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من أرسة التحرير
الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  غوترييس  أنطونيو  لفت 

من  تعترب  والتي  العراق  يف  الحرب  بني شهرة  الصارخ  التناقض  إىل  االنتباه 

الالجئني  ووضع  الحارض  الوقت  يف  العامل  يف  العسكرية  النزاعات  أشهر 

كبرية حيث  درجة  إىل  العامل  يجهله  والذي  الحرب  بسبب هذه  والنازحني 

مل يبدأ املجتمع الدويل إال مؤخراً بااللتفات واالنتباه إىل مدى وحجم أزمة 

تاريخ  يف  األكرب  تشكل  والتي  الرصاع  هذا  عن  الناجمة  والنزوح  التهجري 

الرشق األوسط. ووفقا ألحدث البيانات الصادرة من مفوضية األمم املتحدة 

مليون   2.2 إىل  إضافة  داخيل  نازح  مليوين  عددهم  يبلغ  الالجئني  لشؤون 

الجئ أغلبهم يف الدول املجاورة، وبالتايل سدس العراقيني هم من النازحني 

أو املهّجرين، ويربو عدد العراقيني الذين يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية 

عىل الثامنية ماليني عراقي. 

ما كان من املمكن إصدار هذا العدد الخاص من نرشة الهجرة القرسية 

ونخص  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  وتشجيع  مساعدة  لوال 

ورون  ليبسيت  ووليام  عياد  وزياد  ريريا  وخوسيه  هاربر  أندرو  بالذكر 

كولفيل.  وروبرت  ردموند 

بها  ساهمت  التي  املالية  للمساعدة  وتقديرنا  شكرنا  عن  التعبري  نود  كام 

للتعاون يف شؤون  السويرسية  والوكالة  الرنويجية  الخارجية  كل من وزارة 

لقضايا  برين  بروكينجز  ومرشوع  العاملية  اإلسالمية  اإلغاثة  وهيئة  التنمية 

النزوح الداخيل. كام نعرب عن امتناننا لكل املساهمني يف هذه النرشة عىل 

الجهد الذي بذلوه إلنهاء نصوص املقاالت، وإىل لجنة كافة األحزاب الربملانية 

الربيطانية لشؤون العراق الستضافة االجتامع الذي تم عقده يف مبنى الربملان 

الربيطاين مبناسبة إصدار هذا العدد.

نرشة  من  العدد  هذا  نسخ  توزيع  أمكن  إذا  قرائنا  من  نطلب  أن  ونود 

عن  وإعالمهم  ورشكائهم  زمالئهم  عىل  وتعميمها  القرسية  الهجرة 

www.fmreview.org/) باإلنجليزية  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  الطبعات 

ونحن   .(www.hijra.org.uk/iraq.htm) وبالعربية   (  iraq.htm

إليها  ينتمون  التي  واملنظامت  للوكاالت  ميكن  مساعدة  بأية  نرحب 

النرشة  من  العدد  بهذا  العامل  وتوعية  املجلة  نسخ  توزيع  يف  تقدميها 

له، وميكنكم  املجاورة  والدول  العراق  يف  املفجعة السيام  املأساة  وبهذه 

السابقة. الصفحة  بنا يف  االتصال  تفاصيل  العثور عىل 

لقوا  204 صحفي  يقل عن  ما ال  أن  للصحفيني  الدويل  االتحاد  لقد ذكر 

وفيات  يتجاوز  رقم  وهو   2003 عام  الغزو  بدء  منذ  العراق  يف  حتفهم 

إصدار  فرصة  وننتهز  التاريخ.  يف  أخرى  حرب  منطقة  أية  يف  اإلعالميني 

انتباه  لجذب  يسعون  الذي  الصحفيني  بشجاعة  لإلشادة   العدد  هذا 

العراقية.   العامل  إىل األزمة اإلنسانية 

وأفادت منظمة إحصاء الوفيات العراقية - وهي عبارة عن قاعدة بيانات 

مستقلة  لوفيات املدنيني التي يبلغ عنها رجال اإلعالم – أن ما ال يقل عن 

غزو  بدء  منذ  العسكرية  لألعامل  نتيجة  حتفهم  لقوا  قد  شخصا   64.776

- وهو عدد  اإلضافية”  “الوفيات  العراق يف 20 مارس 2003. ووصل عدد 

العراقيني الذين ميكن أن تعزى وفاتهم للرصاع واملعاناة الذي يتسبب فيها 

الرصاع – عىل حسب تقديرات  “النسيت” – وهي مجلة أبحاث  طبية إىل 

650 ألف عراقي يف متوز/يوليو 2006 بينام تشري التقديرات املؤخرة للعديد 

من املراقبني عىل أنه من املمكن أن تكون قد وصلت إىل مليون وفاة.

أن  األمرييك  الكونجرس  يف  امليزانية  مكتب  من  الصادرة  األرقام  وتشري 

من  يقرب  ما  وحدها  األمريكية  املتحدة  الواليات   تكلف  العراق  حرب 

العسكرية  املرصوفات  أن  يعني  مام  يومياً،  أمريكياً  دوالراً  مليون   200

اإلجاملية  السنوية  الدولية  امليزانية  عن  تزيد  أسبوع  كل  يف  العراق  يف 

الالجئني.  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية 

وهي  العراق”  يف  األسبوع  “هذا  جريدة  من  يونيو   4 عدد  أشار  وبينام 

بارز  العراق يف عنوان  الجنسيات يف  للقوات متعددة  اإللكرتونية  الجريدة 

يف عدد الجريدة الصادرة يوم 4 يونيو إىل “تحسن نوعية الحياة” يف إشارة 

إىل العراق، إال أنه ومن غري املرجح أن يوافق أي من املشاركني املتميزين 

يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل ذلك. ونحن نرجو أن تساهم 

هذه املقاالت – والتوصيات الرضورية الواردة فيها –يف الجهود التي تبذلها 

الجهات اإلنسانية الفاعلة حقا يف توفري املساعدة والحامية لألعداد املتزايدة 

من العراقيني املستضعفني سواء داخل البالد أو خارجها. 

العراق،  من  القادمة  السيئة  األخبار  من  املستمر  السيل  هذا  بني  ومن 

ودرجة اإلجراءات الوحشية التي تتبعها األطراف املتحاربة نلفت االنتباه 

والتي   33 إىل   30 من  الصفحات  يف  املوجودة  املقالة  إىل  خاص  بوجه 

املعتقدات  من   تستقى  ما  غالبا  التي   – اإلنسانية  األعامل  أن  تذكرنا 

تزال حية ونشطة.  ما  العميقة –  اإلسالمية 

مصعب حياتيل - ماريون كولدري -  تيم موريس

تعكس  ال  التالية  املقاالت  يف  ال��واردة  اآلراء  أن  بالذكر  الجدير  من 

أو غريها من  الالجئني  املتحدة لشؤون  األمم  آراء مفوضية  بالرضورة 

أخرى  جهة  أية  أو  الالجئني  دراسات  مركز  أو  املتحدة  األمم  وكاالت 

أن كافة أسامء  انتباهكم إىل  تابعة لجامعة أكسفورد. كام نود لفت 

العراقيني املستخدمة يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية قد تم 

تغيريها ألسباب أمنية، كام تعمدنا عدم وضع صور أي من العراقيني 

املصاحبة  الصور  املقاالت يف  أو أسامئهم يف أي من  الواردة قصصهم 

للمقال. 
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لشئون  املتحدة  األم��م  مفوضية  قامت 
الوضع  تدهور  حول  لقلقها  نتيجة  الالجئني 
الناجم عن الرصاع املستمر  اإلنساين املرتدي 
سلسلة  بعقد  العراق  يف  الطائفي  والعنف 
من املشاورات مع األمني العام لألمم املتحدة 
والسلطات العراقية وعدد من الدول املعنية 
سبيل  أفضل  لتحديد   2007 عام  أوائل  يف 
مأساة  إىل  ال��دويل  املجتمع  انتباه  للفت 
العراق، فضال عن  داخل  والالجئني  النازحني 
الالجئني العراقيني يف الدول املجاورة والدول 
أن  من  القلق  اعرتاين  وكم  ذلك.  من  األبعد 
واحدة من أكرب حركات  التهجري يف املنطقة 
منذ عام 1948 ال تحظى بأي اهتامم يذكر، 
الجمهورية  كاهل  ثقيال عىل  عبئا  يضع  مام 
العربية السورية واألردن عىل وجه الخصوص، 

وكذلك عىل لبنان ومرص وإيران. 

عقد  مبادرة  عاتقه  عىل  مكتبي  أخذ  ولهذا 
املؤمتر الدويل املعني بالتعامل مع الحاجات 
اإلنسانية لالجئني واألشخاص النازحني داخليا 
داخل العراق ويف الدول املجاورة يف جنيف 
أكرث  وبحضور  أبريل 2007.   18 إىل   17 من 
من 200 وفد من أكرث من 100 دولة وأعضاء 
الصليب  ومنظمتي  املتحدة  األم��م  أرسة 
 60 عىل  يربو  وما  األحمر  والهالل  األحمر 

االجتامع  تدارس  وقد  حكومية.  غري  منظمة 
نازح  مليون   1.9 لحوايل  اإلنسانيَة  الفاجعَة 
الجئ  مليون   2 وح��وايل  العراق  يف  داخيل 
تلبية  يف  اإلرساع  رضورة  عىل  وأكد  خارجها 

احتياجاتهم املتزايدة.

وحدد املؤمتر االستجابات املستهدفة ملشاكل 
دون  حلول  إيجاد  إىل  الحاجة  مثل  محددة 
بشكل  املستضعفة  الفئات  أجل  من  تأخري 
خاص، مبا فيهم الالجئني الفلسطينيني الذين 
ُي�قدر عددهم بحوايل 15 ألف الجئ والذين 
عىل  األمان  وجدوا  أنهم  اعتقدوا  قد  كانوا 
أيضا يف طأمنة  املؤمتر  وساعد  العراق.  أرض 
أن  واألردن،  سوريا  السيام  املضيفة،  الدول 
املجتمع الدويل عىل استعداد للعمل معها يف 

حامية الالجئني العراقيني ومساعدتهم. 

وتعهد السيد هوشيار الزيباري وزير الخارجية 
نرحب  والتي  االلتزامات  من  بعدد  العراقي 
ومن  العراقيني،  للنازحني  اإلغاثة  لتوفري  بها 
املضيفة-  الحكومات  مع  بالتنسيق  بينهم- 
الالجئني العراقيني يف الدول املجاورة. ورحب 
املؤمتر باملوافقة عىل إطار العمل االسرتاتيجي 
للعمل اإلنساين يف العراق الذي وضعته األمم 
لتوسيع  آلية  يوفر  حيث  ورشكاؤها  املتحدة 

املساعدة  أنشطة  بني  التنسيق  وتحسني 
اإلنسانية داخل العراق، وشجع األمم املتحدة 

أن متيض قدما يف تنفيذه.

ومل يكن هذا املؤمتر بالطبع إال مجرد خطوة 
جهد  إىل  تقود  أن  ينبغي  جهود  نحو  أوىل 
املعوزين  العراقيني  لحامية  شامل  دويل 
ومساعدتهم، وفقا للمبادئ األساسية للقانون 
لالجئني،  الدويل  والقانون  الدويل   اإلنساين 
هذا  تحمل  عىل  املضيفة  الدول  ومساعدة 
مكتبي  ويتوىل  عاتقهم.  عىل  امللقى  العبء 
أنشطته يف  توسيع  للمؤمتر  متابعته  إطار  يف 
توطينهم،  وإعادة  الالجئني  تسجيل  مجاالت 
املتحدة  األمم  رشكاء  مع  كثب  عن  ويعمل 
والرشكاء من املنظامت غري الحكومية لزيادة 
أنشطة األمم املتحدة لإلغاثة اإلنسانية داخل 
العراق، وسوف يستمر يف الدعوة ملزيد من 
وأنا  ال��دويل.  املجتمع  جانب  من  املشاركة 
أعتقد أن هذا الجهد قد نجح يف  توجيه انتباه 
املجتمع الدويل إىل البعد اإلنساين لألزمة. وال 
املرشدين  العراقيني  فاجعة  تبقى  أن  ينبغي 

مخفية عن أنظار العامل بعد اآلن. 

 أنطونيو غوترييس هو مفوض
األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني

متهيد 
أنطونيو غوتيريس
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واملساعدات  العراق  يف  املتحدة  األم��م  فريق  متكن 

الحكومية  غري  املنظامت  من  املقدمة  اإلنسانية 

يف  شامل  انهيار  حصول  دون  الحيلولة  من  اآلن  حتى 

تفيش  تحايش  تم  كام  األساسية.  االجتامعية  الخدمات 

الصحية  الحمالت  إطالق  إىل  إضافة  الخطرية،  األمراض 

حكومة  مع  بالتعاون  املواطنني  من  ملاليني  والتعليمية 

الرشب   مياه  توفري  وساعد  امل��دين.  واملجتمع  العراق 

والسلع  الطبية  واإلمدادات   الطوارئ  إعاشة   وحصص 

داخليا  للنازحني  مؤقتة  إغاثة  تقديم  يف  الغذائية  غري 

املكاسب  هذه  كل  ولكن  الضعيفة.  املجاورة  واملناطق 

التي تم تحقيقها معرضة للخطر إذا مل يتم توفري املزيد 

عن  فضال  العراق  حكومة  جانب  من  االستثامر  من  

مساهمة املجتمع اإلنساين الدويل، للتأكد من أن نظام 

التوزيع العام العراقي وأنظمة الرعاية الصحية والتعليم 

واملياه والرصف الصحي مستمرة يف عملها.

يتجاوز  املطلوبة  اإلنسانية  املساعدة  نطاق  أن  ويبدو 

األمر  يتطلب  ولهذا  العراقية،  للحكومة  الحالية  القدرة 

االستجابة  لضامن  اإلنساين  املجتمع  من  كافيا  دعاًم 

الفورية لالحتياجات اإلنسانية املتزايدة للعراق. 

االفتقار إىل الحيز اإلنساين

عملية  بيئة  توفري  املساعدة  تقديم  عملية  تتطلب  كام 

مواتية، إال أن الحيز املتوفر للمساعدة اإلنسانية قد تضائل 

بشكل كبري مع تصاعد العنف والهجامت مام ترك املواطنني 

يواجهون مخاطرة مزدوجة، حيث انقطعت املساعدات 

ازدادت  الجهات واملصادر يف وقت  أغلب  اإلنسانية من 

فيه الحاجة والطلب عىل هذه املساعدات بشكل أكرب. 

وتعرضت قدرة األمم املتحدة عىل االستجابة بفعالية تجاه 

األزمة إىل الشبهات بسبب تقييد الحيز اإلنساين بدرجة 

كبرية وبسبب املعايري األمنية مام أدى إىل تفيش االعتقاد 

بافتقار األمم املتحدة االفتقار إىل الحيادية وعدم التحيز يف 

العراق. ونتيجة لضيق حيز املساعدات اإلنسانية، اضطرت 

األمم املتحدة أن تلجأ بشكل موسع إىل أسلوب ‘اإلدارة عن 

بعد’ عن طريق قيامها بأعاملها وتنفيذها من خالل الرشكاء 

من املنظامت غري الحكومية والهياكل املجتمعية إضافة 

إىل االعتامد عىل الرشكاء الحكوميني. وتتم إدارة العمليات  

الحالية من األردن والكويت، وأية استجابة موسعة ميكن 

أن تتطلب املزيد من التواجد اإلقليمي. وميكن تبني بعض 

الطرائق ألنشطة التنمية لتقديم املساعدة وجمع البيانات 

إدارة  وتنفيذ املرشوعات. ومثة حاجة ملزيد من مركزية 

املعلومات للتأكد من توافق البيانات واملصداقية وتيسري 

التخطيط املالئم واملراقبة لالستجابة.

املوارد املالمئة

كان من املفرتض قبل منذ ثالث سنوات أن يكون العراق 

إنشاء  يف  هذا  وانعكس  والتنمية.  التعايف  طريق  عىل 

وتفويض مرفق الصناديق الدولية لتعمري العراق1، والذي 

يشكل يف األساس صندوق تنمية مام يعني نتيجة لذلك 

املرشوعات  لتمويل  فعالة  أو  مالمئة  آلية  يشكل  ال  أنه 

منفصلة  متويل  آلية  إيجاد  من  البد  ولهذا  اإلنسانية. 

لالستجابة الرسيعة.

ويف املايض كانت العراق نفسها دولة تقدم املنح، وتعترب 

الجهات  تحجم  ولذلك  ثرية.  دولة  أنها  عىل  عموما 

املانحة عن إضافة املزيد من األموال للمساعدة اإلنسانية 

بدال  يفضلون  ورمبا  للعراق،  بالفعل  املخصصة  لألموال 

من ذلك تحويل املوارد إىل أوضاع إنسانية أخرى تعاين 

من نقص األموال. وبغض النظر عن مقدار املوارد التي 

فإنها  العراقية،  الحكومة  قد تكون متاحة تحت ترصف 

تتعامل  التي  الربامج  تخطيط  عىل  القدرة  إىل  تفتقر 

فإن  ولذلك،  احتياجات سكانها.  لتلبية  املوارد  مع هذه 

املجتمع اإلنساين الدويل يتطلب استثامرات املانحني من 

اجل تلبية االحتياجات الفورية وامللحة ومن اجل تقديم 

اإلغاثة الفورية للعراقيني فضال عن تقديم الدعم الالزم 

لتعزيز جهود الحكومة العراقية.

قدرة  وعدم  املساعدة  إىل  املاسة  الحاجة  إىل  ونظراً 

توفري هذه  اإلنساين عىل  املجتمع  أو  العراقية  الحكومة 

املجتمع  وقادة  املسلحة  الجامعات  بدأت  املساعدة، 

مبا  الفراغ  ملء  يف  القبلية)  و/أو  والدينية  (السياسية 

هذه  أن  ومع  االجتامعية.  الرعاية  أشكال  من  يناسبها 

لبعض  األساسية  االحتياجات  بعض  تعالج  املبادرات 

آثار  لها  فإن  طائفية،  بطريقة  ولو  السكان،  قطاعات 

التي  املساعدة  الطويل، السيام  املدى  ترتتب عليها عىل 

لرفع  تستخدمها  قد  التي  املسلحة  الجامعات  تقدمها 

تقليص  وبالتايل  املجتمعات،  بني  فيام  والتأثري  أسهمها 

إمكانية وجود حيز إنساين حيادي يف العراق. 

الوصول واألمن 

متعددة  القوات  مساعدة  املتحدة  األمم  تقدر  حني  يف 

داخل  واألمن  النقل  نفقات  لتغطية  الجنسيات/العراق 

العراق، إال أن األمم املتحدة ال ميكن أن ُينظر إليها عىل 

أنها محايدة نتيجة لذلك. والحياد أمر رضوري للعمليات 

تحديد  إىل  تحتاج  املتحدة  األمم  فان  ولذا  اإلنسانية، 

وسائل سفر مستقلة تلبي املعايري األمنية مع توفري درجة 

الوصول الالزمة ألنشطتها. 

يقدم  الحايل  العراق  يف  املتحدة  األم��م  فريق  وظل 

منذ  العراقيني  وإىل  العراقية  الحكومة  إىل  املساعدات 

وتعمل   الوضع.  يفرضها  التي  القيود  رغم   2003 عام 

داخل  الوطنيني  املوظفني  خالل  من  املتحدة  األمم 

العراق، كام أنشأت شبكات عاملة مع الرشكاء الوطنيني 

يف  النظر  املمكن  من  يجعل  مام  البالد،  ربوع  يف شتى 

تقديم املساعدة يف العراق.

الفريق  مع  التنفيذية  الرشاكات  لتعزيز  جار  العمل  إن 

الُقطري واملنظامت غري الحكومية من خالل تقاسم نظم 

إدارة املعلومات وزيادة التنسيق وتعزيز قدرات الرشاكة. 

والوطنية  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  زالت  وما 

تقديم  يف  مجربون  رشكاء  وهم  العراق  داخل  تعمل 

املنظامت  هذه  أن  بيد  الفورية.  اإلنسانية  املساعدة 

أن  وعملياتها  لوجودها  كان  إذا  مايل  دعم  إىل  تحتاج 

يف  املساعدة  ألنشطة  أيضا  ال��رضوري  ومن  يستمرا. 

وسيلة  باعتبارهم  املحليني  الفاعلني  تحديد  املستقبل 

لتقديم اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية إىل املناطق األكرث 

ترضرا والفئات الضعيفة من السكان العراقيني.

العراقية  الحكومة  مع  العمل  املتحدة  األمم  وستواصل 

العراقيني  السكان  أكرث  إىل  سويا  املساعدة  لتقديم 

املترضرين. غري أن نطاق األزمة اإلنسانية الراهنة يتجاوز 

قدرة الحكومة العراقية، ولذا كان لزاما عىل األمم املتحدة 

مع  لتتناسب  الحالية  اإلنسانية  األنشطة  من  تزيد  أن 

االحتياجات املتزايدة حيثام أمكن. وتحقيقا لهذه الغاية، 

فإن األمم املتحدة ملتزمة بالعمل مبارشة مع املحافظات 

واملناطق وقادة املجتمعات املحلية لضامن أن التدخالت 

مصممة خصيصا للظروف الفريدة يف كل مقاطعة. 

لها  اإلنسانية  األزم��ة  فإن  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل 

والوصول  واألمن  الخارجي   التدفق  حيث  من  آثارها 

املجاورة  البلدان  ينبغي عىل  لذا  الضعيفة.  الفئات  إىل 

أن  لها  التابعة  الحكومية  غري  املنظامت  ومجتمعات 

بني  اإلنسانية  واملمرات  االستجابة.  قرارات  يف  تشارك 

بالفعل  بدأت  وقد  التطوير  إىل  بحاجة  البلدان  هذه 

األمم  وكاالت  بني  التنسيق  بشأن  متهيدية  مناقشات 

املتحدة الشقيقة يف هذه البلدان. 

أرشف جهانجري قايض هو من كبار الدبلوماسيني 

الباكستانيني والسفري السابق يف الواليات املتحدة، هو 

املمثل الخاص لألمني العام باألمم املتحدة يف العراق. 

موقع اإلنرتنت لوكاالت األمم املتحدة العاملة يف 

www.uniraq.org العراق

www.irffi.org .1

دور األمم املتحدة يف العراق
أشرف جهاجنير قاضي 
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فنان  به  أفىض  ال��ذي  التعليق  هذا  يعكس 
املايض  الصيف  له  صديق  إىل  شاب  عراقي 
املجتمع  يعترص  الذي  املؤمل  التناقض  جوهَر 
العراقي بعد أربعة أعوام تقريبا من بدء الغزو 
عام 2003 والذي تسبب يف تقلبات هائلة يف 
ولقرون  العراق  كان  حيث  العراقي،  املجتمع 
فيه  وتتداخل  تختلط  مجتمعا  خلت  طويلة 
والثقافات واألديان واملذاهب، حيث  األعراق 
يعمل الناس ويعيشون جنباً إىل جنب، مقارنة 
ذلك  الطائفي،  العنف  عراق  الحايل،  بالعراق 
عىل  العراقيني  من  املاليني  أجرب  الذي  العنف 
دول  إىل  كالجئني  إما  بيوتهم  وت��رك  الفرار 

مجاورة أو كنازحني مرشدين داخل حدوده.

تاريخ التعايش العراقي

يف  الحياة  من  طبيعياً  جزءاً  التعايش  يشكل 
بقعة  الرافدين  بالد  كانت  فلطاملا  العراق، 
يعكسه  كام  التاريخ  عرب  والتجانس  لالندماج 
الرئيسية  املدن  الحارض، كام كانت  العراق يف 
مراكز  وامل��وص��ل،  والبرصة  بغداد  الثالث، 
حيث  القرون،  عرب  عاملية  وتعليمية  تجارية 
الرسمية فإن عدداً  وإن مل توجد اإلحصائيات 
عددها  ويصل  املختلطة  الزيجات  من  كبرياً 
ملقال  وفقاً  الزيجات  مجمل  ثلث  نحو  إىل 
عام  آذار  يف  بوست”  “واشنطن  عن  صادر 
حقيقَة  النظرة  هذه  تساند  وبالطبع   .2007
يف  اإلطالق  عىل  وصيتاً  قوة  األكرث  القبائل  أن 

العراق تجمع بني السنة والشيعة.

وصحيٌح أن نظام صدام استند عىل الفروق بني 
العرب  بني  تلك  إىل  باإلضافة  والسنة،  الشيعة 
واألكراد وساهم يف ازدياد التوتر بني الطوائف 

وهو توتر يتواجد عادة يف أي مجتمع متعدد 
انتشار  ومع   2003 عام  يف  ولكن  الثقافات. 
أصبح  النظام،  ذلك  يد  عىل  والهلع  الذعر 
طبيعية  لحياة  يتوقون  العراقيني  من  العديد 
القانون،  وسيادة  والنظام  األم��ن  يسودها 
خصوصاً بالنسبة إىل املجتمعات الشيعية التي 

ذاقت األمرين خالل حكم صدام.

وحتى اليوم ال ينظر العراقيون إىل ما يحدث 
أنها  أو عىل  أهلية،  أنه حرب  العراق عىل  يف 
حرب بني الجار وجاره، بل يعتربون أن الوضع 
سفكة  مجرمني  وترصفات  أعامل  عن  ناجم 
املدنيني،  حياة  يهددون  الجانبني  كال  من 
العاديني  الناس  من  متزايدة  أعداد  وتحاول 
رسد  حيث  وجريانهم،  أصدقائهم  حامية 
والفلوجة  املوصل  من  نزحوا  الذين  الشيعة 
عام  الديوانية  يف  مقابلتهم  متت  والذين 
العائالت  عن  القبيل  هذا  من  قصصاً   2006
وأصبحت  حاميتهم  حاولت  التي  السنية 
من  املتطرفني  لتهجامت  هدفاً  لذلك  نتيجة 
السنة، كام وردتنا قصص مشابهة من الطرف 
اآلخر، مثال من حي الجامعة يف بغداد، حيث 
مجرمون  فيها  استهدف  حادثة  عن  سمعنا  
جاره  احتج  وعندما  محلياً  سنياً  بقاالً  شيعة 

أيضاً. بقتله هو  قاموا  الشيعي عىل ذلك 

يتغلغل  حيث  مستمر  تأزم  يف  الوضع  لكن 
العنف يف جميع أنحاء املجتمع، وحيث يضطر 
العديد إىل اإلنتامء إىل جامعات متطرفة بسبب 
يتعاونوا  أن  فإما  آخر،  خيار  أي  توفر  عدم 
عدم  اختاروا  وإذا  ضدها،  يعتربوا  أو  معها 
التعاون فال حل أمامهم إىل الفرار أو مواجهة 
أحد  انضامم  وحال  األحيان،  أغلب  يف  املوت 

الجامعات  إحدى  إىل  األحبة  أو  العائلة  أفراد 
املتطرفة تقع كل العائلة واالقارب يف فخ هذه 

الجامعة.

املتشددون 

سامراء  مسجد  الشيعي،  املسجد  تفجري  منذ 
الذهبي يف شباط عام 2006 اجتاحت موجات 
البالد  الثأر  وعمليات  الهجامت  من  مفاجئة 
كان  الذي  التحفظ  نهاية  مبثابة  كانت  والتي 
الوقت سمة من سامت ردود فعل  حتى ذلك 
الشيعة تجاه الهجامت املوجهة ضدهم، أما اآلن 
فالعنف مشرتك من كال الطرفني، فبينام تفضل 
السيارات  تفجري  سالح  السنية  املجموعات 
املفخخة، تفضل فرق املوت الشيعية املتطرفة 

االختطاف واالحتجاز والتعذيب والقتل.

حتى  أو  تلقايئ  العنف  أن  القول  ميكننا  وال 
ممثلني  إىل  بالسؤال  توجهنا  وسواء  شعبي. 
سياسيني أو حتى مواطنني عراقيني من العامة 
أن  تجد  العنف  رشدهم  الذين  أولئك  حتى 
أقطاب  هي  برأيهم  العنف  وراء  السبب 
واتجاهات دينية وهي: مكتب مقتدى الصدر 
جهة  من  العراقي   اإلسالمي  األعىل  واملجلس 
العراق  يف  املسلمني  علامء  وهيئة  الشيعة, 

والحزب اإلسالمي السني من جهة السنة .

وينظر الزعامء املتشددون يف كال الجانبني إىل 
أنهام  عىل  الحالية  والنزوح  العنف  مشاكل 
يشري  حيث  تاريخية  لجذور  امتداداً  يشكالن 
واالضطهاد  القمع  تاريخ  إىل  الشيعة  زعامء 
الذي واجهه الشيعة عىل يد السنة يف العراق. 
مسؤويل  اح��د   مع  النجف  يف  مقابلة  ويف 
قال:  حيث  العراقي  اإلسالمي  األعىل  املجلس 
ويف  النبي.  وفاة  منذ  للقتل  الشيعة  “تعرض 
الواقع ال نرى الفرق بني سلوك االموين  وبني 
الحاليني”،  املتطرفني  السنة  الزعامء  أو  صدام 
“الخطة  للصدر:  تابع  مسؤول  يقول  بينام 
بإبادة  يرغبون  حيث  ج��داً  واضحة  برأينا 
الشيعة يف بغداد و دياىل من أجل أن إنشاء 

السنية”. املناطق  دولة طالبان يف 

 نزيف العراق: تصعيد
العنف والتهجري الوحشيني

أشرف اخلالدي وفيكتور تانر

“لن أعتقد أبداً بأن هناك فرق بني البشر. أنا من السنة وزوجتي من 
الشيعة، ولقد تلقيت تهديدات إلرغامي على تطليقها، وإال فاملوت محتم 
لقد تركنا ‘الدورة’ في قلب بغداد وهي منطقة كان يسكنها في املاضي 

خليط من كال الفئتني لكن يسيطر عليها السنة اآلن. وتقطن زوجتي 
حالياً مع عائلتها في ‘الشعاب’ وهي منطقة تابعة للشيعة، أما أنا فأقيم 
مع أصدقائي في ‘املنصور’ وهي منطقة سنية. وأنا أحاول العثور على مكان 

آخر ولكن من الصعب العثور على مكان يرحب بكلينا”. فنان عراقي شاب.
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السنة فإن جوهر  للمتشددين من  بالنسبة  أما 
العراق  إىل  ينظرون  الطائفية حيث  الوضع هو 
األمريكية  املصالح  صنع  من  أنه  عىل  ‘الجديد’ 
له،  االنتامء  للسنة  ميكن  ال  مكان  واإليرانية، 
يف  املسلمني  علامء  هيئة  مسؤول  أعلن  وبينام 
العراق يف املوصل أن “الخطة اإلتحادية الجنوبية 
تسمح للتحالف السيايس الشيعي بالسيطرة عىل 
وفقراء”،  عزل  السنة  وترتك  الجنوب  يف  النفط 
رصح مسؤول لجنة الوقف السنية يف بغداد أن 
ضد  منظمة  خطة  “هي  السنة  ضد  الهجامت 
التساؤل  إىل  بالطبع  يقودنا  مام  السنة،  العرب 
عن املسؤول عن التفجري يف سامراء”، مام يشكل 
النية  املزيج من الشك وسوء  مثاالً واضحاً عىل 
التي تحل محل التفكري والكالم العقالين نتيجة 

للعنف الشديد يف املنطقة.

