــد االجتماعيــة، وهــو أمــر  بســبب النــزاع العــرايق. يبــدو أيضــاً أن النســاء أ
متوقــع ال ســيما وأن %51.32 مــن النســاء المشــاركات يف دراســتنا هــن ربــات بيــوت وألن أيضــاً “نســبة 
النســاء المشــاركات يف ســوق العمــل العراقيــة تقــل عــن %15” عمومــاً (البنــك الــدويل، 2020(. وبالفعــل، 
فــإن %66.67 مــن النســاء المشــاركات الــاليت لــم يلتحقــن بالتعليــم مطلقــاً مــن قبــل قــد ألقيــن باللــوم يف 
ذلــك علــى معارضــة األســرة، وتؤكــد %8.33 منهــن أن ذلــك يحــدث ألن “التعليــم ليــس مهمــاً للفتيــات”. 
أمــا عــن الرجــال المشــاركين، فــإن %29.41 ممــن لــم يلتحقــوا بالتعليــم مطلقــاً مــن قبــل يعتقــدون أن 
“التعليــم ليــس مهمــاً” بوجــه عــام. يف حيــن أن %18 مــن الشــباب المنقطعيــن عــن التعليــم منــذ 2014 قــد 

فعلــوا ذلــك ببســاطة ألنهــم “لــم يرغبــوا يف إتمــام تعليمهــم”.

بالمثــل، اختــارت المشــاركات الــاليت ال يعملــن حاليــاً والــاليت لــم يرغبــن يف العمــل علــى مــدار العــام أو 	 
باعتبارهــا  األســرة”  أفــراد  بــايق  برعايــة  و”االنشــغال  األزواج”  أو  اآلبــاء  “عــدم ســماح  الماضييــن  العاميــن 
األســباب الرئيســية لعــدم عملهــن. أضــف إىل ذلــك أن %31.58 مــن العاطليــن عــن العمــل الذيــن لــم 
يقبلــوا أيّ وظيفــة ُعرضــت عليهــم قــد فعلــوا ذلــك ألن “أحــد الوالديــن أو الــزوج قــد رفــض”، وكانــوا جميعــاً 
مــن النســاء، يف حيــن قــام %15.79 منهــم بذلــك ألنهــم ببســاطة “ال يرغبــون يف العمــل”، وكان %67 منهــم 
مــن النســاء. أضافــت الشــابات غيــر العامــالت أيضــاً أنهــن شــعرن أن “العمــل غيــر آمــن ألن تنظيــم داعــش 
كان يالحــق النســاء”. تعــد تلــك األعــراف والتقاليــد االجتماعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن حقيقــة أن النســاء - يف 
كثــر اعتمــاداً علــى أســرهن ماديــاً ويشــاركن بصــورة أقــل يف القــوة العاملــة، هــي األســباب وراء  المتوســط - أ
كثــر تأثــراً بالنــزاع مــن الشــابات فيمــا يتعلــق بالتوظيــف. وهــذا يفســر الســبب يف أن %77 مــن  أن الشــباب أ
المشــاركين يف االســتطالع الذيــن رأوا أن النــزاع العــرايق قــد أثــر علــى مســاراتهم المهنيــة كانــوا مــن الذكــور.

التصورات/التطلعات مقابل الواقع

بتأثيــره علــى 	  العــرايق مقارنــة  للشــباب  الراهــن  التعليمــي  الوضــع  علــى  بالغــاً  ســلبياً  تأثيــراً  النــزاع  يؤثــر 
ــر يف مؤشــرات التطلعــات التعليميــة قبــل النــزاع وبعــده  تطلعاتهــم المتعلقــة بالتعليــم. إذ لــم نلحــظ أيّ تغيُّ
عندمــا ســألنا المشــاركين “مــا هــو المســتوى التعليمــي الــذي رغبتــم يف الوصــول إليــه قبــل انــدالع النــزاع 
العــرايق يف عــام 2014 أو يف بدايتــه”؟ مقابــل “مــا هــو المســتوى التعليمــي الــذي ترغبــون يف الوصــول إليــه 
حاليــاً”؟ وهــو مــا يــدل علــى أن النــزاع أثــر بصــورة مؤقتــة فحســب علــى تطلعــات الشــباب التعليميــة. قــد 
يتمثــل أحــد التفســيرات المحتملــة لهــذا يف أنهــم اعتقــدوا أن داعــش لــن تكــون ســوى مجــرد ظاهــرة قصيــرة 
األجــل مثلمــا صاغــت وســائل اإلعــالم األمــر، علمــاً أن وســائل اإلعــالم كانــت تضــج بالحديــث عــن التدخــالت 
الدوليــة ضــد داعــش التــي ســتحدث علــى أعلــى مســتوى (بمــا يف ذلــك التحالــف الــدويل - الموعــود آنــذاك 
- لهزيمــة داعــش( وأن الشــباب العــرايق قــد أعــرب عــن مســتوى جيــد نســبياً مــن الثقــة يف وســائل اإلعــالم 
عنــد اإلجابــة علــى الســؤال الخــاص بهــذه المســألة المتضمــن يف الجــزء الثالــث مــن هــذا التقريــر. إذ ربمــا 
ســاهم هــذا يف زيــادة تفاؤلهــم علــى الرغــم مــن األزمــة. قــد يكــون أحــد التفســيرات األخــرى المحتملــة هــو أن 
الشــباب العــرايق يتمســك بأهدافــه التعليميــة إىل أقصــى حــد ممكــن وبغــض النظــر عــن الظــروف الراهنــة، 
وهــو اســتنتاج يمكــن اســتخالصه مــن مناقشــة مائــدة مســتديرة للشــباب نظمناهــا يف مدينــة الســليمانية 
أثــر علــى  النــزاع العــرايق  يــرون أن  العراقيــة يف خريــف 2021. أخيــراً، ُتظهــر بياناتنــا أن %62.12 ممــن 
مســاراتهم التعليميــة “بشــدة” هــم مــن مدينــة الموصــل بمحافظــة نينــوى، وهــو مــا يشــير إىل أن التعليــم يف 
بغــداد والبصــرة لــم يتأثــر كثيــراً بالنــزاع (يف الموصــل(، وهــي نتيجــة تتفــق مــع توقعاتنــا. ربمــا ســاهم هــذا يف 
اإلبقــاء علــى تطلعــات الشــباب الخاصــة بالتعليــم عاليــة يف مدينتــي بغــداد والبصــرة، وبالتــايل تقليــل األثــر 

العــام علــى التطلعــات التعليميــة يف المجمــل.

يأمل %14.35 من الشباب الذين شملهم االستطالع يف مواصلة تعليمهم اآلن.	 

بمــا أنــه مــن الصعــب اســتخالص واســتنتاج التطلعــات الوظيفيــة للشــباب العــرايق قبــل النــزاع أو يف بدايتــه 	 
نظــراً النخفــاض متوســط أعمــار الشــباب، فقــد درســنا احتياجاتهــم وتطلعاتهــم الخاصــة بهــذا الســياق حاليــاً. 
كثــر  كثــر مــن %55 منهــم بحاجــة لعمــل أو وظيفــة أفضــل أو مســاعدة/دعم مــايل، وأن أ ُتظهــر النتائــج أن أ
مــن %72 منهــم لديهــم تطلعــات معيشــية وظيفيــة مثــل الحصــول علــى وظيفــة أو إيجــاد وظيفــة أفضــل، 

والعمــل يف وظيفــة حكوميــة (%15.24(، وافتتــاح مشــاريعهم  الخاصــة.

ال نغفــل هنــا حقيقــة أنــه عندمــا وجهنــا أســئلة عامــة عــن مؤشــرات التعليــم أو التوظيــف، لــم يختــر الشــباب 	 
العــرايق خيــار “النــزاع العــرايق مــع داعــش” بوصفــه ســبباً أو نــادراً مــا اختــاروه (مــن بيــن الخيــارات العديــدة 
المقدمــة(، يف حيــن أنــه عندمــا وجهنــا أســئلة مباشــرة عــن تأثيــر هــذا النــزاع علــى تعليمهــم أو توظيفهــم 
أظهــرت إجاباتهــم أن ثمــة تأثيــر كبيــر للغايــة للنــزاع عليهــم. نفســر هــذا علــى أنــه الفــرق بيــن تصوراتهــم عــن 
العوامــل التــي تؤثــر مباشــرة علــى مســارات التعليــم أو التوظيــف وتصوراتهــم العامــة (وغيــر المباشــرة( عــن 

تأثيــر النــزاع العــرايق علــى مســارات التعليــم والتوظيــف.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتصــورات، فــإن %51.04 مــن الشــباب العــرايق يعتقــدون أن النــزاع العــرايق “لــم يؤثــر 	 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_736362.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/what-gets-their-way-why-so-few-women-work-iraq-jordan-lebanon
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/what-gets-their-way-why-so-few-women-work-iraq-jordan-lebanon
https://www.researchgate.net/publication/240528916_A_Tale_of_Two_Wars_Framing_Analysis_of_Online_News_Sites_in_Coalition_Countries_and_the_Arab_World_during_the_Iraq_War
https://www.researchgate.net/publication/240528916_A_Tale_of_Two_Wars_Framing_Analysis_of_Online_News_Sites_in_Coalition_Countries_and_the_Arab_World_during_the_Iraq_War
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علــى مســاراتهم  أيضــاً  يؤثــر  “لــم  النــزاع  يــرى %78.7 منهــم أن  التعليميــة”، يف حيــن  علــى مســاراتهم 
المهنيــة”. لكــن مجــدداً يتــم التغاضــي عــن هــذه التصــورات بســبب إجابــات الشــباب المتناقضــة عــن األســئلة 

التــي تتعلــق بالواقــع. 

مصادر الدخل وسبل كسب العيش

كــدت الغالبيــة العظمــى مــن العمــال أن المصــدر األساســي لدخلهــم دائمــاً مــا كان هــو عملهــم، وأن هــذا 	  أ
لــم يتغيــر بســبب النــزاع العــرايق. مــع ذلــك، تلقــى %34.47 ممــن شــملهم االســتطالع معونــة أو دعــم مــن 
آبائهــم (بمــا يف ذلــك المبالــغ التــي حصلــوا عليهــا نظيــر عملهــم يف المشــاريع التجاريــة الخاصــة بالعائلــة(، 

علمــاً أن %28 مــن المســتفيدين مــن هــذه المســاعدة/الدعم كانــوا نســاًء.

يــرى %92.75 مــن المشــاركين يف االســتطالع أن النــزاع العــرايق لــم يمثــل فرصــًة علــى اإلطــالق لتحقيــق 	 
الدخــل أو الحصــول علــى إعانــة دخــل. ركــز الباقــون (%7.25 مــن المشــاركين يف االســتطالع( علــى خيــارات 
مثــل “تلقــي إعانــة دخــل مــن برامــج المســاعدة االجتماعيــة وشــبكات األمــان االجتماعــي التابعــة للجهــات 
واألطــراف الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة (مــن قبيــل منظمــات اإلغاثــة اإلنســانية والمنظمــات الدوليــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تســتجيب للوضــع اإلنســاين الناجــم عــن النــزاع(” واالســتفادة مــن 
“توافــر مزيــد مــن فــرص العمــل التــي يمكــن التفكيــر فيهــا أو الفــوز بهــا نظــراً لتوســع عمــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة” باعتبارهــا الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا أن يشــكل النــزاع فرصــاً اقتصاديــة للشــباب العــرايق. 
يــأيت هــذا علــى الرغــم مــن حقيقــة أن خمســة مشــاركين فقــط يف االســتطالع يعملــون حاليــاً يف مجــال 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. نــادراً مــا اختــار الشــباب المشــاركين يف االســتطالع خيــار “االنضمــام إىل جماعــات 

مســلحة أو سياســية” باعتبــاره أحــد ســبل كســب الــرزق أثنــاء النــزاع.

