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استطالعاً للرأي للعراقيني ادلوجودين يف طهران عاصمة اجلمهورية  للبحوثزوالدراساتزاإلستماتيجية(زأضواء) مركزز أجرى
 :ستطالع الفئات العمرية التالية وقد مشل اال, اإلسالمية يف إيران حول بعض األمور اليت يعانون منها واحللول ادلمكنة 

%(  13.6: )فئة اخلمسينات , %(  14.4: )فئة العشرينات , %(  30.5: )فئة األربعينات , %(  32.2: )فئة الثالثينات 
%( .  1.7: )وفئة الستينات , حتت العشرين سنة %(  7.6)و, 
 

: النتائــج 
 

%(  23.6)و, من خرجيي الدراسة اإلعدادية %(  24.4)و ,ممن استطلع رأيهم من محلة شهادة الدبلوم %(  26) .1
من محلة شهادة الدكتوراه %(  5.5)و, من محلة شهادة البكلوريوس %(  20.5), من خرجيي الدراسة ادلتوسطة 

. وادلاجستري ومن خرجيي االبتدائية واألميني 
 17.7)و, عمل ولكن بدخل قليل منهم ي%(  29)و, ممن استطلع رأيهم ىم من العاطلني عن العمل %(  41.9) .2

. منهم يعمل ودخلو جيد %(  11.3)و, منهم يعمل ولكن بصورة غري مستمرة %( 
منهم أن احلكومة %(  40.6)ويعتقد , ممن استطلع رأيهم أن احلكومة اإليرانية حتل أىم مشاكلهم %(  42)يعتقد  .3

ىات أخرى مثل اجلهات الدينية واجلهات السياسية منهم يعتقد ج%(  17.4)و, العراقية ىي اليت  حتل أىم مشاكلهم 
 .وغريىا 

منهم %( 21.8)ويعترب , ممن استطلع رأيهم عدم حصوذلم على اإلقامة ىي ادلشكلة األساسية %(  43.6)يعترب  .4
يعتربون السكن %(  4)منهم يعترب غالء ادلعيشة ونفس النسبة يعتربون الغربة أىم مشكلة و%(  15.4)و, البطالة 

 .وال يوجد شخص واحد يعترب التعليم أىم مشكلة  , ء ادلعاملة أىم مشكلة وسو

ومشكلة السكن يف العراق , ممن استطلع رأيهم من عدم العودة اىل الوطن %(  69.3)ادلشكلة األمنية كانت سبباً لـ .5
قتصادية من العودة منهم منعتهم ادلشكلة اال( 10.8)و, ممن استطلع رأيهم من العودة اىل الوطن %(  11.3)حرمت 

من %(  8.5)وىناك مشاكل أخرى مثل ادلشاكل السياسية والعشائرية ومشاكل مع دوائر حكومية منعت , اىل الوطن 
 .العودة اىل الوطن  

 7.1), منهم يفضل العودة اىل الوطن %(  10)و, ممن استطلع رأيهم يرغبون ابلبقاء يف طهران حتديداً %(  82.9) .6
 . وج من طهران منهم يود اخلر%( 

%(  7.7)و, من كربالء %(  11)و, من العينة اليت أجري عليها االستطالع%(  77)كان من سكنة حمافظة بغداد  .7
 . من ميسان والبصرة وذي قار والسماوة %( 4.3)و, من النجف 

يف ىاجروا %(  29.6)و, ( م2006)ممن أجري عليهم االستطالع ىاجروا من العراق خالل عام %(  42.6) .8
منهم ىاجروا يف تسعينيات القرن %(  7.4)و, ( م2007)منهم ىاجر عام %(  8.3)و , مثانينيات القرن ادلاضي 

 ( .م2005)ىاجر عام %(  5.6)و, ىاجروا يف سبعينيات القرن ادلاضي %(  6.5)و, ادلاضي 
. وما بعدىا ( م2005)من سكنة حمافظة بغداد ممن ىاجر سنة %(  62) .9

فقط منهم أن %(  21)بينما يعترب , اطلني عن العمل يعتربون أن اإلقامة ىي مشكلتهم األساسية من الع%( 30.8) .10
 .البطالة ىي أىم مشكلة 