لتواجد  م��ربراً  واس��ت��م��راره  العنف  ويشكل 
السبب  فهو  املتشددة،  الفئات  هذه  واستمرار 
لتربير  املتطرفة  الجامعات  عليه  تعتمد  الذي 
شطرنج  كأحجار  النازحني  وتستخدم  نشاطاتها، 
مناطق  لتوسيع  األحزاب  تلك  قادة  يستعملها 
نفوذهم حيث يسعون لطرد ’اآلخرين‘ من هذه 
الكاملة عىل مصادر  السيطرة  لتحقيق  املناطق 
ممن  بعض  إبقاء  يحاولون  كام  املناطق،  هذه 

تابعني لجامعتهم يف أرايض اآلخرين  يعتربونهم 
ظل  ويف  فيها.  املتوفرة  املصادرة  عىل  للسيطرة 
غياب سلطة الحكومة املركزية وصعوبات تأكيد 
سلطتها يف تلك املناطق تلعب الفئات املتطرفة 
األضعف،  للفئات  الرزق  وموفري  الحامة  دور 
العنف  لهذا  ضحية  النازحون  يكون  بينام 
الداخيل املميت بني املجموعات املختلفة ضمن 

كل من الجامعتني الرئيسيتني.

املتطرفة  املجموعات  ونفوذ  قوة  زيادة  ومع 
عىل  املبنية  مامرساتها  وتطرف  وحشية  تتزايد 
يقول  الصدر  مدينة  يف  والكبت.  االضطهاد 
السكان أنهم يشعرون بارتياح كلام خاض جيش 
يكفون  ألنهم  املنطقة  خارج  عمليات  املهدي 
عن مضايقة أهل املنطقة عند انشغالهم بهذه 
الوشاش  منطقة  يف  أما  الخارجية،  العلميات 
اآلن  وهي  سابقاً  الفئتني  كال  تضم  كانت  التي 
تحت حكم الشيعة فيلزم السكان الشيعة برفع 

الرايات السوداء كداللة عىل الوالء واإلخالص.

السنية  بغداد  أحياء  ويف  النمط  نفس  عىل 
عمر  كتيبة  تفرض  وال��خ��رضاء  الغزالية  يف 
قوانني  يشبه  تصميمه  يف  صارم  قانون رشيعة 
عىل  وُيحظر  ممنوع  التدخني  الطالبان: 

الحالقة.  من  والرجال  الرساويل  لبس  النساء 
تكون   باملتجاوزون  تلحق  التي  العقوبات 
الدورة يف  أما يف حي  وحشية وأحيانا مهلكة، 
املتشددين  سيطرة  تحت  يقع  والذي  بغداد 
املسيحيني  أن  ال��واردة  األنباء  فتفيد  السنة 

ملزمون عىل دفع100$ شهريا كجزية.

ونجد اآلن أن سياسة زعامء الحرب تسود يف كال 
العنف  عىل  يحتجون  ومن  املعتدلون  الجانبني: 
يصبحون هدفاً لعمليات اإلرهاب والقتل، والضامن 

الوحيد للبقاء عىل قيد الحياة هو الصمت.

تزايد التعصب

تغلغل  هو  اآلخر  والقبيح  املشؤوم  التطور  أما 
وجهات النظر هذه يف الرأي العام حيث تتسبب 
التعصب  وتغلغلها  للعنف  الالإنسانية  الطبيعة 

وانعدام الثقة خصوصا بني الشباب.

العراق  يف  معتدلة  أصوات  بضعة  هناك  لكن 
اليوم حيث أدىل العديد من الزعامء الوطنيني 
ضد  محدد  وبشكل  مجابهة  بترصيحات 
متوز  يف  السستاين  عيل  الله  بآية  االطاحة 
2006، كام أدانوا “الفتنة طائفية”، و “العنف 

فرت هذه املرأة 

العراقية من مدينتها 

بعد أن تسببت 

قذيفة هاون يف قتل 

عدد من األطفال
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القرسية”.  التهجري  “حمالت  و  املتبادل” 
املعتدلني  من  العديد  أم��ل  ولخيبة  لكن 
أن  يبدو  العراقيني إجامال)  الشيعة(واملعتدلني 
نفوذ املعتدلني آخذ باالنحسار مع تزايد نفوذ 
القادة  وبروز  املتطرفة  الشيعية  املجموعات 

الشباب. الشيعيني 

العنف  دائرة  يف  التصاعد  لهذا  واستجابة 
من  املحلية،  الجاليات  من  العديد  بدأت 
لحامية  دفاع  لجان  بتأسيس  الطرفني،  كال 
للمصادر  يفتقرون  لكنهم  مناطقهم، 
واملولدات  األسلحة  ال��الزم��ة:  وامل��ع��ادات 
باالنتامء  ملزمون  فهم  ولذلك  وال��وق��ود، 
املهدي  جيش  مثل  األك��رب  املجموعات  إىل 
يزيد  مام  السنية،  عمر  كتيبة  أو  الشيعي 
ونفوذ  قوة  بالتايل  وتزداد  املشكلة،  فتيل  من 

املحيل. املستوى  عىل  املتطرفة  الجامعات 

ومام يزيد الطني بلة أن القبائل من كال الطرفني 
يف  للعنف  مناهضاً  دوراً  تلعب  كانت  التي 
الريفية، بدأت  املدن، وبشكل أكرب يف املناطق 
وبشكل متزايد تشعر بالقلق، وأي نزاع مسلح 
علني بني املجموعات القبلية سيؤدي إىل نزاع 
مسلح منظم ينترش يف املدن والقرى بشكل مل 

نشهد له مثياًل من قبل.

تزايد مستمر يف حاالت النزوح

العراق  العنف يف  القرسي بسبب  النزوح  كان   
من  رئيسية  ميزة   2003 عام  الحرب  بدء  قبل 
تستمر  واليوم  حسني،  ص��دام  حكم  ميزات 
املسلك:  ذلك  يف  اليوم  املتطرفة  الجامعات 
كأداة  املدنيني  ضد  الترشيد  عنف  إستعامل 
الرئييس  والنمط  السياسية.  السلطة  لتأكيد 
عن  النفوذ  مناطق  تعزيز  يف  ميحور  للترشيد 
املتطرفة.  املسلحة  املجموعات  توظيف  طريق 
املناطق  إىل  الهرب  إال  العراقيني  أمام  حل  وال 
إىل  السنة  يذهب  بحيث  املوافقة  أمانا  االكرث 
مناطق  إىل  الشيعة  ويذهب  السنية  املناطق 
الشيعية، بينام يذهب األكراد وبعض العرب إىل 
إىل  يذهبون  واملسيحيني  الشاملية  املحافظات 
أجزاء محافظة نينوى، وأغلب القادرين عىل ترك 
البالد يرتكونها والنتيجة: متتني قبضة الجامعات 
املتطرفة عىل املناطق التي تم ‘تطهريها’ وزيادة 

سلطتها ونفوذها يف هذه املناطق.

كام يزداد العنف يف املدن األكرث إختالطا طائفيا 
الدين  وعرقياً مثل شامل بابل ومحافظة صالح 
واملوصل والبرصة وخصوصا بغداد التي شهدت 
عنفاً مل يسبق له مثيل، ومن ناحية أخرى تشهد 
بعض املناطق نطاقاً محدوداً من العنف وهي 
املناطق التي تتمتع بتواجد سلطة محلية ناشطة 

– بشكل  رئييس مدن وبلدات الشامل الكردي 
والجنوب الشيعي (ماعدا البرصة).

ومن الصعب تقدير أعداد النازحني واملهجرين، 
وزارة  عن  صادرة  الوحيدة  الرسمية  واألرق��ام 
التجارة املسؤولة عن توزيع التموين والحصص 
الغذائية، لكن قد تسعى األخري إىل التقليل من 
حجم املشكلة العامة، إضافة إىل أن العديد من 
عىل  للحصول  يسجلون  ال  واملهجرين  النازحني 
الحاصل  التالعب  إىل  إضافة  الحصص،  هذه 
التي  تلك  خصوصاً  داخليا،  النازحني  أعداد  يف 
املتداول  والرقم  السياسية.  األح��زاب  تنرشها 
واملقبول للنازحني داخل العراق بعد التفجري يف 
سامراء هو 700 ألف نازح داخيل، وبحلول شهر 
آذار عام 2007، قدرت مفوضية األمم املتحدة 
الجئ  مليوين  ح��وايل  وج��ود  الالجئني  لشؤون 
عراقي يعيشون يف سوريا واالردن، ومن املمكن 
نتيجة  املذكورة  البلدان  الضغط عىل  يتزايد  أن 
لبدء املحافظات الجنوبية يف العراق بالحد من 
دخول النازحني الداخليني إليها من أنحاء أخرى 
من العراق والذين ال ينتمون إىل القبائل املحلية 
ميكنهم  فيها  أقارب  لديهم  يوجد  ال  الذين  أو 

اإلقامة معهم.

الوحيد  السبب  الطائفي  العنف  يشكل  وال 
األخرى  االس��ب��اب  فمن  والتهجري،  للنزوح 
عادة  ترتبط  والتي  القانون  سيادة  انعدام 

الجئ عراقي يف 

مطعم شعبي 

يف عامن
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املتطرفة،  املجموعات  وجرائم  بنشاطات 
إضافة إىل انعدام الخدمات الرئيسية والتأخري 
القتال  إىل  إضافة  امللكية،  نزاعات  حل  يف 
املتعددة  والقوات  املتمردة  املجموعات  بني 
ونزوح  بتهجري  تتسبب  والتي  الجنسيات 

األالف من املدنيني بشكل دوري.

الطائفي، حيث  النزوح  وهناك عدة فئات من 
يشكل السنة العرب من املناطق ذات األغلبية 
الشيعية املجموعَة التي شهدت أعدادها تزايدا 
كبرياً منذ تفجريات سامراء، كام تعرض الشيعة 
املزيد  إىل  السنية  األغلبية  ذات  املناطق  يف 
السابق.  النظام  سقوط  منذ  الضغوطات  من 
العرب  والشيعة  السنة  من  العديد  أجرب  كام 
بتوطينهم،  السابق  البعث  نظام  قام  الذين 
الشامل  مناطق  يف  إرادتهم  عن  رغاًم  أحيانا 
القرسي  التعريب  برنامج  من  كجزء  الكردية 
عىل املغادرة عامي 2003 و2004. كام أجربت 
السنة  مناطق  من  الهرب  عىل  األقليات  بعض 
واملسيحيني  األك��راد  هذه  وتشمل  والشيعة 
والرتكامن واملندائيني-الصابئة والغجر ومواطنو 
كام  الفلسطينيني.  خصوصا  األخ��رى  ال��دول 
العصابات  العتداءات  فريسة  األقليات  تقع 
ُيعتربون  ألنهم  إما  الطائفية  غري  اإلجرامية 
السنة  عكس  بالحامية  تتمتع  ال  سهلة  فريسة 

واألكراد والشيعة.

 كيف يتعايش العراقيون مع الوضع؟ 

أو  لهم  أق��ارب  مع  النازحني  أغلبية  يقطن 
إىل  ينتمون  اشخاص  ببساطة  أو  أصدقاء 
اآلخر   بعضهم  يلجأ  بينام  املجموعة،  نفس 
الالجئني  وعدد  الفارغة،  املباين  احتالل  إىل 
عن  بكثري  يقل  املخيامت  يف  يسكون  الذين 
كام  مضيفة،  عائالت  إىل  لجأوا  الذي  أولئك 
أن أوضاع أولئك يف املخيامت أسوأ بكثري من 
وعدم  السيئة  املالجئ  أوضاع  بسبب  غريهم 
توفر مرافق الرصف الصحي. واجامالً يبدو أن 
لكن  معا،  البقاء  من  متكنت  العائالت  معظم 
والترشد  النزوح  لحاالت  السلبية  النتائج  من 

هذه كانت الزيادة يف عاملة األطفال.

من  بكثري  الصعبة  املعيشة  ظروف  وتتسبب 
والسلطات  الحكومة،  ضد  واالستياء  الغضب 
عىل  السلطات  فهذه  بهذا  دراية  عىل  املحلية 
تعامل  عىل  واألقاليم  املحافظات  مستوى 
أفضل  بشكل  وتستجيب  الالجئني  مع  مبارش 
يف  ويوجد  الدولة،  وزارات  من  الحتياجاتهم 
النزوح  قضايا  عن  مسؤولة  لجنة  محافظة  كل 

والتهجري إضافة إىل غرفة عمليات.

اإلغاثة  وكالة  العراقي  األحمر  الهالل  ويشكل 
وتتعامل  تستجيب  التي  الوحيدة  الوطنية 
األحمر  الهالل  وينشط  واملهجرين،  النازحني 
واملستوطنات  املخيامت  يف  رئييس  بشكل 
أحياناً  املحلية  املجتمعات  تقوم  كام  الجامعية، 
واملهجرين  للنازحني  واملساعدة  الدعم  بتوفري 
عن طريق لجان غري رسمية محلية وعن طريق 
ضئيلة  الدولية  املساعدة  كانت  بينام  املساجد، 
نفسه  الوقت  يف  وتحاول  مؤخراً  ومحدودة 

العمل بشكل مسترت بسبب الوضع األمني.

تضائل األمل

العنف  تأثري  مدى  وإدراك  تفهم  الصعب  من   
الطرق املهجورة واألبنية  الطائفي، حيث تفصل 
املهملة، كام لو كانت أرضاً حراماً، أحياَء كان من 
الصعب التفريق بينها يف املايض، بحيث يتوجب 
عىل رشكات النقل تبديل الشاحنات لنقل البضائع 
مغلقة يف  الطرق  بعض  وأخرى ألن  منطقة  بني 
الدينية.  أو  الطائفية  املجموعات  بعض  وجه 
لكن اسوأ ما يف األمر هروب النخبة املتعلمة من 
األمل  الكثريون  فقد  حيث  البالد  خارج  العراق 
وبدأوا يف السعي لالنتقال إىل بلد آخر. ويخىش 
رغم  الطائفي،  العنف  تفاقم  من  العديدون 
صعوبة تصور ذلك يف ظل األوضاع الحالية، كام 
إىل  املتحاربة  األطراف  لجوء  العديدون  يخىش 
ألغراض  الحرضية  للمناطق  املدفعي  القصف 
التطهري العرقي. ويخىش العديدون ازدياد وتصاعد 
مستحيال،  يبدو  ذلك  أن  رغم  الطائفي  العنف 
هناك مخاوف من استعامل املدفعية إلستهداف 
املناطق الحرضية من اجل التطهري العرقي، وأن 
تصبح الجامعات املتطرفة أكرث عنفا، وهذا يجعل 

االمور اكرث صعوبة إليجاد حل سيايس.

األمنية  الحكومة  خطة  نتائج  نتائج  تزال  وما 
لكن  واضحة،  غري  األمرييك  الجيش  وعمليات 
متت  ممن  م��ح��دوداً  ع��دداً  أن  الواضح  من 
شاب  وأخربنا  بالتفائل.  يشعرون  مقابلتهم 
وجود  بأن  الشيعي  الشعاب  حي  من  سني 
جيش املهدي بدأ بالتقلص مؤخرا لكننا “نعرف 
بأنهم سيعودون”. كام يبعث العنف بني فئات 
التشاؤم – شيعة ضد  املجتمع بحد ذاتها عىل 
شيعة وسنة ضد سنة – مع انقسام املجموعات 

املتطرفة وتنافس قادتها عىل السلطة.

كام يعتقد العديد من النازحني واملهجرين من 
السنة والشيعة يف جميع أنحاء البالد بأن التهجري 
فرص  وأن  مستمر  تزايد  يف  الطائفي  والترشيد 
 – القريب  املستقبل  يف   – ديارهم  إىل  العودة 
ضئيلة، وكام قال أحدهم فإن “الحكومة تريدنا 

أن نعود إىل بيوتنا يف بغداد. لقد اتصلت ببعض 
جرياين السنة وأعلموين أن املتمردون ما يزالون 
يستخدمون منزيل كمركز عمليات، فكيف ميكننا 

العودة؟”

العنف يف أسلوب  بإدراج  العراقييون  لقد بدأ 
مكان  عليك  الخوف  مييل  حيث  حياتهم، 
أي  حتى  أو   – عالجك  ومستشفى  تسوقك 
التي  املدرسة  كان  سواء  ارتياده  تود  مكان 
سرتسل أطفالك إليها أو نوع الركاب يف سيارة 
لها  توصيلهم  ميكنك  التي  واألماكن  التاكيس 

وأي أصدقاء تزورهم، الخ.

هناك مهنة جديدة يف بغداد اليوم حيث ميكن 
يقوموا  أن  املحدد  األجر  تسديد  جراء  للبعض 
بنبش النفايات والبحث يف ضفاف األنهار للعثور 
ميكن  متى  إىل  مفقود.  عزيز  شخص  جثة  عىل 

للعراقيني العيش مع مثل هذا العنف الدائم؟

“أمتنى بأن يهاجموننا بقنبلة نووية تقتلنا كلنا، 
ملراسل  عراقي  قال   ”… نرتاح  سوف  بذلك 
انفجرت  يوَم  شباط   3 بعد  تاميز  النيويورك 
 130 من  أكرث  وقتلت  بغداد  سوق  يف  قنبلة 
ال  “نحن  آخر،   300 من  أكرث  وجرحت  شخص 
حيث  الطريقة  بهذه  الحياة  متابعة  نستطيع 

منوت ببطء كل يوم.”

ويرى النازحون واملهجرون وبشكل متزايد أن 
السياسية  اإلنقسامات  يعكس  لهم  حدث  ما 
املتأصلة يف البالد، كام يتسبب العنف يف تغيري 
والسكاين،  اإلجتامعي  العراق  تركيبة  يف  دائم 
املتطرفة  املسلحة  املجموعات  ترغب  ما  وهو 
نجحوا  أنهم  ويبدوا  تحقيقه،  الجانبني  كال  يف 

أهدافهم. تحقيق  يف 

أرشف الخالدي باحث عراقي مقره يف بغداد 
 يكتب تحت اسم مستعار وفيكتور تانري 
(victortanner@cs.com) من املؤلفني 
املشاركني ‘عنف طائفي: تقود الجامعات 
املتطرفة اىل الترشيد الداخيل يف العراق’، 

نرش مؤسسة بروكنجز من مرشوع برين عن 
الترشيد الداخيل يف ترشين األول 2006.  

www.brookings.edu/fp/projects/
idp/200610_DisplacementinIraq.
htm. تم نرش هذه املقالة أوال بصيغة 

مختلفة قليال، يف عدد نيسان 2007 من 
مجلة “الالجئون” الصادرة عن مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

www.almejlis.org .1
http://heyetnet.org/en/index.php .2

3. الساللة اإلسالمية األوىل
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العسكري  التدخل  بعد  آمال  هناك  كانت  وقد 
يعود  أن  عام 2003  مارس من  الذي حدث يف 
عدد كبري من املغرتبني والالجئني العراقيني للعراق 
وبالفعل  وتطويره.  بنائه  إعادة  يف  واملساهمة 
العراق  إىل  الجئ  ألف   325 من  يقرب  ما  عاد 
بني عامي 2003 و 2005. ومع ذلك، فمنذ عام 
2005 انعكس الوضع، فقد عمل العنف الطائفي 
والجنايئ والسيايس املتصاعد وتضاؤل الخدمات 
األساسية وفقدان سبل العيش والتضخم وعدم 
من  الكثري  عزمية  تثبيط  عىل  املستقبل  وضوح 
العراقيني عىل العودة، ودفع مئات اآلالف منهم 
العراق. وأصبح نزوح  النزوح داخل وخارج  إىل 
العراقيني هو أكرب عملية نزوح إجباري يف تاريخ 
الرشق األوسط- متخطيًة بذلك ما حدث خالل 

النزوح الجامعي للفلسطينيني عام 1948.

أن  إما  عراقيني  تسعة  كل  من  واحد  وهناك 
غادر  شخصا  أو  داخليا  نازحا  شخصا  يكون 
املتحدة لشئون  األمم  العراق. وُتقدر مفوضية 
مليون   1.9 من  يقرب  ما  هناك  أن  الالجئني 
يف  مليون   2 من  وأكرث  داخليا،  نازح  عراقي 
يف  ألف   200 من  يقرب  وما  املجاورة  الدول 
وفقاً  اليوم،  العراقيون  ويشكل  بعيدة.  دول 
لدراسة قامت بها مفوضية شئون الالجئني، أكرب 
دولة   32 يف  اللجوء  تطلب  التي  املجموعات 
صناعية. حيث ارتفعت طلبات اللجوء الخاصة 
باملائة يف عام 2006 من  بالعراقيني بنسبة 77 
12500 طلب إىل 22 ألف طلب العام السابق. 
األويل من حيث عدد  املرتبة  السويد يف  وتأيت 
طلبات اللجوء الذي بلغ ما يقرب من 9 آالف 
طلب، تليها هولندا ب� (2800) طلب، ثم أملانيا 

ب� (2100) طلب واليونان ب� (1400) طلب.

الالجئون العراقيون

أوضحت مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 
أن  قرب  عن  العراقيني  محنة  ملست  أن  بعد 
غالبية العراقيني قد غادروا العراق تحت ظروف 
جعلتهم يف حاجة إىل الحامية الدولية. وُتعرف 
املفوضية الالجئني بأنهم األشخاص الذين يقعون 
عام  التفاقية  وفقا  الالجئني  معيار  نطاق  ضمن 

يقعون  الذين  األشخاص  إىل  باإلضافة   1951
ضمن نطاق التعريف املوسع كأشخاص يهربون 

من رصاع مسلح معمم أو اضطراب مدين.

 5.7 سكانه  تعداد  البالغ  باألردن  يوجد   
ألف   750 من  يقرب  ما  نسمة،  مليون 
يقابل  الصعوبات  حجم  ولتقدير  عراقي. 
السكان  النسبة بني عدد  ذلك- من حيث 
أو  فرنسا  تستضيف  أن  الالجئني-  وعدد 
اململكة املتحدة ما يصل إىل 8 مليون الجئ 
تقريباً، أو 11 مليون الجئ يف أملانيا أو 40 

مليون يف الواليات املتحدة األمريكية.

أخرى  مجاورة  ودول  واألردن  سوريا  وأظهرت 
للعراق كرماً وتضامناً يف استضافة عدد كبري من 
باإلضافة  وجودهم،  فإن  ذلك،  ومع  العراقيني. 
للعدد الكبري من الالجئني الفلسطينيني، قد أرهق 
واألوضاع  الوطنية  التحتية  البنية  خطري  بشكل 
بعض  ويف  األساسية،  والخدمات  االقتصادية 
الحاالت زاد من املخاوف األمنية الوطنية. فهناك 
تقارير تفيد بوجود صعوبات متزايدة يف كل من 
سوريا واألردن ولبنان يف تقديم الرعاية الصحية 
والخدمات التعليمية العامة للعراقيني. ومن ثم 
فقد بدأ الرتحيب الحار الذي شملهم يف السابق 
يف التناقص وبدأت تزداد املخاوف العامة. وأدت 
السيطرة  ازدياد عمليات  إىل  األمنية  االعتبارات 

عىل الحدود واملزيد من القيود عىل الدخول.

من  أنه  املجاورة  ال��دول  يف  العراقيون  ويجد 
أنفسهم. ومن ثم  إعالة  الصعب بشكل متزايد 
القانونية  وجودهم  فرتات  منهم  الكثري  تخطى 
رشعيني،  غري  مقيمني  وأصبحوا  الدول  هذه  يف 
الرتحيل.  أو  االحتجاز  لخطر  أنفسهم  معرضني 
ويواجه الالجئون صعوبات يف الخدمات الطبية. 
دخول  عىل  قادرين  غري  إما  أطفالهم  أن  كام 
للغاية  نفسها مزدحمة  املدارس  أن  أو  املدارس 
بحيث ال ميكنها قبول تالميذ جدد. وتسمح بعض 

باملدارس  بااللتحاق  للعراقيني  املضيفة  الدول 
مبقدورها  ليس  العائالت  معظم  ولكن  الخاصة 
عىل  الحصول  من  التأكد  ويعد  بذلك.  القيام 
الخدمات التعليمية أمراً هاماً لألطفال النازحني، 
واألمل  االستقرار  توفري  عىل  ذلك  يعمل  حيث 
يقدم  كام  األزم��ات،  وقت  خالل  املستقبل  يف 
كام  املعاملة.  وسوء  االستغالل  ضد  الحامية 
ووجود  املنفصلة  العائالت  انتشار  أيضاً  عمل 
زيادة  عىل  النساء  تعيلها  وعائالت  قارصين 
الصعوبات التي تواجه العراقيني. فهناك تقارير 
تفيد بان الفتيات الشابات يلتزمن بشكل متزايد 
تلك  بعض  وأن  العائلة،  دخل  يف  باملساهمة 
الدعارة كوسيلة من وسائل  إىل  يلجنئ  الفتيات 
العنف  حوادث  تزداد  لذلك،  ونتيجة  العيش. 
للهرب  الالجئني  قابلية  تزداد  ثم  ومن  الجنيس، 
األطفال  عاملة  رصد  تم  كام  لإليدز.  وتعرضهم 

وأشكال أخرى من أشكال االستغالل.

النزوح الداخيل

بها  تقوم  التي  اإلرهابية  العمليات  تستمر 
العنارص املسلحة يف املناطق املختلطة يف إجبار 
املناطق  إيل  النزوح  عىل  والعائالت  األشخاص 
كام  إليها.  ينتمون  التي  الدينية  األغلبية  ذات 
القوات  بني  املسلحة  الرصاعات  أيضا  عملت 
متعددة الجنسيات و قوات األمن العراقية من 
جهة وبني املسلحني من جهة أخرى عىل وجود 
عمليات نزوح للسكان، وخاصة يف مناطق وسط 
أصبحت  لذلك،  ونتيجة  العراق.  وغرب وشامل 
أكرب  املختلطة متجانسة سكانيا بشكل  املناطق 
مام أدي إىل ظهور التجمعات الطائفية واختفاء 

األحياء واملدن املختلطة.

البنية  عىل  يقع  الذي  العبء  إىل  وباإلضافة 
فإن  املحلية،  االجتامعية  للخدمات  التحتية 
نظر  وجهة  من  يعتربون  داخليا  النازحني 
للموارد  منافسون  تستضيفهم  التي  املجتمعات 
أسعار  زيادة  عن  مسئولون  ثم  ومن  النادرة، 
هناك  أن  كام  اإلسكان.  وقطاع  والوقود  الغذاء 
مسئولني  أصبحوا  أن  منذ  ضدهم  ميارس  متييز 
الجرمية والدعارة. ومن ثم  عن زيادة معدالت 
ازدادت إما القيود املفروضة عىل دخول النازحني 
الخدمات  عىل  الحصول  من  منعهم  أو  داخلياً 
إقليم  محافظات  من  كل  يف  وذلك  األساسية 
كردستان مثل دهوك و أربيل والسليامنية ويف 

العراق: البحث عن الحلول
خوسيه رييرا و أندرو هاربر

يتسبب العنف املستمر في العديد من مناطق وسط وجنوب العراق 
في إرغام اآلالف كل شهر على ترك منازلهم، ومن ثم يواجه اجملتمع 
الدولي أزمة إنسانية أكبر وأكثر تعقيدا والتي فاقت كل التوقعات.
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املحافظات الجنوبية ذات األغلبية الشيعية مثل 
وال  قار.  وذي  واملثنى  والنجف  والبرصة  كربالء 
تقوم السلطات املحلية بتسجيل األشخاص الذين 
يصلون إليها كأشخاص نازحني داخلياً أو تسهيل 
وصولهم إىل السجالت. وهناك مؤرشات تفيد بأن 
هناك محافظات أخرى قد تحذو حذوها. بينام 
مشابهة  قيود  بغداد  يف  األحياء  بعض  اتخذت 

عىل من ميكنه الدخول واإلقامة بها.

(بنسبة  واألطفال   (%28 (بنسبة  النساء  ومتثل 
داخلياً.  النازحني  األشخاص  أرباع  ثالثة   (%48
وهناك أعداد كبرية من األطفال دون عائل لهم، 
يبقي  حيث  برعايتها،  النساء  تقوم  وعائالت 
رأسهم،  مسقط  يف  واآلباء  األزواج  من  الكثري 
ثم  ومن  آمنة.  أماكن  إىل  عائالتهم  ويرسلون 
حدوث  عىل  متزايدة  م��ؤرشات  هناك  ف��إن 
النازحني  األشخاص  بني  جنسية  عنف  عمليات 
بتجنيد  النظامية  غري  القوات  وقيام  داخلياً 
النازحني  هؤالء  من  الكثري  ويفتقر  األطفال. 
محدودة  مدخرات  وميتلكون  الثابت،  للدخل 
املرتفعة.  اإليجارات  أسعار  تحمل  ميكنهم  وال 

أقاربهم  مع  باالستقرار  النازحون  بعض  ويقوم 
يف  مبا  العامة:  املباين  يف  أو  املضيفة  والعائالت 

ذلك املدارس املهجورة وخيم اإلسكان املؤقتة.