لــم نلحــظ أيّ تغّيــر كبيــر حاليــاً يف فــرص التوظيــف يف القطــاع الخــاص مقابــل القطــاع العــام مقارنــة بمــا 	 
كان عليــه الحــال قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه. ومــع ذلــك، أبــدى الشــباب العــرايق رغبــة صريحــة يف إيجــاد 
وظيفــة حكوميــة علــى وجــه الخصــوص. قــد يرجــع هــذا إىل حقيقــة أنهــم مــا زالــوا يقرنــون بيــن االســتقرار 

الوظيفــي والعمــل يف القطــاع العــام، وهــو تصــور ربمــا ورثــوه عــن آبائهــم واألجيــال الســابقة.

دور األطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

لــم يجــد أي مــن الشــباب الذيــن يعملــون حاليــاً وظيفتهــم بمســاعدة منظمــة غيــر حكوميــة تســتجيب 	 
للوضــع اإلنســاين الناجــم عــن النــزاع. وبعــد النــزاع، لــم يعثــر ســوى %3.5 منهــم علــى وظائفهــم مــن خــالل 
مكتــب التوظيــف الحكومــي. فقــد عثــر معظمهــم علــى وظائفهــم  بأنفســهم أو بمســاعدة أفــراد األســرة 
واألصدقــاء. إضافــًة إىل ذلــك، لــم يؤكــد ســوى %2.06 فحســب مــن الشــباب الذيــن يعملــون أنهــم اســتفادوا 
كتســبوا المهــارات مــن برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي التــي تقدمهــا المنظمــات غيــر الربحيــة يف  أو ا

معــرض اســتجابتها للنــزاع العــرايق.

الهشاشة االجتماعية

مــن بيــن المشــاركين يف االســتطالع الذيــن يــرون أن النــزاع العــرايق قــد أضــر للغايــة بمســاراتهم التعليميــة، 	 
يوجــد %20 كانــوا أو مــا زالــوا نازحيــن، و%62.12 مــن مدينــة الموصــل بمحافظــة نينــوى، و%55 مــن 
الطبقــة ذات الدخــل المنخفــض أو المتوســط، و%57.58 مــن المســلمين الســنة، و%19.2 مــن األكــراد أو 
التركمــان، و%13.13 مــن ذوي البشــرة الســوداء. أمــا عــن المشــاركين الذيــن يــرون أن النــزاع العــرايق أثــر 
علــى مســاراتهم المهنيــة، فــكان يوجــد %15.38 منهــم كانــوا أو مــا زالــوا نازحيــن، و%90 مــن مدينــة بغــداد 
أو مدينــة الموصــل بمحافظــة نينــوى، و%54 مــن الطبقــة ذات الدخــل المنخفــض أو المتوســط، و49.65% 
مــن المســلمين الســنة، و%12 مــن األكــراد أو التركمــان، و%23 مــن ذوي البشــرة الســوداء. تــأيت هــذه 
النتائــج مناســبًة ومجســدًة للفئــات االجتماعيــة التــي عرّفــت نفســها بأنهــا “ضعيفــة” خــالل االســتطالع. وبنــاًء 
علــى ذلــك، فهــي ُتظهــر أن التحليــالت متعــددة الجوانــب ضروريــة لفهــم الطــرق المعقــدة التــي يتفاعــل 
بهــا النــزاع مــع الهويــة االجتماعيــة. وهــذا بــدوره يؤكــد علــى ضــرورة وجــود سياســات وبرامــج تراعــي هــذه 

الفــوارق والتأثيــر المتبايــن للنــزاع.
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إذا لم تذهب مطلقاً إىل المدرسة، فما سبب ذلك؟

التعليم

منذ عام 2014، غادر %61 
من المشاركين المدرسة أو 

انقطعوا عنها.

من بين هؤالء، 

وفقط 

اإلناث 

الذكور 

معارضة العائلة

كان عليَّ مساعدة عائلتي/ما زال عليّ مساعدة عائلتي

كان عليّ العمل/ما زال عليّ العمل

66.67%

17.65%

23.53%

التعليم ليس مهماً للفتيات

معارضة العائلة

غادروا فقط ألنهم أنهوا 
دراستهم أو برنامجهم التعليمي

8.33%

5.89%

24%

كان عليَّ مساعدة عائلتي/ما زال عليّ مساعدة عائلتي

المدرسة مكلفة للغاية

16.67%

11.76%

المدرسة مكلفة للغاية

المدرسة بعيدة جداً أو ال تتوافر وسائل نقل

8.33%

5.88%

ألسباب صحية

كمال  غادروا  ألنهم لم يرغبوا يف إ
تعليمهم

غادروا بسبب النزاع العرايقبسبب النزاع العرايق

5.88%

18%

0.00%

2.21%

بسبب النزاع العرايق

التعليم ليس مهماً

غادروا ألنهم اضطروا إىل العمل أو 
المساعدة يف المنزل

0.00%

29.41%

40%

Infographics
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كيف أثر النزاع العرايق على 
مسارك التعليمي؟ 

إذا أثر النزاع عليك بشكل سيء 
أو سيء للغاية، ما هي العوامل 

التي تسببت يف ذلك؟

من بين من قالوا أنه أثر عليهم على نحو سيء للغاية

بشكل سيء للغاية

%29.29
لم يؤثر على مساري التعليمي

%51.04

بشكل سيء

%14.05

من المسلمين السنةكانوا أو ال يزالون نازحين
%20%57.58

من الطبقة ذات الدخل 
المنخفض أو المتوسط

من ذوي البشرة السوداء
%55 %13.13

من مدينة الموصل 
بمحافظة نينوى

من األكراد/التركمان
 %62.12%19.2

أسباب أمنية

تفشي الفقر

الخوف من المستقبل

فقدان األمل والطموح

صعوبة التنقل

فقدان رب األسرة أو المعيل 
الرئيسي

%31.12

%21.45

%18.13

%8.76

%6.65

%4.23

ــر يف مؤشــرات التطلعــات التعليميــة  لــم نلحــظ أيّ تغيُّ
هــو  “مــا  المشــاركين  ســألنا  عندمــا  وبعــده  النــزاع  قبــل 
المســتوى التعليمــي الــذي رغبتــم يف الوصــول إليــه قبــل 
انــدالع النــزاع العــرايق يف عــام 2014 أو يف بدايتــه؟” مقابــل 
“مــا هــو المســتوى التعليمــي الــذي ترغبــون يف الوصــول 

إليــه حاليــاً؟” 
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هل أثر النزاع على مسارك المهني؟

إن كانت اإلجابة نعم، إذاً كيف حدث ذلك؟ 

كانوا أو ما زالوا نازحين

من المسلمين السنة

من الطبقة ذات الدخل 
المنخفض أو المتوسط

%15.38

%49.65

%54

من األكراد أو التركمان من ذوي البشرة السودا
%12 %23

من مدينة بغداد أو مدينة 
الموصل بمحافظة نينوى

 %90

فرص العمل واألحوال المعيشية

ال
%78.7

نعم
%21.3

%77 ممن أجابوا بنعم كانوا ذكوراً. (أما من 
أجابوا بال فكان %50 منهم ذكوراً و%50 إناثاً 

تقريباً(

من بين من أجابوا بنعم

فقدت وظيفتي المفضلة

غيرت مساري المهني

%18.18

%18.88

التحقت بقوات الحشد الشعبي

%3.5

تركت دراستي خالل النزاع، حدث تأخر 
يف الحصول على وظيفة جيدة

%12.59

تأثير سلبي: فقدان المال/ضياع الفرص

%35.66

خسرنا متجرنا/المشروع 
التجاري الخاص بالعائلة

%4.2

اضطررت إىل العمل، تضررت 
عائلتي بسبب داعش

%6.99

ما الذي دفعك للعمل 
كل من اختاروا إجابة “النزاع العرايق مع داعش” ذكروا ألول مرة يف حياتك؟

أن “الوضع االقتصادي والحاجة إىل الدخل” كانا هما 
السبب الرئيسي.

فقط اجاب

من أجل كسب المال لمساعدة عائالتهم أو 
لتغطية مصروفاتهم الخاصة. فقط 0.86% 

أجابوا بسبب “النزاع العرايق مع داعش”

%72
أجابوا بسبب “النزاع 
العرايق مع داعش”.

%0.86
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يرى %54 ممن يشغلون وظائف حالياً أن وظائفهم ليست مناسبة 
لمؤهالتهم الجامعية أو ال تتوافق معها.

ممن كانوا يعملون قبل اندالع النزاع أو يف بدايته فقدوا 
وظائفهم منذ ذلك الحين وأصبحوا عاطلين عن العمل.

من المشاركين الذين لم يشغلوا أيّ وظيفة قبل اندالع 
النزاع أو يف بدايته عاطلين عن العمل. ال يزال 

لم يرغب 
ممن ال يشغلون أيّ وظيفة حالياً يف العمل على مدار 

السنة أو السنتين الماضيتين.

هل تتطلب 
وظيفتك الحالية 

أّي مهارات؟ 

هل تركت وظيفتك أو تم 
االستغناء عنك أو أغلقت 

مشروعك التجاري بسبب 
النزاع العرايق؟

ال

ال
%41.12

%95.21

نعم

نعم %58.88
%4.79

%15

%67

%60

إذا كانت اإلجابة نعم، إذاً كيف اكتسبت هذه المهارة؟ 

التعليم النظامي

التعليم الذايت/التعليم المنزيل

برامج التعليم والتدريب المهني التي تقدمها المنظمات 
غير الربحية يف معرض استجابتها للنزاع العرايق

التدريب أثناء العمل

%34.39
%19.05
%13.7
%2.06

البطالة وفرص العمل

تتــراوح غالبيــة األســباب الكامنــة وراء ذلــك مــا بيــن عــدم ســماح اآلبــاء أو األزواج (بالنســبة 
األســرة  أفــراد  بــايق  برعايــة  واالنشــغال  أعــم،  بصــورة  االجتماعيــة  األعــراف  أو  للنســاء( 
(بالنســبة للنســاء أيضــاً(، والتخطيــط للســفر أو العمــل يف الخــارج أو الهجــرة، والفشــل يف 
العثــور علــى فرصــة عمــل مناســبة، والســأم مــن عمليــة البحــث عــن وظيفــة، وعــدم التمكن 
مــن إيجــاد وظيفــة حكوميــة. لــم يذكــر أيّ شــخص النــزاع العــرايق بوصفــه ســبباً مباشــراً.