, ممن يرى أن البطالة أىم مشكلة عنده يرى أن احلكومة اإليرانية ىي اجلهة القادرة على حل أىم مشاكلهم %( 76.5) .11
 .ية ىي القادرة على حل مشاكلهم منهم يرى أن احلكومة العراق%(  23.5)بينما 



 .من العاطلني ىم من محلة شهادة البكلوريوس %( 17.3) .12

من %(  75)وأن , وما بعده ( م2005)ممن يعانون من البطالة كأىم مشكلة ىم من ادلهجرين عام %(  70.6) .13
 .العاطلني عن العمل ىم من ادلهجرين حديثاً 

 .وما بعده ( م2005)الذين ىاجروا عام ممن يرى اإلقامة أىم مشكلة ىم من %(  44) .14

 

 :التحليالت والتوصيات 

 :التحليالت 
من نسب الفئات العمرية ادلشًتكة يف االستطالع يتبني أن االستطالع مشل أغلب الفئات العمرية وبنسب تتناسب مع  .1

لثي من استطلع رأيهم ىم من كما أن حوايل ث, الًتكيبة السكانية للشعب العراقي الذي أغلب أفراده من الفئات الشابة 
. وىي أنضج فًتة عمرية لإلنسان ( سنة 50)اىل ( سنة 30)عمر 

حسب نسب التحصيل الدراسي يتبني أن أكثر من نصف من استطلع رأيهم يعدون من ادلثقفني وىي إشارة اىل حجم  .2
 .تكون أقرب اىل الدقة فضالً عن أهنا مؤشر إجيايب لالستطالع فاآلراء , ادلثقفني ادلهجرين من العراقيني 

من العراقيني ادلوجودين يف طهران ىم ممن حالتهم ادلعاشية متدىورة وأكثر من نصف ىذا العدد ىم من %(  88.7) .3
 .العاطلني عن العمل 

ال يوجد شخص واحد ممن استطلع رأيهم يعترب التعليم أىم مسألة ، مع إن ادلعروف أنو ال توجد مدرسة عراقية حكومية  .4
وتوجد مدرسة أىلية تعاين من نقص يف , ن تليب االحتياجات التعليمية والًتبوية للجالية العراقية كباقي البلدان يف طهرا

وىذا يدل على حجم ادلشاكل , من العراقيني ادلوجودين يف طهران %(  10)مجيع اجملاالت وال تسد احلاجة التعليمية لـ
 . رغم سوء الوضع التعليمي كما أسلفنا األخرى مثل البطالة واإلقامة مقارنة ابلتعليم 

وأبكثر من نصف العراقيني ادلوجودين اآلن يف طهران يعكس حجم ( م2005)إن وجود العراقيني ادلهجرين بعد عام  .5
ويعاين ىؤالء ادلهجرون من مشاكل , تقريباً ثلثا ىؤالء ادلهجرين أخرياً ىم من بغداد , التهجري الذي تعرض لو العراقيون 

وقرابة نصف , وثالثة أرابع العاطلني عن العمل منهم , ة واإلقامة فأكثر من ثلثي الذين يعانون من البطالة منهم البطال
 .ىؤالء يعانون من مشكلة اإلقامة 

 

 :التوصيات 
ن من النتائج أعاله يتعني على احلكومة العراقية اإلسراع حبل مشاكل ىذه الفئة ادلظلومة من الشعب العراقي خصوصاً وأ .1

الذي يتمتع بعالقة جيدة مع احلكومة اإليرانية ( االئتالف العراقي ادلوحد)الثقل األكرب للحكومة ينضوي حتت لواء 
فأغلبية العراقيني , فضالً عن كون السفري من االئتالف أيضاً , وادلسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمية مما يسهل األمر كثرياً 

. دلعاشية متدىورة وبسبب ىذه احلالة فإن كثرياً من ادلشاكل تتولد كنتيجة طبيعية ادلوجودين اآلن يف طهران حالتهم ا
على احلكومة اإليرانية تقدمي مساعدات حلل مشاكل العراقيني يف طهران كما عهدان منها ذلك حينما ساعدت مئات  .2