النازحون املنسيون

هناك ما يقرب من 45 ألف من الالجئني وطالبي  
ويعيش  العراق،  يف  العراقيني  غري  من  اللجوء 
معيشية  ظ��روف  يف  الالجئني  ه��ؤالء  معظم 
محفوفة باملخاطر بشكل كبري. ويشكل الالجئون 
الفلسطينيون الجانب األكرب من هؤالء الالجئني، 
معرضني  وكانوا  بغداد،  يف  يتمركزون  حيث 
لالضطهاد والقتل منذ عام 2003. 1 ويعتقد أن 
هناك ما يزيد عن 500 فلسطيني قد قتلوا. ومن 
ثم يستميت الفلسطينيون يف الخروج من العراق 
يف إطار جو من الرعب. ويتوقع بأن يكون هناك 
يعيشون يف ظل  فلسطيني  يقرب من 1400  ما 
ظروف مروعة يف مخيامت الالجئني املنترشة عرب 
الحدود العراقية السورية. وتهتم  مفوضية األمم 
باألحوال  كبرية  لدرجة  الالجئني  لشئون  املتحدة 
املعيشية ملئات الفلسطينيني املوجودين يف مخيم 

الوليد لالجئني، حيث يعاين الكثري منهم من مشاكل 
ويف  األخ��رى،  واألم��راض  بالتنفس  تتعلق  صحية 
نفس الوقت ال يجدون الرعاية الصحية املناسبة. 
من  مميتة  بيئة  ليواجهوا  القتل  من  فقد هربوا 
الحرارة الحارقة والعواصف الرملية املنتظمة. ويتم 
نقل املياه إيل املخيم باستخدام شاحنات كل يوم 
ولكن النسبة مقصورة عىل أقل من لرت واحد من 
املياه لكل شخص. واليوم، ال يجد الفلسطينيون 
الذي يهربون من بغداد إىل الحدود السورية مكانا 
يذهبون إلية سوى مخيم الوليد الذي يفتقر للبنية 

التحتية الالزمة للمعيشة.

الالجئني  حياة  تأمني  مسألة  تكون  أن  يجب 
داخل  مبأمن  يعودا  مل  الذين  العراقيني،  غري 
الحدود،  عىل  محارصون  هم  من  أو  العراق 
الدولية.  االستجابة  عنارص  من  أساسياً  عنرصاً 
وهناك حاجة إىل التفكري يف احتاملية االنتقال 
الالجئني  م��ن  معينة  ملجموعات  امل��ؤق��ت 
ميكن  حيث  العراق  وخ��ارج  داخ��ل  ملناطق 
وذلك  استثنايئ  كإجراء  لهم،  الحامية  تأمني 

املوقف. تطور  لكيفية  وفقاً 

س
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تحديات اإلدارة عن بعد

لوكالة  التابعة  الربامج  مديري  أح��د  س��أل 
مفوضية  مع  تعمل  حكومية  غري  أوروبية 
الهدف  “ما  العراق  وسط  يف  الالجئني  شئون 
من الذهاب إىل بغداد؟  فأنت تعرض حياتك 
أن  يجب  ألنهم  للخطر  معك  فريقك  وحياة 
بها  تقوم  التي  العمليات  أن  ولو  بك.  يعتنوا 
تذهب  أن  النافع  غري  فمن  امليدان،  يف  هي 
حياة  تعرض  أن  الخرضاء. وميكن  املنطقة  إىل 
إيل  الذهاب  منهم  طلبت  لو  للخطر  فريقك 

املنطقة الخرضاء”.

82 من  يقل عن  ما ال  لقى   ،2003 عام  منذ 
املساعدات  يف  والعراقيني  الدوليني  العاملني 
اإلنسانية حتفهم يف هجامت استهدفتهم، مام 
أثر بشكل دائم عىل الطريقة التي تعمل بها 
وبحلول  الرصاع.  هذا  يف  اإلنسانية  الوكاالت 
عام 2003، كانت كافة املنظامت الدولية قد 
سحبت فرقها من العراق، إما بوقف أنشطتها 
وبينام  للعمل.  جديدة  طريقة  بانتهاج  أو 
يف  عملها  يف  املنظامت  من  الكثري  استمرت 
املنظامت  هذه  معظم  فإن  العراق،  شامل 
قامت بنقل فرقها املتمركزة يف وسط وجنوب 
جمعية  وتعد  الكويت.  أو  عامن  إىل  العراق 
أفرعها  خالل  من  العراقية،  األحمر  الهالل 
املنظمة  هي  بها،  املتطوعني  وشبكة   18 ال� 
الوحيدة القادرة عىل العمل عرب كافة مناطق 
ليست  املنظمة  هذه  حتى  ولكن  العراق. 
العراق  يف  تنترش  التي  الفوىض  من  مبأمن 
اليوم: ففي 17 ديسمرب، تم اختطاف 30 من 
لها يف  التابعة  املكاتب  بها من أحد  العاملني 

بغداد، ومازال 13 منهم مفقودين.

املتحدة  األمم  األمنية  املخاوف  ألزمت  لقد 
واملنظامت اإلنسانية األخرى باتخاذ إجراءات 
مثل االعتامد بشكل رئييس عىل منظمة محلية 
وفريق العمل بها والقيام بأنشطة عرب الحدود 
من  أخرى  بعد  عن  إدارة  بعمليات  والقيام 
الحظ  لسوء  ذلك  ساهم  وقد  العراق.  خارج 
مبا  يقم  مل  ال��دويل  املجتمع  بان  االعتقاد  يف 
النازحني  األشخاص  لتخفيف معاناة  هو كاف 

داخلياً واملجتمعات التي تستضيفهم.

جديدة  أساليب  وج��ود  إىل  حاجة  وهناك 
العراق.  داخ��ل  األشخاص  محنة  لتخفيف 
ويجب أن تكون عملياتنا واقعية وعملية. وقد 
الرصافني  عىل  متزايداً  اعتامداً  ذلك  يستلزم 
والعمليات الحدودية والعمل مع األطراف غري 
إىل  بغداد  من  العمل  مركز  ونقل  الحكومية 

مناطق ميكننا الدخول والعمل بها.  يوجد لدى 
 11 الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  مفوضية 
رشيكاً يقومون بتنفيذ برامج حامية ومساعدة 
توزيع  ذلك  يف  مبا  العراق،  داخل  عنها  نيابة 
مالجئ  وتقديم  الغذائية  غري  املساعدات 
وإدارة مراكز معلومات ومساعدات  الطوارئ 
الخاص  القومي  الفريق  يقوم  وبينام  قانونية. 
مبفوضية شئون الالجئني مبراقبة األنشطة وفقاً 
لخطة شهرية تصدق عليها مكاتب املفوضية 
يف الكويت وعامن، فإنه عادًة ما يتم االتصال 
الربيد  خالل  من  الدوليني  بالزمالء  اليومي 

اإللكرتوين واملكاملات التليفونية.

املتاحة  املعلومات  نقص  يتسبب  وق��د 
للمديرين الخارجيني الذين يتخذون القرارات 
األمنية يف حذر زائد عن الحد. فقد قال أحد 
أن  “يجب  الالجئني  شئون  مبفوضية  العاملني 
تكون القواعد األمنية الخاصة باألمم املتحدة 
مثل  مثلنا  التحرك  ميكننا  بحيث  مرونة  أكرث 
سوف  العراق.  يف  يعيشون  الذين  العراقيني 
يل  بالنسبة  املناسب  من  كان  إذا  ما  أحدد 
الخروج أم ال ولن أعرض حيايت للخطر... ولكن 
هؤالء األشخاص هم أقاربنا – يجب أن نقوم 
بيشء”. وقد يكون عىل العاملني يف املنظامت 
من  مخفف  معدل  وفق  العمل  اإلنسانية 
املخاطر، وذلك حتى يقوم السياسيون بواجبهم 

تجاه خلق حيز إنساين آمن .

معالجة محنة النازحني العراقيني

لكرمها  التقدير  املضيفة  ال��دول  تستحق 
املهم  من  أنه  كام  اإلنساين.  والتزامها  وصربها 
التي  املضنية  الجهود  ونقدر  نعرتف  أن  أيضاً 
قامت بها السلطات املحلية ومنظامت الهالل 
واملنظامت  الحكومية  غري  واملنظامت  األحمر 
الخريية داخل العراق ويف الدول املجاورة وغري 
لدعم  هاًم  مصدًر  مبثابة  كانوا  فقد  املجاورة. 
العراقيني وتقديم الغذاء واملاء واألدوية وامللجأ 

للمحتاجني باإلضافة إىل الدعم األخالقي.

العراقية  السلطات  بأن  نعرتف  أن  يجب  كام 
تقوم بأفضل ما ميكنها من أجل إعادة سيادة 
القانون ومواجهة ثقافة العنف املوجودة حالياً 
العاملون يف مجال  يبحث  العراق. وسوف  يف 
الظروف  تخفيف  عن  اإلنسانية  املساعدات 
النازحون  يواجهها  التي  املتزايدة  الصعبة 
من  وذلك  العراقي،  الشعب  من  الداخليون 
التوسع يف تقديم املساعدات اإلنسانية  خالل 

املبارشة لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم.

لشئون  املتحدة  األمم  مفوضية  لدى  يوجد   
خاصة  ج��وان��ب  تجاه  حساسية  الالجئني 
كبرية  أعداد  تستضيف  التي  للدول  بالنسبة 
وهو  ه��اًم،  تحدًي  وهناك  العراقيني.  من 
تحديد ووضع اإلجراءات املناسبة التي تضمن 
الحامية الدولية للعراقيني الذين هم يف حاجة 
مخاوف  مع  تتامىش  الوقت  نفس  ويف  لذلك، 
والسيادة.  باألمن  تتعلق  التي  الحكومات 
للعراقيني،  حامية‘  ’حيز  ودع��م  بناء  ويعد 
الدول  الدويل ألكرث  الدعم  والذي يشهد عليه 
لدى  الرئيسية   األهداف  أحد  هو  املترضرة، 
مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني. وتأمل 
املفوضية من املجتمع الدويل أن يتعهد بدعم 
الدول التي تحمل عىل عاتقها عبء استضافة 

الالجئني العراقيني.

نظر  أهميًة، من وجهة  العنارص  أكرث  وتتمثل 
الالجئني،  لشئون  املتحدة  األم��م  مفوضية 
إيل  يصلون  الذي  العراقيني  بحامية  والخاصة 

الدول املجاورة كالجئني فيام ييل:

األمن

ضامن عدم ترحيلهم

غري  الدخول  بتهمة  معاقبتهم  عدم 
الرشعي

لألشخاص  اإلنسانية  املساعدة  إتاحة 
ذوي االحتياجات الخاصة

لظروف  وفقا  املؤقتة  باإلقامة  السامح 
معيشية مقبولة

البحث عن حلول قوية، مبا يف ذلك من 
لهم  يتاح  حتى  التوطني،  إعادة  خالل 

العودة الطوعية لوطنهم.

التخطيط  لتعزيز  التسجيل   بعملية  ويوىص 
وتحديد  املساعدة   احتياجات  لتلبية  الجيد 
عملية  وتعمل  للحامية.  الحاجة  مواطن 
الجهود  تسهيل  عىل  كبرية  بدرجة  التسجيل 
األجانب  وجود  إلدارة  الحكومة  تبذلها  التي 
من  أنه  كام  أفضل.  بطريقة  أراضيها  عىل 
والتي  التسجيل  عند  وثائق  تقديم  الجيد 

تحمي من الرتحيل.

وتعرتف  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 
بأن الدول املجاورة للعراق ال تنظر إىل التكامل 
املحيل للعراقيني عىل أنه خيار قابل للتطبيق، 
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هو  للوطن  الطوعية  العودة  بأن  وتعرتف 
الحل األفضل. ومع ذلك، فإن السامح بدخول 
الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة وفرص 
لدرجة  مطلوب  أمر  هو  النفس  عىل  االعتامد 
وجود  عىل  الالجئني  مفوضية  وتشجع  كبرية. 
دعم قوي للوزارات الرئيسية التي تتأثر بدرجة 
الصحة  وزارات  مثل  العراقيني  بوجود  مبارشة 
إضافية  تسهيالت  لتقديم  وذلك  والتعليم، 
العراقيني  الالجئني  عىل  املبارش  بالنفع  تعود 
واملجتمعات التي تستضيفهم، وأن يكونوا عىل 
استعداد للمساهمة يف تعزيز الطاقة الوطنية.

وتستمر مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني 
يف التزامها بدعم السلطات العراقية يف تقديم 
املساعدة والحامية للسكان املهجرين يف العراق 
حدوث  تفادي  يف  اإلمكان  قدر  واملساعدة 
عمليات نزوج جديدة وأيضاً تنفيذ حلول قوية. 
الحالية  للربامج  وفقاً  املفوضية،  تقدم  وسوف 
مبسئولياتها  الخاص  العمل  إطار  خالل  ومن 
وفقا لسلسلة من وكاالت الالجئني التابعة لها، 
واملجموعات  لألشخاص  األساسية  املساعدة 
عىل  ذلك  ويشتمل  املجهدة.  املوارد  لتحسني 
النازحني  لألشخاص  ط��وارئ  مالجئ  تقديم 
العائالت  منازل  بناء  أو  إصالح  وإعادة  داخلياً 
رسيع  تأثري  ذات  تحسينات  وعمل  املضيفة 
ودعم  العامة  والخدمات  التحتية  البنية  عىل 
األشخاص النازحني داخلياً واملجتمعات املضيفة 
الضعيفة. وفيام يخص جوانب الحامية الخاصة 
وتكمياًل  داخلياً،  النازحني  باألشخاص  املتعلقة 
فإن  العراقية،  الحكومة  تقدمها  التي  للحامية 
مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني سوف 
تستمر يف مراقبة وضع هؤالء النازحني وتقديم 
حامية لهم عن طريق توسيع طاقة شبكتها من 
القانونية، ومن  واملعلومات  املساعدات  مراكز 
خالل املكاتب اإلضافية والفرق املتنقلة والدعم 
يكون  وسوف  العمل.  فرق  وتدريب  الفني 
(يف  مبارشة  مساعدة  تقديم  ذلك  من  الهدف 
أحوال معينة، تشتمل عىل إعادة إصدار وثائق 
الهوية يف حال فقدها وشهادات الحالة املدنية 
عن  نيابة  والدفاع  وامليالد)  الزواج  وشهادات 
املعنيني  واألشخاص  داخلياً  النازحني  األشخاص 
من  املصالح  أصحاب  مع  بالتضامن  اآلخرين 

أجل تحسني مستوى الوصول إىل الخدمات. 

املستوى  عىل  تحرك  وجود  إىل  حاجة  وهناك 
السيايس بشكل عاجل لتحسني الوضع اإلنساين 
وتحديد أسبابه الرئيسية. كام أنه من املطلوب 
وجود عمل منسق لتحديد النهج الدويل متعدد 

األوجه والذي:

والقانون  اإلنسان  حقوق  احرتام  يعزز 
اإلنساين داخل العراق

النزوح  من  للحد  الرامية  الجهود  يعزز 
طريق  عن  وذل��ك  للسكان  اإلجباري 
تدفع  التي  األسباب  وتقليل  إضعاف 
الناس إىل الهروب من منازلهم: وتختص 
يف  الدويل  واملجتمع  العراقية  السلطات 
استغالل كل فرصة لتقليل األسباب التي 

تدفع العراقيني إىل ترك منازلهم.

يضمن حرية الحركة للبحث عن األمان

يضمن توفري الحامية وتقديم املساعدات 
املادية ملن تركوا العراق، وذلك بالتوافق 
مع القانون الدويل الخاص بالالجئني، مع 
إدراك أن العودة الطوعية يف حال ضامن 
األفضل  الخيار  هي  والكرامة  الحامية 

عندما يكون ذلك ممكناً

اإلنسانية  للمشاكل  فورية  حلول  يضع 
ألكرث املجموعات ترضرا

يبدأ يف اتخاذ اإلجراءات لخلق ظروف، مبا 
يف ذلك بالنسبة إلعادة إصالح الجوانب 
للمناطق  االجتامعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
بالعودة  للعراقيني  للسامح  املترضرة، 
عندما يكون ذلك ممكناً، و يقدم حلول 

قوية ملن ال ميكنهم العودة.

اإلنسانية  املساعدات  وص��ول  يدعم 
إذا  النظر عام  املحتاجني بغض  للسكان 
املناطق  أو  الرصاع  كان ذلك يف مناطق 

التي ليس بها رصاع

للحصول  بالنسبة  التمييز  عدم  يضمن 
الخدمات  مثل  الدولة  خدمات  عىل 
والوقود  ال��غ��ذاء  ون��س��ب  الصحية 

والخدمات التعليمية

للوطن  الطوعية  العودة  بحق  يعرتف 
يف  الطوعي  باالستقرار  أو  آمن  بشكل 
مكان النزوح الحايل أو يف أي مكان آخر 

يف العراق

يف  للبت  موضوعية  أكرث  طريقة  يوفر 
يف  بالعراقيني  الخاصة  اللجوء  طلبات 

الدول األجنبية





















الحالية،  الظروف  الحكومة، يف  بأن  ُيقر 
يجب أن متتنع عن إعادة العراقيني إىل 
استبعادهم من مناطق  أو  الجوار  دول 
توطينهم  إلعادة  العراق  وجنوب  وسط 
وهي  الثالث  الشاملية  املحافظات  يف 

السليامنية وأربيل ودهوك.

شامل  يف  اإلنسانية  املنظامت  عمل  فرص  إن 
توسيع  إمكانية  ذلك  يف  مبا  موجودة،  العراق 
العمليات من الشامل لتشمل املناطق الجنوبية. 
ومن الواجب  أن تتعاون كافة األطراف املهتمة 
النازحني داخلياً  بتقديم املساعدات لألشخاص 
وذلك لتحقيق أفضل استخدام للموارد املحدودة 
قضايا  تكون  وسوف  الصعبة.  العمل  بيئة  يف 
االتصال  وأنظمة  اللوجستية  والجوانب  األمن 
من العوامل الرئيسية لضامن فعالية العمليات 
اإلنسانية يف العراق للمستقبل القريب. وهناك 
منتظم  وتبادل  الحوار  عىل  للمحافظة  حاجة 
للمعلومات وذلك من أجل العمليات الخاصة 
بحامية وتأمني العودة الطوعية، وأيضاً لتعبئة 

املساعدة الدولية ودعم العمليات اإلنسانية.

االجتامعية  امل���ؤرشات  من  العديد  وتشري 
االقتصادية إىل وجود وضع متدهور. ومن ثم، 
جهود  لتقديم  التخطيط  ال��رضوري  من  فإنه 
إغاثة تستهدف العراقيني املترضرين، مبا يف ذلك 
العراق. وبالرغم  من مل ينزحوا أو يهجروا من 
من أن مسألة األمن تبقى هي العامل الرئييس 
اإلغاثة  جهود  من  املزيد  تقديم  مينع  الذي 
الوقت  حان  فإنه  املتحدة،  باألمم  الخاصة 
للرتكيز عىل ما ميكن القيام به، وليس عىل ما ال 

يستطيع املجتمع الدويل القيام به.

خوسيه ريريا (riera@unhcr.org) هو 
أحد كبار املستشاريني السياسيني يف إدارة 

تطوير وتقييم السياسات باملكتب التنفيذي 
ملفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، 

وأندرو هاربر (harper@unhcr.org) هو 
رئيس وحدة دعم العراق  مبفوضية األمم 

املتحدة لشئون الالجئني. وللحصول عىل آخر 
معلومات خاصة  مبفوضية األمم املتحدة 

لشئون الالجئني  حول األزمة العراقية، برجاء 
 زيارة املوقع التايل:

www.unhcr.org/iraq.html

1. انظر مقالة غابرييال وينغريت وميشيل ألفارو بعنوان 
“هل يستطيع الالجئون الفلسطينيون أن يجدوا الحامية يف 
العراق؟” نرشة الهجرة القرسية رقم 26، وذلك عىل الرابط 

http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ26/10.pdf
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يف  السائد  العنف  بسبب  منازلهم  من  العراقيون  يفر 

الدولية  املنظمة  أجرتها  التي  للمقابالت  فوفقاً  العراق، 

ديارهم  تركوا  أنهم  داخلياً  النازحني  قال معظم  للهجرة، 

بسبب العنف الطائفي وأوضاع العنف العام والعمليات 

األقليات هي  كانت جامعات  وقد  املستمرة.  العسكرية 

مجتمعاتها  وقد هجرت  االستهداف  لخطر  تعرضاً  األكرث 

بأعداد غفرية. وبينام سعي الكثريون منهم للحصول عىل 

ذلك مبوجب  لهم  يحق  املجاورة- وكام  الدول  األمان يف 

لديه  يتوافر  ال  منهم  كبرياً  قطاعاً  فإن  الدويل-  القانون 

بعد االستعداد أو القدرة ملغادرة البالد. وكام تشري إحدى 

الدراسات الحديثة التي أجراها مرشوع بروكينجز- برين 

من  مختلفة  أمناطاً  هناك  فإن  الداخيل،  النزوح  حول 

النزوح. فباإلضافة إىل القطاعات السكانية التي تفر من 

قد  منهم  الكثري  فإن  باألمان،  أحست  حيثام  إىل  ديارها 

فضلوا البقاء يف منازلهم بيد أنهم وكإجراء وقايئ يفرتشون 

يسمي  (فيام  الظالم  حلول  عند  مختلفة  أماكن  لنومهم 

أو  العمل  إىل  الذهاب  عن  ميتنعون  أو  اللييل)  بالنزوح 

املدارس (ما قبل النزوح) أو ينزحون من مكان آلخر ألكرث 

من مرة (وهو النزوح املتكرر) . وبرغم غياب أية بيانات 

أولئك  أن  األرجح  من  أنه  إال  الشأن،  هذا  يف  منهجية 

من  لألخطار  وتعرضاً  ضعفاً  أكرث  هم  داخلياً  النازحني 

الالجئني لسبب بسيط وهو أن النازحني داخلياً هم أكرث 

قرباً من مناطق الرصاع التي أدت إىل نزوحهم.

وبرغم الحاجة املؤكدة للحكومات املستضيفة للعراقيني 

النازحني  النازحني إىل الدعم يف هذا الصدد، إال أن لدى 

داخلياً يف العراق احتياجاتهم الواضحة التي يجب التعامل 

البالد  معها – رغم كونها أقل وضوحاً ملن هم يف خارج 

الدول املجاورة. ومع ذلك، فإن  بالنسبة لالجئني يف  عنه 

احتياجات النازحني داخلياً تكون أكرث صعوبة يف تلبيتها 

األقل  يتمتعون عىل  ممن  الالجئني  احتياجات  تلبية  من 

بوجود الهيئات الفاعلة لبحث متطلباتهم وقدرة الجهات 

املانحة عىل مراقبة تنفيذ الربامج. 

يف بعض الدول األخرى ذات األعداد الهائلة من النازحني 

داخلياً، نجد الهيئات اإلنسانية الدولية تقدم مساعداتها 

بعودتهم  إىل درجة تسمح  األحوال  تتحسن  أن  إىل حني 

إىل منازلهم. بيد أن العراق هو بال شك حالياً أسوأ مكان 

يف العامل بالنسبة لعمل الهيئات اإلنسانية الدولية. وكانت 

معظم الهيئات قد نقلت فرقها الدولية العاملة إىل خارج 

العراق بعد تفجري عام 2003 ملقر األمم املتحدة يف بغداد، 

التحالف  قوى  تقدمها  التي  املساعدات  إىل  ُينظر  حيث 

العسكرية واملدنية غالباً بنظرة ملؤها الشك والريبة. وقد 

تعرض العاملون يف حقل املساعدات اإلنسانية سواء من 

املسلحة. وقد  امليليشيات  أو األجانب لهجامت  املحليني 

رأينا كيف أن اختطاف فريق الهالل األحمر العراقي قد 

أدى باملنظمة إىل تعليق عملياتها يف بغداد ملدة شهر كامل 

– وذلك يف وقت كانت خالله املنظمة تقدم املساعدات ملا 

يقرب من ربع مليون نسمة. وتعمل فرق املنظامت غري 

الحكومية املحلية بشجاعة ملساعدة العراقيني املحتاجني 

السكانية  التجمعات  إىل  للوصول  مساعيهم  أن  بيد 

للتقويض،  متزايد  بشكل  تتعرض  تخدمها  التي  املختلفة 

إضافة إىل معاناتها من نقص التمويل. ومثة خطر حقيقي 

يتمثل يف أن هذا الفراغ يف املساعدات اإلنسانية قد متأله 

امليليشيات املسلحة التي توفر مساعدات اإلغاثة لخدمة 

أهدافها السياسية ممثلة يف توسيع نطاق سيطرتها عىل 

األقاليم.

من  للكثري  بالنسبة  الحالية  املعيشة  ظ��روف  وتبدو 

العراقيني، إن مل يكن معظمهم، باعثة عىل التشاؤم. ذلك 

إنه باإلضافة إىل النازحني داخلياً، هناك أيضاً ما يقرب من 

أربعة ماليني عراقي آخرين يفتقدون تأمني مصادر الغذاء 

أن  وجد   ،2006 عام  ويف  املتحدة.  األمم  تقديرات  وفق 

ثلث السكان يعيشون يف حالة من الفقر، وترتاوح نسب 

بطالة العراقيني بني 20 و 60% يف بعض املناطق. ويعاين 

السكان من نقص يف مصادر الكهرباء واملياه النظيفة. وقد 

تعرض قطاع الخدمات الصحية عىل األخص النهيار كبري 

التجهيزات  وغياب  املدربني  األطباء  أطقم  لنزوح  نتيجة 

الطبية. ويعاين النازحون داخلياً، والذين تم اجتثاثهم من 

املجتمعات التي عاشوا وتربوا فيها، من صعوبات خاصة 

العامة  الخدمات  عىل  الحصول  باستحالة  وُيجابهون 

املتواجدة بالفعل.

أولويات العمل

بينام نجد أن لدى النازحني داخلياً الكثري من االحتياجات، 

للعمل  أولويات  ثالث  عىل  التأكيد  يف  راغباً  نفيس  أجد 

لحامية أولئك ممن يتم تهجريهم ضمن حدود العراق.

أواُل، تتحمل الحكومة الوطنية مسؤولية حامية ومساعدة 

الدويل.  املجتمع  ذلك  يف  يدعمها  النازحني،  مواطنيها 

األحمر  والهالل  واملهاجرين  املهجرين  وزارة  بذلت  وقد 

الحكومية  غري  العراقية  املنظامت  من  وعدد  العراقي 

بيد  داخليا،ً  النازحني  ملساعدة  مخلصة  جهوداً  الشجاعة 

املثال، مثة  النزوح ال تزال قامئة. فعىل سبيل  أن مشاكل 

املشاكل يف  لبعض  النازحني داخلياً  تفيد مبجابهة  تقارير 

عليه  يعتمد  والذي  العام  التوزيع  نظام  من  االستفادة 

العراقيون يف الحصول عىل حصصهم اليومية من الغذاء. 

العودة  داخلياً  النازحني  إىل  ُيطلب  الحاالت،  بعض  ويف 

إىل مجتمعاتهم األم لتسجيل أحقيتهم يف هذه الحصص. 

وحتى يف الحاالت التي يتسنى فيها لهؤالء التسجيل متر 

يتم  أن  قبل  أشهر  لبضعة  متتد  قد  طويلة  تأخري  فرتات 

إقرار ومنح هذه الحصص. وكإجراء رضوري طارئ، فإين 

الخطوات  تتخذ  أن  عىل  العراقية  الحكومة  هنا  أحث  

الرضورية لضامن قدرة السكان الذين يتم تهجريهم من 

مجتمعاتهم عىل تلقي حصصهم الغذائية يف املجتمعات 

العودة  عليهم  يتوجب  ال  وبحيث  فيها،  استقروا  التي 

وأن  حصصهم،  تسجيل  إلعادة  رأسهم  مسقط  إىل  ثانية 

يتم اتخاذ إجراء فوري بشأن العراقيني املهجرين ممن ال 

ميتلكون املستندات الرضورية لضامن استمرار استفادتهم 

من نظام التوزيع العام.

العراقية  املحافظات  بعض  بأن  تفيد  تقارير  مثة  ثانياً، 

إىل داخل حدودها  داخلياً  النازحني  بتقييد دخول  تقوم 

كبرية  أعداد  وصول  بأن  اإلدعاءات  صحة  ورغم  وحده. 

من النازحني داخلياً يزيد من العبء عىل املوارد املتاحة 

لهم،  املستضيفة  املجتمعات  مع  توتراً  يخلق  أن  وميكن 

الخاصة  التوجيهية  املبادئ  أن  التأكيد عىل  أود  أنني  إال 

مؤمتر  يف  باإلجامع  إقرارها  تم  والتي   ، الداخيل  بالنزوح 

هام  دويل  “كإطار   2005 عام  سبتمرب  يف  العاملي  القمة 

لحامية األشخاص النازحني”، تنص عىل منح حرية التجوال 

التفاقم املتزايد يف مأساة
 النزوح الداخيل يف العراق

فالتر كيلني

نزح ما يقرب من مليونني من العراقيني ضمن حدود بالدهم، منهم أكثر 
من 700 ألف نزحوا خالل فترة األشهر األربعة عشرة املاضية وحدها. 

وتشير التقارير إلى أن النزوح الداخلي ال يزال مستمراً في الوقت احلالي، 
وأنه ما لم تتم استعادة السالم واالستقرار في أسرع فرصة ممكنة، 

فإن أعداد النازحني داخلياً سوف تواصل زيادتها املطردة ال محالة.
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لألشخاص النازحني داخلياً ضمن حدود بالدهم. وبالتايل 

فإن لدى الناس حق أسايس يف السعي للفرار من مناطق 

حدود  ضمن  آخر  مكان  إىل  االنتقال  خالل  من  العنف 

الوسائل  املحلية  السلطات  تبحث  أن  وينبغي  بالدهم. 

النازحني داخلياً ألي يشء  الرضورية لضامن عدم تعرض 

مام يعوق مساعيهم إليجاد املالذ اآلمن والحامية ضمن 

حدود العراق. مع التعرف يف نفس الوقت عىل التحديات 

التي يفرضها وصول النازحني داخلياً بالنسبة للحكومات 

املحلية، وهنا ينبغي أن تسعي السلطات الوطنية العراقية 

واملجتمع الدويل إليجاد الوسائل التي من شأنها أن ترفع 

الحتياجات  االستجابة  عىل  املحلية  السلطات  قدرة  من 

النازحني داخلياً وتخفيف الضغوط الواقعة عىل الخدمات 

السلطات  تحتاج  وهنا  املستضيف.  املجتمع  يف  العامة 

واملأوي ملن  القوت  توفري  تتمكن من  للدعم يك  املحلية 

أن  من  بدالً  وذلك  اختصاصاتها،  نطاق  ضمن  يعيشون 

تشيح بوجهها عن الضعفاء املتلهفني عىل فرص لألمان. 

يقومون  العراق  يف  داخلياً  النازحني  معظم  فإن  وختاماً، 

عائالتهم  مع  للعيش  يلجأون  أو  املنازل،  باستئجار  إما 

أو  نوع  مبان مهجورة من  يعيشون يف  أو  أصدقائهم  أو 

يعاين  بينام  الطرد،  يواجهون  هؤالء  من  والبعض  آخر. 