ذكــر مــن أجابــوا “بنعــم” هذيــن األمريــن باعتبارهمــا الســببين الرئيســيين: الوضــع األمنــي أو 
الحرب، واألوضاع المعيشية أو أن الدخل ال يكفي. أضافت النساء، على وجه الخصوص، 

أنهن لم يشــعرن باألمان ألن تنظيم داعش كان يالحق النســاء.

إذا سبق لك االلتحاق بالمدرسة من قبل، هل ترى أن 
تعليمك أَهّلك/يؤهلك لدخول سوق العمل؟

التفاوت بين العرض والطلب 
فيما يتعلق بالمهارات

ال

%37.87
أسهم بعض الشيء

%17.46

نعم

%44.67
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لم يجد أي من الشباب الذين يعملون وظيفتهم بمساعدة منظمة غير 
حكومية تستجيب للوضع اإلنساين الناجم عن النزاع. 

لم يعثر سوى 3.5 %  منهم على وظائفهم من خالل مكتب التوظيف 
الحكومي بعد النزاع.

عثر معظمهم على وظائفهم  بأنفسهم أو بمساعدة أفراد األسرة واألصدقاء.

إذا كنت عاطالً عن العمل وتبحث عن وظيفة، 
منذ متى وأنت تحاول إيجاد عمل؟

إذا كنت موظفاً، ما هو القطاع الذي تعمل به 
)بشكل قانوين(؟

إذا كنت عاطالً عن العمل، هل سبق وأن 
رفضت وظيفة عرضت عليك؟

إذا كانت اإلجابة نعم، إذاً لماذا؟ 

%89.3

%45%11%25
1-3 اشهر6 أشهر1-3 سنوات

%10.7

معطيات سوق العمل

كل مــن اختــاروا إجابــة “رفــض والداي/زوجــي” كانــوا مــن النســاء. أيضــاً كان %67 ممــن 
كــن بحاجــة إىل العمــل” مــن النســاء. اختــاروا إجابــة “لــم أ

لــم تتغيــر ظــروف العمــل بشــكل كبيــر بالنســبة لمــن يعملــون وقــت إجراء المســح مقارنة 
بمــا كان عليــه الحــال قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه، تحديــداً وضعهــم الوظيفــي (عامــل 
أجيــر، موظــف، صاحــب عمــل حــر،…(، واســتقرارهم الوظيفــي (عمــل دائــم أم مؤقــت 
أم غيــر نظامي/متقطــع أم موســمي(، والقطــاع التابــع لــه نشــاطهم االقتصــادي ونــوع 

النشــاط نفســه، ومــا إىل ذلــك.

لم تناسبني لعدم توافقها مع مؤهاليت الدراسية/العائد 
المقترح منها/أسلوب العمل/الموقع

رفض والداي/زوجي

لم أكن يف حاجة إىل العمل

%52.63

%31.58

قبل اندالع النزاع أو يف بدايته%15.79
%0

%20

%40

%60

%80

اآلن

%77

%13

%78

%15

القطاع الخاصالقطاع الحكومي

يعمل خمسة أشخاص فحسب يف منظمة 
غير حكومية أو منظمة غير ربحية، يف حين 

كاديمية. يعمل واحد فقط يف مؤسسة أ

البطالة وفرص العمل

ال

نعم
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كبر أعباء اقتصادية أ

اعتاد العمال على العمل لمدة 51 ساعة أسبوعياً 
يف المتوسط قبل اندالع النزاع أو يف بدايته.

أصبحوا اآلن يعملون بمعدل 
56 ساعة أسبوعياً.

51 ساعة 
أسبوعياً

56 ساعة 
أسبوعياً

ً أيّ بزيادة بلغت %10 من متوسط عدد ساعات العمل أسبوعيا

إذا كنت موظفاً، ما هو صايف الدخل/العائد الذي 
تحققه أو كنت تحققه أسبوعياً؟

0

12345678910

5

10

ن
كي

شار
لم

ة ل
وي

مئ
 ال

بة
س

الن

صايف الدخل الشهري (بالدينار العرايق(

15

20

25

30

35

40

خالل وظيفتك األخيرة/السابقة ، إن وجدت

قبل أو يف بداية النزاع ، إن وجدت

اآلن ، إذا كنت تعمل

]1[  200,000 أو أقل
450,000 – 200,000  ]2[
600,000 – 450,000  ]3[
800,000 – 600,000  ]4[

]5[  800,000 – 1 مليون
]6[  1 مليون – 3 مليون
]7[  3 مليون – 5 مليون
]8[  5 مليون – 7 مليون

]9[  7 مليون- 10 مليون
كثر ]10[  10 مليون أو أ

بعد توزيع الشــباب العرايق على مجموعات صايف الدخل الشــهرية المختلفة، يتضح لنا أن ثمة 
اتجاهــات متماثلــة يف فتــرات مــا قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه، وبعــد انتهائــه (ممثــالً يف “خــالل 
آخــر وظيفــة لك/الوظيفــة الســابقة”(، واآلن.  مــع ذلــك، انخفــض صــايف الدخــل الشــهري الــذي 
يحققــه الشــباب العــرايق، ليصــل إىل أدىن مســتوى لــه علــى اإلطــالق خــالل الفتــرة التــي تلــت النــزاع 
مباشــرة (أيّ خــالل آخــر وظيفــة لهم/الوظيفــة الســابقة، مقارنــة بالوضــع الحــايل أو بمــا كان عليــه 
الحــال قبــل انــدالع النــزاع/يف بدايتــه(، خاصــة بالنســبة لمــن يبلــغ صــايف دخلهــم الشــهري الحــد 

األدىن، وُيقصــد هنــا مــن يقــل دخلهــم عــن مليــون دينــار عــرايق (مــا يعــادل 700 دوالر أميركــي(.
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مصدر الدخل/الدعم المايل
أكدت الغالبية العظمى من العمال أن المصدر األساسي لدخلهم 

دائماً ما كان هو عملهم، وأن هذا لم يتغير بسبب النزاع العرايق.

هل تحصل/حصلت على أّي معونة/دعم مايل من 
والديك )بما يف ذلك أّي مبالغ تم الحصول عليها نظير 

العمل يف المشاريع التجارية الخاصة بالعائلة(؟

إذا كانت اإلجابة نعم، إذاً كيف؟ 

%65.53 %34.47
علماً بأن %28 ممن قالوا 

“نعم” هم من اإلناث.

 من خالل تلقي إعانة دخل من برامج المساعدة االجتماعية وشبكات 
األمان االجتماعي التابعة للجهات الفاعلة غير الحكومية، تحديداً منظمات 

اإلغاثة اإلنسانية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية 
التي تستجيب للوضع اإلنساين الناجم عن النزاع.

من خالل توافر مزيد من فرص العمل التي يمكن التفكير فيها أو 
الفوز بها نظراً لتوسع عمل المنظمات غير الحكومية.

%12.50

%50

من خالل االنضمام إىل مجموعة 
سياسية تدعم المنتسبين إليها مالياً.

من خالل االنضمام إىل جماعات 
مسلحة أو المشاركة يف النزاع.

من خالل تلقي إعانة دخل من برامج المساعدة 
االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي التابعة 

للجهات واألطراف الفاعلة الحكومية.

%2.08

%2.08

%12.51
أرفض اإلجابة على هذا السؤال.ال أدري.

%14.58%6.25

هل مثَّل النزاع يف أي وقت مضى فرصة لكسب 
الدخل أو الحصول على إعانة دخل؟

%92.75 %7.25

ال

ال

نعم

نعم
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االحتياجات والتطلعاتالهشاشة االجتماعية

هل تعتبر نفسك  عضواً يف فئة 
اجتماعية ضعيفة؟ 

كثر شيء تحتاج إليه خالل هذه األزمة المزدوجة  ما أ
)النزاع وجائحة كورونا*(؟

ال
%61.09

نعم
%38.64

من بين من أجابوا بنعم:

من نينوى-الموصل 
أو بغداد

من المسلمين السنة
%75%41

من الطبقة ذات الدخل 
المنخفض/الدخل المتوسط 

من الشريحة الدنيا

من ذوي البشرة 
السوداء

%58 %26

من األكراد/التركمان كانوا/ما زالوا نازحين
 %13%10

أصيــب 11 شــخصاً بإعاقــات بدنيــة بســبب النــزاع، لكــن اثنيــن 
علــى  خطــراً  ُيشــكل  العــرايق  النــزاع  أن  يــرون  منهــم  فقــط 

والتعليميــة. المهنيــة  مســاراتهم 

*بمــا أن هــذا االســتطالع قــد أُجــري يف الفتــرة التــي تلــت أزمــة كورونــا، وبمــا أن هــذا الســؤال تحديــداً يســتعلم مــن الشــباب 
المشــاركين يف االســتطالع عــن تطلعاتهــم التعليميــة والمهنيــة بشــكل عــام، فقــد تصورنــا أنــه مــن الصعــب عليهــم اإلجابــة علــى 

مثــل هــذا الدافــع والحافــز المســتقبلي دون أخــذ الجائحــة يف االعتبــار.

الحصول على استثناءات وإعفاءات 
ومعاملة خاصة

السعي لمتابعة تعليمي

%1.18

%5.03

ال أدري

%0.3

تلقي مساعدة أو دعم مايل

%10.06

الزواج التحدث وإيصال صويتوظيفة أفضل

المشاركة يف إنهاء النزاعالسفر إىل الخارج

%4.88 %18.64%1.18

%10.8%1.03

ال أحتاج أليّ شيءمواصلة التعليم وظيفة 

%14.35%5.77 %26.78
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ما الذي ترغب يف عمله لكسب العيش )يقصد هنا وجود أي خطة لتنظيم مشاريع حرة، أو 
تطلعات مهنية، أو وظيفة ترغب يف العمل بها(، هل لديك أّي مخططات من هذا القبيل؟

الزواج/ربة منزل
السعي لمتابعة دراستي %0.59

%6.07
ال شيء

إحداث تحسن يف مساري المهني %3.55
%3.85

وظيفة/وظيفة أفضل

%44.53

ال أدريبدء مشروع تجاريافتتاح مشروعي الخاص

كون مهندساً أرفض اإلجابة على هذا السؤالأن أصبح رجل أعمال أو مدير أو شخص مشهورأن أ

%14.35%2.81%1.92

%2.07%1.63%0.73

وظيفة حكومية ( يف القطاع الصحي 
تعلُّم الخياطةأو الجيش أو يف مجال التعليم(

%15.24%2.66
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الحياة الشخصية

النتائج واالستنتاجات التجميعية

تعكــس نتائــج أســئلة االســتطالع التــي تتمحــور حــول الحيــاة الشــخصية للشــباب العــرايق العديــد مــن 	 
التعليــم والتوظيــف والمعيشــة  إىل حــد كبيــر. حــول مســارات  آنفــاً  االســتنتاجات المذكــورة 

النوع االجتماعي )الجندر(: األعراف والتقاليد االجتماعية

برهنــت األعــراف االجتماعيــة مجــدداً أنهــا تمثــل عامــالً رئيســياً يف تحديــد الخيــارات والمســاعي الشــخصية 	 
كثر من الشــباب. علماً أن %71 من المشــاركين  والمهنية للشــباب العرايق، وأنها تشــكل عائقاً للشــابات أ
يف المســح الذيــن يعتقــدون أنــه ال يجــب علــى اإلنــاث الســعي مــن أجــل متابعــة تعليمهــن - عمومــاً - كانــوا 
ذكــوراً. وترتفــع نســبة المشــاركين - الرجــال والنســاء علــى حــٍد ســواء - الذيــن يفكــرون بهــذه الطريقــة بدرجــة 
ملحوظــة لتصــل إىل %37.13 (بعــد أن كانــت %5.47( عنــد طــرح الســؤال نفســه لكــن يف خضــم النــزاع. 
ثمــة أيضــاً %81 مــن المشــاركين الذيــن يــرون أنــه ال يجــب علــى اإلنــاث العمل/متابعــة الحيــاة المهنيــة هــم 
مــن الذكــور، وترتفــع نســبة المشــاركين - الرجــال والنســاء علــى حــٍد ســواء - الذيــن يظنــون ذلــك بشــكل كبيــر 
للغايــة لتصــل إىل %46.01 (بعــد أن كانــت %11.39( عنــد طــرح الســؤال نفســه لكــن يف خضــم النــزاع. 
إضافــة إىل ذلــك، يــرى %36.39 مــن المشــاركين - الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء - أنــه ال يجــب علــى 
الرجــال رعايــة أطفالهــم واالضطــالع بالمهــام المنزليــة أو أنهــم ال يســتطيعون ذلــك، وترتفــع هــذه النســبة 

لتصــل إىل %41.27 عنــد طــرح الســؤال نفســه لكــن يف خضــم النــزاع.