مثل أسلوب الكاراتت البيض )فمثالً مشكلة اإلقامة توضع ذلا حل ولو مؤقت , األلوف من العراقيني أايم حكم صدام 
ألن ىذه ادلشكلة تعترب األىم حسب النتائج أعاله حىت تفوق أمهية , ( ادلستخدم اآلن بني صفوف العراقيني يف إيران

فكل عراقي غري مقيم يضطر ىو وعائلتو اىل الذىاب كل ثالثة أشهر اىل العراق ليجدد أتشرية , البطالة عند العراقيني 
وىذا أمر صعب ومكلف للغاية خاصة وأن أغلب العراقيني يعانون من حالة , يتمكن من البقاء يف إيران ل( الفيزا)جوازه 

ويعول ثالثة أرابع العراقيني يف طهران على احلكومة اإليرانية يف حل مشكلة البطالة فال بد من توفري , معيشية مًتدية 
وىذا صحيح اىل حد ما , مطابق للواقع أو غري قابل للتطبيق وقد يقول قائل أن ادلواطن يرى شيئاً غري , فرص عمل ذلم 

إال أن ادلواطن وحسب ىذا االستطالع يرى أن احلكومة اإليرانية ىي اليت ميكن أن حتل مشكلة البطالة وىذا يعترب الرأي 
كي تكون إيران قوة ول. العام الذي لو التأثري احلقيقي يف كل اجملتمعات وجيب أن نستجيب لو خوفاً من عواقب ال ترحم 

ابإلضافة , إقليمية فالعراق جيب أن يكون ىو حمور ىذه القوة وحل مثل ىذه ادلشكالت جيعل فعالً من إيران قوة إقليمية 



اىل حاجة إيران لتحسني صورهتا أمام الشعب العراقي ألهنا وإن كانت قوة شيعية إال أهنا ال تضمن رضا أكثر من نصف 
أي أهنا ال تضمن رضا أكثر من ثلثي الشعب العراقي إذا ما , احلاالت موضوع الدراسة  الشيعة بسبب حاالت كهذه

وادلواطن العراقي يرى اىل إيران كنظام إسالمي ومثل ىذه ادلعاانة على أرضو ستقلل من , ضممنا األكراد والعرب السنة 
ال كما ترى النخب السياسية ويريد تطبيقاً على وكما قلنا الرأي العام يرى , صورة إيران اإلسالمية أمام الشعب العراقي 

إذا )فاإلنسان العادي ال يعرف ادلشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت قد يسببها وجود ىؤالء الالجئني , أرض الواقع 
وإن أمريكا تبحث عن مثل ىذه . والسياسي إن مل يرضي الرأي العام فهو اخلسران ( فرضنا وجود مثل ىذه ادلشاكل

خاصة وأن أمريكا وحلفاءىا , غرات لكي تصور للعامل أن إيران تريد مصلحتها فقط يف العراق وال هتتم ابلشعب العراقي الث
تفتح ابب اللجوء على مصراعيو أمام الشعب العراقي وتقدم ذلم كثري من اخلدمات وبذلك ستكون إيران أمام حمبيها 

ما انقشنا األمر من ابب إنساين إسالمي أخالقي فهو ابلتأكيد يكفي  ىذا إذا. وأنصارىا من العراقيني يف زاوية ضيقة 
 .إلجياد حل ذلذه الشرحية ادلظلومة 

على ادلكاتب الدينية واألحزاب السياسية العراقية يف طهران ومؤسسات اجملتمع ادلدين واإلعالم أن تقدم ما ممكن تقدميو  .3
كر األحزاب ذات العمر الطويل يف إيران ألهنا تعرف آليات حل وأخص ابلذ, ذلذه الفئة وكل حسب إمكانياتو ادلتاحة 

 .ىذه ادلشاكل ألهنم مروا مبثل ىذه األزمات واحملن 

 

 .ونسأل هللا أن أيخذ بيد الطيبني لقضاء حوائج احملتاجني 
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