األصدقاء  أو  العائلة  مع  التوتر  زيادة  من  اآلخر  البعض 

الترشد. ويفتقد  املستضيفني وكثري منهم يواجهون خطر 

الكثري من النازحني داخلياً مصادر املياه النظيفة ومرافق 

املحافظات  معظم  أن  نجد  وعىل حني  الصحية.  الرعاية 

العراقية قد أنشأت نوعاً من أنواع املعسكرات للنازحني 

داخلياً، إال أن أقل من 1% من النازحني يعيشون يف هذه 

كمالذ  إال  املعسكرات  استخدام  ينبغي  وال  املعسكرات. 

تضم  قد  داخلياً  النازحني  معسكرات  أن  وبرغم  أخري. 

بعض املنافع – أبرزها القدرة عىل توفري الخدمات العامة 

للفئات النازحة – إال أنها تعاين يف الوقت ذاته من بعض 

العيوب الخطرية. وأبرز هذه العيوب التي نلحظها، ومع 

األخذ يف االعتبار حقيقة أحداث العنف الطائفي املتزايدة 

يف العراق، تتمثل يف أن نقل النازحني داخلياً للمعسكرات 

بجامعات  تضحيات  أو  أمنية  تهديدات  يخلق  أن  ميكن 

النازحني الذين يتم يف العادة مل شملهم معاً. كذلك فإن 

املعسكرات مكلفة يف بناءها واملحافظة عليها وقد تخلق 

عندما  عليها  التغلب  يصعب  قد  التي  االتكالية  أعراض 

تتحسن األحوال. وعالوة عىل ذلك، فإن واقع الخربة التي 

تراكمت إىل اآلن بشأن هذه املعسكرات يف العراق يشري 

ملعظم  اجتامعياً  مالمئة  ليست  املعسكرات  هذه  أن  إىل 

العراقيني وأنه من الرضوري البحث عن وسائل بديلة. 

مجتمعات  ضمن  بالعيش  داخلياً  للنازحني  السامح  إن 

متانة.  ويزيدها  باملجتمع  روابطهم  من  يقوي  قامئة 

املعسكرات،  عىل  للمحافظة  املوارد  تخصيص  من  وبدالً 

ميكن منح هذه املوارد للعائالت بشكل يسمح لها ببناء 

حجرة إضافية يف منازلهم إليواء واستضافة أفراد العائالت 

النازحة. وميكن تشجيع املجتمعات يف العراق عىل تشييد 

مبان شبه دامئة للنازحني وكذلك توسيع نطاق الخدمات 

احتياجات  يستوعب  مبا  املجتمعات  هذه  يف  العامة 

يف  اإلسكان  فرص  تضاؤل  االعتبار  يف  وباألخذ  النازحني. 

يف  منها  االستفادة  ميكن  األبنية  هذه  أن  نجد  العراق، 

ال  ممن  داخلياً  للنازحني  فبالنسبة  اإلعامر.  إعادة  طور 

يستطيعون العيش وسط أفراد عائالتهم، ميكن أن تكون 

كمالجئ  األساسية  غري  العامة  املباين  استخدام  إمكانية 

مؤقتة حاًل وجيهاً. ومع ذلك، فإذا ما أنشئت معسكرات 

من  بأي حال  يكون هذا  أن  يجب  فال  داخلياً،  النازحني 

األحوال دافعاً إلكراه الناس عىل اإلقامة فيها، سواء بالقوة 

أو بربط اإلقامة فيها باستالم املساعدات. أضف إىل ذلك 

يف  بالحق  النازحني  األشخاص  جميع  يتمتع  أن  رضورة 

الحصول عىل املساعدات وفتح الخدمات املتاحة أمامهم- 

حتى ولو مل يختاروا العيش يف املعسكرات.

النازحني  تواجه مساعي االستجابة الحتياجات األشخاص 

املقام  يف  منها  التحديات،  من  العديد  العراق  يف  داخلياً 

لقطاعات  الحامية  تأمني  التي من شأنها  الوسائل  األول، 

املدنيني يف العراق ضد تهديدات النزوح العشوايئ وكذلك 

الوسائل التي من شأنها تعيني أشخاص مسؤولني يتولون 

عاجل.  وجه  عىل  وذلك  الحامية  هذه  تنظيم  مسؤولية 

من  الناس  يتمكن  وحتى  العنف  انتهاء  وحتى  أنه  إال 

عملية  حلول  إيجاد  أو  ملجتمعاتهم  العودة  عىل  جديد 

لهذا، تتحمل الحكومة العراقية املسؤولية، وكام تنص عىل 

ذلك املبادئ التوجيهية الخاصة بالنزوح الداخيل، لضامن 

من  األشخاص  عىل  واملساعدات  الحامية  مظلة  إسباغ 

غري القادرين عىل إيجاد حل آخر سوى النزوح القرسي 

والبقاء يف العراق. وإين آلمل يف أن يقوم املجتمع الدويل، 

الحكومية،  غري  واملنظامت  املتحدة  األمم  هيئات  شاماًل 

والسعي  العراق  يف  داخلياً  النازحني  برتكيز مساعيه عىل 

لوسائل تفلح يف تدعيم جهود الحكومة العراقية يف هذا 

الشأن.

فالرت كيلني (walter.kaelin@oefre.unibe.ch) ممثل 

األمني العام لألمم املتحدة لحقوق النازحني داخليا.

1. أرشف الخالدي وفيكتور تانر، “العنف الطائفي: الجامعات األصولية 
www.brookings.edu/printme. ”تدفع إىل النزوح الداخيل يف العراق
wbs?page=/fp/projects/idp/200610_displacementiniraq.htm

www.brook.edu/fp/projects/idp/gp_page.htm .2

لقد فر هذا الشاب 

العراقي مع عائلته 

من منزله بعد موجة 

من االختطافات 

يف منطقته. وهم 

يسكنون اآلن يف 

شامل العراق حيث 

يعمل يف مخبز 

محيل إلعالة عائلته
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لفرتات طويلة،  يعود  العراق  والترشد يف  النزوح  وتاريخ 

خصوصا يف ظل النظام السابق، لكن العراق شهد ازدياد 

يف تلك الحاالت بعد سقوط النظام يف أبريل 2003 نتيجة 

لالنفالت االمني الذي صاحب انعدام مؤسسات الدولة، 

كام تفاقم الوضع مع تصاعد العمليات العسكرية ملحاربة 

االرهاب والعمليات اإلرهابية والهجومات اإلنتحارية التي 

الوزراة  موظفو  فيهم  مبا  املجتمع  رشائح  جميع  طالت 

أنفسهم، وخلفت عرشات االالف من العوائل النازحة يف 

داخل العراق وخارجه.

امللحة النشاء وزارة تعني بهؤالء  الحاجة  وبالتايل برزت 

النازحني واملهجرين وتدافع عن حقوقهم وتنسق الجهد 

االنساين والفعل امليداين باتجاه خدمة هذه الفئات التي 

ستصبح فيام بعد فئات للعناية. وبناًء عليه قرر مجلس 

الحكم يف آب 2003 تشكيل وزارة املهّجرين واملهاجرين 

تبعه قرار سلطة االئتالف املوقتة رقم 50 يف كانون الثاين 

2004. وتشكلت الوزارة بعدد بسيط من الدوائر بدون 

دائرة تخطيط أو دائرة للفروع.

ولكن تثابر الوزراة عىل العمل بشكل وثيق مع املجموعة 

وهي  والنازحني  الالجئني  بشئون  املختصة  العنقودية 

برئاسة املفوضية السامية لشئون الالجئني ونيابة املنظمة 

مكاتب  فتح  يف  ال��وزارة   نجحت  كام  للهجرة،  الدولية 

عدا  العراق  محافظات  متثل  محافظة  عرش  خمسة  يف 

كردستان. وقد نجحت وخالل أقل من سنة من إنشائها 

يف تحقيق نتائج إيجابية خالل هذه الفرتة القصرية مثل 

والسعودية  إيران  إىل  نزحوا  الذي  الالجئني  آالف  إعادة 

ولبنان إىل مواطنهم.

وعىل الرغم من كل هذا، ورغم صغر حجم كادر الوزارة 

الذي ال يتجاوز 650 موظف مبا فيهم الحرس، والصعوبات 

توزيع  مسؤولية  تحملت  أنها  إال  أعاله،  ذكرها  تم  التي 

ومنح  اجتامعي  ضامن  وتؤمن  الطارئة  االغاثية  املواد 

مالية وغريها، كام قامت بتنفيذ املسوحات امليدانية إما 

مبارشة او عن طريق الرشكاء وناضلت من اجل رفع بعض 

والقايض  لعام 1982   666 قانون  مثل  املجحفة  القوانني 

وعملت  الفيلية  الكرد  من  العراقية  الجنسية  بسحب 

الكثري من اجل مساعدة العوائل النازحة مثل نقل الطلبة 

مع  التنسيق  إىل  إضافة  النازحني.  وتوظيف  واملوظفني 

هيئة نزاعات امللكية العراقية والتعاون مع وزارة حقوق 

املتابعة  النازحني، إضافة إىل  اإلنسان للدفاع عن حقوق 

الجامعية  املقابر  موضوع  يف  االنسان  حقوق  وزارة  مع 

وابناء  الحقائق عن ذوي  وايصال  السابق  النظام  ضحايا 

املهجرين من الشهداء اىل ذويهم، علام ان مكتب بغداد 

فقط يتعامل مع 70 منظمة محلية.

أدارت الوزارة اللجنة الوزارية التي تشكلت قبل أكرث من 

والصحية  الرتبوية  النازحني  مشاكل  ملعالجة  اشهر  ستة 

الوزراء،  رئيس  السيد  فخامة  توجيهات  ضمن  وغريها 

وإنشاء مذكرة تفأهم مع الدمنارك وغريها لغرض التفاهم 

حقوق  لحامية  الدول  تلك  يف  العراقني  الالجئني  بشأن 

فئات املواطنني العراقني فيها، إضافة إىل متابعة السجناء 

الرشعي  غري  واللجوء  باالقامة  تتعلق  أمور  يف  العراقني 

وتجاوزات عىل الحدود يف كل من لبنان وروسيا وسوريا 

وبريطانيا.

ان  اسلفنا  كام  الفلسطينيني  الالجئني  مستوى  عىل  أما 

الوزارة تقوم بدفع ايجارات هؤالء من ميزانية املفوضية 

إىل  إضافة  احوالهم،  ومتابعة  الالجئنب  لشوون  السامية 

أدارة قضية مخيم مخمور بالتنسيق مع اقليم كردستان 

ووزارة االمن الوطني واملفوضية السامية لشوون الالجئني  

األكراد  قضية  لحسم  دولية  اتفاقية  اىل  التوصل  لغرض 

االتراك و ايجاد سياسة خاصة بعدميي الجنسية.

وخالفا للوزارات األخرى التي تم تأسيسها يف العراق مع 

بداية تأسيس الدولة، ال تتمتع وزارتنا باإلرث اإلداري أو 

املؤسسايت، إضافة إىل عدم توفر الخربات الالزمة يف مجايل 

قدراتها  لتعزيز  ماسة  حاجة  وهناك  والنزوح،  التهجري 

اىل  تحتاج  الوزارة  ومازالت  املدين.  املجتمع  مع  والعمل 

تقوية  قدرات كوادرها واملشاركة بشكل اكرب مع املجتمع 

املدين، ومابزال هناك غموض لدور الوزارة الحديثة هذه 

الحكومة  من  افراد  العراق حتى عىل  يف مضمونها عىل 

الرشكاء ونقل  لدعم  بحاجة  الوزراة  تبقى  لكن   . نفسها 

الخربات وتبادل البيانات والدعم املايل، ومن غري هذا كله 

باالضافة اىل إسناد الحكومة لن تقوم هذه الوزارة بالدور 

املطلوب منها بالشكل الصحيح.

من أهم انجازات هذه املرحلة وضع قانون داخيل للوزارة 

الوظيفي  الوصف  يشمل  جدا  مفصل  تنظيمي  وهيكل 

فيها وصل عدد  املوظفني  الوظيفية  ألصغر  واملتطلبات 

بحيث  الدويل  املجتمع  مع  بالتعاون  االلفني  صفحاته 

اصبحت الوزارة وألول مرة بالعراق متتلك وصفا وظيفيا 

متطلبات  تالقي  عراقية  وبنكهة  جدا  حديث  طراز  عىل 

واحتياجات العراق.

كام تسعى الحكومة العراقية إىل إعادة العوائل املهجرة 

القانون، لكن  إىل منازلها عن طريق تطبيق خطة فرض 

مهمة ال ُيحسد عليها 
عبد الصمد رحمن سلطان 

تتحمل وزارة املهجرين واملهاجرين العراقية مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون 
النازحني والالجئني في العراق من العراقيني وغير العراقيني.

عائلة عراقية 

عربية نزحت إىل 

الشامل متيش عرب 

الحي الكردي الذي 

يسكنون فيه اآلن.
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للعالقات  تعود  بروابط  العراقي  بالشعب  األردن  يرتبط 

التاريخية، والتفاعل املستمر بني الشعبني والذي  الودية 

البلد  بجانب  نقف  إننا  عليه.  بالحفاظ  ملتزمون  نحن 

املجاور لنا، أملني أن يتغلب عىل الصعوبات التي تواجهه، 

وأن يحصل عىل استقاللية أرضه وشعبه وأن يعود السالم 

مرة أخرى بحيث ميكنه استئناف دوره يف بناء االستقرار 

واالزدهار يف املنطقة.

املواطنني  من  اآلالف  مئات  مقصد  األردن  كان  لقد 

الذين  العراقيني  السكان  قطاعات  جميع  من  العراقيني، 

دامئاً ما وجدوه ملجأ آمنا لهم ومرحبا بهم عىل مر العديد 

من العقود. لقد أدت التطورات التي جرت يف السنوات 

يف  املقيمني  العراقيني  عدد  ازدي��اد  إىل  األخرية  األربعة 

املواطنني  األردن مع  بها  يتعامل  التي  والطريقة  األردن. 

بني  القدمية  العالقة  عىل  مبنية  أراضيه  داخل  العراقيني 

البلدين وعىل إرادة القيادة السياسية األردنية التي تؤمن 

مهم  أمر  هي  اإلنسانية  والعناية  الخدمات  تقديم  بأن 

ألبعد الحدود.

ولكن قدرات وموارد بالدنا تضع قيودا عىل تقديم تلك 

من  خطرية  ضغوطات  اململكة  تواجه  حيث  الخدمات 

ناحية املوارد الطبيعية والبنية التحتية والسعة االقتصادية، 

تدفق  بسبب  املايض  يف  البالد  تحملته  قد  عام  ناهيك 

وعىل  الفلسطينيني.  وخاصة  املستمرة  الهجرة  موجات 

الرغم من ذلك، لقد كفل األردن للعراقيني الذين يبحثون 

لتحقيق  مميزة  فرصة  إعطائهم  ضامن  أمن  مأوى  عن 

ذلك. ومن الناحية العملية، يستفيد املواطنون العراقيون 

املواطنون  عليها  يحصل  التي  الخدمات  من  العديد  من 

األردنية  املدارس  أن  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  األردنيون. 

الخاصة تستقبل األطفال العراقيني مقابل رسوم رمزية يف 

جميع املراحل الدراسية. وعىل نحو مشابه، يقدم األردن 

منشآت  جميع  يف  العراقي  للمجتمع  الصحية  الخدمات 

وزارة الصحة وحتى الرعاية الصحية الوقائية مجانا.

إن تقديم هذه الخدمات أدى إىل إلقاء عبء كبري عىل 

ميزانية الحكومة، حيث ما تزال الحكومة تدعم العديد 

توضيح  الجدير  ومن  كبريا.  دعام  والخدمات  السلع  من 

أن دعم الحكومة لقطاعات املياه والكهرباء ال يفرق أو 

أو مقيم يف األردن. ويكرب هذا  أو زائر  مييز بني مواطن 

أكرث  بني  من  واحد  هو  األردن  أن  نتذكر  عندما  العبء 

الدول التي تعاين من نقص املياه. إن الطلب املتزايد عىل 

جميع الخدمات أدى إىل ارتفاع نسبة التضخم والضغط 

عىل اقتصادنا الوطني. ويؤدي هذا الضغط إىل زيادة يف 

تكاليف املعيشة لجميع األردنيني، ويؤثر بوجه خاص عىل 

املجموعات املستضعفة يف مجتمعنا.

إن األوضاع األمنية املتدهورة يف العراق حاليا، باإلضافة 

األردن،  إىل  العراق  من  للوافدين  املتزايدة  األعداد  إىل 

أدى هذا  لقد  األمنية عىل بالدي.  الضغوطات  تزيد من 

إىل زيادة كبرية يف اإلنفاق عىل إجراءات الطوارئ وأخذ 

االستقرار  عنرص  عىل  الحفاظ  أجل  من  والحذر  الحيطة 

عىل املجتمع الدويل تحمل
 عبء الجئي العراق

مخيمر أبو جاموس

يكلف وجود األعداد الكبيرة للمواطنني العراقيني األردن بليون دوالر تقريباً 
في السنة. ومثل الدول اجملاورة األخرى فإننا نحتاج ملساعدة عاجلة كي 
تتمكن مؤسساتنا احمللية من االستمرار في تقدمي اخلدمات للمواطنني 

العراقيني املقيمني في األردن.

لن يكون باإلمكان تطبيق هذا إال عن طريق فرض األمن 

والقانون يف بغداد حيث أن حل مشكلة بغداد سيساهم 

إىل حد كبري يف حل هذه املشكلة يف بقية أنحاء العراق.

تحمل  العراق  عىل  يصعب  أنه  إدراك  الهام  من  لكن 

ودعم زيادة مفاجئة وكبرية يف عدد السكان وبالتايل من 

الرضوري عدم تشجيع الالجئني خارج العراق عىل العودة 

بل  الحالية،  الظروف  ضمن  امللكية  بإعادة  واملطالبة 

القدرات  الوضع وبناء  استقرار يف  االنتظار حتى تحقيق 

املحلية يف العراق.

ومن الجدير بالذكر يف الختام أن مشكلة النزوح يف العراق 

املحلية،  الجهود  تظافر  إىل  تحتاج  إقليمية  مشكلة  هي 

العراق  مشكلة  ليست  فهي  لحلها  والدولية  واإلقليمية، 

والعراقيني فقط بل يتجاوز تأثريها الحدود الوطنية.

يشغل الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان منصب وزير 

املهّجرين واملهاجرين يف الحكومة العراقية.

مسؤولياتها  بتحمل  ترحب  العراقية  “الحكومة 

نتخىل  ولن  كانوا،  أين  مواطنيها  نحو  وواجباتها 

عنهم. والعراق يستثمر بشكل كبري يف مواطنيه من 

الرجال والنساء والذين رغم تركه لوطنهم ما يزال 

هذا الوطن يف قلوبهم وعقولهم. وعلينا

يف  جديد  عملها  ومبدأ  الوزارة  هذه  مفهوم  وكان 

مرة  وألول  الوزارة  هذة  مثل  تعنى  حيث  العراق 

مفهوم  وهو  التنفيذ  من  أكرث  التنسيق  بشؤون 

جديد مل يعتد عليه العراقيون الذين يتوقعون من 

الدوائر الحكومية تقديم الخدمات ال املطالبه بها 

هذه  ليقدموا  اآلخرين  مع  التنسيق  أو  لصالحهم 

الخدمات . علينا العمل عىل وقف هجرة العقول. 

الطراز  من  تحتية  ببنى  يفخر  العراق  كان  ولقد 

املستشفيات  فيها  مبا  الدويل  املستوى  عىل  األول 

إىل طبقة  إضافة  العلمية  واملؤسسات  والجامعات 

وسطى حيوية ونشطة. وعلينا التأكيد عىل الروابط 

الوطنية مع طبقات املجتمع يف املنفى ليك يعودوا 

املؤسسات  بناء  يف  الرضورية  املهمة  يف  للمشاركة 

والبنى التحتية واملجتمع املدين يف وطننا. ويشكل 

الذين أرغموا  العراقيني  للعديد من  الحايل  الوضع 

عىل ترك أرضهم وأوطانهم تحدياً كبرياً، لكنه يشكل 

الصعبة  االنتقالية  الفرتة  عوارض  من  عارضاً  أيضاً 

التي مير بها وطننا، كام يشكل دلياًل عىل إمكانية 

العراق عرب  االستقرار يف  انعدام  آثار ووقع  ترسب 

الوضع  يعزز  وبالتايل  املجاورة.  الدول  إىل  الحدود 

حسنة،  وبنية  فعال  بشكل  العراق  دعم  رضورة 

كام يذكر املنطقة واملجتمع الدويل إجامالً برضورة 

العمل والتعاون للمساعدة عىل تحقيق االستقرار 

والسالم يف العراق ملصلحة الجميع.”

هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي يف خطابه 

لالحتياجات  االستجابة  حول  ال��دويل  املؤمتر  يف 

العراق  داخل  داخليا  والنازحني  لالجئني  اإلنسانية 

ويف الدول املجاورة، جنيف 17 أبريل 2007.
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التام الذي الغنى عنه والذي يسعى األردن إىل ضامنه 

لشعبه وللمقيمني عىل أراضيه.

لتواجد  العامة  التكلفة  أن  إىل  األولية  التقديرات  تشري 

اقتصادنا  عىل  العراقيني  املواطنني  من  الكبرية  األعداد 

والكتشاف  السنة.  يف  دوالر  بليون  عن  تقل  ال  الوطني 

الحجم الحقيقي للضغط الذي يتعرض له بلدنا ولتحديد 

من  اآلالف  مئات  تواجد  عن  الناجمة  االحتياجات 

العراقيني يف  األردن، فقد تعاقدت الحكومة مع مجلس 

مسحا.  إلجراء  (فافو)   الرنويجي  البحث  معهد  خرباء 

العراقيني يف األردن، وسيحلل  سيحدد هذا املسح عدد 

ممتنون  إننا  احتياجاتهم.  وسيقيم  الحقيقي  وضعهم 

للحكومة الرنويجية لتمويلها لهذه الدراسة.

الدول  إىل  التقرير  نتائج  بتوصيل  الحكومة  ستقوم 

األطراف  جميع  وإىل  الدولية  واملنظامت  الصديقة 

املعنية من أجل ضامن الحصول عىل دعم ومساعدات 

املجتمعات الدولية لألردن لتقديم أفضل أشكال الرعاية 

والدعم للمواطنني العراقيني. إننا نأمل 

جانبنا  إىل  الدويل  املجتمع  يقف  أن 

أن  ونأمل  اإلنسانية.  القضية  هذه  يف 

ُتدعم جهودنا باملساعدات االقتصادية 

الوطنية،  مؤسساتنا  سُتمكن  التي 

وخصوصاً خدماتنا التعليمية والصحية، 

أنواع  جميع  تقديم  يف  االستمرار  من 

الخدمات للمواطنني العراقيني املقيمني 

يف األردن.

ُتبذل  مساعي  أي  بأن  يقني  عىل  إننا 

الذين  العراقيني  املعاناة عن  لتخفيف 

يعيشون خارج العراق لن تكون بديال 

واملصالحة  االستقرار  استعادة  عن 

أخرى.  مرة  العراقي  للشعب  الوطنية 

مع  التعاون  يف  سيستمر  واألردن 

إيجاد  أجل  من  العراقية  الحكومة 

العراقيني  عالقات  لتعزيز  السبل 

إننا  وطنهم.  مع  األردن  يف  املقيمني 

نبحث عن سبل إلرشاك هؤالء  زلنا  ال 

املواطنني يف أي مساعدة قد تستطيع 

الذي  الوقت  يف  تقدميها  حكومتهم 

املنقطعة  الظروف  هذه  فيه  تواجه 

النظري.

عىل  وتكراراً  م��راراً  األردن  أكد  لقد 

مع  بالتعاون  يستمر  ب��أن  التزامه 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

عام  املوقعة  التفاهم  مذكرة  حسب 

1998. ويجب عىل املجتمع الدويل أن 

الدول  أن  حقيقة  االعتبار  بعني  يأخذ 

الظروف  يف  دور  لها  يكن  مل  املضيفة 

اإلنسانية  األزمة  وقوع  إىل  أدت  التي 

اإلرادة  إىل  بحاجة  إننا  الحالية. 

السياسية الدولية لدعم مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني لنقل الالجئني 

املسجلني واملعرتف بهم إىل دول ثالثة. 

ملساعدة  الدعم  تقديم  أيضاً  ويجب 

العراقيني عىل البقاء يف وطنهم، خاصة 

األمن  توفري  ميكن  التي  املناطق  يف 

العراقية.  الحكومة  مع  بالتعاون  فيها 

العراقيني  سيشجع  ذلك  تحقيق  إن 

نقلهم  عملية  تسهيل  خالل  من  العراق  يف  البقاء  عىل 

من املناطق الخطرة إىل املناطق األكرث أماناً حتى تعود 

األمور كام كانت عليه يف أماكن إقامتهم األصلية.

مخيمر أبو جاموس / األمني العام لوزارة الداخلية، 

اململكة األردنية الهاشمية.

www.fafo.no .1

الجئون عراقييون 

يف األردن
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الرعاية  والزال��ت  العراقيني  لالجئني  سورية  وقدمت 

املادية.  اإلمكانيات  محدودية  من  بالرغم  واملساعدة 

وتشري تقديرات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

مطلع العام الحايل 2007 إىل أن عدد العراقيني الالجئني يف 

سوريا تجاوز 1.2 مليون يف دولة ال يزيد عدد سكانها عن 

18 مليون نسمة، أي بنسبة 15% . وكان لهذا العدد الكبري 

من القادمني أثر بالغ عىل جميع مناحي الحياة يف سورية، 

حيث  ملواطنيها  الدولة  توفرها  التي  الخدمات  خصوصا 

شهدت ارتفاعاً كبرياً يف أسعار املواد الغذائية والعقارات 

هذا  يشكله  الذي  الضغط  إىل  إضافًة  األساسية  والسلع 

العدد املفاجئ عىل البنى التحتية واالقتصادية.

ارتفاع  إىل  السكان  عدد  يف  املفاجئ  االرتفاع  أدى  لقد 

تكاليف جميع مناحي الحياة حيث ارتفعت أسعار املواد 

ارتفعت  كام   .،%30 بنسبة  الرئيسية  والسلع  الغذائية 

  ،150 بنسبة  واإليجارات   %40 بنسبة  العقارات   أسعار 

املياه 21% حيث  استهالك  الزيادة يف نسبة  بلغت  بينام 

العراقيني من مياه الرشب  الالجئني  تكلفة خدمة  بلغت 

أمرييك  دوالر  مليون   6.8 وحدهم  الصحي  وال��رصف 

كام  الحكومة.  بها  تتكفل  تكاليف  وهي  املاضية  السنة 

بات الالجئون العراقيون يشكلون عبئاً عىل أسواق العمل 

البلد  يف  البطالة  معدالت  يف  زاد  مام  مجاالته  مبختلف 

حيث بلغت 18% يف العام 2006.

الوافدين  للعراقيني  الصحية  اإلنسانية  الحاجات  تتزايد 

نسبة  تبلغ  حيث  السن  وكبار  واألطفال  النساء  خاصًة 

الحكومة  وتسعى   .%34.5 عاما  و18   5 بني  ما  األطفال 

هذه  تلبية  إىل  إمكانيات  من  يتوفرلديها  مبا   السورية 

الالزمة  الجراحية  العمليات  إجراء  فيها  مبا  االحتياجات 

األطفال،  وتطعيم  األوبئة  واللقاح ضد  الصحية  والعناية 

يف  مجانية  الطبية  والعناية  الصحية  الخدمات  بأن  علام 

جميع املشايف الحكومية واملستوصفات العامة.

وأدى ذلك إىل أزمة يف الرعاية الصحية نتيجة نقص األرسة 

الالجئني  عالج  تكاليف  تقدر  حيث  املشايف  يف  الشاغرة 

وحدها  العايل  التعليم  وزارة  مستشفيات  يف  العراقيني 

كام  فقط،   2006 للعام  أمرييك  دوالر  ألف   163 حوايل 

والعمل  العالج  السوري  األحمر  الهالل  جمعية  وفرت 

الجراحي لحوايل 730 عراقي يف نفس العام. بالتايل هناك 

مع  رسي��ر،   200 بسعة  مشفيني  لتجهيز  ماسة  حاجة 

تأسيس عدد من املستوصفات لخدمة حوايل 1.2 مليون 

عراقي مع ما يلزم من أدوات ومعدات.

إن التعليم األسايس يف سورية مجاين، بينام كلفة التعليم 

الطالب  أع��داد  تزايد  إىل  أدى  مام  عادة  رمزية  العايل 

والتالميذ وهذا ما نجم عنه اكتظاظ يف املدارس وقاعات 

الدراسة وقد انعكس هذا سلباً عىل سوية املعرفة والتعليم 

عدم  وستسبب  واملعلمني.  للتالميذ  الصحية  والحالة 

القدرة عىل استيعاب املزيد من التالميذ إىل ارتفاع نسبة 

الترسب من املدراس وبالتايل هناك حاجة ماسة لتوسعة 

املدارس القامئة ولبناء حوايل 100 مدرسة الستيعاب كل 

الترسب مع رضورة  الطالب لضامن وقف حاالت  هؤالء 

تأمني كل املسلتزمات الرضورية وتقدر الكلفة اإلجاملية 

بحوايل 60 مليون دوالر أمرييك.

التي  سورية  يف  الالجئة  العراقية  العائالت  نسبة  تقدر 

املفوضية  لتقديرات  وفقاً   %27 بحوايل  معيل  إىل  تفتقر 

يعنيها  التي  العائالت  إىل  إضافة  الالجئني،  لشؤون  العليا 

واقع  ومع  لهذا،  واألرامل،  املطلقات  غالبا  واحد،  معيل 

الحرب يف العراق نجم عن هذا أوضاع جديدة مل تكون 

العراق حيث اضطرت  أو يف  قبل يف سورية  مألوفة من 

الظروف بعض العائالت إىل العمل يف الدعارة أو تشجيع 

الالجئون العراقيون يف سورية
فيصل املقداد

شهدت املنطقة مع بدايات ربيع عام 2003 حركة نزوح كبيرة من 
العراق إلى بلدان اجلوار. وكانت سورية أولى الدول التي شكلت هدفاً 

لهذا اللجوء نتيجة للعالقات التاريخية بني الدولتني وألن االنظمة 
املعمول بها في سورية ال تتطلب منهم احلصول على تأشيرة دخول.

يسكن العديد من 

العراقيون الالجئون 

يف دمشق يف حي 
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يخالف  أمر  وهو  املجال،  هذا  يف  العمل  عىل  بناتهن 

عادات املجتمعني السوري والعراقي.