وعليــه، فــإن النــزاع يفاقــم علــى مــا يبــدو الطريقــة التــي ترســخ بهــا األعــراف والتقاليــد االجتماعيــة الفروقــات 	 
الجنســانية، ويعــزز القوالــب النمطيــة المتعلقــة “بــأدوار الرجــال” مقابــل “أدوار المــرأة” وكذلــك التمييــز بيــن 

مجــاالت المشــاركة المقبولــة (المجــال العــام مقابــل المجــال الخــاص(.

الزواج

أثــر النــزاع العــرايق بشــكل بالــغ علــى الحالــة االجتماعيــة للشــباب العــرايق، إذ طــرأ تغييــر علــى الحــاالت 	 
االجتماعيــة لحــوايل %25 مــن الشــباب بســبب النــزاع - معظــم الحــاالت يف شــكل تأخــر الــزواج أو إلغائــه 
أو عــدم الــزواج . يمكــن لنتائــج القســم الســابق مــن هــذا التقريــر أن تفســر جزئيــاً الســبب يف هــذا، نتحــدث 
تحديــداً هنــا عــن الوضــع االقتصــادي الوخيــم والمتداعــي الــذي أدى إىل زيــادة البطالــة والتضخــم وضعــف 
القــوة الشــرائية للدخــل، وغيــر ذلــك، إضافــة إىل حقيقــة أن الــزواج لــم يكــن ضمــن االســتراتيجيات المعيشــية 

التــي ينتهجهــا الشــباب العــرايق.

التطلعات

تتمحــور معظــم تطلعــات الشــباب العــرايق يف الفتــرة التــي تلــت النــزاع حــول التعليــم والمســار المهنــي. 	 
فمجــدداً، ُيظهــر التصنيــف الجنســاين لمؤشــرات القلــق أن النســاء يملــن قليــالً نحــو االهتمــام بالتعليــم، يف 
كثــر ميــالً بكثيــر نحــو المســار المهنــي. وبشــكل عــام، فــإن النســاء أقــل قلقــاً بشــأن  حيــن يتضــح أن الرجــال أ
مســتقبلهن المهنــي، إذ شــكّلت النســاء نســبة بلغــت %82 ممــن أجابــوا بـــ”ال يوجــد فارق/هــذا غيــر مهــم” 

عندمــا ســئلوا “ماذا/أيــن تريــد أن تكــون بعــد خمــس ســنوات”؟

وأنهــم قــد حققــوا أهدافهــم، والذيــن 	  أنهــم أصبحــوا اآلن مســتعدين جيــداً  يــرون  الذيــن  يرغــب الشــباب 
يشــعرون بالرضــا عــن وضعهــم المهني/مســتواهم التعليمــي اليــوم يف اتخــاذ خطــوة الــزواج وتأســيس 

أســرة.

الرفاهية

لــم نجــد أيّ تغّيــر كبيــر بيــن عــدد ســاعات أوقــات الفــراغ األســبوعية المتاحــة قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه 	 
وبيــن مــا أصبــح عليــه الوضــع اآلن وقــت إجــراء المســح. إذ نــادراً مــا يجــد الشــباب العــرايق وقــت فــراغ. لــم 
كثرهــا شــيوعاً: مشــاهدة  ــر كبيــر أيضــاً علــى نوعيــة وطبيعــة األنشــطة الترفيهيــة، التــي يعتبــر أ يطــرأ تغيُّ
التلفــاز والمشــي والرســم والزيــارات الدينيــة وكــرة القــدم وتصفــح اإلنترنــت والقــراءة والطبــخ والخــروج مــع 

األصدقاء/العائلــة، غالبــاً إىل المقاهــي.

لــم نجــد أيّ تغّيــر كبيــر بيــن عــدد ســاعات أوقــات الفــراغ األســبوعية المتاحــة قبــل انــدالع النــزاع أو يف 	 
بدايتــه وبيــن مــا أصبــح عليــه الوضــع اآلن وقــت إجــراء المســح. إذ نــادراً مــا يجــد الشــباب العــرايق وقــت 
كثرهــا شــيوعاً:  ــر كبيــر أيضــاً علــى نوعيــة وطبيعــة األنشــطة الترفيهيــة، التــي يعتبــر أ فــراغ. لــم يطــرأ تغيُّ
مشــاهدة التلفــاز والمشــي والرســم والزيــارات الدينيــة وكــرة القــدم وتصفــح اإلنترنــت والقــراءة والطبــخ 

والخــروج مــع األصدقاء/العائلــة، غالبــاً إىل المقاهــي.
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النوع االجتماعي )الجندر(: التقاليد واألعراف االجتماعية

هل تعتقد أن على النساء 
متابعة تعليمهن؟

هل ترى أن على النساء العمل/
متابعة الحياة المهنية؟

هل تعتقد أنه يجب على الرجال رعاية 
أطفالهم واالضطالع بالمهام المنزلية أو 

أنهم يستطيعون القيام بذلك؟

بشكل عام بشكل عام بشكل عام 

يف خضم النزاع يف خضم النزاع يف خضم النزاع 

%37.13%46.01%41.27

%5.47%11.39%36.39

%62.87%53.99%58.73

%94.53%88.61%63.61

%71  ممن أجابوا بال 
ً كانوا ذكورا

%81  ممن أجابوا بال 
كانوا ذكوراً.

%60  ممن أجابوا بال 
كانوا ذكوراً.

Infographics

الالال

الالال

نعمنعمنعم

نعمنعمنعم
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التطلعاتالزواج والعائلة

هل تغيرت حالتك االجتماعية 
بسبب النزاع؟ 

ماذا/أين تريد أن تكون بعد 
خمس سنوات؟

ما هو سن الزواج المناسب 
بالنسبة لك؟

تزوجت مبكراً عن الوقت المتوقع

منفصل/ة بسبب النزاع

لم أتزوج بسبب النزاع

أصبحت أرمالً/أرملة بسبب النزاع

مطلق/ة بسبب النزاع

لم تتغير حالتي االجتماعية بسبب النزاع

%8.88

%1.04

%11.98

%1.18

%0.89

%75.77

متوسط العمر هو 20 عاماً، 
بشكل عام ويف خضم النزاع.

متوسط العمر هو 25 عاماً، 
بشكل عام ويف خضم النزاع.

20

25

بالنسبة لإلناث

بالنسبة للذكور

ترقيت يف وظيفتي

%17.16

أعمل يف وظيفة أخرى

%22.04

حصلت على مؤهل تعليمي عايل

%27.51

تزوجت وعندي أطفال

%21.15

ال يوجد فارق/هذا ال يهم

%9.77

ال أدري

%2.37

أظهــر التصنيــف الجنســاين لهــذه اإلجابــات أن درجــة االهتمــام بالــزواج متماثلــة بيــن الجنســين. ويف حيــن كانــت 
كثــر ميــالً بكثيــر نحــو المســار المهنــي. وبشــكل عــام،  كثــر ميــالً بقليــل نحــو التعليــم، اتضــح أن الرجــال أ النســاء أ
فــإن النســاء أقــل قلقــاً بشــأن مســتقبلهن المهنــي، إذ شــكّلت النســاء نســبة بلغــت  %82 ممــن أجابــوا بـــ”ال 

يوجــد فارق/هــذا غيــر مهــم”. ال توجد تغييرات كبيرة بين إجابات المشاركين الذكور 
والمشاركات اإلناث.
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الرفاهية

يف حال تغير نوع األنشطة الترفيهية و/أو عدد ساعات الفراغ التي تقضيها 
أسبوعياً أثناء النزاع، فما سبب  هذا؟

ال ُتظهــر النتائــج أيّ تغّيــر كبيــر بيــن عــدد ســاعات أوقــات الفــراغ األســبوعية المتاحــة قبــل انــدالع النــزاع أو يف بدايتــه وبيــن مــا أصبــح عليــه الوضــع اآلن. إذ نــادراً مــا يجــد الشــباب 
كثرهــا شــيوعاً: مشــاهدة التلفاز والمشــي والرســم والزيارات الدينيــة وكرة القدم  ــر كبيــر أيضــاً علــى نوعيــة وطبيعــة األنشــطة الترفيهيــة، التــي يعتبــر أ العــرايق وقــت فــراغ. لــم يطــرأ تغيُّ

وتصفــح اإلنترنــت والقــراءة والطبــخ والخــروج مــع األصدقاء/العائلــة، غالبــاً إىل المقاهــي.

وجدت يف هذا النشاط الترفيهي مهرباً وطريقة سلمية/آمنة 
للتعبير عن نفسي والتنفيس عنها

كثر لتأمين احتياجايت  اضطررت للعمل لساعات أ
و/أو احتياجات عائلتي

أصبحت بال عمل/دراسة بسبب النزاع، لهذا أردت 
تمضية الوقت فيه

عدم توافر مرافق ترفيهية لقضاء أوقات 
الفراغ بسبب النزاع

%13.31%36.69

%18.49%13.46

تغيرت خالل النزاع لكنها 
لم تتغير بسببه

بدأت أفكر يف هذا النشاط الترفيهي باعتباره مصدراً للدخل، 
كثر لهذا بدأت أتعامل معه بجدية أ

%12.87%5.18
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المشاركة السياسية والممارسات المدنية وبناء السالم
النتائج واالستنتاجات التجميعية

الخوف من السياسة وعدم االكتراث بالسياسة الرسمية

يصنــف 	  ال  إذ  الرســمية.  السياســات  مــن  نفــوراً  المســح  هــذا  الذيــن شــملهم  العراقيــون  الشــباب  أظهــر 
%98.52 منهــم أنفســهم سياســياً. وذكــر %86.89 منهــم أنهــم غيــر منخرطيــن أو مشــاركين نشــطين يف 
المجــال السياســي. وال يدعــم %93.79 منهــم أيّ تحالــف برلمــاين أو حــزب سياســي، بصــرف النظــر عــن 
االنتمــاءات االنتخابيــة والسياســية. صحيــح أن جــزء كبيــر مــن هــذه اإلجابــات يتوقــع أن يكــون صادقــاً، لكــن 
يمكــن أن يعــزى جــزء كبيــر منهــا أيضــاً إىل حقيقــة أن الشــباب العــرايق ال يشــعرون باألمــان أو االرتيــاح تجــاه 

الكشــف عــن تفاصيــل تتعلــق بآرائهــم ومشــاركتهم السياســية.