ظاهرة  انتشار  إىل  القاسية  املعيشية  الظروف  أدت  كام 

إىل  إضافة  املدارس  من  الترسب  وبالتايل  األطفال  عاملة 

دواعي األمن والسالمة الناجمة بسبب عدم توفر املراكز 

واملالعب.  األطفال  رياض  أو  الكافية  والرتفيهية  الثقافية 

لكبار  املناسبة  العناية  لتوفري  أيضا  ماسة  حاجة  وهناك 

إضافة  االجتامعية،  أو  منها  الطبية  كانت  سواء  السن، 

تعود  الوافدين  من  للمعاقني  والرعاية  العناية  توفري  إىل 

أسباب أكرث من ثلثها إىل إصابات الحرب. وبالتايل هناك 

وتأسيس  املحتاجة  العائالت  دعم هذه  إىل  ماسة  حاجة 

دور لرعاية ضحايا الحرب والتهجري وكبار السن واألطفال 

املعاقني  رعاية  دور  إىل  إضافة  منهم،  األيتام  خصوصاً 

هذا  مثل  يتطلب  وبالطبع،  لهم.  الالزمة  املرافق  وتوفري 

األمر تدريب أطر برشية للتعامل مع هذه الفئات لتوفري 

الرعاية الجسدية والنفسية واالجتامعية وإلعادة تأهيلهم 

واستقرار  الحرب  انتهاء  بعد  األصلية  مجتمعاتهم  يف 

األوضاع.

أدى االكتظاظ السكاين وتدين مستوى املعيشة إىل ارتفاع 

تواجدهم،  أماكن  يف   %20 عن  يزيد  مبا  الجرمية  نسبة 

إضافة إىل ظاهرة بروز أنواع جديدة من الجرائم مل تكن 

مألوفة من قبل سواء لدى املجتمع العراقي أو السوري 

تورط  إىل  إضافة  واالبتزاز،  الفدية  وطلب  الخطف  مثل 

الجرمية املنظمة يف أعامل الدعارة والقتل والرتويع. وقد 

بلغت الزيادة يف نفقات حفظ األمن أكرث من 15 مليون 

دورا أمرييك، إضافة إىل تزايد األعباء األمنية امللقاة عىل 

األمن  وتطبيق  حفظ  وسلطات  السورية  الرشطة  عاتق 

خالل عام 2006.

خامتة

تشكل أعداد الالجئني العراقني كتلة برشية هائلة مقارنة 

بعدد سكان املنطقة حيث تقدر بعض الجهات أنها تزيد 

عن عدد الالجئني يف دول املجتمع األورويب مجتمعة مام 

تحت  ترزح  سورية  يف  والتحتية  االقتصادية  البنى  جعل 

عبء كبري، إضافة إىل امتداد تأثرياتها السلبية عىل واقع 

الخدمات االجتامعية والصحية.

قدمتها  التي  واملساعدات  املعونات  قيمة  بلغت  وقد 

السنتني  خالل  أراضيها  عىل  العراقيني  لالجئني  سورية 

مليون   162 حوايل   (2006  –  2005) فقط  املاضيتني 

دوالر أمرييك، ومن املقدر يف ضوء استمرار ارتفاع أعداد 

دعم  تكلفة  تبلغ  أن  إىل  القادمني  العراقيني  الالجئني 

ومساعدة الالجئني العراقيني خالل السنتني القادمتني أكرث 

االستمرار يف  للمتابعة يف  أمرييك  مليون دوالر  من 256 

تقديم املساعدات  اإلنسانية والصحية والتعليمية.

ومن الرضوري برأينا اعرتاف املجتمع الدويل مبا ييل:

رضورة إيجاد حلول سياسية لألزمة يف العراق.

إقرار املجتمع الدويل بوجود هذه األزمة امللتهبة 

وامللحة الناجمة عن األوضاع الراهنة يف العراق 

والتي تسببت يف ترشد ونزوح أكرث من 4 ماليني 





الدويل  التعاون  وترية  زيادة  مع رضورة  عراقي، 

وتعزيزه الفعيل ملواجهة األزمة.

األعباء امللقاة عىل عاتق دول الجوار والتي ترزخ 

تحت وطء هذه األعباء

إدراك أن أي تدهور يف الوضع سيؤدي ال لزيادة 

وإىل  بل  فحسب،  والنازحني  املهجرين  عدد 

تدهور الوضع يف املنطقة ككل.

لتغطية  املايل  الدعم  لتوفري  العاجلة  الرضورة 

يف  العراقيني  لالجئني  الخدمات  توفري  تكاليف 

سوريا، إضافة إىل بناء القدرات لدي املؤسسات 

الهالل  منظمة  مثل  الحكومية  وغري  الحكومية 

األحمر السوري.

ملرشوعات  ال��الزم��ة  األم���وال  لتوفري  الحاجة 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والوكالت 

اإلنسانية األخرى ملساعدة النازحني والالجئني يف 

دول الجوار

حق  لدعم  والتمويل  املساعدة  تقديم  أهمية 

يف  العراقيني  والنازحني  العراقيني  الالجئني 

حل  أن  عىل  التأكيد  مع  ديارهم،  إىل  العودة 

مشكلة الالجئني يتمثل يف توفري الظروف املالمئة 

لعودتهم.

الدكتور فيصل املقداد هو نائب وزير الخارجية يف 

الحكومة السورية.











عائلة عراقية تعمل 

عىل ملء استامرة 

للتسجيل كالجئني 

يف مركز مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني خارج دمشق.
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املنقحة  الوثيقة  ذكرت   ،2006 ديسمرب  ويف 
العودة  “ت��ش��اورات  بعنوان  للمفوضية 
الحتياجات  الدولية  الحامية  بشأن  واملوقف 
العراقيني خارج العراق”  أن األوضاع شديدة 
التوتر يف وسط العراق وجنوبه  مع احتامل 
كبري يف استمرار القتال وانعدام األمن بصورة 
أي  إع��ادة  تجب  “ال  أنه  وذك��رت  متزايدة. 
عراقي من جنوب أو وسط العراق قرسا حتى 
كبري  تحسن  هناك  يكون  الذي  الوقت  يحني 
البالد”.  يف  اإلنسان  وحقوق  األمن  حالة  يف 
يف  ممكنا  خيارا  الطوعية  العودة  تعترب  وال 
األمني  الوضع  لتدهور  ونظرا  الوقت.  هذا 
يف العراق (خصوصا منذ تفجريات سامراء يف  
فرباير 2006)، وصعوبة بيئة الحامية يف بعض 
بلدان اللجوء األول، وكون البحث عن حلول 
شجعت  منعدما،  أو  املنال  بعيد  يبدو  دامئة 
إعادة  يف  تنظر  أن  ال��دول  بقوة  املفوضية 
وعدميي  الضعفاء  العراقيني  الالجئني  توطني 
الجنسية الذين تقطعت بهم السبل يف األردن 

وسوريا. 

وتعد إعادة التوطني آلية حامية االجئني وحاًل 
وتطرح  األعباء.  لتقاسم  مهمًة  وأداًة  دامئاً 
إعادة التوطني كحل عندما ال يتمكن الالجئون 
من العودة طوعا إىل بالدهم وعندما تتعرض 
حقوقهم  أو  وسالمتهم  وحريتهم  حياتهم 
اإلنسانية األساسية  للخطر يف بلدهم األصيل 
أو يف البلد الذي لجأوا إليه. وال تهدد إعادة 
التوطني بأي حال من األحوال الحق يف العودة 
الظروف.  تتحسن  عندما  طواعية  الوطن  إىل 
عىل  املشجعة  الظروف  توافر  لعدم  ونظرا 
قدرة  وع��دم  العراق  إىل  الطوعية  العودة 
البلدان املضيفة عىل النظر يف االندماج محليا، 
عراقي  ألف   20 تسجيل  املفوضية  تعتزم 
 .2007 ديسمرب   31 بحلول  توطينهم  إلعادة 
ومن هذا العدد، سيقدم إىل الواليات املتحدة 

7000 عراقي بحلول 30 يونيو 2007.

الصحيح، فاعتبارا  الطريق  الربنامج يف  ويسري 
من 18 مايو، تم تسجيل 5894 الجئ عراقي 
رسميا إلعادة التوطني. تشمل اإلحاالت 1599 
من   2037 دمشق،  من   1593 أنقرة،  من 
القاهرة،  من   93 بريوت،   من   523 عامن،  
التوطني  إحصاءات  وتشري  من طهران.   49 و 
إىل زيادة مطردة يف عدد اإلحاالت هذا العام، 
مبعدل يزيد عن 700 إحالة يف األسبوع. ويعد 
هذا زيادة مذهلة باملقارنة مع إعادة توطني  
السنوات  يف   عراقي  الجئ   3183 إج��اميل 

األربع املاضية.

وجنوب  وس��ط  من  العراقيني  جميع  إن 
العراق، باستثناء هؤالء الذين أبدوا مخاوفهم 
بهم  معرتف  التسجيل،  وقت  اإلقصاء  من  
أساس  ع��ىل  املفوضية  قبل  م��ن  كالجئني 
ظاهري،  وطلب إىل البلدان أن تراعي املرونة 
يف قرارات التوطني. ولقد تم واضع أحد عرش 
معيار متميز للتأهل إلحاالت إعادة التوطني. 
وتشمل هذه املعايري الضحايا من أذى شديد 
أعضاء  املنشأ،  بلد  يف  واالختطاف  واالعتقال 
النساء  األصيل،  البلد  يف  املستهدفة  األقليات 
القرص غري  اللجوء،  بلد  للخطر يف  املعرضات 
املعالني يف  املنفصلني،  أو  بذويهم  املصحوبني 
املعرضني  السن  كبار  التوطني،  إعادة  بلدان 
للخطر، الحاالت الطبية التي ال تلقى الرعاية 
الطبية يف بلد اللجوء، الحاالت الخاصة  و/أو 
أفراد األرسة، العراقيني الذين فروا بسبب روابط 
تربطهم مبجموعات حكومية أو عسكرية أو 
الجنسية  عدميي  واألشخاص  معينة،  دولية 
وهؤالء املعرضني لخطر الطرد الفوري. وهذه 
وتتطلب  طويال  وقتا  تستغرق  التي  العملية 
األويل  والفرز  التسجيل  تشمل  مكثفة  عاملة 
ويستند  حدة.  عىل  شخص  كل  مقابلة  يليه 
برنامج إعادة التوطني عىل القرار الفردي بدال 
من القرار الجامعي ويراعي  املبادئ األساسية 
والتناسق  التمييز  بعدم  املتعلقة  للمفوضية 
اإلقليمي، دون أن يعطي األفضلية لطائفة أو 

عرق أو دين.

خاص  بشكل  املخاوف  املفوضية  وتنتاب 
الذين  فلسطيني  الجئ   15000 حوايل  إزاء 
أهدافا  أصبحوا  والذين  بغداد  يف  يتمركزون 
وقد   .  2003 عام  منذ  واالضطهاد  للهجامت 
يف  الفلسطينيني  الالجئني  من  كثري  ع��اش 
إىل  وينظرون   1948 عام  منذ  فيها  العراق 
العراق بوصفه وطنهم، ولكن املجتمع الدويل 
وبال جنسية.  مهددين  وتركهم  متاما  أهملهم 
إىل  تشري  موثوقة  تقارير  املفوضية  وتلقت 
أن حوايل 600 فلسطينيا قتلوا يف بغداد منذ 
 826 حوايل  خاص  بشكل  يهمنا  وما   .2003
مخيم  يف  السبل  بهم  تقطعت  فلسطيني 
الوليد لالجئني  و350 فلسطيني يف محافظة 
تنف قرب الحدود السورية - العراقية  و 300 
الحسكة يف سوريا و 97 يف مخيم  يف مدينة 
الرويشد لالجئني يف األردن. وبالتعاون الوثيق 
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األم��م  وكالة  مع 
األدىن  ال��رشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني 
املتحدة  األمم  مفوضية  كانت  (االون��روا)،  
إيجاد  إىل  بنشاط  تسعى  الالجئني  لشئون 
الفلسطينيني الضعفاء.  حلول لهؤالء الالجئني 
والخدمات  اإلنسانية  املساعدات  تقييد  ومع 
لنقل  ملحة  مثة حاجة  واالجتامعية،  الصحية 
يف  ح��ورصوا  الذين  الفلسطينيني  الالجئني 
مخيامت الالجئني هذه الواقعة عىل الحدود 
ما مل تصبح الحلول األخرى متاحة لهم. ولقد 

وصفت هذه املجموعات بأنها األكرث ضعفا.

مع  التعامل  ح��ول  ال���دويل  امل��ؤمت��ر  ُعقد 
والنازحني  لالجئني  اإلنسانية  االحتياجات 
داخليا يف العراق والدول املجاورة يف جنيف 
توعية  بهدف   2007 أبريل    18 إىل   17 من 
يف  اإلنسانية  األزم��ة  حول  ال��دويل  املجتمع 
إجراءات  تعزيز  عن  فضال  وخارجها  العراق 
االحتياجات.  لتلبية هذه  والتزامات  ملموسة 
احتامالت  تحسني  االلتزامات  هذه  بني  ومن 
إعادة  التوصل إىل حلول دامئة وزيادة فرص 
حد  وعىل  ضعفا.  األكرث  للجامعات  التوطني 
لشئون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  قول 
إعادة  “تعترب  غوترييس،  أنطونيو  الالجئني، 
التوطني يف بلدان ثالثة حال للفئات املستضعفة 
فحسب. ومن الواضح أن أفضل حل لألغلبية 
الساحقة من الالجئني العراقيني هو عودتهم 
أن  بلدهم مبجرد  إىل  وكرامة  بأمان  الطوعية 

تسمح الظروف”. 

إعادة التوطني
فينسنت كوشيتيل

 ال تسنح فرصة إعادة التوطني، باعتباره حل دائم ووسيلة للحماية، إال 
لنسبة ضئيلة من الالجئني في العالم. وقد شرعت مفوضية األمم املتحدة 

لشئون الالجئني في عملية واسعة النطاق إلعادة توطني الالجئني العراقيني، 
لكن األماكن محدودة، ودرجة ‘الضعف’ هي التي ستحدد في نهاية املطاف 

احتماالت التوطني.
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إلعادة  قانوين  التزام  أي  دولة  أية  تتحمل  وال 
عىل  املفوضية  تثني  ولهذا  الالجئني.  توطني 
وكندا  اسرتاليا  وخاصة  التوطني،  إعادة  دول 
وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا والرنويج والسويد 
أو  تخطط  التي  األمريكية  املتحدة  والواليات 
توطني  إلعادة  رسميا  اتفاقا  بالفعل  أبرمت 

العراقيني الضعفاء. 

شخص  ألف   20 إحالة  بأن  املفوضية  وتسلم 
إلعادة التوطني ال تشكل إال نسبة صغرية من 
أعداد الالجئني العراقيني. ومع ذلك، يف سياق 
العراق، وما تزال إعادة التوطني خيارا مجديا 
ومعالجة  للخطر  املعرضات  النساء  حامية  يف 

أو  الطبية  الطبيعة  ذات  الضعف  ح��االت 
االجتامعية التي ال ميكن معالجتها بفعالية يف 
بلدان اللجوء يف املنطقة. ومبا أن العديد من 
عىل  العراق  إىل  عودتهم  يحتمل  ال  الالجئني 
املدى القريب أو املتوسط، ويف ضوء األحداث 
الدامية التي عاشوها يف بلدهم، سوف تسعى 
املفوضية إىل التزام بلدان بإعادة التوطني لعدة 
ومساعدة  الضعفاء  الالجئني  لحامية  سنوات 
واألردن  سوريا  (خصوصا  املضيفة  البلدان 
وتركيا) بتوفري حل دائم يف بلدان ثالثة. وسوف 
تواصل املفوضية أيضا تعزيز الحوار البناء مع 
البلدان املضيفة وإعادة التوطني والرشكاء من 
حتمية  بشأن  وذلك  الحكومية  غري  املنظامت 

حامية ومساعدة جميع الالجئني العراقيني يف 
الخارج وتعبئة املساعدات اإلنسانية الالزمة.

 (cochetel@unhcr.org)فينسنت كوشيتيل
هو رئيس خدمة إعادة التوطني، مكتب 

DIPS  للمدير مبقر مفوضية األمم املتحدة 
لشئون الالجئني.

 www.unhcr.org/home/RSDAL/458BAF6F4.pdf .1
2.  انظر مقالة غابريال وينغرت ومايكل ألفارو بعنوان”هل 

يستطيع الالجئون الفلسطينيون أن يجدوا الحامية يف 
العراق؟” نرشة الهجرة القرسية رقم 26 عىل هذا الرابط: 

http://www.hijra.org.uk/PDF/NHQ26/10.pdf

يف  السيايس  التقدم  بعض  تحقيق  الرغم  عىل 
يحصد  مازال  الطائفي  العنف  أن  إال  العراق، 
تركزت  فبينام  الجدد.  الضحايا  من  العديد 
مل  السياسية،  الخالفات  عىل  العامل  أنظار 
باالهتامم  للرصاع  اإلنسانية  العواقب  تحظ 
متزايدة  أع��داٍد  إىل  أدى  الذي  األمر  الكايف 
املجاورة  البلدان  إىل  الوافدين  العراقيني  من 
كسوريا واألردن مام يشغل كاهل تلك الدول 
مجاالت  يف  خصوصاً  واجتامعياً  اقتصادياً 
يف  ويؤثر  الصحية  والرعاية  والتعليم  السكن 
استقرارها وثباتها. كام سيشكل تصعد الوضع 
تهديداً الستقرار وثبات هذه الدول وقد يؤدي 
نحو  الهجرة  من  ثانية  موجة  يف  زي��ادة  إىل 
قدرة  تداعي  أن  حقيقة  عن  ناهيك  أوروب��ا، 
هذه الدول عىل استقبالهم سيؤدي إىل تدهور 

أوضاع هؤالء الالجئني. 

نظمته مفوضية  الذي  زاد مؤمتر جنيف  وقد 
يف  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم 
شهر نيسان من الوعي الدويل بالوضع األليم 
والنازحني  املهجرين  أحوال  إليه  آلت  الذي 

اإلرادة  تعزيز  يساهم  أن  ونأمل  العراقييون، 
الوضع.  لهذا  التصدي  يف  الدولية  السياسية 
وقد التزمت الدول يف املنطقة بتحقيق تعاون 
الهجرة  لنتائج  أوسع  بشكل  وبالتصدي  أكرب 
والنزوح يف العراق. وقد بدأت كل من سوريا 
وتحملتا  رائعاً  تضامناً  أبديتا  والتني  واألردن، 
اإلنسانية  الحاجات  بتقييم  األك��رب  العبء 
الحكومة  رصحت  كام  العراقني.  للنازحني 
ملموسة،  مبادرات  ستتأخذ  بأنها  العراقية 
بالتعاون مع  الدول املجاورة، لتحسني الوصول 
إىل املستشفيات واملدارس للعراقيني النازحني. 
عن  مسؤولة  العراقية  الحكومة  فإن  وبالطبع 
داخليا،  النازحون  فيهم  مبا  مواطنيها،  حامية 
لتحقيق  واملساعدة  الدعم  إىل  بحاجة  لكنها 
اإلنسانية  لالحتياجات  االستجابة  إن  ذلك. 
العراقية  الحكومة  قدرة  وتحسني  العراق  يف 
لتوفري ما يلزم مرتبط بشكل وثيق باإلستقرار 

املستقبيل للعراق.

جهود  ل��دع��م  م��اس��ة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  لكن 
ألزمة  حلول  إيجاد  يف  املنطقة  يف  الحكومات 

النزوح والتهجري العراقية ضمن إطار استجابة 
دولية. وعلينا، إذا أخذنا يف الحسبان املخاوف 
الوضع  عن  الناجمة  األمنية  و  السياسية 
الدعم  لتحويل  أفضل  طرق  إيجاد  الراهن، 
املستمرة  واملساعدة  الحامية  لضامن  الدويل 
للعراقيني النازحني. ويضع إطار األمم املتحدة 
اإلسرتاتيجي للعمل اإلنساين يف العراق  األساس 
داخل  اإلنسانية  املساعدة  لزيادة  الرضوري 
نتحرى  أن  يجب  ذلك  إىل  وباإلضافة  العراق. 
أيضا  املساعدة  لزيادة  املطلوبة  اآلليات 
ويف  البالد.  تركوا  الذين  العراقيني  أولئك  إىل 
واالتحاد  املنطقة  مصالح  هنا  تتالقى  الواقع، 
بشكل  املنسق  العمل  سيحول  كام  األورويب. 
أكرب لتحسني حالة العديد من العراقيني الذين 
الالجئني  تدهور وضع  من  بيوتهم  من  هربوا 
يف املنطقة إىل درجة تشكل أزمة إنسانية تامة 
والتي ميكن بالتايل أن تؤدي إىل  نزوح جامعي 

من املنطقة.

عرقلة  يف  املرتدي  األمني  الوضع  ساهم  لقد 
مينعها  مل  لكنه  السويدية  املساعدات  وصول 
بشكل كامل، ويف الواقع احتلت السويد املرتبة 
الرابعة يف قامئة ممويل الدعم اإلنساين للعراق 
عام  املجاورة يف  الدول  مع  العراقني  ولالجئني 
2006 . وجاء الدعم من خالل الصليب األحمر 
األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  السويدي 

 مساعدة الالجئني العراقيني
واجٌب عىل االتحاد األورويب

غونيال كارلسون وطوبياس بيلستروم

هناك أسباب إنسانية قوية وصالت قريبة تربط السويد بالتزام 
مع العراق، حيث يقطن أكثر من 100 ألف عراقي في السويد 

واألرقام في تزايد مستمر، هذا وميكن ألوروبا بذل املزيد من اجلهود 
لتأمني املعونات اإلنسانية ملساعدة الالجئني العراقيني.
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والتي  السويدية  قنديل   منظمة  خالل  ومن 
تركز بشكل اسايس عىل مشاريع املياه والرصف 
األساسية  الصحية  الرعاية  وحاجات  الصحي  
تدعم  كام  الكردية.  املحافظات  يف  للنازحني 
السويد عمل الفريق االستشاري لأللغام  إلزالة 
ولقد  األلغام.  مبشكلة  الوعي  وزيادة  األلغام 
إعادة  مجال  يف  كبرية  مساعدات  بتوفري  قمنا 
االنتخابات  وتنظيم  دميقراطي  والحكم  البناء 
والبنى التحتية، كام نحرص عىل تطوير وزيادة 
القدرات والتطوير التنظيمي للمجتمع املدين 
يف العراق. ولهذا الغرض ستبدأ مؤسسة يارل 
هياملارسون  بتطوير مرشوع يف شامل العراق 
قدم  وعىل  كامل  بشكل  املرأة  ملشاركة  يدعو 

املساواة يف النشاط السيايس.

الالجئني  من  السويد لوحدها عدداً  وتستقبل 
العراقيني  الالجئني  عدد  يساوي  العراقيني 
معا،  األوروبية  الدول  بقية  تستقبلهم  الذين 
وقد ساهمت السويد وغريها من الدول أعضاء 
أخرى، باإلضافة إىل املفوضية األوربية، بشكل 
كبري يف دعم نشاطات مفوضية األمم املتحدة 
الالجئني  ومساعدة  لحامية  الالجئني  لشؤون 
العراقيني، لكن من الرضورة مساهمة اآلخرين 

السبل  ومن  االض��ايف.  العبء  هذا  تحمل  يف 
االستفادة  يف  املشاركة  للمساهمة  املمكنة 
وتأمني  التوطني،  إعادة  لقدرات  اإلسرتاتيجية 
املضيفة.  الدول  يف  مؤقتة   حامية”  “أماكن 
العراقي لعب  للشتات  املمكن  أنه من  ورغم 
إال  العراق،  بناء  إع��ادة  عملية  يف  كبري  دور 
بناء  إعادة  للتحقيق عملية  أنه من الرضوري 
ناجحة للعراق أن يصاحب ذلك سياسة تشجع 
مغادرة  عىل  الالزمة  املهارات  ذوي  العراقيني 
أو  البلد  منهم  العديد  ترك  إما  حيث  العراق 
أنهم عىل وشك مغادرته. وقد اتفقت كل من 
التعاون  دائرة الهجرة السويدية وهيئة خرباء 
يف مجاالت الهجرة والتنيمة (AGEF)  بشأن 
العودة إىل العراق الهدف الرئييس منها تسهيل 
إعادة اندماج ودعم العائدين إىل املحافظات 
الربنامج  ويتكون  العراق.  يف  الشاملية  الثالث 
من علميات تقييم وتحديد الوظائف املناسبة 
إىل  إضافة  التدريب  وإج��راءات  والرواتب 

دورات التأهيل.

لوضع  دائ��م  حل  تحقيق  املمكن  من  ليس 
تحقيق  خ��الل  م��ن  إال  العراقني  الالجئني 
الطويل  والدعم  العراق  يف  الدائم  االستقرار 

العراقيني  لتمكني  العراقية  للحكومة  األمد 
بناء  خالل  ومن  وأمن،  سالم  يف  العيش  من 
حقوق  واح��رتام  الدميقراطية،  املؤسسات 
لعودة  امل��المئ��ة  ال��ظ��روف  وخلق  االن��س��ان 
ممكناً  هذا  يكون  ولن  واملهجرين،  النازحني 
حامية  لضامن  شاملة  دولية  استجابة  بدون 
ومساعدة الالجئني العراقيني. كام ينبغي عىل 
االتحاد األوريب أن يلعب دور حيوياً وفعاالً يف 

هذا املسعى اإلنساين.

تشغل غونيال كارلسون منصب وزيرة 
التعاون يف شؤون التنمية الدولية، بينام 
يشغل وطوبياس بيلسرتوم منصب وزير 

الهجرة والتعاون يف قضايا اللجوء السيايس يف 
الحكومة السويدية.

www.internal-displacement.org./ .1
8025708F004CE90B/(httpDocuments)/

2062ECE544FA61A7C12572C200375BF5/$file/
pdf_Strategic_Framework_for_Humanitarian_

Action_in_Iraq.pdf
2. خدمات املتابعة املالية يف أوتشا (مكتب تنسيق الجهود 

اإلنسانية)
www.qandil.org .3

www.mag.org.uk .4
www.hjalmarsonstiftelsen.se .5

 6. هيئة خرباء التعاون يف مجاالت الهجرة والتنمية
www.agef.net

يعيش العديد 

من النازحني 

العراقيني يف ظروف 

صعبة وشاقة.

U
N

H
C

R/
س

وك
بر

ك. 



24PALESTINIAN DISPLACEMENT نشرة الهجرة القسرية عدد خاص بالعراق24 ��

إليها  العراقيني  دخول  ترفض  للعراق  املجاورة  الدول  أن 

جوازات  للحصول عىل  مرهقة  متطلبات  عليهم  وتفرض 

العربية  فاململكة  السفر.  وتأشريات  الجديدة  السفر 

 7 بتكلفة  متطورة  بتكنولوجيا  سياجاً  تشيد  السعودية 

مليار دوالر أمرييك عىل حدودها ملنع العراقيني من دخول 

العراقيني  دخول  قاطعا  رفضا  ترفض  والكويت  أراضيها. 

املرصية  السلطات  وبدأت  سواء.  حد  عىل  أراضيها  إىل 

الذين  العراقيني  عىل  جديدة  تقييد  إج��راءات  بفرض 

يسعون لدخولها. وهناك تصعيب ملحوظ يف االستجابة 

بني الدول املجاورة جميعا عدا سوريا. ويف بعض الحاالت 

الحكومات إجراءات صارمة مرتكزة عىل معايري  اتخذت 

تنصب بشكل خاص عىل متييز ديني بغيض، وتعمل هذه 

اإلجراءات عىل تقويض حق اللجوء رش تقويض وتنتهك 

املبادئ األساسية لحامية الالجئني. كام تتسبب سياسات 

وتعميق  العائالت،  فصل  يف  تتسبب  املجاورة  ال��دول 

مخاوف الالجئني وتصعيد يأس أولئك املتبقيني يف العراق 

ممن يحاولون العثور عىل سبيل للخروج. 

األردن يف وضع حرج

الفلسطيني- الرصاع  بني  يقع  أنه  حيث  محشور  األردن 

اإلرسائييل والحرب العراقية، ويعج بالالجئني، ويستضيف 

سكان  لعدد  نسبة  يزيد،  الالجئني  من  هائال  عددا  اآلن 

األردن، عن أي عدد من الالجئني يستضيفه أي بلد آخر 

“ضيوفا”  العراقيني  األردنية  السلطات  وتعترب  العامل.  يف 

وخالل  رشعيني”.  غري  “أجانب  أو  مؤقتني”  “زائرين  أو 

عام  بشكل  األردن  ظل  للحرب  األوىل  الثالث  السنوات 

حدوده  عربوا  الذين  للعراقيني  الضخمة  األعداد  يتحمل 

عمدا،  السكان  تجاهل  فضل  وقد  أراضيه،  عىل  وبقوا 

بأنفسهم.  يعتنون  العراقيني  تاركا  عنهم،  بنظره  مشيحا 

املضيفني  أكرث  أحد  كونه  األردن  وعادات  تاريخ  ولكن 

عندما   ،2005 نوفمرب  شهر  بعد  تغري  قد  لالجئني  سخاًء 

يف  شخصا   60 مقتل  إىل  أدت  قنابل  عراقيني  ثالثة  فجر 

ثالث فنادق يف عامن.

الذين  العازبني  دخول  اآلن  األردنية  السلطات  ومتنع 

ترتاوح أعامرهم بني 17 و35 عاما، كام قامت بفرض قيود 

السواد  أن  لضامن  املؤقتة  اإلقامة  تصاريح  عىل  صارمة 

غري  “أجانب  سيصبحون  العراقيني  الالجئني  من  األعظم 

تقارير  العراق. وهناك  إىل  للرتحيل  رشعيني” ويخضعون 

العراقيني  تطرد  األردنية  السلطات  بأن  تفيد  متكررة 

جوازات  عىل  حيازتهم  عدم  بسبب  الدخول  موانئ  من 

يصعب  وثائق  وهي   ،”G“ سلسلة  من  الجديدة  السفر 

السابق.  يف  صدرت  التي  الوثائق  من  أكرث  بها  التالعب 

لكن ال ميكن الحصول عىل هذه الوثائق الجديدة إال من 

وزارة الداخلية يف بغداد بعد دفع مبالغ طائلة من املال، 

السيايس  والتدقيق  االنتظار  من  طويلة  فرتات  وتحمل 

الجوازات.  التي تصدر هذه  السلطات  والديني من قبل 

ويف الحاالت األخرى، يسأل حرس الحدود العراقيني عن 

هويتهم الدينية ويرفضون دخول الشيعيني أو من يظنون 

أنهم شيعة. ويف بعض الحاالت، يتم منع العراقيني الذين 

حرمان العراقيني من حق اللجوء 
بل فريلك

اآلن وبعد أن تأخر اجملتمع الدولي في االنتباه لوجود حوالي مليوني الجئ 
عراقي، تعمل الدول اجملاورة للعراق على إحكام إغالق طرق الهرب بينما 
ال تقدم الواليات املتحدة واململكة املتحدة أي مساعدة تذكر لالجئني أو 
للدول التي تستضيفهم. أن املاليني من املشردين داخليا واملتأثرين باحلرب 

والعراقيني املضطهدين عالقون وممنوعون من احلق األساسي لطلب اللجوء.

عائلة عراقية الجئة 

يف مخيم الرويشد 

لالجئني يف املنطقة 

املحايدة بني 

العراق واألردن
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حصلوا عىل إقامة قانونية يف األردن ولديهم وثائق سفر 

سارية املفعول من دخول األردن مرة أخرى مام أدى إىل 

فصلهم عن عائالتهم.

ال يوجد يف األردن قانون لالجئني ميكن االستفادة منه، كام 

مل يوقع األردن عىل اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئني 

وال يوجد به إجراءات للحصول عىل اللجوء. ويرص األردن 

عىل حقه يف إخبار “ضيوفه” متى استنفذوا فرتة ضيافتهم 

الرحيل. وأحال األردن مهمة تحديد  ومتى يجب عليهم 

الالجئني ملفوضية األمم املتحدة لالجئني. ويف شهر مارس 

قررت مفوضية األمم املتحدة لالجئني مبا أن هناك عدداً 

كبرياً من طالبي اللجوء العراقيني – واألدلة الدامغة عىل 

املستويات الكبرية من التهديد والخطر يف جنوب ووسط 

الفردية  اللجوء  حاالت  تحديد  عمليات  فإن   – العراق 

لألشخاص ليست غري رضورية فقط بل إنها تقف عائقا 

أمام تقديم الحامية. وبدأت املفوضية يف إصدار بطاقات 

الذين يحرضون  العراقيني  اللجوء  لالجئني لجميع طالبي 

إىل مكتبها يف عامن.

األمم  مفوضية  لوالية  املامرسة  هذه  األردن  رفض  لقد 

املتحدة لشئون الالجئني ولكن دون مامرسته ملسؤولياته 

اسم  إطالق  يرفض  يزال  ال  فهو  املفوضية،  عن  عوضا 

الالجئني عىل الالجئني ويرفض دخول طالبي اللجوء عىل 

الحدود ومستعد اآلن لرتحيل املزيد من العراقيني يف أي 

وقت ليواجهوا مخاطر الحياة يف ظل االضطراب املنطوي 

عىل الكراهية والعنف يف العراق، مبا فيهم أولئك الذين 

املتحدة  األمم  مفوضية  من  لجوء  وثائق  لهم  صدرت 

لشئون الالجئني. 

يحتاج األردن للدعم الدويل ليعتني بالالجئني عىل أراضيه، 

ويجب أن يكون هذا الدعم رسيعا وسخيا وغري مرشوط. 

وإذا رغب األردن أن يساعده املجتمع الدويل يف مساعدة 

املتفق  األنظمة  وفق  العمل  عليه  يجب  إذن  الالجئني، 

السامح  أن  الالجئني.  بحامية  األمر  يتعلق  عندما  عليها 

مبهامها  بالقيام  الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  ملفوضية 

وااللتزام مبدأ عدم اإلعادة القرسية من األمور األساسية 

الالجئني  املسؤولية عن مساعدة  جدا من أجل مشاطرة 

وحاميتهم. 

املسؤولية الخاصة للواليات املتحدة 
األمريكية واململكة املتحدة

الالجئني  أزمة  أعباء  حالياً  تتحمل  التي  ال��دول  أن 

خلق  عن  املسؤولة  ال��دول  هي  ليست  العراقيني 

واململكة  املتحدة  الواليات  خاضت  لقد  األزمة.  هذه 

اآلالف،  مقتل  يف  مبارشة  تسببت  حربا  املتحدة 

واندالع  القرسية،  والهجرة  واملعاناة،  الخوف  وانتشار 

والقمع،  العنف،  من  املزيد  يف  تسبب  طائفي  نزاع 

الدولتني  تقع عىل عاتق هاتني  لذلك  الشامل.  والترشد 

الذين  وأولئك  الالجئني  من  كل  من  خاصة  مسؤولية 

للجوء.  طلبا  يسعون 

مبأساة  بوش  الرئيس  اع��رتاف  مجرد  بانتظار  زلنا  وما 

املتحدة  الواليات  حكومة  توجيه  عن  ناهيك  الالجئني، 

إليصال املرشدين إىل بر األمان أو حتى تقديم املساعدات 

ما ساعدت  كثريا  املتحدة  الواليات  إن  املالمئة.  اإلنسانية 

من  الالجئون   – ساندوها  الذين  املضطهدين  املايض  يف 

الخنازير، ومنذ حرب فيتنام، تم  الثورة املجرية، وخليج 

إعادة توطني مليون الجئ فيتنامي يف الواليات املتحدة، 

من  القدامى  املحاربني  من  اآلالف  ع��رشات  فيهم  مبا 

الفيتناميني الجنوبيني. ولكن إدارة بوش كانت بطيئة جدا 

عند االستجابة لألصدقاء العراقيني الذين تتعرض حياتهم 

اآلن للخطر. فالكثري من املرشدين هم من األفراد الذين 

كانت تعتمد عليهم اإلدارة يف بناء دولة دميقراطية مؤيدة 

بهؤالء  بوش  إدارة  اع��رتاف  وبعدم  العراق.  يف  للغرب 

األفراد، لتجنب االعرتاف بالفشل، فإنها تنأى بنفسها عن 

مسؤوليتها عن أفعالها. 

عراقياً   202 ل�  املتحدة  الواليات  سمحت   2005 عام  يف 

لالستجابة  املتزايد  الضغط  وتحت  البالد.  بدخول  فقط 

بسبب  املضطهدين  الالجئني  وإلنقاذ  الالجئني  ألزم��ة 

يف  الخارجية  وزارة  أعلنت  األمريكية،  للمبادرة  دعمهم 

يقارب  ما  توطني  إلعادة  استعدادها  عن   2007 يناير 

العام. وحتى تاريخ كتابة هذا املقال  7000 عراقي هذا 

تم  وقد   2007 لسنة  املالية  السنة  نصف  انقضت  فقد 

املتحدة،  الواليات  السامح ألقل من 100 عراقي بدخول 

وهو معدل أقل من نظريه لعام 2005. وحتى إذا كتب 

النجاح للواليات املتحدة يف إعادة توطني 7000 عراقي يف 

عام 2007، لن يكون ذلك سوى غيض من فيض املليوين 

العراق.  داخل  اآلخرين  مرشد  واملليوين  العراقيني  الجئ 

تتقدم  مل  ضئيلة،  املتحدة  الواليات  استجابة  كانت  وكام 

اململكة املتحدة مبجرد االلتزام البالغي لالعرتاف بالالجئني 

مع  عملهم  بسبب  التهديد  تحت  الواقعني  العراقيني 

يذكر  دعم  أي  تقدم  ومل  العراق،  يف  الربيطانية  القوات 

أن  املنطقة.  يف  لالجئني  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة تخفقان بشكل ملفت 

لتشجيع  للعبء  مالمئة  مشاركة  أدىن  تقديم  يف  للنظر 

األردن وسوريا عىل إبقاء أبوابهام مفتوحة أمام الالجئني. 

املسؤوليات الدولية واإلقليمية

لالجئني  تحملهام  واألردن  س��وري��ا  أب��دت  لقد 

من  وخ��اص��ة  للحرب  ع��ام��ني  أول  يف  العراقيني 

البالد  إىل  بالدخول  اللجوء  لطالبي  السامح  خالل 

املوارد  من  تعانيان  البلدين  وكال  فيها،  والبقاء 

من  املتنافسة  االجتامعية  واالحتياجات  املحدودة 

الالجئني  من  اآلالف  مئات  ومن  مواطنيها  من  كل 

لديه  وكالهام  تستضيفاهام.  اللتان  الفلسطينيني 

وحقوق  مفهومة  ومصالح  حقيقية  أمنية  مخاوف 

املخاوف  تناول  وميكن  الهجرة.  إدارة  يف  سيادة 

طالبي  تسجيل  خالل  من  جزئيا  الحقيقية  األمنية 

خالل  من  وأيضا  قانونية،  حالة  ومنحهم  اللجوء 

وكرامة. بأمان  الحياة  سبل  منحهم 

وكام هو الحال يف أي أزمة لالجئني، فإن املجتمع الدويل 

األشمل تقع عليه مسؤولية جامعية ملشاركة العبء الذي 

ال يجب أن يقع فقط عىل الدول التي يصدف أن تكون 

هي الطرف املستقبل للهجرة الجامعية لالجئني. وتالحظ 

منح  “أن  الالجئني  بوضع  الخاصة  اتفاقية 1951  ديباجة 

بعض  عاتق  عىل  باهظة  أعباء  يلقي  قد  اللجوء  حق 

البلدان” وأنه “ال ميكن إيجاد حٍل مرٍض لهذه املشكالت 

... إال بالتعاون الدويل”. يجب عىل املجتمع الدويل تأييد 

الحق املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

لجميع األشخاص الذين يسعون لطلب اللجوء يف الدول 

ال  الذين  العراقيني  حق  عىل  اإلرصار  خالل  من  األخرى 

للوصول  العراق  من  بالخروج  مطالبني  يرصخون  يزالون 

إىل بر األمان يف الدول املجاورة.

ووتش،  رايتس  هيومان  منظمة  منظمتي،  دعت  لقد 

الدول املجاورة إىل:

املبدأ  اتباع  عند  الدقة  درج��ات  أقىص  تحري 

ذلك  يف  مبا  القرسية،  اإلع��ادة  لعدم  األس��ايس 

عدم رفض دخول الالجئني عىل الحدود وموانئ 

الدخول

جميع  بدخول  مؤقت  بشكل  ول��و  السامح 

طالبي اللجوء العراقيني، والالجئني الفلسطينيني، 

العراق  يف  املقيمني  األكراد  اإليرانيني  والالجئني 

ممن يرغبون يف طلب اللجوء

لشئون  املتحدة  األم��م  مفوضية  مع  التعاون 

والالجئني  اللجوء  طالبي  تسجيل  يف  الالجئني 

العراقيني

قابلة  عمل  وتصاريح  إقامة  تصاريح  تقديم 

للتجديد للعراقيني الذين سجلتهم مفوضية األمم 

املتحدة لشئون الالجئني

عن  النظر  بغض  األطفال،  جميع  حق  ضامن   

حالة اإلقامة، يف الوصول للتعليم األسايس املجاين 

املتحدة  األمم  ميثاق  يضمنه  كام  واإلجباري، 

لحقوق الطفل

بالسامح  العائلة  وحدة  ملبدأ  االمتثال  ضامن 

ألفراد العائلة باملغادرة من العراق ودخولهم إىل 

بلدان اللجوء حيث يقيم أقاربهم وتسهيل ذلك 

أمامهم. 

يجب عىل األردن، والكويت، واململكة العربية السعودية، 

بوضع  الخاصة   1951 عام  التفاقية  االنضامم  وسوريا 

ويجب  لها،  الالحق   1967 عام  وبروتوكول  الالجئني 

لالتفاقية  وفقا  الجغرافية  حدودها  تخفض  تركيا  عىل 

األمم  مفوضية  مع  وبالتشاور  لها.  الالحق  والربتوكول 

دول  جميع  عىل  يجب  الالجئني،  لشئون  املتحدة 
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بنية  وإنشاء  بالالجئني  داخيل خاص  قانون  املنطقة سن 

لالجئني.  الحامية  وتقديم  اللجوء  ملعالجة طلبات  تحتية 

الدول  جامعة  يف  األعضاء  األخ��رى  ال��دول  عىل  ويجب 

ومن  ثنايئ  بشكل  وبسخاء  برسعة  املساهمة  العربية 

خالل املفوضية لتلبية االحتياجات اإلنسانية واحتياجات 

من  القادمني  والفلسطينيني  العراقيني  لالجئني  الحامية 

األخرى  والدول  وسوريا  األردن  يف  واملتواجدين  العراق 

باإلضافة  اللجوء،  حالة  عىل  للحصول  فيها  تقدموا  التي 

للمرشدين داخليا يف العراق. 

ويجب عىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة:

االعرتاف مبسؤولياتهام تجاه الالجئني واملرشدين 

وبسخاء  برسعة  املساهمة  خالل  من  العراقيني 

لتلبية   – املفوضية  خالل  ومن  ثنايئ  بشكل   –

الحامية  واحتياجات  اإلنسانية  االحتياجات 

من  القادمني  والفلسطينيني  العراقيني  لالجئني 



والدول  وسوريا  األردن  يف  ومتواجدين  العراق 

حالة  عىل  للحصول  فيها  تقدموا  التي  األخرى 

اللجوء، باإلضافة للمرشدين داخليا يف العراق.

واملالجئ،  للمدارس،  كبريا  ماديا  دعام  تقديم 

االجتامعية  واالحتياجات  الصحية  والرعاية 

األخرى يف األردن وسوريا

فهذا  لالجئني،  توطني  كبرية إلعادة  برامج  إنشاء 

ذوي  الالجئني  باحتياجات  يعرتف  سوف  العمل 

عالقاتهم  بسبب  الخاصة  اإلنسانية  املخاوف 

املتحدة، وسيظهر  اململكة  أو  املتحدة  بالواليات 

وحق  اللجوء  حامية  رضورة  األمثلة  خالل  من 

طلب اللجوء يف الدول املجاورة

الفلسطينيني  الالجئني  إج��الء  عملية  تسهيل 

الراغبني يف مغادرة العراق عىل وجه الرسعة







تشجيع إرسائيل عىل السامح لالجئني الفلسطينيني 

التي  املناطق  إىل  بالعودة  العراق  من  القادمني 

تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية 

إبقاء  عىل  امل��ج��اورة  ال��دول  حكومات  ح��ّث 

اللجوء  طالبي  ترحيل  وعدم  مفتوحة  حدودها 

الفلسطينيني  والالجئني  العراقيني  والالجئني 

الفارين من االضطهاد والعنف يف العراق.

بل فريلك (frelicb@hrw.org) مدير سياسات 

 الالجئني يف منظمة هيومان رايتس ووتش

(www.hrw.org). للحصول عىل أحدث املعلومات، 

انظر الصفحة الخاصة بالعراق عىل موقع املنظمة عىل 

  http://hrw.org/mideast/iraq.php الرابط التايل





إمرأة عراقية 

الجئة مع كل 

ممتلكاتها 

يف شارع من 
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بني  التنسيق  لجنة  جمعتها  التي  األدلة  وتشري 
املنظامت الالحكومية يف العراق  – وهي شبكة 
دولية  الحكومية  منظمة   80 نحو  من  تتألف 
و200 منظمة الحكومية عراقية – إىل أن العراق، 
والذي كان يعترب من أكرث الدول تقدماً يف الرشق 
األوسط، ال يحقق إال نتائج ومؤرشات نراها عادة 
الشخيص  األمن  ينعدم  حيث  النامية،  الدول  يف 
والرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، مبا 
فيها الوصول إىل املياه النظيفة والكهرباء والرصف 
فإنها توجد بنسب  الصحي، ويف أحسن أحوالها 
وال  الحرب،  قبل  عليه  كانت  مام  جدا  صغرية 
يتمكن إال 32% فقط من العراقيني من الحصول 
عىل مياه صالحة للرشب. فالنظام الصحي للدولة 
أخذ يف االنهيار، بينام أدت الهجامت عىل العاملني 
يف مجال الرعاية الصحية إىل التأثري عىل إلتزامهم 
وروحهم املعنوية حيث فر معظمهم إىل خارج 
البالد. واملنشآت الصحية إما محتلة وإما مدمرة 
بسبب املحاربني وانهيار أنظمة توزيع العقاقري، 
بينام انهار نظام الرصف الصحي تقريبا وتستطيع 
نسبة 19% فقط من السكان العراقيني املقيمني 
الصحي  الرصف  نظام  من  االستفادة  العراق  يف 
العامل. كام تفتقر بعض ضواحي بغداد للكهرباء 
يف  قاسية  معاناة  ذاته  بحد  وهذا  طويلة،  أليام 
ظل درجات الحرارة الشديدة يف فصل الصيف. 
ويف بعض املناطق ال ميكن لنسبة تزيد عىل %90 
من األطفال من الذهاب إىل املدارس. ويف شهر 
مليون   4.5 هناك  أن  اليونيسيف  قّدرت  فرباير 
الكافية وأن كل  التغذية  طفل ال يحصلون عىل 
طفل من بني كل عرشة أطفال يعاين من نقص 
الوزن، بينام تتسبب هذه الظروف يف وفاة طفل 
من بني كل خمسة أطفال قبل األوان. أما نظام 
التوزيع العام للعراق – وهو اآللية املركزية التي 
لبت االحتياجات الغذائية للعراقيني املستضعفني 
أصبح غري كفء وعىل وشكل   – لعقود عديدة 

االنهيار يف الكثري من املناطق. 

يف  جدا  ومتغلغلة  خطرية  سمة  العنف  يعترب 
حياة الناس يف أجزاء عدة يف العراق، وله عواقب 
إنسانية مدمرة. وبينام تستمر هجامت املتمردين 
والعمليات املضادة لهم ويتعمق العنف الديني 
هم  فاملدنيون  وينترشوا،  واإلجرامي  والسيايس 
الذين يدفعون الثمن. إن نسبة 90% ممن لقوا 
تاركني  الرجال،  من  هم  العنف  جراء  حتفهم 
خلفهم أعداد كبرية من األرامل واليتامى بدون 
الصدمات  واصبحت  املاليني  أصيب  لقد  دعم. 
التعرض  وبسبب  االنتشار.  واسعة  العصبية 
االستقرار  وعدم  املستمر  اإلجهاد  فإن  للعنف 
كبرية  لقطاعات  العقلية  الصحة  يهددان  تساوم 
حاجة  وهناك  األطفال.  وخاصة  السكان،  من 

ماسة للتدخالت االجتامعية النفسية.

لكن  األزمة  انتشار  وسعة  حجم  إدراك  تم  لقد 
العمل  إطار  تقديرات  األوان. وتشري  بعد فوات 
ماليني  مثانية  بأن  املتحدة  لألمم  االسرتاتيجي  
– شخص عراقي واحد من بني كل ثالثة أشخاص 
– بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية، ونصفهم 
مرشدين داخل العراق أو خارجه. ورمبا ظل البقية 
الوقت من  بيوتهم ولكنهم سيعانون ومبرور  يف 
انعدام األمن الغذايئ. لقد تقيدت عملية تحليل 
القاهرة  الصعوبات  بسبب  اإلنسانية  األزم��ة 
ميكن  التي  البيانات  جمع  عملية  تواجه  التي 
العراق  إن حكومة  األطراف.  تؤَكدها جميع  أن 
والوكاالت الدولية املوجودة ضمن نطاق املنطقة 
الخرضاء لديها معرفة محدودة باألمر الواقع وقد 
املحتاجني  األشخاص  إيل  الوصول  فرصة  فقدوا 
يف  الدولية  الوكاالت  أفرطت  لقد  للمساعدات. 
يف  العراقية  الحكومة  قدرات  بناء  عىل  الرتكيز 
الوقت الذي تراجعت قدرتها عىل حكم وتوجيه 
البالد تراجعا مستمرا. وعىل املدى القريب يتضح 
أنه ما من سبيل ملعالجة فراغ الحامية يف أنحاء 
بالعراق   الدولية  القوات  إن  العراق.  من  كثرية 
واألجهزة األمنية العراقية تقف عاجزة عن حامية 

العراقية  السلطات  تستطيع  ال  بينام  املدنيني، 
للمساعدة.  املحتاجني  األشخاص  إىل  الوصول 
الرئيسية  الدولية  الوكاالت  معظم  أخفقت  لقد 
للصليب/الهالل  املميز  الحضور  باستثناء   –
الوضع  مع  استجاباتهم  تكييف  يف   – األحمر 
العراقيني  التطور. إن مصداقيتهم أمام  اآلخذ يف 
أصبحت موضع الشبهات، بعد عدة سنوات من 
العقوبات الدولية ضد العراق، بسبب اعتامدهم 
عىل القوات الدولية يف العراق يف مساءل اإلمداد 

والتموين واألمن.

حامية املجال اإلنساين ودور 
املنظامت الالحكومية

أهداف  تطبيق  ع��ىل  املنظامت  م��ن  تعمل 
االنسانية.  املساعدات  تقديم  أخرى تحت ستار 
أو  دينية  أو  سياسية  األهداف  تلك  تكون  وقد 
محلية  الحكومية  منظامت  فهناك  عسكرية. 
غري  الجهات  أن  وحقيقة  مزيفة.  ودول��ي��ة 
العراقية  والقوات  التحالف  كقوات   – اإلنسانية 
والجامعات  الخاصة  وال��رشك��ات  العسكرية، 
أنشطتها  بعض  تقدم   – الرسمية  غري  املسلحة 
عىل أنها نشاطات “إنسانية” تشوش القدرة عىل 
التمييز بني العسكريني واملدنيني، مام يعزز سوء 
الحقيقيني يف مجال  العاملني  أمن  الفهم ويهدد 
جدا  الرضوري  من  لذلك  اإلنسانية.  املساعدات 
أمام  وتوسيعه  اإلنساين  املجال  عىل  الحفاظ 

تقديم اإلغاثة.

وكان نظام صدام قبل عام 2003 يعترب املنظامت 
الدولية الالحكومية القليلة املتواجدة يف العراق 
املنظامت  مفهوم  كان  فقد  أنها جواسيس.  عىل 
الالحكومية وثقافة املجتمع املدين الحر مفهوما 
املنظامت  قدوم  عزز   2003 عام  ويف  أجنبيا. 
الالحكومية بصورة جامعية ودفعة واحدة الفهم 
الشائع بأن املنظامت الالحكومية مرتبطة بقوات 
املفهوم  يزال هذا  ارتباطا وطيداً. و ال  التحالف 
انعدام  جو  ظل  يف  االنتشار  واس��ع  الخاطئ 
الثقة الحايل. يجب تحدي هذا الوضع وتغيريه. 
التي  الالحكومية  املنظامت  عىل  يجب  لذلك 
والصليب  لجمعية  التابع  السلوك  بنظام  تلتزم 
األحمر الدويل وحركة الهالل األحمر واملنظامت 

ال تشكل أزمة الالجئني العراقيني على رغم من خطورتها إال جزءاً من 
كل األزمات اإلنسانية العراقية، حيث تدعو محنة أولئك الذين ال يزالون 
في العراق )والتقارير الواردة عنهم عادة ما تكون محدودة بشكل كبير( 

للقلق بشكل أكبر. وبالرغم من البيئة غير اآلمنة والقيود العديدة، 
إال أن التدخل اإلنساني في العراق مستمر وممكن وضروري للغاية.

الدور الحيوي للمنظامت الالحكومية وأهمية 
استمرارها يف أداء مهامها  

أسرة حترير نشرة الهجرة القسرية
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متييز  الكوارث   إغاثة  يف  العاملة  الالحكومية 
تؤكد  وأن  للوكاالت  األخرى  األنواع  عن  أنفسها 

عىل حياديتها ونزاهتها.

الدولية  املنظامت  تتذكر  أن  املهم  وم��ن 
الالحكومية وأن ُتذكر اآلخرين بأن هناك تدرج 
هرمي يف مبادئ نظام السلوك. ويقع عىل قمة 
بأن  فيه  شكل  ال  تأكيد  الهرمي  التدرج  هذا 

“األولوية اإلنسانية فوق كل يشء”.

غالباً ما ترتك وسائل اإلعالم الدولية االنطباع بأن 
العمل اإلنساين مستحيل وأنه ال توجد منظامت 
الحكومية يف العراق. ولكن ذلك بعيد كل البعد 
عن الحقيقة فال زالت هناك 70 منظمة الحكومية 
العراقية  الالحكومية  املنظامت  ومئات  دولية 
ناشطة هناك والتي تقوم بدور فعال ويقدمون 
املنظامت  إن  املترضرين.  لألشخاص  الدعم 
اإلنسانية  الهيئات  بني  من  هي  الالحكومية 
الوحيدة التي ال تزال قادرة عىل التدخل ميدانيا، 
العاملية  املعايري  عن  بعيدة  تكون  ما  وأحياناً 
نوعية  بتحسني  دامئ��اً  تهتم  ولكنها  والدولية، 
املساعدات، كام ال تزال قادرة عىل الوصول إىل 
الهيئات  آخر  من  كبري  جزء  ومتثيل  املجتمعات 
واآلن  األرض.  املوجودة عىل  والشهود  اإلنسانية 
الحايل  املناخ  مع  الالحكومية  املنظامت  تكيفت 
امليلء بالشك وانعدام الثقة يف العراق وذلك بعد 
أن أصبحوا محافظني جداً فيام يتعلق باملعلومات 
مع  كونها حذرة  إىل  إضافة  معها،  تتشارك  التي 
والعاملني يف  علنا.  يتعاملون معها  الذين  أولئك 
الذين يعملون لصالح  املساعدات  تقديم  مجال 
املنظامت الدولية الحكومية أو يعملون بالرشاكة 
معها ال يعلنون عن مصدر املساعدات أو هوية 
املتعلقة  املعلومات  بتناقل  يقوموا  وال  رشكائهم 

بربامجهم وتدخالتهم. 

االستجابة  عىل  الالحكومية  املنظامت  قدرة  إن 
غالباً ما يحده نقص يف التمويل الحيادي واملرن 
الذي يدعم موظفيها ويؤمن التكاليف األساسية 
األخرى مقابل الفعاليات املقيدة بالوقت والتي 
املجازفة  إىل  إضافة  املانحة،  الجهات  تحددها 
املانحة  الجهات  بعض  انسحاب  ي��ؤدي  ب��أن 
املنظامت  عدد  تقليص  إىل  املحدود  والتمويل 
الوقت  يف  ملحوظ  بشكل  الفعالة  الالحكومية 
الذي تكون فيه االحتياجات اإلنسانية يف ذروتها. 
الجهات  من  العديد  اسرتاتيجيات  توضيح  ويتم 
اإلنسانية عىل مستوى القيادة دون معرفة كافية 
العديد  فهناك  األرض.  عىل  املوجودة  بالحقائق 
اإلدارية،  واملتطلبات  التوجيهية،  املبادئ  من 
يف  تؤدي  أن  ميكن  والتي  الصارمة  العمل  وأطر 
عىل  امليدانيني  العامل  قدرة  عرقلة  إىل  النهاية 

ابتكار عمليات التدخل املبدعة واملرنة والنشطة 
املطلوب تحقيقها.

املنظامت  أغلب  االستقرار  ع��دم  دف��ع  لقد 
العراق  وجنوب  وسط  يف  األجنبية  الالحكومية 
بعد،  عن  الربامج  وضع  اسرتاتيجيات  تبني  عىل 
وعقد قدرة املنظامت الالحكومية العراقية عىل 
تطوير العالقات مع الهيئات الدولية. لقد أثارت 
هذه املسافة املفروضة عددا من املخاوف التي 
توصيلها،  يتم  التي  املساعدات  بجودة  تتعلق 
الجهات  الالحكومية، وقدرة  املنظمة  ومسؤولية 
املانحة عىل تقدير مدى االحتياجات عىل األرض 

واالستجابة لها.

ميكن  ال  فإنه  اإلنسانية  املجال  تحديد  ومبجرد 
عىل  ودعمه  تطويره  يجب  ولكن  به،  التسليم 
أساس يومي. لقد تم تحديد أغلب نقاط الوصول 
املحليني ليك  املسهلني  بالفعل، ويجب مساعدة 
ومن  الوصول.  عىل  ويحافظوا  ويبدعوا  يحسنوا 
املوهوبني  من  فعال  كادر  توفر  جدا  الرضوري 
واملدراء املبدعني القادرين عىل التكيف والتعامل 
وتحتاج   تنبؤها.  ميكن  ال  التي  العوائق  مع 
تستطيع  لن  ولكنها  متنوعة  فرق  إىل  املنظامت 

إعدادها بدون متويل كاف.

وتربهن املنظامت الالحكومية عىل أن االستجابة 
تزال  ال  العراق  داخل  اإلنسانية  لالحتياجات 
كام  املرنة.  املحلية  املناهج  خالل  من  ممكنة 
شبكة  بناء  عىل  الالحكومية  املنظامت  تعمل 
طوارئ ميدانية والتي ستحسن نوعية االستجابة 
للمساعدات عن طريق تركيز وتأمني املعلومات 
الروابط  وتحسني  املوجودة،  الشبكات  حول 
مجال  يف  للعاملني  الدخول  وتسهيل  امليدانية 
املنظامت  وج��ود  من  وبالرغم  املساعدات. 
إيصال  عىل  وقدرتها  األرض  عىل  الالحكومية 
جميع  تقديم  تستطيع  ال  أنها  إال  املساعدات، 
الحلول أو تستجيب لجميع االحتياجات مبفردها. 
فهناك حاجة السرتاتيجية منسقة عاملية وشاملة 
الهيئات  جميع  مع  املحلية  الطرق  جانب  إىل 
املناسبة  االستجابات  تقديم  أجل  من  املشرتكة 

لألزمة اإلنسانية يف العراق.

وتقرتح املنظامت الالحكومية عىل األمم املتحدة 
من  بعض  الدوليني  والقادة  األعضاء  وال��دول 

التوصيات:

يف  اإلنسانية  األزمة  بتحديات  االع��رتاف 
للمنظامت  متزايد  دعم  وتقديم  العراق 
منظامت  أنها  أس��اس  عىل  الالحكومية 
أرض  عىل  عاملة  ونزيهة  حيادية  رئيسية 

الواقع



حشد طاقم من ذوي الخربات واملؤهلني 
ممن لديهم خربة عالية عن املناطق التي 
مزقتها الحرب للتعامل مع حالة الطوارئ 

العراقية املعقدة

وسهل  أكرب  طارئ  إنساين  متويل  تقديم   
الوصول ومرن وحيادي وقائم عىل أساس 

االحتياجات األساسية

للعراقيني  أفضل  مالية  موازنة  تحقيق 
لتجنب  وداخله  العراق  خارج  املرشدين 
خطر خلق عامل دفع (أي حوافز ملغادرة 

العراق)

تتمكن  أن  ل��ض��امن  اآلل��ي��ات  تطوير   
بينها  وم��ن  الالحكومية،  املنظامت 
من  العراقية،  الالحكومية  املنظامت 

الحصول عىل األموال يف الوقت املناسب

العمل مع املنظامت الالحكومية لتحسني 
وآليات  بعد  عن  اإلدارة  ملبدأ  فهمها 

املراقبة والتحقق

املمرات  من  أو  الحدود  من  التحقق   
الحاجة  ذات  املناطق  داخل  الحدودية 
املاسة: رمبا يحتاج هذا إنزال للمساعدات 
من الطائرات غري الحربية حيثام ال يوجد 

أي وسيلة للوصول

األقوى  العسكري  املدين  التنسيق  تعزيز 
املستوى  من خالل منسق عسكري رفيع 
خلفية  لديه  تتوفر  املتحدة  لألمم  تابع 

مدنية وإنسانية.