بعبــارة أخــرى، يمكــن أن تفســر هــذه النتائــج علــى أنهــا مزيــج مــن عــدم االهتمــام بالسياســة الرســمية  مــن 	 
جهــة، أو خــوف مــن االنخــراط يف السياســة أو التعبيــر عــن الدعم/االنتمــاءات/اآلراء السياســية مــن جهــة 
أخــرى، وذلــك ألســباب تتعلــق بالمخــاوف األمنيــة (مثــل تقييــد حريــة التعبيــر وقتــل واغتيــال النشــطاء، 
وغيــر ذلــك(. يمكــن مالحظــة هــذا المزيــج مــن عــدم االكتــراث والخــوف يف إجابــات مثــل “لــن أصــوت” 
)%64.94 مــن المشــاركين( و”ســأصوت لكــن ال أريــد إخباركــم” (%26.78 مــن المشــاركين( علــى ســؤال 
“مــن ســتختار يف االنتخابــات القادمــة”؟ تشــير هــذه اإلجابــات إىل أن عــدم االكتــراث بالسياســة الرســمية 
يطغــى علــى الخــوف، نظــراً ألن نســبة مــن اختــاروا اإلجابــة األوىل تزيــد عــن مثيلتهــا يف اإلجابــة الثانيــة. يمكــن 
رصــد عــدم االكتــراث هــذا أيضــاً يف نســبة اإلقبــال الضعيفــة نســبياً علــى انتخابــات 2021 البرلمانيــة التــي 

بلغــت 41%.

كمــا كشــف المســح عــن الالمبــاالة السياســية، وقــد تمثــل ذلــك يف إجابــة ٪43.05 ممــن شــملهم االســتطالع 	 
بقولهــم: “هــذه ليســت مســؤوليتي” علــى ســؤال “كيــف يمكنكــم المشــاركة يف بنــاء الســالم يف العــراق؟”. 
تشــير هــذه اإلجابــة أيًضــا إىل نقــص اإلحســاس بالفعاليــة أو المســاهمة يف بنــاء الســالم. أمــا بالنســبة للخــوف 
مــن المشــاركة السياســية فقــد تجلــى يف حقيقــة أن ٪19.38 مــن الشــباب العــرايق أجابــوا علــى هــذا الســؤال 
بقولهــم “مــن خــالل تعزيــز الحــوار وإدارة أو حــل أو منــع الصــراع، مــع العمــل يف ســرية أو تحــت قنــاع 
مقبــول”. ومــع ذلــك، فــإن حقيقــة أن ٪24.7 أجابــوا بـــ “ال أعتقــد أننــي أســتطيع فعــل أي شــيء حيــال ذلــك” 
علــى هــذا الســؤال يمكــن أن يكــون مؤشــًرا علــى التشــاؤم (فقــدان األمــل يف النظــام( مــن جانــب الشــباب 

الذيــن شــملهم االســتطالع، وال يلــزم أن يكــون مؤشــراً علــى عــدم االكتــراث أو الخــوف.

أســفرت األســئلة المباشــرة أو المحــددة بشــكل دقيــق مثــل “هــل تعتبــر نفســك ناشــًطا؟” و”كيــف تــرى 	 
تتــرك خيــارات تفســيرية محــدودة( عــن مســتوى أعلــى مــن  مشــاركتك السياســية والمدنيــة؟” (التــي 

االهتمــام والمشــاركة يف المجــال السياســي مقارنــة باألســئلة المذكــورة أعــاله. وهــذا يعــد إشــارة إىل أنــه علــى 
الرغــم مــن أن الشــباب العــرايق غيــر مهتــم بالسياســة الرســمية، إال أنــه ال يمكــن اعتبــاره غيــر مبــاٍل سياســياً. 
وهــذه أيًضــا عالمــة علــى الخــوف الكامــن يف األســئلة الســابقة. يف الواقــع، تعتبــر نســبة كبيــرة (10.65٪( 
ممن شــملهم االســتطالع أنفســهم ناشــطين، وأفادت الغالبية العظمى بأنهم إما يشــاركون يف االنتخابات، 
أو االحتجاجات/المظاهرات/الحــركات االجتماعيــة1 ، أو يشــاركون يف التعبئــة االجتماعيــة، وزيــادة الوعــي، 

والحــراك المــدين و/أو أنشــطة الضغــط والمناصــرة، أو يف الخدمــات االجتماعيــة وأنشــطة التنميــة.

األثر المباشر للصراع

تغيــرت اآلراء واالنتمــاءات السياســية لـــ ٪15.68 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع يف أعقــاب الصــراع 	 
العــرايق. ومــن بيــن هــؤالء، يعــزو ٪41.91 هــذا التغييــر إىل حقيقــة أن الصــراع قــد غيــر منطقهــم وفهمهــم، 
وجعلهــم يــرون األشــياء بشــكل مختلــف؛ بينمــا ٪28.57 يعــزون هــذا التغييــر إىل نتيجــة القهــر والســلطة؛ 

كــدوا أن هــذا التغييــر طوعــي وليــس بســبب الصــراع. و٪29.52 أ

تغيــرت اآلراء واالنتمــاءات السياســية لـــ ٪15.68 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع يف أعقــاب الصــراع 	 
العــرايق. ومــن بيــن هــؤالء، يعــزو ٪41.91 هــذا التغييــر إىل حقيقــة أن الصــراع قــد غيــر منطقهــم وفهمهــم، 
وجعلهــم يــرون األشــياء بشــكل مختلــف؛ بينمــا ٪28.57 يعــزون هــذا التغييــر إىل نتيجــة القهــر والســلطة؛ 

كــدوا أن هــذا التغييــر طوعــي وليــس بســبب الصــراع. و٪29.52 أ

وتجــدر اإلشــارة إىل أن التأثيــر الســلبي اإلجمــايل للصــراع علــى الممارســة المدنيــة أقــل مــن تأثيــره علــى 	 
المشــاركة السياســية. يعكــس هــذا حقيقــة أن المخــاوف األمنيــة المرتبطــة بالممارســة المدنيــة أقــل مــن 
نظيرتهــا يف المشــاركة السياســية، كمــا يعكــس إيمانــاً بقــدرة الممارســة المدنيــة علــى إحــداث تغييــر تدريجــي 
كــده البحــث النوعــي(. ربمــا يفســر هــذا ســبب ارتفــاع النســبة  كثــر جــدوى وواقعيــة، كمــا أ (وهــو مــا ُيعــد أ

المئويــة للشــباب الذيــن أفــادوا عــن انخراطهــم يف الممارســة المدنيــة بصــورة أقــوى بســبب الصــراع.
 

تعتقــد الغالبيــة العظمــى ممــن شــملهم االســتطالع أن الصــراع جعــل مجموعتهــم العرقيــة أو طائفتهــم يف 	 
وضــع أســوأ؛ يؤيــد ذلــك ٪78.34 مــن الشــباب العــريب و٪88.89 مــن الشــباب الكــردي و٪100 مــن الشــباب 
التركمــاين. وبالتــايل، تــزداد هــذه النســبة كلمــا كانــت المجموعــة العرقيــة أصغــر أو أضعــف. ومــع ذلــك، لــم 
يظهــر المســح ازديــاد ســوء الوضــع عندمــا كان المجيــب عــرايق أســود البشــرة. كمــا لــم نلحــظ تفاوتــاً كبيــراً 
بيــن الجماعــات الدينيــة المختلفــة، وقــد أفــاد المســلمون الشــيعة عــن أدىن نســبة شــعور بتدهــور األحــوال 

مقارنــة بالطوائــف األخــرى.
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العــرايق 	  الذيــن شــملهم االســتطالع يعتقــدون أن الصــراع  مــن الالفــت للنظــر أن ٪77.66 مــن الشــباب 
جعــل كل الجماعــات العرقيــة والطائفيــة أســوأ حــاالً وليــس جماعتهــم فقــط. يبــدو أن هــذا يعنــي االعتــراف 
بالدمــار الــذي انعكــس علــى العــراق ككل نتيجــة الصــراع. وهــذا يفســر أيضــاً ســبب بــدء نســبة صغيــرة فقــط 
كثــر يف المجموعــة التــي تشــكل هويتهــم االجتماعيــة وعــدم االهتمــام  ممــن شــملهم االســتطالع يف التفكيــر أ

باآلخريــن يف أعقــاب الصــراع.

الصحة النفسية

يف حيــن أن ٪65.24 مــن الشــباب ال يعتقــدون أن الصــراع العــرايق قــد أثــر علــى صحتهــم النفســية (أو كانــوا 	 
يخجلــون مــن قــول غيــر ذلــك(، أفــاد غيرهــم غالبــاً عــن وجــود تأثيــر ســلبي للصــراع علــى حالتهــم النفســية، ال 
كثــر تشــاؤماً وأقــل إنتاجيــة. يتوافــق هــذا مــع  ســيما مــن خــالل التأكيــد علــى أن الصــراع جعلهــم مكتئبيــن وأ
بعــض النتائــج المذكــورة أعــاله ويســلط الضــوء علــى أهميــة توفيــر الدعــم النفســي واالجتماعــي للشــباب 

يف ظــل الصــراع.

كمــا يمكــن تفســير ذلــك بحقيقــة أن الذيــن شــملهم االســتطالع قــد حــددوا أهــم التحديــات التــي تواجههــم 	 
اآلن وهــي الحرمــان مــن االحتياجــات األساســية للحيــاة وفقــدان معاييــر الحيــاة الكريمــة. وقــد كانــت أهــم 
التحديــات التــي ذكروهــا هــي فقــدان الوظائــف أو البطالــة، والظــروف المعيشــية الســيئة مثــل تضخــم 
األســعار، ونقــص الخدمــات األساســية (مثــل الكهربــاء، والميــاه، والخدمــات الصحيــة(، وصعوبــة متابعــة 
الدراســة، وانعــدام األمــن، وغيــر ذلــك مــن الصعوبــات النفســية واالجتماعيــة. وهــذا يفســر أيضــاً ســبب 
فقــدان العديــد مــن الشــباب اإليمــان بقدرتهــم علــى التأثيــر (أو المســاهمة يف التأثيــر( يف التغييــر االجتماعــي 

بســبب الصــراع.

اآلراء السياسية

يعتقــد ٪63.76 ممــن شــملهم االســتطالع أن مجمــل النظــام السياســي الحــايل أســوأ ممــا كان عليــه قبــل 	 
2003 (أي قبــل التدخــل األميركــي(، بينمــا يعتقــد ٪22.49 منهــم أنــه هــو نفســه، والبقيــة يعتقــدون أنــه 

أفضــل.