كام ينبغي عىل الحكومة العراقية:

االعرتاف باألزمة اإلنسانية داخل البلد

البرشية  واملوارد  املتوفرة،  األموال  توزيع 
للوفاء  األس��اس��ي��ة  وامل���واد  والتقنية، 

باالحتياجات

البديلة  االستجابة  آليات  وتسهيل  قبول 
تعيق  التي  الصعوبات  عن  للتعويض 
املركزية  واألدوي��ة  الغذاء  توزيع  أنظمة 

الحالية 

من  املساعدات  عاميل  حركة  تسهيل 
غري  اإلنسانية  املساعدات  توصيل  أجل 

العسكرية
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دعم املجتمع املدين من خالل قانون ميتاز 
املنظامت  تسجيل  وعمليات  بالشفافية 
بحقوقها  ت��ع��رف  ال��ت��ي  الالحكومية 

واستقالليتها.

يجب عىل جميع الجهات العاملة ضامن احرتام 
القانون اإلنساين الدويل وبشكل دائم وكامل من 

خالل:

تعزيز آليات الحامية للمدنيني العراقيني

االعرتاف بأن االنتهاكات املستمرة لحقوق 
اإلنسان هي جرمية بحق اإلنسانية

تأييد احرتام حقوق اإلنسان 

جميع  يف  شفافية  بكل  التحقيق  ضامن 
القانون  بانتهاكات  الخاصة  االدع��اءات 

اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان 











اآلليات  خالل  من  الحصانة  حالة  إنهاء 
القضائية املناسبة.

االتصاالت  مستوى  رف��ع  ج��دا  ال���رضورة  من 
وتبادل املعلومات بني األمم املتحدة واملنظامت 
الالحكومية والهيئات العاملة األخرى. ويجب عىل 
تعمل معا  أن  العاملة  اإلنسانية  الجهات  جميع 
لتطوير مؤرشات وآلية تحقق لتحديد الحاجات 
للمراقبة  شاملة  آليات  وجود  ولضامن  األولية 
املساعدات،  مجاالت جودة  والتقييم، خاصة يف 
واملصالحة،  النزاعات،  وفض  التربعات،  وجمع 
ويجب  املعلومات.  ومشاركة  الشبكات،  وعمل 
عىل الجهات املانحة إدراك أن تنسيق العمليات 
متطلبا  ليس  الالحكومية  للمنظامت  اإلنسانية 

إضافيا أو من الكامليات.

تشكل هذه املقالة ملخصاً لتقرير لجنة 
التنسيق بني املنظامت الالحكومية يف العراق 

لشهر مايو 2007 “وضع األزمة اإلنسانية 

 ”العراقية واستجابات املنظامت الالحكومية
. لقد تم إعداد هذا امللخص من قبل أرسة 

تحرير نرشة الهجرة القرسية ألسباب عملية، 
وال يعكس بالرضورة وجهات نظر أي من أمني 

لجنة التنسيق بني املنظامت الالحكومية يف 
العراق  أو أعضائها. 

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول عمل 
لجنة التنسيق بني املنظامت الالحكومية يف 

العراق الرجاء الكتابة إىل الربيد إلكرتوين 
ncciraq@ncciraq.org أو اتصل مبكتب 

عامن للجنة التنسيق بني املنظامت الالحكومية 
يف العراق، هاتف رقم: 96264616262+

www.ncciraq.org .1
www.ncciraq.org/IMG/pdf_Strategic_ .2

Framework_for_Humanitarian_Action_in_Iraq.pdf
www.mnf-iraq.com .3

www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/ .4
57jmnb?opendocument

www.ncciraq.org/spip.php?breve719 .5

األمم  مكتب  عىل  التفجريية  الهجامت  فمنذ 
الدولية  اللجنة  أغسطس وعىل وفد  املتحدة يف 
 2003 ع��ام  من  أكتوبر  يف  األحمر  للصليب 
من  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أصبحت 
تتمتع  التي  القليلة  الدولية  اإلنسانية  املنظامت 
وسط  الواقعة  املناطق  يف  دائم  عميل  بوجود 

وشامل وجنوب العراق.

والتي  العراقية،  األحمر  الهالل  جمعية  وتقدر 
تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الدولية للصليب 
شمل  بلم  املتعلقة  املجاالت  يف  خاصة  األحمر 
يقرب  ما  أن  الطارئة،  اإلغاثة  وعمليات  األرُس 
داخل  حديثاً  نزحت  قد  عائلة  ألف   106 من 
هذه  ثلثي  وتتكون   .2006 فرباير  منذ  العراق 
تكون  ما  وعادة  واألطفال،  النساء  من  العائالت 
املرأة العائل الرئييس لهذه األرس. ومازال اآلالف 

منازلهم بسبب  ترك  العراقيني يجربون عىل  من 
العام  األمني  واالنفالت  العسكرية  العمليات 
العام  املنظر  ويتسم  االقتصادية.  والصعوبات 
التي  أخرى  ومناطق  بغداد  يف  وخاصة  بالكآبة 
املوقف  يزداد  حيث  املجتمعات  فيها  تختلط 

سوءاً.

وغالبا ما يكون قرار الفرار من القتال أو العنف 
أو  الذي يتخذه األشخاص  املالذ األخري  الطائفي 
العائالت رغبة منهم يف تحسني وضعهم األمني، 
القرار  هذا  اتخاذ  مبجرد  عليهم  يتوجب  حيث 
احتياجاتهم  لتلبية  املساعدات  عىل  االعتامد 
األساسية. ويلجأ معظمهم لدى عائالت مضيفة 
والتي تعاين نتيجة للعبء اإلضايف عىل مواردها 
املحدودة. بينام يتخذ البعض املعسكرات واملباين 
العامة والثكنات العسكرية املهجورة ملجأ لهم. 

واملجتمعات  النازحة  العائالت  تكون  ما  وكثرياً 
الحامية  لسبل  الحاجة  أشد  يف  لها  املضيفة 
وإمكانية الحصول عىل مياه نقية وأنظمة رصف 
أخرى.  رضورية  وأشياء  والطعام  مناسبة  صحي 
وقد استفاد يف عام 2006 أكرث من أربعة ماليني 
شخص من مشاريع البنى التحتية الخاصة باملاء 
اللجنة  بإنشائها  قام  التي  الصحي  وال��رصف 
استفاد  كام  العراق  يف  األحمر  للصليب  الدولية 
69 من مراكز الرعاية الصحية الرئيسية يف العراق 
عرشون  تلقى  وقد  التأهيل.  إعادة  أعامل  من 
أدوات  الرئيسية  املستشفيات  من  مستشفى 
طبية وجراحية ملعالجة الجرحى، كام تلقى أكرث 
من 227 ألف شخص يف أماكن عديدة، معظمهم 
عائالت نازحة، مساعدات غذائية مبشاركة اللجنة 
أكرث  تلقي  إىل  إضافة  األحمر،  للصليب  الدولية 
أساسية.  منزلية  معدات  شخص  ألف   161 من 
األحمر  الهالل  جمعية  من  كل  اآلن   وتخطط 
العراقية واللجنة الدولية للصليب األحمر لزيادة 
الغذائية  املساعدات  من  توزيعها  معدالت 
واملساعدات األساسية األخرى بحيث تصل إىل ما 

يقرب من 660 ألف من املحتاجني.

االستجابة للعنف املتفاقم  يف العراق  
روبرت زميرمان

يتحمل املدنيون وطأة العنف املستمر في العراق فقد أصبحت 
اإلصابات املروعة اليومية التي  تعتبر أمراً غير ال ميكن تقبله في 

أي مكان أخر في العالم أمراً روتيناً في العراق. وتواجه الدولة 
فشال كبيراً في ضمان احترام وحماية أرواح وكرامة ماليني املدنيني 

الذين ال يلعبون أي دور في العنف املستمر في العراق.
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تأثرياً  داخلياً  النازحة  للمجموعات  كان  وقد 
كبرياً عىل املجتمعات املضيفة، ومن ثم تتوخى 
يف  الحرص  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
تحقيق املوازنة الرضورية يف تقديم املساعدات 
لألشخاص النازحني داخلياً مع تأمني دعم إضايف 
بالتفرقة  اللجنة  تقوم  وال  املضيفة.  للعائالت 
لتجنب  وذلك  املسلح  النزاع  ضحايا  فئات  بني 
معينة،  لفئات  ينتمون  ال  الذين  أولئك  تجاهل 
للصليب  الدولية  اللجنة  مبادئ  من  مبدأ  وهو 
العراق   يف  بوضوح  األمر  هذا  ويتجىل  األحمر. 
النازحني  أكرث من أي مكان أخر  نظرا الختالط 
تركز  ذلك  ومع  املقيمة.  املجتمعات  مع  داخليا 
منها  تأكيد  يف  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة 
أكرث  عىل  جهودها  النزاهة،  مببدأ  التزامها  عىل 
األشخاص ترضرا، ومن ثم يجب أن يكون هناك 
توسع يف تقديم املساعدات بطريقة ال ينتج عنها 

توتر جديد وعنف محتمل.

ومن الرضوري باإلضافة إىل مساعدة كل هؤالء 
املساعدات  تقديم  يف  التوسع  يجب  املحتاجني 
التي تقدمها املنظامت اإلنسانية املحايدة والتي 
أو  املسلحة  الجامعات  عن  باالستقاللية  تتمتع 
أي من أطراف النزاع حيث أن عالقتها بطرف أو 
لها عالقة، ميكن  أن  الظن  أو حتى مجرد  بآخر، 
للمستفيدين  جديدة  تهديدات  إىل  يؤدي  أن 
تتطلع  أنفسهم. إن االحتياجات هائلة ومن ثم 
العمل  إىل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

بالتنسيق مع املنظامت اإلنسانية األخرى.

ويجب أن تكون مسألة توفري الحامية للمدنيني 
حاالت  ملنع  األول��وي��ات  أه��م  من  العراق  يف 
حدة  بسبب  كبرياً  تحدياً  ذلك  ويعد  النزوح. 
العاملني  عىل  ذلك  وآثار  األمن  وانعدام  العنف 
يف املساعدات اإلنسانية أنفسهم، وبسبب تعدد 
بسبب  وأيضاً  النزاع  هذا  يف  املشرتكة  األطراف 
صعوبة تحديد وعمل اتصاالت مع املجموعات 
املسلحة وكافة أطراف النزاع. لقد وصل اإلهامل 

اإلنسانية  للكرامة  االك��رتاث  وع��دم  الصارخ 
مل  مستويات  إىل  الرئيسية  اإلنسانية  واملبادئ 
يسبق لها مثيل. ومع ذلك تبقي مسألة حامية 
حريتهم  من  املحرومني  واألشخاص  املدنيني  كل 
للصليب  الدولية  اللجنة  أولويات  أهم  من 
األحمر يف العراق ليك ال يصبح املدنيون طرفاً يف 
للقانون  املتكررة  لالنتهاكات  الرصاعات وضحايا 
اإلنساين الدويل. وتعد مشاكل الحامية يف العراق 
كثرية ومعقدة، وتدرك لجنة الصليب األحمر أن 
الحظ  تبقى لسوء  إسهاماتها لحل تلك املشاكل 

جزءاً صغرياً من إجاميل االحتياجات يف العراق.

من  الكثري  العراق  يف  الدائر  الرصاع  فرق  لقد 
أو  لالعتقال  األق��ارب  تعرض  بسبب  العائالت 
بسبب نزوحهم عن منازلهم للبحث عن األمان 
زالت  فام  خارجه.  أو  العراق  يف  آخر  مكان  يف 
عن  أخبار  أية  تعرف  ال  العائالت  من  الكثري 
أقاربها الذين فقدوا خالل الرصاعات السابقة أو 
الحالية. وعادة ما يحتاج أعضاء العائالت املشتتة 

تتعاون اللجنة 

الدولية للصليب 

األحمر مع الهالل 

األحمر العراقي 

ملساعدة العراقيني 

عىل االتصال 

بأقاربهم املهجرين 

والنازحني.
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واالتصال  أقاربهم  أماكن  تحديد  يف  للمساعدة 
بهم.

بانتظام  العراق  يف  األحمر  الصليب  لجنة  تقوم 
بزيارة األشخاص املحتجزين لدى القوات متعددة 
الجنسيات أو لدى حكومة إقليم كردستان وذلك 
لتقييم ظروف احتجازهم والطرق التي يعاملون 
بطريقة  املسؤولة  السلطات  إطالع  ويتم  بها. 
للبحث  وذلك  والتوصيات  الحقائق  عىل  رسية 
عن التحسينات املطلوبة. وتساعد لجنة الصليب 
الرحالت  التي ال ميكنها تحمل  العائالت  األحمر 
الطويلة واملكلفة عىل زيارة أقاربهم املحتجزين 
تديرها  التي  االحتجاز  مراكز  من  العديد  يف 

القوات متعددة الجنسيات.

صعوبات  القانونية  الطبية  املؤسسات  وتواجه 
الجثث  من  املتزايد  الكم  مع  التعامل  يف  كبرية 
بها  االحتفاظ  عىل  قدرتها  عدم  عىل  وتؤكد 
املتعلقة  البيانات  بجمع  أو  الصحيح  بالشكل 
التمكن من  بهدف  الجثث  بتحديد هوية هذه 
ففي  أقاربها.  أحد  وفاة  العائالت يف حال  إعالم 
عام 2006، كان ما يقرب من 100 مدين يلقون 
يبقى  كان  العدد  يوم، ونصف هذا  حتفهم كل 
الصليب  لجنة  تساعد  ثم  ومن  الهوية.  مجهول 

األحمر هذه املؤسسات بالدعم املادي والتدريب 
لتمكينها من زيادة من زيادة طاقتها. 

ويقول أحد موظفي اللجنة الدولية لصليب 
األحمر يف بغداد:

إذا تلقيت تحذيراً  “اعترب نفسك محظوظاً 
برتك منزلك حيث مينحك التحذير عىل األقل 
الفرصة للبقاء عىل قيد الحياة، ويجب أن 

تكون مستعداً لرتك منزلك يف أية لحظة”.

عىل  سوءاً  يزداد  العراق  يف  اإلنساين  الوضع  إن 
نحو مطرد ويؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل 
مسألة  تكون  أن  يجب  ثم  ومن  العراقيني.  كل 
األولويات،  أهم  من  العراقيني  املدنيني  حامية 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تدعو  ولذلك 
للقانون  االح��رتام  من  مبزيد  عاجل  وبشكل 
نفوذ  لديه  من  كل  تناشد  كام  الدويل،  اإلنساين 
عسكري أو سيايس أن يعمل اآلن عىل التأكد من 
حامية أرواح املدنيني العراقيني وإنقاذها، حيث 
يعد ذلك التزاماً وواجبا يقع عىل عاتق املنظامت 

الحكومية وغري الحكومية وفقا للقانون اإلنساين 
الدويل.

 (rzimmerman@icrc.org) روبرت زميرمان
هو نائب رئيس الوكالة املركزية للتسجيل 
وقسم الحامية يف اللجنة الدولية للصليب 
األحمر. للمزيد من املعلومات عن برنامج 

العراق الخاص بوفد اللجنة الدولية للصليب 
 األحمر الرجاء زيارة املوقع التايل:

www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/
html/iraq!Open

وملزيد من املعلومات حول منظمة الهالل 
األحمر العراقية، انظر مقالة جامل الكربويل يف 

الصفحة 48 من هذه النرشة.

وللمزيد من املعلومات عن دور وفد لجنة 
الصليب األحمر لحامية النازحني داخلياً، الرجاء 

قراءة مقال (آالن إيشليامن) ‘حامية النازحني 
داخلياً’، نرشة أكتوبر 2005 عىل املوقع التايل: 
www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR24/

IDP%20Supplement/11.pdf

                        

عن  معهم  تكلمنا  ال��ذي  العراقيون  معظم  عرب  لقد 

العمل  ومبادئ  أهداف  مع  والكامل  الواضح  تضامنهم 

للعمل  الجيدة  الجهود  مع  وتعاطفهم  اإلن��س��اين، 

بالحياد  الخاصة  اإلنسانية  للمبادئ  قوي  وفهم  اإلنساين 

واالعتامدية والنزاهة. وهناك فهم واسع لطبيعة مبادئ 

العمل اإلنساين وللنشاطات التي ال تشكل جزءاً من هذه 

سامت  هناك  أن  وتكراراً  مراراً  سمعنا  وقد  النشاطات. 

يف  العراقية  والتقاليد  اإلسالمية  للتعاليم  وبارزة  واضحة 

للصليب  الدولية  اللجنة  عمل  ونظام  الرئيسية  املبادئ 

األحمر وجميعة الهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية 

يف عمليات اإلغاثة1 التي تقوم بها.وقد ساوى الكثري من 

العراقيني الذين تحدثنا معهم بني املبادئ اإلنسانية وبني 

اآليات القرآنية الخاصة باألعامل الخريية.

اإلنسانية  املبادئ  فهم  سبب  ح��ول  اآلخ��ر  والسبب 

ما  كثرياً  املبادئ  هذه  أن  وهو  العراق  يف  جيد  بشكل 

أمثلة  استياء. وسمعنا  األزمات وبطرق تحدث  تظهر يف 

وعسكرة  تسييس  توضح  بطرق  قدمت  مساعدات  عن 

املحلية  املنظامت  من  كل  قبل  من  اإلنسانية  األنشطة 

والدولية. وكثرياً ما يكون من غري املمكن عملياً للعراقيني 

( وأحياناً للمتخصصني يف العمل اإلنساين) التمييز ما بني 

ذلك  يف  مبا  والدولية،  املحلية  املنظامت  وأنشطة  أدوار 

والسلطات  السياسية  واملنظامت  العسكرية  القوات 

الربح  أجل  من  يعملون  الذين  واملقاولون  األخ��رى، 

واملنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية وبني وكاالت 

األمم املتحدة. وقد كان من الواضح يف بعض املحادثات 

للقوات  املنتسبة  التجارية  الرشكات  أن  بها  قمنا  التي 

متعددة الجنسيات قد أساءت للمنظامت غري الحكومية 

اإلنسانية. كام كان من غري الواضح بشكل كامل يف الكثري 

التي  الوكاالت  أنواع  من  نوع  أي  األخرى  املقابالت  من 

متت مناقشتها.

وغالباً ما يكون هناك تناقض بني تقبل املبادئ اإلنسانية 

بشكل عام وحقائق املساعدات ويزيد من ذلك التناقض 

الشكوك التي تدور حول نوايا ودوافع الوكاالت. وتحدث 

العسكرية  األنشطة  من  املترضرة  املناطق  يف  املقيمون 

املكثفة عن تعرضهم لإلهانة من قبل وكاالت تبدو أنها 

قبل  من  أو  “املحتلني”  إىل  باإلضافة  املساعدات  وكاالت 

منظامت تبدو أنها منظامت تعمل من أجل تجميل وجه 

مساعدات  ألية  رفضهم  عن  آخرون  وتحدث  االحتالل. 

قدمتها لهم القوات املسلحة إثر العمليات العسكرية.

العراقيون يدافعون عن األعامل اإلنسانية
غريغ هانسن

لقد عملت مع زمالئي العراقيني في إجراء مقابالت مع مقدمي املساعدة 
واملستفيدين منها في العديد من اجملموعات العراقية الدينية، وقد وجدنا 

أدلة قوية على االلتزام باألخالقيات اإلنسانية في العراق، ولكن هناك مخاوف 
خطيرة من طريقة العمل التي ينتهجها العاملون في املساعدات اإلنسانية. 

وال يتم بذل جهود منظمة كافية لردم الهوة بني األخالقيات واملمارسات.
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التي  التمييز بسهولة بني املساعدات  وعادة ما كان يتم 

واملساجد  املحلية  الدينية  الخريية  املنظامت  تقدمها 

املنظامت األخرى  التي تقدمها  املساعدات األخرى  وبني 

حيوية.  بأنها  معهم  تقابلنا  ممن  الكثري  وصفها  والتي 

وعىل عكس كافة املنظامت األخرى تقريباً، فإن املساجد 

( وليس دامئاً) ما تكون قادرًة  واملنظامت الدينية أحياناً 

عىل تقديم مساعدات بطرق أكرث وضوحا وأكرث انفتاحاً 

بشكل نسبي. وقد تم تحديد املنظامت الخريية اإلسالمية 

قمنا  التي  املقابالت  من  الكثري  يف  واملساجد  املحلية 

أو  للحامية  حاجة  يف  هم  ملن  األفضل  الخيار  بأنها  بها 

املساعدات. ومع ذلك، سمعنا عن الكثري من األمثلة عن 

الدينية  الخريية  املنظامت  لها  تعرضت  ضغط  عمليات 

وأولويات  رغبات  عىل  أكرب  بشكل  توافق  ليك  املحلية 

الجامعات املسلحة.

العراق،  يف  مجردة  فكرًة  املحايدة  فكرة  تعترب  وال 

مقدمي  بني  للتمييز  االستعداد   أهبة  عىل  فالعراقيون 

املساعدات الذين مل يلتزموا الحياد وأولئك الذين التزموا 

من  الكثري  نظر  وجهة  من  الحياد  مسألة  وتعترب  به. 

العراقيني والعاملني يف تقديم املساعدات عاماًل هاماً من 

عوامل الحامية ضد الهجامت التي يقوم بها املقاتلون من 

كافة األطراف. ويف معظم الحاالت، مل ينسب من تكلمنا 

معهم النوايا غري الحسنة للمنظامت أو العاملني يف تقديم 

املساعدات وذلك ملجرد منشأهم الوطني . وبدالً من ذلك، 

يكون هناك تشكك كبري يف نوايا األشخاص الذين يعملون 

مع املحتلني ( القوات متعددة الجنسيات) أو الحكومة أو 

من يعمل مع أي جامعة من الجامعات املسلحة. 

املشوش  والتمييز  اإلنسانية  باملبادئ  االلتزام  لعدم  إن 

بني األطراف واألدوار املختلفة يف العراق عواقَب خطرية 

والعراقيني  املستفيدة  املجتمعات  عىل 

الجهود اإلنسانية. فمنذ  املساهمني يف 

العاملني  ق��درة  أصبحت   2004 عام 

باملبادئ  االلتزام  عىل  املساعدات  يف 

واضح  بشكل  عملهم  يف  اإلنسانية 

التهديدات  بسبب  ج���داً  ضعيفة 

تقريباً  العراقيني  كافة  األمنية وتفضيل 

بشكل  الدولية  اإلنسانية  واملنظامت 

ونشاطاتها  عملها  ألداء  بالتايل  عام 

بطريقة مسترتة.

التحصن ومرافقة الجيوش

التي  املباين  إىل  الوصول  الصعب  من 

واملباين  ال��خ��رضاء  املنطقة  يف  تقع 

للقوات  التابعة  وتلك  الحكومية 

محدود  لعدد  إال  الجنسيات  متعددة 

من العراقيني، عىل فرض استعداد هؤالء 

لتحمل مخاطر الدخول لهذه املنطقة. 

يف  العاملون  العراقيون  يختار  وبينام 

املنظامت الدولية تحمل هذه املخاطر 

يومياً، فإن قدرتهم عىل مواصلة القيام 

بذلك تضعف بشكل متزايد مع تدهور 

الوضع األمني. وبالنسبة للفريق الدويل 

املتحدة  األمم  ومنظامت  املانحني  من 

املختفية داخل هذه املنشآت، فإنه يف 

الغالب ليست هناك احتاملية للتحرك 

دون  الحصينة  األس���وار  تلك  خ��ارج 

القوات متعددة الجنسيات أو  مرافقة 

قوات األمن الخاصة. ونتيجة لذلك، ال 

لصناع  الغالب  يف  فرص  هناك  تكون 

القرار الرئيسيني يف املنظامت اإلنسانية 

للظروف  قراراتهم  بتوصيل  الرئيسية 

تتضائل  كام  العراق،  يف  تحدث  التي 

الذين  العراقيني  مع  التحدث  فرص 

يرفضون دخول مثل هذه املباين.

والفوائد  املزايا  عىل  الشك  يطغى  كام 

اإلنسانية  املساعدات  تدرها  التي 

املنظامت  تلجأ  عندما  العراقيني  عىل 

اإلنسانية يف عملياتها إىل اتباع أسلوب 

عراقية تعتني بقريب 

لها يف مستشفى 

مدينة الصدر يف 

بغذاد بعد أن فقد 

الطفل كال ذراعيه 

يف هجوم تفجريي
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متعددة  القوات  مبرافقة  نشاطاتها  ربط  أو  ‘التحصن’ 

قبلت  التي  املنظامت  بعض  انسحبت  وقد  الجنسيات. 

بحامية القوات متعددة الجنسيات أو بدت وكأنها قامت 

بذلك عن طريق استخدام رشكات أمن خاصة من العراق 

وجود  أو  موظفيها  يواجهه  الذي  األمن  انعدام  بحجة 

تأثري إنساين غري كاف باملقارنة بتكاليف األمن املرتفعة. 

وليس هناك أية إثباتات عىل أن التحصن أو اتباع أساليب 

أنها  أو  الربنامج  ونجاح  استمرار  املكثفة تضمن  الحامية 

تشكل وسيلة مفيدة لزيادة وصول األفراد لهذه الخدمات 

والحصول عليها.

القوات  عىل  األمنية  القضايا  يف  كيل  بشكل  االعتامد  إن 

يؤيد  الخاصة  الغربية  الرشكات  أو  الجنسيات  متعددة 

املساعدات  وكاالت  بعض  أهداف  تطابق  عىل  يدل  أو 

وأهداف القوات العسكرية، ويرفض العديد من العراقيني 

مثل مثل هذا الرتابط، وبشكل مشابه ال يبادر العديد من 

العراقيني أي شّك بخصوص الرتابط والتحالفات السياسية 

تديرها  التي  االجتامعية  الخدمات  مكاتب  وأه��داف 

ومع  حاميتها.  تحت  تقع  التي  أو  املسلحة  املجموعات 

املناطق  من  الكثري  يف  املكاتب  بهذه  الرتحيب  تم  ذلك، 

للمساعدة التي توفرها يف حامية األرواح.

وال تحمي “اسرتاتيجيات القبول” العاملني يف املساعدات 

اإلنسانية من الهجامت يف العراق ولكنها تساهم يف تحسني 

اإلنسانية.  املساعدات  برامج  واستمرارية  تكيف  مدى 

العراقية  حكومية  الغري  املنظامت  بعض  توقفت  كام 

والدولية، والتي كانت قد قررت اتباع منهج أمني مستقل 

يف عمليات املساعدة اإلنسانية الذي يعتمد بشكل أكرب 

نسبياً عىل العالقات وعىل مدى تقبل املجتمعات املحلية 

بقيت  بينام  نشاطاتها  متابعة  عن  ونشاطاتهم،  لعملهم 

املنظامت  أن  ويبدو  عملياتها.  يف  مستمراً  اآلخر  بعضها 

وموارد  و  كبرياً  وقتا  أمضت  والتي  باملرونة،  تتسم  التي 

الوطنية) والتي  املحلية (إضافة إىل  امليول  كثرية يف فهم 

مهارات  وتحسني  دعم  وشبكات  عالقات  ببناء  تقوم 

من  أكرث  العراق  يف  نسبية  بأفضلية  تتسم  بها،  العاملني 

الوكاالت ذات الروابط األقل تأصال.

ال بديل عن التواجد الفعيل

العراق  يف  اإلنسانية  املساعدات  يف  العاملون  يستخدم 

وعامن مصطلحات مثل “خفي” و “مكتوم” و “مسترت” 

اإلنسانية  العمليات  إليها  وصلت  التي  األوضاع  لوصف 

املسترتة التي تقوم بها املنظامت العراقية والدولية نتيجة 

للتهديدات والهجامت. ويقدم النهج املسترت قدرا أكرب من 

األمن للعاملني يف املساعدات اإلنسانية، وميكن الوكاالت 

الوصول.  وإمكانية  الوقت  املزيد من  االستفادة من  من 

للقبول.  عالية  تكلفة  يف  املزايا  هذه  تسببت  ذلك،  ومع 

ويوضح البحث الذي قمنا به بني العراقيني أن التصورات 

كبرية  لدرجة  إيجابية  هي  اإلنسانية  باملنظمة  املتعلقة 

بني من لهم اتصال مبارش باملساعدات والحامية الدولية 

خالل  من  انطباعاتهم  تشكلت  ممن  أكرث  املحلية  أو 

الحمالت  تكون  لن  ثم  ومن  اإلعالم.  ووسائل  اإلشاعات 

العراقيني  إلقناع  كافياً  أمراً  الدعم  وحمالت  اإلعالنية 

أنهم  حيث  املساعدات:  لوكاالت  اإلنسانية  بالنوايا 

الذين  العراقيون  ويشعر  امللموسة.  النتائج  إىل  ينظرون 

دولية  أو  محلية  إنسانية  منظامت  من  مساعدة  تلقوا 

أو رأوا هذه املنظامت وهي تعمل بشعور إيجايب تجاه 

املجتمع الدويل أكرث ممن سمعوا فقط بذلك.

عىل  متزايد  بشكل  بارزة  الغري  العمل  شكليات  تعمل 

كام  الوكاالت.  وبني  العمل  فريق  بني  العالقات  إعاقة 

تنعكس أيضاً التوترات الداخلية عىل املنظامت اإلنسانية، 

وحتى بني أعضاء فريق العمل ذوي الخلفيات املختلفة 

الذين عملوا مع بعضهم البعض لسنوات. وتقع عالقات 

العمل تحت إجهاد متزايد بحيث تفرض املناهج منخفضة 

بأن يعملوا من منازلهم مام  العمل  املستوى عىل فريق 

يقلل من فرص االتصال املتكرر بزمالئهم.