ــن 	  وبيَّ الطائفيــة؛  يؤيــد  منهــم  وقليــل  العــراق،  علمنــة  اآلن  يؤيــدون  االســتطالع  شــملهم  ممــن   59.32٪
٪22.49 ممــن شــملهم االســتطالع بأنهــم ليســوا مــع العلمانيــة وال مــع الطائفيــة. وهــؤالء يمثلــون بشــكل 
خــاص األشــخاص الذيــن يعتقــدون أن الطائفيــة هــي تمثــل مشــكلة يف العــراق، وأنــه يجــب فصــل الديــن 
عــن الدولــة، لكنهــم يف الوقــت نفســه ال يريــدون للعــراق أن تصبــح دولــة علمانيــة تمامــاً ألنهــم يــرون أن هــذا 

المســار متطــرف للغايــة. صــرح ٪9.21 منهــم علــى وجــه التحديــد بأنهــم يفضلــون رؤيــة “عــراق موحــد”.

يعتبر ٪53.11 ممن شــملهم االســتطالع أن العراق دولة عربية، و٪30.92 منهم يعتبرونها دولة إســالمية، 	 
وبعضهــم يعتبرهــا دولــة شــرق أوســطية، أو دولــة مســلمة شــيعية، أو دولــة مســلمة ســنية. يتناســب هــذا 

التوزيــع مــع التركيبــة العرقيــة والطائفيــة للعينــة المختــارة. وعلــى الرغــم مــن أن الــردود األخــرى ال تمثــل 
ســوى أقليــة صغيــرة، إال أن إجاباتهــم علــى الجــزء المفتــوح مــن الســؤال كانــت جديــرة بالمالحظــة، وهــي أن 

“العــراق بلــد إيــراين شــيعي” و”دولــة العــراق غيــر موجــودة”.

مــن بيــن الشــباب الذيــن أفــادوا بأنهــم ســيصوتون يف االنتخابــات (2021( المقبلــة، قــال ٪31.25 إنهــم 	 
ســيصوتون لمصطفــى الكاظمــي2، و٪16.67 قالــوا إنهــم ســيصوتون لنــوري المالكــي3، و٪15 قالــوا إنهــم 
ســيصوتون لتحالــف “ســائرون” مــن أجــل اإلصــالح، 4فيمــا قــال ٪10.42 إنهــم ســيصوتون لفائــق الشــيخ 
علــي5. كانــت بقيــة األصــوات شــديدة التنــوع، وكان “التجمــع المــدين لإلصــالح” و”مســتقلون” حاضرين بقوة. 
كتوبــر 2021، والتــي أُجريــت  تعكــس هــذه النتائــج إىل حــد مــا النتائــج الفعليــة لالنتخابــات يف تشــرين األول/أ
بعــد بضعــة أشــهر مــن االســتطالع. تشــير هــذه النتائــج إىل ميــل قــوي لشــباب العــراق تجــاه الشــخصيات 
واألحــزاب المســتقلة والمعارضــة التــي تدعــم السياســة الخارجيــة المســتقلة، وبنــاء دولــة عراقيــة موحــدة، 
وســيادة القانــون بعيــداً عــن ســيطرة الميليشــيات، وتهدئــة الخطــاب الطائفــي. حقيقــة أن انتفاضــة تشــرين 
كتوبــر 2019 قــد دعــت إىل مقاطعــة االنتخابــات - والتــي ربمــا تكــون قــد قللــت مــن إقبــال الناخبيــن  األول/أ

مقارنــة باالنتخابــات الســابقة - تعــزز هــذا االســتنتاج بشــأن الميــول السياســية األخيــرة للشــباب العــرايق.

هــذا ال ينفــي حقيقــة أن الشــباب العــرايق ال يزالــون منقســمين فيمــا بينهــم، وأن جــزءاً كبيــراً منهــم ال يــزال 	 
يدعــم القــوى الرجعيــة مثــل الممثليــن الدينييــن والطائفييــن الذيــن تدعمهــم أجنــدات خارجيــة. ال يقتصــر 
األمــر علــى نســبة األصــوات التــي حصدهــا نــوري المالكــي والقــادة أو األحــزاب المماثلــة - كمــا يتضــح أيضــاً 
يف نتائــج االنتخابــات - بــل يتجلــى أيضــاً يف االمتنــاع الشــديد عــن االعتــراف باالســتعداد للتصويــت ومــن 
ســيصوتون لــه. عــالوة علــى ذلــك، مــن المهــم مالحظــة درجــة التناقــض يف اإلجابــات. علــى ســبيل المثــال، يف 
حيــن أعــرب الشــباب عــن دعمهــم ألفــكار مثــل بنــاء دولــة عراقيــة موحــدة، فقــد أعلنــوا أيًضــا دعمهــم للقــادة 
الذيــن ال يلتزمــون بهــذه الرؤيــة ورغبتهــم يف رؤيــة “القوانيــن الدينيــة مطبقــة بالكامــل” مثــالً. وهــذا يؤكــد 
صحــة إحــدى نتائــج اجتمــاع المائــدة المســتديرة الشــبايب الــذي نظمنــاه يف الســليمانية بالعــراق يف عــام 
2021؛ وهــي أن معظــم الشــباب العــرايق يعانــون مــن صــراع داخلــي حيــث يريــدون عراقــاً أفضــل وموحــداً، 
لكنهــم مــا زالــوا ال يريــدون أو ال يســتطيعون المســاومة علــى الحــدود الضيقــة لهويتهــم، خاصــة خوفــاً مــن 

االضطهــاد.

يعتقــد ٪52.96 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع أن التغييــر الجــذري أو الهيكلــي اإليجــايب ممكــن يف 	 
العــراق يف المســتقبل القريــب يف حيــن أن البقيــة ال يعتقــدون ذلــك. أولئــك الذيــن ال يعتقــدون ذلــك يلقــون 
تبعــة هــذا التعثــر يف الغالــب علــى الفســاد، والــذي يمكــن أن يشــير إىل فســاد الدولــة والنظــام ككل و/أو 
مؤسســات معينــة. وُتلقــى تبعــة هــذا التعثــر أيًضــا - وإن كان بدرجــة أقــل - علــى ضعــف ســيادة القانــون، 
وضعــف المؤسســات العامــة، وعــدم رغبــة الشــعب العــرايق يف التغييــر، وكذلــك علــى السياســة الخارجيــة.

فهم القيم األساسية

عــرَّف غالــب مــن شــملهم االســتطالع المواطنــة بأنهــا “تعنــي االنتمــاء إىل هويــة عراقيــة فقــط” و”الشــعور 	 
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كتوبر( العراقية يمكن أن توصف بأنها ثورة شبابية. ]1[  كان هذا متوقعاً بالنظر إىل أن انتفاضة تشرين األول (أ

]2[  سياسي مستقل تدعمه الفصائل التي تريد أن يتبع العراق سياسة خارجية مستقلة. كما يدعمه التيار 

كتوبر 2019 العراقية.  الصدري الذي فاز بأغلبية المقاعد يف االنتخابات الماضية، ومؤيد النتفاضة تشرين األول/أ

باالنتمــاء إىل العــراق والقيــام بشــيء مــا لصالــح البلــد أو المجتمــع”. التعريفــات األكثــر شــيوعاً للعدالــة 
االجتماعيــة هــي “المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن العراقييــن والمقيميــن يف العــراق” و”القضــاء علــى 
الفقــر”. التعريفــات األكثــر شــيوًعا للعدالــة هــي “معاقبــة مرتكبــي الجرائــم ومــن اســتخدموا العنــف ضــد 
المواطنيــن” و”ســيادة القانــون القويــة، وفقــاً إلطــار قانــوين يقــوم علــى اإلنصــاف والعــدل”. التعريفــات األكثــر 
شــيوعاً للســالم هــي “نــزع ســالح الميليشــيات، والقضــاء علــى العنــف” و”تطبيــق العدالــة واإلنصــاف”. 
بالنســبة لتعريــف العنــف، يعتقــد الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع أنــه “نــزاٌع مســلح” و”قمــع وتقليــص 
حريــة التعبيــر”. أخيــراً، فيمــا يتعلــق بالحريــة، فقــد عرَّفوهــا بأنهــا “القــدرة علــى اتخــاذ خياراتهــم الخاصــة 
والعيــش بالطريقــة التــي يريــدون أن يعيشــوا بهــا” و”القــدرة علــى ممارســة دينهــم والعيــش بهويتهــم دون 

خــوف مــن العنــف”.

كثــر مــن 80٪( 	  لــم يتبيــن أن الصــراع العــرايق قــد غيــر أي مــن هــذه المفاهيــم بالنســبة للغالبيــة العظمــى (أ
ممــن شــملهم االســتطالع.

العمــل 	  أن  يعتقــدون  االســتطالع  الذيــن شــملهم  الشــباب  مــن  أن 77.81٪  أيًضــا مالحظــة  المهــم  مــن 
الجماعــي مهم/مهــم جــداً، بينمــا يعتقــد ٪11.08 منهــم أن العمــل الجماعــي ليــس مهمــاً، ويعتقــد 7.55٪ 
كثــر أهميــة”. ولــم يغيــر الصــراع هــذه المعتقــدات لــدى ٪89.35 مــن  منهــم أن “تطورهــم الشــخصي هــو أ

أفــراد العينــة المختــارة.

٪18.05 مــن أفــراد العينــة يؤيدون/يشــجعون الجماعــات المســلحة كشــكل مــن أشــكال العمــل الجماعــي. 	 
إال أن ٪6.8 فقــط ممــن شــملهم االســتطالع اختــاروا أو التحقــوا بالفعــل بالخدمــة العســكرية االختياريــة، 
أو الحشــد الشــعبي، أو الجيــش، أو الشــرطة، أو قــوات األمــن بشــكل عــام. ٪90.48 مــن الذيــن التحقــوا 
بقــوات الحشــد الشــعبي أو الجيــش أو الشــرطة أو قــوات األمــن أبــدوا ســعادتهم باالنضمــام. ومــع ذلــك، فــإن 
المشــاركة المنخفضــة نســبياً يف مثــل هــذه األعمــال تثيــر مخــاوف كبيــرة بشــأن إعــادة التجنيــد العســكري يف 

العــراق، والــذي يجــري حاليــاً النظــر فيــه بجديــة.

دور الجهات الفاعلة غير الحكومية

علــى الرغــم مــن مســتوى ســبل العيــش، لــم يَبــُد أن منظمــات المجتمــع المــدين قــد حققــت أداًء جيــداً 	 
يف االســتجابة للصــراع يف نظــر الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع، إال أن ٪65.98 مــن الشــباب يعتبــرون 
منظمــات المجتمــع المــدين تلــك مفيــدة وتقــدم يــد العــون بشــكل عــام، أو مفيــدة وتقــدم يــد العــون علــى 
مســتوى المشــاركة السياســية والممارســة المدنيــة وبنــاء الســالم. يتوقــع الشــباب مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والجهــات المانحــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة إجــراء برامــج توعيــة للشــباب، وإجــراء نــدوات 
وورش عمــل تثقيفيــة، وتوفيــر األمــن والســالمة والحريــة، وهــو مــا يفتقــده الشــباب العــرايق. هــذا باإلضافــة 
إىل رغبتهــم المعلنــة ســابقاً يف رؤيــة منظمــات المجتمــع المــدين تلــك توفــر فــرص عمــل وتكافــح البطالــة.

التحديات والثقة االجتماعية

باإلضافــة إىل األعــراف االجتماعيــة والمخــاوف األمنيــة، فــإن ٪33.58 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع 	 
ال يؤمنــون بشــفافية االنتخابــات يف العــراق و٪42.9 ال يؤمنــون بقــدرة االنتخابــات علــى إحــداث تغييــر إيجــايب. 

وهــذا يــدل علــى عــدم الثقــة يف نظــام الحكــم بأكملــه.

يدعــم هــذا االســتدالل أيضــاً الــردود علــى الســؤال، حيــث ُطلــب مــن الشــباب تقييــم مســتوى ثقتهــم علــى 	 
مقيــاس مــن 0 إىل 9. كان متوســط مســتوى ثقتهــم يف الحكومــة واألحــزاب السياســية منخفضــاً حتــى 
الدرجــة 1، يف حيــن أن كان متوســط مســتوى الثقــة يف الســلطات الدينيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
وقطــاع المجتمــع المــدين ووســائل اإلعــالم والقطــاع الخــاص عنــد مســتوى متوســط يبلــغ 5. ظهــرت النتائــج 
نفســها أيًضــا عندمــا ُطلــب مــن المشــاركين يف االســتطالع تقييــم مســتوى ثقــة عمــوم الســكان العراقييــن - 

حســب تقديرهــم - يف هــؤالء الفاعليــن أنفســهم.

التطلعات واالحتياجات

علــى 	  التأكيــَد  العــراق  مســتقبل  إىل  االســتطالع  شــملهم  الذيــن  الشــباب  تطلعــات  تعيــد  عــام،  بشــكل 
مشــاكلهم المعيشــية، إذ إنهــا شــملت “الرخــاء االقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر” و”المســاواة االجتماعيــة”. 
كثــر توافقيــة” (هــذه النتائــج ظهــرت  كمــا شــملت “اإلطاحــة بالطبقــة الحاكمــة واســتبدالها بأخــرى أفضــل وأ

كتوبــر 2021(، و”اإلصالحــات الدســتورية”، و”مزيــد مــن الحريــة”. قبــل انتخابــات تشــرين األول/أ

علــى 	  التأكيــَد  العــراق  مســتقبل  إىل  االســتطالع  شــملهم  الذيــن  الشــباب  تطلعــات  تعيــد  عــام،  بشــكل 
مشــاكلهم المعيشــية، إذ إنهــا شــملت “الرخــاء االقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر” و”المســاواة االجتماعيــة”. 
كثــر توافقيــة” (هــذه النتائــج ظهــرت  كمــا شــملت “اإلطاحــة بالطبقــة الحاكمــة واســتبدالها بأخــرى أفضــل وأ

كتوبــر 2021(، و”اإلصالحــات الدســتورية”، و”مزيــد مــن الحريــة”. قبــل انتخابــات تشــرين األول/أ

فقــط ٪2.66 مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع يريــدون الهجــرة. ويف حيــن أن االســتطالع لــم 	 
يتعمــق يف أســباب عــدم الرغبــة يف الهجــرة، فــإن نتائــج البحــث النوعــي مــع الشــباب العــرايق الناشــط 
تشــير إىل أنهــم مرتبطــون جــداً ببلدهــم وال يريــدون التخلــي عــن نضالهــم، “علــى األقــل مــن أجــل 

أطفالهــم”.

https://warontherocks.com/2018/07/authoritarian-nostalgia-among-iraqi-youth-roots-and-repercussions/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59195399
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تعرَّض لمحاولة اغتيال يف 7 تشرين الثاين/نوفمبر 2021 من ِقبل مليشيات ُيشتبه أنها موالية إليران، وقد طعنت 
كتوبر 2021. سحب ترشيحه مباشرة قبل انتخابات 2021 ولم  يف نتائج االنتخابات العامة يف تشرين األول/أ

يترشح يف النهاية لهذه االنتخابات.

]3[  سياسي مسلم شيعي، زعيم ائتالف دولة القانون، ومؤيد لحزب الدعوة اإلسالمية، واألجندة السياسية 
اإليرانية يف العراق.

]4[  االئتالف الصدري وزعيمه الروحي مقتدى الصدر.

]5[  معارض سياسي شيعي يدعم حزب الشعب من أجل اإلصالح.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59195399
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59195399
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59195399
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59195399
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الخوف من السياسة وعدم االكتراث بالسياسة الرسمية

هل تعتبر نفسك منتسباً سياسياً 
)إىل حزب سياسي(؟

لمن ستصوت يف االنتخابات القادمة؟ 

هل أنت منخرط سياسياً/مشارك نشط 
يف المجال السياسي؟

%98.52

%1.48

ال

سأصوت لصالح 
------------------

نعم، أشارك يف 
المظاهرات/
االحتجاجات

سأصوت، ولكن لن 
أفصح عمن سأصوت 

له

%86.98

%7.1

%5.18

%26.78

نعم، أصوت 
يف االنتخابات

ال أعرف

نعم، لدي 
نشاط سياسي

لن أصوت

%5.77

%1.18

%2.07

%64.94

عبد الوهاب الساعدي

محمد الحلبوسي 
(حزب تقدم(

%2.08
%4.17

ماجد حسين
تحالف سائرون لإلصالح 

%2.08
%10.42

 أسعد العبداين

 عبيد الحديديإياد عالوي

مصطفى الكاظمي

%2.08

%6.25%2.08

%31.25
كتلة صادقون مقتدى الصدر

يحيى أحمد حمادي

%2.08 %4.17

%2.08
أحمد محمد

فائق الشيخ علي

نوري المالكي

%4.17 %10.42

%16.67

Infographics

ال

نعم
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هل تعتبر نفسك ناشطاً؟ 

كيف يمكن المساهمة يف بناء 
السالم يف العراق؟ 

بصرف النظر عن التصويت واالنتماءات 
السياسية، ما هو التحالف البرلماين/الحزب 

السياسي الذي تؤيده؟

كيف تشارك يف المجال السياسي 
والمدين أيضاً؟ 

%89.35 %10.65

هذه ليست مسؤوليتي

من خالل المشاركة السياسية 
والمشاركة المدنية

%43.05

%12.87

من خالل تشجيع الحوار وإدارة الصراعات 
وحلها ومنع نشوب الصراعات مع العمل 

“تحت غطاء”

ال أعتقد أنه يمكنني فعل أي 
شيء حيال ذلك

%19.38

%24.7

أجاب بـ“ال أؤيد أي تحالف برلماين أو حزب سياسي”

“ائتالف دولة القانون”
“تحالف سائرون من أجل اإلصالح”

“التجمع المدين لإلصالح”
“مستقلون”

 %93.79

أما بقية اإلجابات فكانت يف الغالب المقدمة 

أشارك يف االنتخابات

أشارك يف الخدمات المجتمعية/األنشطة اإلنمائية (مثل 
التطوع يف أنشطة مثل تنظيف الشواطئ وزراعة األشجار 

وتدريب المجموعات، وما إىل ذلك(.

أشارك يف االحتجاجات/المظاهرات/الحركات االجتماعية

لم/لن أشارك يف السياسة والمجال المدين

أشارك يف أنشطة التعبئة االجتماعية وزيادة الوعي 
والدعوة و/أو الضغط

%21.45

%23.96

%21.01

%14.35

%14.5

ال نعم
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التأثير المباشر للصراع
هل كانت آرائك السياسية وانتماءاتك 

السياسية مختلفة قبل الصراع؟ 

%84.32

%41.91

%28.57

%29.52

%15.68

إذا كانت اإلجابة نعم، هل تغيرت -----------------؟ 

هل أدى الصراع إىل تقوية أو إضعاف 
مشاركتك السياسية؟ 

هل أدى الصراع إىل تقوية أو إضعاف 
ممارساتك المدنية؟ 

كيف أثر الصراع على 
مشاركتك السياسية؟ 

بسبب الصراع ولكن 
ألسباب منطقية 

بسبب الصراع ونتيجة 
للقمع (قسراً(

طواعية وليس 
بسبب الصراع

جعلني الصراع أفقد الثقة يف قدريت على إحداث 
(أو المساهمة يف إحداث( تغيير اجتماعي

جعلني الصراع أقل مشاركًة يف 
العمل السياسي والمدين

جعلني الصراع أفكر يف المجموعة االجتماعية 
التي أنتمي إليها وال أهتم باآلخرين

جعلني الصراع امتنع عن االنخراط 
يف أي شكل من أشكال المشاركة 

السياسية

كثر مشاركًة يف  جعلني الصراع أ
العمل السياسي والمدين

ال أعرف

جعلني الصراع أؤمن بقدريت على إحداث 
(أو المساهمة يف إحداث( تغيير اجتماعي

%11.54
%17.46

%13.9%20.7

%10.95%10.95

%14.5

تقوية

تقوية

إضعاف

إضعاف

ال تغيير

ال تغيير

%6.21

%10.2

%13.31

%14.50

%80.21

%75.30

ال

نعم
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هل جعل الصراع مجموعتك العرقية/الطائفية 
أفضل حاالً أم أسوأ؟

هل تنطبق إجابتك على مجموعتك العرقية/
الطائفية فقط أم على كافة الجماعات العرقية/

الطائفية يف العراق؟
العرب

األكراد

التركمان

هل أثر الصراع على صحتك 
النفسية/قدرتك الذهنية؟ 

نعم، أصبحت أقل قدرة 
نعم لقد حد من خيارايت وجعلني ال أرغب سوى يف على العمل بجد

البقاء على قيد الحياة وتحقيق الضروريات يف الحياة 
(التعليم األساسي والزواج، وما إىل ذلك(.

نعم، لقد كان تحدياً إيجابياً 
كثر إصراراً ومثابرًة وجعلني أ

نعم، لقد ساهم يف توسيع منظوري وفتح 
عيني على فرص وأفق جديدة

ال، لم يؤثر

نعم، لقد أصبت باالكتئاب/
أصبحت متشائماً

%3.55

%4.14

%4.44

%1.48

%65.24

%21.15

ً جماعتي فقطأفضل حاال

أفضل حاالً

ً أفضل حاال

ً جميعهمأسوأ حاال

أسوأ حاالً

ً أسوأ حاال

ال أعرف ال أعرف 

ال أعرف 

%21.15 %18.40

%9.26

%0

%77.66 %78.34

%88.89

%100

%1.19 %3.26

%1.85

لــم ترتفــع نســبة “أســوأ حــاالً” مــع كــون المشــارك عراقيــاً أســود البشــرة. ولــم تتغيــر هــذه 
النســبة بشــكل كبيــر أيضــاً بيــن الجماعــات الدينيــة المختلفــة، يف حيــن أفــاد المســلمون 

الشــيعة عــن أقــل نســبة نســبياً مــن “أســوأ حــاالً”.
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ما هي، يف رأيك، أهم التحديات التي 
تواجهها يف حياتك اليوم؟

هل النظام السياسي الحايل بشكل عام 
أفضل أم أسوأ مما كان عليه قبل عام 2003 

)قبل الغزو األميركي(؟ 

هل تعتبر العراق ------------------؟ 

هل تؤيد --------------؟

أخرى )يرجى التحديد(

أبرز اإلجابات على هذا السؤال المفتوح هي:
ال توجد وظائف/بطالة، وظروف معيشية سيئة مثل تضخم األسعار، ونقص الخدمات األساسية (الكهرباء، 

والمياه، والصحة...(، وصعوبة متابعة الدراسة، وانعدام األمن واألمان، وغيرها من التحديات النفسية واالجتماعية.

ومن الالفت لالنتباه أن اإلجابات المحددة األخرى تضمنت: “دولة إيرانية شيعية” و”دولة 
غير موجودة”.

اآلراء السياسية

أحسن

العلمانية يف العراق

عراق موحد

لم يتغير
الطائفية يف العراق

عراق صدري 
(التيار الصدري(

أسوأ 

ال أعرف

عراق إسالمي

عراق ديموقراطي

أخرى (يرجى التحديد(
ال أرغب يف اإلجابة

أرفض اإلجابة

ال شيء

%13.17

%59.32

%9.21

%22.49
%2.65

%1.32

%63.76

%7.4

%3.95

%1.32

%22.49
%0.58

%8.14

%84.2

دولة عربية       

دولة شرق أوسطية

دولة مسلمة

 دولة مسلمة شيعية
دولة مسلمة سنية

أخرى (يرجى التحديد(  

%53.11
%2.96

%30.92

%7.84
%3.85
%0.74
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هل تعتقد أن التغيير الجذري/الهيكلي اإليجايب 
ممكن يف العراق يف المستقبل القريب؟

إذا كانت اإلجابة “ال”، فما هو العائق الرئيسي أمام ذلك؟

%47.04

%52.96

ضعف المؤسسات العامة

%5.06

الناس ليسوا على استعداد للتغيير

انعدام الشفافية وغياب المساءلة

%4.75

%0.95
الفساد

%66.77

غياب الديمقراطية االنقسامات االجتماعية الهائلة

األمر معقد/ال أحد يعرفالسياسة الخارجية

%1.58%1.58

%3.48%3.8
ضعف سيادة القانون

الثغرات/العيوب الدستوريةثقافة العنف

%9.18

%2.22%0.63

ال

نعم
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فهم القيم الرئيسية
ماذا تعني لك المواطنة؟ 

ما مدى أهمية العمل الجماعي بالنسبة لك؟ 

تحدد هويتك بوصفك عرايق فقط

الشعور بالمسؤولية/االنتماء إىل العراق 
والقيام بشيء لصالح البالد/المجتمع

تحدد هويتك بوصفك عرايق لكن أيضاً ُتقر 
بهويتك األخرى األضيق/األوسع

المشاركة الفعالة يف العمل 
الجماعي االجتماعي والسياسي

هذا مصطلح غامض ال يعني أن يكون معترف بك بموجب القانون العرايق
الكثير بالنسبة يل

%57.98%16.57

%7.25%2.67

%8.73
%6.8

ليس مهماًمهم

%24.7%11.09

ً أنا ال أهتم بذلكمهم جدا

تنمية قدرايت الشخصية أهم 
بكثير

%53.11%3.55

%7.55

هل غير الصراع ذلك؟ 

%91.42 %8.58

هل غير الصراع ذلك؟ 

%89.35 %10.65

ال

ال

نعم

نعم
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هل سبق لك أن اخترت أو انضممت إىل --------------------؟ 

ما هي أفضل جملة ُتعبر عن معنى العدالة االجتماعية بالنسبة لك؟

هل تؤيد/تشجع الجماعات 
المسلحة/العسكرية كشكل 
الخدمة العسكرية االختياريةمن أشكال العمل الجماعي؟ 

توفر الرعاية 
االجتماعية الحكومية

القضاء على الفقر

الحرية

الصالح العام 
قبل كل شيء

الشرطة قوات الَحشد الشعبّي

قوات األمن بشكل عام

ال شيءالجيش

%0.59

%3.85

%16.27

%17.6

%10.06

%0.3 %5.03

%0.44

%0.44%93.2

المساواة بين جميع المواطنين 
العراقيين والمقيمين يف العراق

اإلنصاف (أي تكافؤ الفرص( بين جميع 
المواطنين العراقيين والمقيمين يف العراق

%40.68

%11.54

%81.95

%18.05

أبدى 90.48 % من الذين انضموا إىل الحشد الشعبي أو الجيش أو الشرطة أو قوات األمن بشكل عام سعادتهم باالنضمام.

هل غير الصراع ذلك؟ 

%82.70 %17.3
ال نعم

ال

نعم
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ما هي أفضل جملة ُتعبر عن معنى العدالة بالنسبة لك؟ 

ما هي أفضل جملة ُتعبر عن معنى السالم بالنسبة لك؟ 

معاقبة مرتكبي الجرائم 
ومن استخدموا العنف 

ضد المواطنين

الود المجتمعي والوئام والتماسك

سيادة قوية للقانون (أي تنفيذ القانون(، 
باتباع إطار قانوين يقوم على اإلنصاف والعدالة

القضاء على “الحرب الباردة« التي ُتشن على العراق 
منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين

الحصول على ما أحتاج إليه لكي أصبح 
شخصاً بالغاً معافاً وسعيداً وناجحاً

تطبيق العدالة واإلنصاف

ال أعرف

تطبيق الشرائع الدينية على 
الوجه األمثل

نزع السالح والقضاء 
على العنف

%38.9

%20.56

%31.21

%10.66

%11.98

%26.78

%1.19

%16.72

%42

هل غير الصراع ذلك؟ 

هل غير الصراع ذلك؟ 

%84.47

%81.95

%15.53

%18.05
ال

ال

نعم

نعم
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ما هي أفضل جملة ُتعبر عن معنى العنف بالنسبة لك؟ 

ما هي أفضل جملة ُتعبر عن معنى الحرية بالنسبة لك؟ 

السلوك العدواين الذي قد يكون ذات طابع بدين أو 
لفظي أو سلبي، من الدولة تجاه الشعب، أو من فئة 

من المجتمع تجاه فئة أخرى

القدرة على اتخاذ قرارايت الخاصة 
والعيش كيفما أريد 

الصراع المسلح

القدرة على ممارسة ديني والعيش بهويتي دون 
الخوف من التعرض للعنف

القمع وقلة حرية التعبير

القدرة على العيش دون خوف من قيام الدولة أو 
القطاع األمني بإيذايئ 

ال أعرف

أي شكل من أشكال القوة البدنية يسبب أو يهدف 
إىل إحداث ضرر (مثل اإلصابات والوفاة وما إىل ذلك(

القدرة على التصرف والتحدث 
والتفكير والتنقل كما أريد

%23.52

%27.81

%37.13

%27.22

%28.11

%24.7

%1.04

%10.2

%20.27

%84.47

%82.1

%15.53

%17.90

هل غير الصراع ذلك؟ 

هل غير الصراع ذلك؟ 

ال

ال

نعم

نعم
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دور الجهات الفاعلة غير الحكومية

كيف تصف برامج منظمات 
المجتمع المدين استجابًة 

للصراع العرايق؟ 

ما الذي يجب أن تفعله المنظمات غير الحكومية والجهات 
المانحة والجهات الفاعلة األخرى غير الحكومية فيما يتعلق 
بسياسات الشباب والبرامج الرامية إىل تحسين المشاركة 

السياسية/الممارسات المدنية/جهود بناء السالم؟

غير مفيدة على اإلطالق/
غير مجدية على اإلطالق

تكثيف الجهود لزيادة الوعي 
ببناء السالم

ال أعرف

ال شيء
%16.86%5.77

%6.66

%1.77

ً مفيدة جداً/مجدية جدا

توفير فرص العمل/معالجة 
مشكلة البطالة

تنظيم ندوات وحلقات 
عمل تثقيفية

%25.15

%33.58

%10.8

غير مفيدة/غير مجدية

ضمان المشاركة المدنية

تقديم المساعدات المالية

%17.16%4.29

%2.96

مفيدة/مجدية

تنظيم برامج توعية 
للشباب

توفير األمن/األمان/
الحرية

%40.83

%23.67

%10.5
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التحديات والثقة االجتماعية
ما هي التحديات التي تواجهها أثناء االنتخابات 

)جميع أنواع االنتخابات(؟

هل يمكنك تقييم ما يلي من 0 )أدىن مستوى( إىل 
9 )أعلى مستوى( - للتعبير عن مستوى ثقتك؟

أنا ملزم بآراء والدي/زوجي ويجب أن أصوت مثلهم

أخشى التصويت بحرية (الخوف من التفضيالت 
المسربة/السرية الزائفة(

ال أؤمن بقدرة االنتخابات على إحداث تغيير إيجايب

كل ما سبق

ال شيء

ال أؤمن بنزاهة االنتخابات (بسبب التآمر والفساد 
وانعدام الشفافية وغياب المساءلة ...(

%13.31

%7.69

%42.9

%0.15

%2.07

%33.58

هل غير الصراع ذلك؟ 

%88.31 %11.69

0

123456

1

2

الع
تط

س
اال

يف 
ن 

كي
شار

لم
ة ا

ثق
ط ل

س
تو

لم
ى ا

تو
س

لم
ا

3

4

5

6

7

8

9

ظهــرت النتائــج نفســها عندمــا ُطلــب مــن الشــباب تقييــم مســتوى ثقــة 
الشــعب العــرايق عمومــاً.

]1[  مستوى ثقتك يف الحكومة 
]2[ مستوى ثقتك يف األحزاب السياسية
]3[  مستوى ثقتك يف السلطات الدينية 

]4[  مستوى ثقتك يف المنظمات غير الحكومية/قطاع المجتمع المدين
]5[  مستوى ثقتك يف وسائل اإلعالم

]6[  مستوى ثقتك يف القطاع الخاص

ال نعم



المشاركة السياسية والممارسات المدنية وبناء السالم48

التطلعات واالحتياجات
ما هي تطلعاتك إىل مستقبل العراق؟

ما الذي تحتاجه حالياً لتحقيق 
أحالمك/تطلعاتك يف حياتك؟ 

)سؤال مفتوح(

ال أعرفالمساواة االجتماعية

%11.24%1.02

إصالحات دستورية

%7.25

االزدهار االقتصادي والقضاء 
على الفقر

%28.85

العلمانية والتعايش

%5.18

المزيد من الديمقراطية

%4.88

اإلطاحة بالطبقة الحاكمة واستبدالها 
كثر توافقاً بطبقة أخرى أفضل وأ

%25.3

المزيد من الحرية

%15.24

انتشار الرأسمالية والنيوليبرالية

%1.04

يحتــاج الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع لتحقيــق أحالمهــم وتطلعاتهــم يف الغالــب إىل وظيفــة/
وظيفــة أفضــل، ومســاعدة ماليــة، واســتقرار وأمــان وحريــة، وتعليــم، ومنــزل، وتحســين خدماتهــم 
وأحوالهــم المعيشــية، ودعــم أســرهم، وجميعهــا احتياجــات أساســية. وشــملت األجوبــة األعمــق ولكــن 
األقل شيوعاً “أريد مستقبالً أفضل ألوالدي” و”أريد الراحة النفسية، والتشجيع، والدعم، والمثابرة”.

فقط %2.66 منهم يريدون الهجرة.





مبادرة اإلصالح العريب

كة  مبادرة اإلصالح العريب مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إىل تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم يف عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس
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