وهناك اتجاه متزايد بني العاملني الدوليني يف املساعدات 

اإلنسانية ( وأيضاً بني املانحني والسياسيني) نحو معاملة 

ضبابياً  تحدياً  تشكل  وكأنها  العراق  يف  األمنية  الحالة 

الحوادث  من  سلسلة  كونها  من  أكرث  ومنيعاً  ومعماًم 

ووضعها  منها  حادثة  كل  تحليل  ميكن  بحيث  الخطرية، 

لبعض  وبالنسبة  للتكيف.  كدافع  واستخدمها  سياق  يف 

الوكاالت، فإن الفهم املحدد واملحدود لديناميكية انعدام 

والتدخل  التأكيد  النعدام  تربيرا  تشكل  أصبحت  األمن 

أوائل عام 2004 يف  انخفاض حاد منذ  واإلبداع. وهناك 

عدد العاملني الدوليني يف املساعدات اإلنسانية يف عامن 

الذين يتمتعون بخربة جدية يف الدولة؛ حيث بقي عدد 

قليل منهم.

“ خالل الهجامت التي قامت بها القوات األمريكية 

الكثري  استجاب   ،2004 عام  والنجف  الفلوجة  يف 

األشخاص  ملساعدة  فوري  بشكل  العراقيني  من 

من  شاحنات  تجميع  طريق  عن  وذلك  املحتاجني 

أحيائهم  من  األخرى  الرضورية  والبضائع  الغذاء 

لتوزيعها من خالل املساجد يف املدن املنكوبة. وقام 

الكثري من الشيعة بتقديم املساعدات يف الفلوجة، 

كام قام الكثري من السنة بنفس اليشء يف النجف. 

مخيم الرويشد 

لالجئني يف 

املنطقة املحايدة 

بني العراق 

واألردن
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اإلنسانية  املنظامت  عقدت  الفرتة،  هذه  وخالل 

بغداد  يف  منتظمة  اجتامعات  الحكومية  غري 

وشحنات  املعلومات  وتبادل  عملياتها  لتنسيق 

مبعدل  االجتامعات  هذه  واتسمت  املساعدات. 

بشك  الدولية  العمل  فرق  قبل  من  جيد  حضور 

حرصي. ويف إحدى هذه االجتامعات حرض إمام 

متعلم ذو زي تقليدي له تاريخ طويل يف معالجة 

الوكاالت  ومساعدة  املجتمعات  بني  التوترات 

الدولية عىل الوصول إىل أماكن الرصاع املنكوبة. 

وقد عرض تسهيل الوصول إىل الفلوجة من خالل 

كام  املحليني،  السنة  الدين  رجال  بني  اتصاالته 

دعا لحضور اجتامع خاص بإحدى املنظامت غري 

والتي عمل معها  الخربة  الدولية ذات  الحكومية 

يف السابق. وقد اعرتض ثالثة من العاملني الدوليني 

يف املساعدات اإلنسانية عىل حضوره وطلب منه 

عن  املعرتضني  أحد  سأل  وقد  االجتامع.  مغادرة 

اإلرهابيون  هم  هؤالء   “ فقال  اعرتاضه  سبب 

الذين يهاجموننا”.

كل  بأن  كبري  حد  إىل  شائع  اعتقاد  بوجود  سمعنا  لقد 

جهود املساعدات سواء أن كانت دولية أو محلية هي 

إعادة  األغنياء يف عمليات  ازدادت ثروات  فاسدة. فقد 

يف  اليومية  املعاناة  تسببت  كام   ،2003 عام  منذ  البناء 

الحياة يف جعل العراقيني يشعرون بخيبة األمل والغضب. 

من  سمعوا  أنهم  معهم  تكلمنا  ممن  بعض  ذكر  فقد 

خالل وسائل اإلعالم عن مليارات الدوالرات التي دخلت 

حول  الدعاوى  من  الكثري  ظهرت  ذلك  وبعد  العراق، 

لدعم  محطات  و  فاسدين  ومسئولني  مقاولني  وجود 

الكهرباء غري مناسبة وال ميكن االعتامد عليها وتكاليف 

مرتفعة للوقود وعمليات إعادة بناء غري جيدة للمدارس 

ومجموعة كبرية من املشاريع الخفية التي مل يتولد عنها 

أية منفعة.

نقص صارخ يف متويل املساعدات اإلنسانية

فقط،  سنوات  بضع  خالل  كبري  أثر  تحقيق  تم  لقد 

لجمع  املتحدة  األمم  دعت   ،2002 عام  أواخ��ر  ففي 

اإلنسانية  الطوارئ  لحالة  لالستعداد  دوالر  مليون   193

أشهر  مرور  وبعد  الحدوث.  وشيكة  بأنها  اعتقد  التي 

قليلة، كانت هناك دعوة أخرى لجمع 2.2 مليار دوالر 

لتغطية مساعدات متتد لستة أشهر. ولكن اآلن، عادة ما 

العراقيني يف  أرواح  إنقاذ  تحاول  التي  املنظامت  تكافح 

اإلبقاء عىل عملياتها يف ظل مناخ تربع غري داعم. فقد 

الطارئة  للحاالت  االستجابة  يف  بطيئون  املانحون  أصبح 

تقديم  يعد  منهم،  للكثري  فبالنسبة  املتزايدة.  اإلنسانية 

املساعدات اعرتافاً بفشل استثامرهم ملليارات الدوالرات 

يف مشاريع إعادة إعامر العراق الخاصة بهم. ومام يدعو 

املنظامت  عمليات  ينتقدون  ما  كثرياً  أنهم  للسخرية 

بعض  أو  املعزولة  العراقية  الحكومة  وكأن   – اإلنسانية 

إمكانية  لهم  كان  الحرب  من  االنتهازيني  املستفيدين 

أفضل  وشعور  املحتاجة  للمجتمعات  أفضل  وصول 

مزدوجة  معايري  املانحون  ويفرض  املوجودة.  بالظروف 

شنيعة، حيث يرصون عىل معايري مساءلة أكرب بخصوص 

األرواح  الخاصة بحامية  اإلنسانية  اإلنفاق عىل األعامل 

تخرج  التي  املشبوهة  البناء  إعادة  من مخططات  أكرث 

من املنطقة الخرضاء. إن مصداقية املانحني عىل املحك 

بني العراقيني وعىل املستوى العاملي.

وكام وصف أحد العاملني الدوليني يف مجال املساعدات 

يشتكون  املانحون   “ فإن:  الحالية   املعضلة  اإلنسانية 

حول  املتاحة  املعلومات  جودة  بأن  متكرر  نحو  عىل 

بالقدر  جيدة  ليست  العراق  يف  األساسية  االحتياجات 

الكايف، ولهذا السبب ال يقومون أي يشء؟ وعندما تكون 

الطرق التقليدية لتقييم االحتياجات غري ممكنة بسبب 

انعدام األمن واملشاكل املتعلقة بالتنقل، فإىل أي مدى 

من الدقة تحتاج أن تكون عليها البيانات؟ ألي مدى من 

الدقة كانت عليها يف أبريل من عام 2003؟ ومتى سوف 

يتم الضغط عىل زر التشغيل؟”

ومل تقدم أياً من مرفق الصناديق الدولية إلعادة إعامر 

والبنك  املتحدة  األمم  تديره  الذي  الصندوق  العراق2- 

وثيقة  وال   -2004 عام  أوائ��ل  تأسس  وال��ذي  ال��دويل 

أطلقها  التي  املبادرة   - العراق3  مع  ال��دويل  العهد 

الشيخ  رشم  مبنتجع  عقد  الذي  املؤمتر  يف  العامل  زعامء 

كاستجابة  جاهزة  أموال  أية   -2007 ابريل  يف  املرصي 

عرضة  أنها  حيث  العراق:  يف  الطارئة  اإلنسانية  للحالة 

والسلطات  العراقية  السلطات  قبل  للتسييس من  أيضاً 

الدولية. وتوضح املقابالت التي قمنا بها مع فرق عمل 

وجود  العراقية  املجتمعات  ومع  املساعدات  وكاالت 

نقائص خطرية يف سلوكيات املانحني. فقد أوضحت فرق 

والصليب  األحمر  الهالل  جمعية  يف  املساعدات  العمل 

األحمر ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 

أموال  عىل  الحصول  يف  نقص  وجود  والدولية  الوطنية 

الحالية  اإلنسانية  للربامج  تهديداً  يسبب  مام  املانحني 

واملستقبلية.

غري  اإلنسانية  املنظامت  إحدى  يف  أحمد  يعمل 

محاوال  متخفيا  يعمل  أن  ويحاول  الحكومية. 

تجنب السيارات املفخخة ونقاط التفتيش لتقديم 

يف  املنكوبة  املنقسمة  لألحياء  الطارئة  املساعدة 

يف  يبقى  أن  أحمد  قرر  وقد  املحبوبة.  مدينته 

لتخفيف  إمكانه  قدر  املساعدة  وتقديم  بغداد 

القوات  وتفتح  القنابل  تنفجر  عندما  املعاناة 

الجامعات  تهجم  عندما  أو  نريانها  املسلحون  أو 

مستعد  إنني   “ أحمد  ويقول  الليل.  يف  املسلحة 

فإن  األكرب،  للجزء  وبالنسبة  الجنة”.  إىل  للذهاب 

ليسوا  أحمد  به  يقطن  ال��ذي  الحي  يف  الناس 

أو  محتجزين  فغالبيتهم  داخلياً.  نازحني  أشخاصا 

منازلهم  ترك  الخوف من  ينتابهم  داخلياً،  عالقني 

أو  الصيدلية  أو  العيادة  أو  السوق  إىل  والذهاب 

أحمد  ويعمل  الشارع.  آخر  تقع  التي  املدرسة 

مبفرده معظم الوقت. ويف املناخ الحايل من الخطر 

وعدم الثقة واسعة االنتشار، وجدت املنظمة التي 

وهذا  معه.  يعمل  مساعدا  بصعوبة  معها  يعمل 

فيه  تقابل  الذي  العراق  يف  والبغض  الخوف  هو 

وفقا  عمل  وقد  حاد.  بشك  واالنتامءات  الدوافع 

مليزانية قليلة تحد من نشاطه مع ازدياد احتاملية 

تعرضه للقتل.

التي  فاملنظمة  أحمد.  مثل  العراقيني  من  القليل  هناك 

التي  املنظامت  من  العديد  من  واحدة  بها هي  يعمل 

واللجنة  العراقية  األحمر  الهالل  وجمعية  هي  تكيفت 

الدولية للصليب األحمر مع طريقة عملها عندما ساءت 

الحالة األمنية وعندما تضائل دعم املانحني. وتحتاج هذه 

املنظامت للبدء يف الشعور بأن العامل يقف خلفها. فقد 

قتل ما يقرب من 88 من العاملني العراقيني والدوليني يف 

املساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان يف الرصاع الدائر 

يف العراق بني مارس 2003 و مايو 2007. ويقدم الحافز 

إطار عمل مجدد  املتحدة تجاه  باألمم  الخاص  الجديد 

للعمليات اإلنسانية يف العراق نقطة صلبة للتعامل مع 

الركيكة  العراقية  باألنظمة  الخاصة  اإلنسانية  العواقب 

ملنظمة  لألمام  بارزة  خطوة  ذلك  ويعد  الحياة.  لدعم 

ملساعدة  املسيسة  محاوالتها  خالل  من  بشدة  عوقبت 

اآلن  يواجه  الذي  التحدي  ويتمثل  العراقيني.  وحامية 

تحديد  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانية  املنظمة 

إطار العمل، دون أن تصبح مرة ثانية غطاًء لدور األمم 

املتحدة السيايس الذي يحدده مجلس األمن.

يف األشهر والسنوات القادمة سوف يكون هناك توجيه 

واضح للامنحني بأن يضعوا يف حسبانهم الدور الرئييس 

للحياد الحقيقي يف العراق، ومخاطر الربط بني األهداف 

السياسية والعسكرية وبني العمليات اإلنسانية. وتثبت 

للمبادئ  تفتقد  التي  اإلنسانية  العمليات  أن  األدل��ة 

اإلنسانية يف العراق تتعرض للرفض.

غريغ هانسن (ghansen@islandnet.com) هو 

عامل مساعدات إنسانية كندي وباحث يقيم حالياً 

يف عامن. وقد قام هو وفريق من العراقيني بعمل 

دراسة حول مفاهيم العمل اإلنساين خاصة بأجندة 

العمل اإلنساين : مرشوع  2015 ملركز فاينستني 

الدويل، جامعة تفتس. توجد دراسة “التعرف عىل 

مبادئ العمل اإلنساين يف العراق” عىل اإلنرتنت عىل 

الرابط  http://fic.tufts.edu/?pid=32. وسوف 

تكون الدراسة الكاملة الخاصة بالدولة متاحة بعد 

فرتة قصرية عىل املوقع الخاص مبركز فاينستني الدويل 

                 .( www.fic.tufts.edu)

www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/57JMNB .1
www.irffi.org  .2

www.iraqcompact.org .3



3� 35 ��نشرة الهجرة القسرية عدد خاص بالعراق

عرب  لبنان  إىل  العراقيني  أغلبية  دخلت 
العراقيني  من  كبرية  أعداد  بينهم  ومن  سوريا 
سيجدون  أنهم  يعتقدون  ممن  املسيحيني 
األمان بني املجتمعات اللبنانية املسيحية. لقد 
تأشرية  الحصول  أن  العراقيون  الالجئون  وجد 
دخول إىل لبنان رضبا من املستحيل لذلك فقد 
دخلوها بشكل غري قانوين ومبساعدة املهربني 
يف معظم األحيان، وهم بالتايل عرضة ملخاطر 
االعتقال واإلدانة بجنحة الدخول غري القانوين 
إىل البالد بغض النظر عن حالتهم يف مفوضية 
يوقع  ومل  الالجئني.  لشؤون  املتحدة  األم��م 
لبنان عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 وليس 
بها قانون فعال ينظم حركة اللجوء السيايس، 
ولطاملا أعلن لبنان مراراً وتكرارُا أنه بلد غري مهيأ 
الدميوغرافية  تركيبته  بسبب  السيايس  للجوء 
من  أكرث  يستضيف  أنه  وحقيقة  واالجتامعية 
400 ألف الجئ فلسطيني. وليزداد األمر سوءا 
فإن العامل العريب، عىل خالف أمريكا الالتينية 
لتوفري  اإلقليمية  للوسائل  يفتقر  وأفريقيا، 
املعمم  العنف  من  الهاربني  لالجئني  الحامية 

والنزاع املدين. 

الالجئني  حامية  مسؤولية  تقع  لذلك  ونتيجة 
املتحدة  األم��م  مفوضية  عىل  كامل  بشكل 
دعت    2003 مارس  ويف  الالجئني،  للشؤون 
العراقيني  الالجئني  جميع  إدراج  إىل  الوكالة 
نظام  ضمن  املرفوضة)  الحاالت  بينهم  (ومن 
املجتمع  له  نظام فصَّ املؤقتة”، وهو  “الحامية 
الدويل لالستجابة لحاالت الترشد واسعة النطاق 
وحدود اتفاقية الالجئني لعام 1951 وتعريف 
أسس:  أربعة  عىل  النظام  ويرتكز  الالجئني. 
األساسية  الحقوق  واحرتام  األمان،  بر  وصول 
القرسية  اإلع��ادة  من  والحامية  لإلنسان، 
عندما  املنشأ  لبلد  اآلمنة  والعودة  لالجئني، 

الحامية  نظام  من  والعربة  الظروف.  تسمح 
املصاحب إلجراءات  القهر  املؤقتة هو تجنب 
حالة الالجئني والحفاظ عىل احتامالت العودة 
عند توفر تسوية سيايس للنزاع يف بلد املنشأ. 
بأن  االعتقاد  أساس  عىل  مفرتض  النظام  هذا 
النزاع الذي تسبب يف الترشد الجامعي سيتم 
حله قريبا، وهو يركز عىل العودة كونها أكرث 

الحلول املناسبة.  

لقد ارتكز تنفيذ نظام الحامية املؤقتة للعراقيني 
الواليات  قادته  الذي  الغزو  بأن  االعتقاد  عىل 
حسني  ص��دام  نظام  يسقط  سوف  املتحدة 
العراق  يف  والدميقراطية  االستقرار  ويستعيد 
عىل وجه الرسعة. ونتيجة لذلك ظل العراقيون 
يعيشون يف حالة غري مستقرة وغموض قانوين، 
يواجهون  الجئني،  غري  أو  بالجئني  ليسو  فهم 
الحل  أنه  عىل  تطوعا  بالدهم  إىل  إعادتهم 
التوطني  فرصة  ورفض  املحتمل  الوحيد  املتني 
الحامية  إن  ثالث.  بلد  يف  أو  اللجوء  بلد  يف 
املتحدة  األمم  مفوضية  تتصورها  كام  املؤقتة 
بالوقت، عىل  مقيدة  ليست  الالجئني  لشؤون 
خالف االتحاد األورويب الذي يحدد فرتة ثالث 
سنوات كمهلة لتطبيق هذا اإلجراء. إن غياب 
الجدول الزمني يزيد من غموض الحالة املؤقتة 
األشخاص  حامية  عملية  بتسييس  ويخاطر 
املرشدين بأعداد هائلة. ونتيجة لذلك استمر 
نظام الحامية املؤقتة لالجئني العراقيني، الذي 
نهاية  حتى  أشهر،  ثالثة  لفرتة  ليستمر  صمم 

عام 2006.

وضع اللجوء عىل أساس األدلة الظاهرة

وأثناء لقاء التشاور للمنظامت غري الحكومية 
املتحدة  األم��م  ملفوضية  التنفيذية  للجنة 

 ،2006 أكتوبر  شهر  يف  الالجئني  لشؤون 
شاركت جمعية فرونتري رواد يف إعداد مسودة 
الحكومية  غري  املنظامت  عن  صادر  ترصيح 
االستخدام  من  قلقلها  عن  عربت  عربت  التي 
االعرتاف  إىل  ودعت  املؤقتة،  للحامية  املطلق 
بالالجئني العراقيني عىل أساس األدلة الظاهرة 
الحامية  ولضامن  االستقرار  عدم  حالة  إلنهاء 
األوسط.  الرشق  يف  العراقيني  لالجئني  الفعالة 
مفوضية  أصدرت   ،2006 ديسمرب  شهر  ويف 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقرير استشاري 
يجب  بأنه  فيه  وأوص��ت  العراقيني   لعودة 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  عىل 
عىل  الجئون  هم  العراقيني  أن  إعالن  والدول 
أساس األدلة الظاهرة باستثناء أولئك املقيمني 
يف كردستان العراقية ومن يقعون تحت بنود 

اإلقصاء يف اتفاق 1951. 

الظاهرة،  باألدلة  الالجئني  حالة  تحديد  إن 
عىل  يرتكز  املؤقتة،  الحامية  نظام  مثل  مثله 
فكرة أن تحصل مجموعة من األشخاص ممن 
يتشاطرون معايري مشرتكة بلد املنشأ أو تاريخ 
السفر عىل الحامية. ولكن تحديد املجموعات 
اللجوء  الظاهرة متنح حالة  األدلة  أساس  عىل 
عىل  يجب  لذلك  املجموع.  أف��راد  لجميع 
الالجئ املعرتف به عىل أساس األدلة الظاهرة 
يف  عليها  املنصوص  الحقوق  من  يستفيد  أن 
اتفاق 1951 عىل عكس الالجئ الذي يخضع 

للحامية املؤقتة. 

لقد أتت أخبار عملية تنفيذ االعرتاف باألدلة 
بالنسبة  انتظارها  طال  قيِّمة  كهدية  الظاهرة 
مكاتب  ام��ت��ألت  لقد  العراقيني.  لالجئني 
يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 
املطالبني  بالالجئني  وعامن  ودمشق  بريوت 
أنها  اعتقدوا  التي  الالجئني  شهادات  باستالم 
ستحميهم من االعتقال يف لبنان وأنها ستكون 
من  كجزء  األخرى  البلدان  إىل  تذكرة سفرهم 
برامج إعادة التوطني، وهو الحل املتني الوحيد 
لالجئني يف لبنان. لقد سجل حوايل 1800 عراقيا 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع 
نسبة  وهي   ،2007 ومايو  يناير  شهري  بني 

الالجئون العراقيون يف لبنان واستمرار 
انعدام فرص الحامية

سميرة طراد وغيداء فرجنية

ال تتوفر أية إحصائيات رسمية حول أعداد الالجئني العراقيني في لبنان، 
لكن من املقدر أن تزيد أعدادهم عن  40 ألف الجئ، كما يستضيف لبنان 
حوالي 400 ألف فلسطيني ممن ال يتوفر لهم أي حل واضح في املستقبل 

القريب. ونتسائل هنا وفي ظل غياب أي سياسة متبعة لالستجابة ألوضاع 
كل هؤالء الالجئني، هل هناك خطر في أن يصبح حال الالجئني العراقيني 

كحال الفلسطينيني في حالة دائمة من اإلهمال في بالد الشام؟
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أكرث من 50% من أعداد املسجلني لعام 2006 
املتحدة  األمم  مفوضية  هدف  إن  بأكمله. 
 2007 ديسمرب  شهر  بحلول  الالجئني  لشؤون 
هو مساعدة وتسجيل حوايل 10 آالف عراقي. 

تبدد الوهم

بعد  العراقيني  أوه��ام  تبددت  ما  ورسع��ان 
دول  يف  التوطني  إعادة  عملية  أن  اتضح  أن 
قليل جدا من  ثالثة غري متوفرة. ويأمل عدد 
العراقيني يف أن تتم إعادة توطينهم. وأعلنت 
توطني  إلعادة  خطط  عن  املتحدة  الواليات 
7,000 عراقي فقط من أصل ما يقارب املليوين 
االتحاد  وأعلن  املنطقة،  يف  عراقي  الج��ئ 
األورويب عن معارضته إلعادة توطني الالجئني 
وافق  أنه  إال  األورويب،  االتحاد  يف  العراقيني 
عىل التربع مببلغ 11 مليون يورو للمساعدات 

اإلنسانية يف املنطقة.

لقد ترسخت خيبة أمل العراقيني بعد أن أدركوا 
أن حالة اللجوء عىل أساس األدلة الظاهرة مل 
ُتغري سياسات الحكومة فيام يتعلق بوجودهم 
يف البالد. ومل تعرتف السلطات اللبنانية بنظام 
عىل  بالالجئني  واالع��رتاف  املؤقتة  الحامية 
أساس األدلة الظاهرة رسميا عىل الرغم من أن 
لبنان عضو يف اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم 
يلتزم  أنه  ويفرتض  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
العراقيون يف ظل  الالجئون  كان  بآرائها. وكام 
زالت  اللبنانية ال  السلطات  فإن  حكم صدام، 
بذلك  تعاملهم كمهاجرين غري رشعيني، وهم 
عرضة لخطر االعتقال مستمر بسبب الدخول 
أحكام  وصدور  لبنان  يف  القانوين  غري  والبقاء 

السجن والرتحيل بحقهم.

املبادئ  اللبنانية  الحكومة  تجاهلت  ما  وكثريا 
األمم  ملفوضية  بالحامية  الخاصة  التوجيهية 
بالالجئني  املتعلقة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
اإلعادة  عدم  بخصوص  وأوامرها  العراقيني 
بالدهم.  إىل  الالجئني  إعادة  وعدم  القرسية 
وقبل عام 2003 تم ترحيل املئات من طالبي 
اللجوء العراقيني ممن كان يعرتف بهم كالجئني 
 2003 عام  وبعد  العراق.  إىل  الوقت  ذلك  يف 
مبساعدة  تطوعية  عودة  مواكب  تنظيم  تم 
معظم  احتجاز  وتم  للهجرة.  الدولية  املنظمة 
شهور  لعدة  تعسفيا  احتجازا  الالجئني  أولئك 
بعد انتهاء األحكام الصادرة بحقهم. ويستمر 
الحجز االعتباطي املطول سياسة إلزامية فعالة 
عىل  املوافقة  عىل  العراقيني  املحتجزين  تجرب 
املحتجزين  معظم  إن  بالدهم.  إىل  إعادتهم 
السجون  البقاء يف  بني  الذين خريوا  العراقيني 

اللبنانية إىل ما ال نهاية أو العودة إىل العراق 
مرة  الدخول  بنية  العراق  إىل  العودة  اختاروا 
أخرى إىل لبنان بشكل غري قانوين. إن السفارة 
متوالن  للهجرة  الدولية  واملنظمة  العراقية 
وتنسقان عمليات العودة إىل العراق من مراكز 
األمم  مفوضية  دور  أما  اللبنانية.  االحتجاز 
محدود  دور  فهو  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
لضامن أن عمليات إعادة الالجئني إىل بالدهم 
“تطوعية”. وتقودنا مقابلة أجريت مع السفري 
العراقي يف لبنان يف شهر فرباير إىل تقدير أنه 
إىل  تقريبا  شخص   60 إىل   40 من  إعادة  تتم 

العراق أسبوعيا. 

تجاهل الالجئني العراقيني املستضعفني

العراقيني  لالجئني  القانوين  الغري  الوضع  إن 
ومبا  الحامية،  من  ن��وع  أي  من  يحرمهم 
فهم  مناسبة،  مساعدة  أي  لديهم  ليس  أن 
مجربون عىل العمل بشكل غري قانوين وميكن 
إجبارهم  يتم  حيث  بسهولة  استغاللهم 
من  ويحرمون  ط��وال،  لساعات  العمل  عىل 
فام  أجورهم  ُتدفع  مل  وإن  االجتامعية،  األمن 
خشية  القضاء  إىل  للجوء  أمامهم  سبيل  من 
ووصولهم  الثبوتية.  الوثائق  لنقص  االعتقال 
إىل التعليم والرعاية الصحية محدودة للغاية. 
إىل  العراقيني  املراهقني  من  الكثري  ويضطر 
يف  قانوين  غري  بشكل  ليعملوا  دراستهم  هجر 

ظروف شاقة لإلنفاق عىل عائالتهم.

هناك عدد قليل من املنظامت غري الحكومية 
الصحية  االحتياجات  تغطية  تحاول  التي 
املستضعفني ولكن  العراقيني  األساسية ملعظم 
قدرتهم عىل املساعدة ال تزال محدودة، ويقول 
أن  منذ  مضاعفات  من  تعاين  “زوجتي  هاين: 
مل  مستشفى  إىل  أرسلنا  ولكننا  ابننا  وضعت 
تتوفر بها وحدة عناية مركزة. واضطررت إىل 
يكن  مل  ولكني  آخر  مستشفى  إىل  اصطحابها 
لدي املال الكايف ألسدد نفقات املستشفى ومل 
هي  لنقلها  إسعاف  سيارات  أي  هناك  تكن 
إىل  وذهبت  باألكسجني.  وإمدادهم  والرضيع 
ثم  النقود ومن  بعض  األصدقاء القرتاض  أحد 
ابني  ولكن  أج��رة.  سيارة  يف  زوجتي  نقلت 
حديث الوالدة قد توىف يف السيارة األجرة بينام 
تهريب  وتم  الثانية.”  املستشفى  إىل  وصلنا 
نفقات  تحمل  تستطع  مل  أخرى  عراقية  امرأة 
وضع جنينها يف لبنان إىل سوريا حيث نفقات 
الرعاية الصحية أقل مثنا. واعتقلتها السلطات 
اللبنانية يف طريق عودتها إىل لبنان واحتجزتها 

هي وطفلها حديث الوالدة وطفل أكرب سنا. 

ويتم إهامل الرجال العازبني كثريا، كام أخربنا 
السبع  مدار  عىل  طبيبا  أر  “مل  قائال:  أحدهم 
نفقات  تحمل  أستطيع  وال  املاضية،  سنوات 
آخر  رشيك  إىل  أذهب  وعندما  االستشارة. 
الالجئني طلبا  املتحدة لشؤون  ملفوضية األمم 
للمساعدة الطبية، يرسلوين ذهابا وإيابا بينهم 
مربرين ذلك بأنني إما أنني لست حالة طارئة 
ال  النهاية  ويف  لربنامجهم.  أخضع  ال  أننا  وإما 

زلت مل أجري أي فحوصات طبية”.

ويف الختام

ال ميكن ألي نظام حامية – سواء كانت تحديد 
باألدلة  اع��رتاف  أو  مؤقتة،  أو  فردية،  حالة 
الظاهرة – أن يكون فعاال عندما تنفذه مفوضية 
دون  مبفردها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
انخراط السلطات اللبنانية ويف ظل غياب أي 
من  التي  الالجئني  لحامية  محيل  قانوين  إطار 
شأنها ضامن حق كل فرد يطلب اللجوء وتتم 
حاميته من الرتحيل القرسي إىل دولة تتعرض 

حياه فيها للخطر.

إن حجم تدفق الالجئني العراقيني يف املنطقة 
لتصبح  فاجعتهم  “تحول  مخاوف  من  يزيد 
املجتمع  أن  حيث  الفلسطينية”  كالقضية 
اإلنسانية  املساعدة  عىل  تقريبا  يركز  الدويل 
املتينة.  الحلول  عن  البحث  عن  فضال  فقط 
األخرى ال  العربية  الدول  مثل  مثله  لبنان  إن 
لالجئني  القانونية  الحالة  تحسني  يف  يرغب 
موقف  وهو  املعيشية،  وظروفهم  العراقيني 
مفهوما وله ما يربره، خشية أنهم قد يحملون 
عبء استضافة مرة أخرى قد يستمر لعقد تلو 

اآلخر. 

 تشغل سمرية طراد
(samiratrad@fastmail.fm) منصب 

 مديرة جمعية رواد، وغيداء فرنجية
(frontierscenter@cyberia.net.lb) هي 
 مستشارة قانونية تحت التدريب يف الجمعية

 وجمعية رواد هي منظمة غري حكومة 
مقرها بريوت تساند وتدعو لحقوق اإلنسان 

 لالجئني واملهاجرين يف لبنان.
www.frontiersassociation.org

1. مالحظة حول الحامية الدولية، قدمتها مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني للجمعية العمومية يف األمم 
www.unhcr.org/excom/ 1994 املتحدة، 7 سبتمرب

EXCOM/3f0a935f2.pdf
www.unhcr.org/home/RSDLEGAL/458baf6f4. .2

pdf
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وإجامال ال تعمل وسائل اإلعالم عىل نرش أعداد النازحني 

بسبب النزاعات املسلحة والعمليات العسكرية حيث 

إضافة  املترضرة،  األماكن  إىل  عادة  الوصول  يصعب 

الناجمة عن  النزوح  تقييم حاالت  املعتاد  أنه من  إىل 

أنها  عىل  العسكرية  والعمليات  املسلحة  النزاعات 

عن  الناجم  النزوح  يعترب  بينام  املدى،  قصرية  ظاهرة 

العنف الطائفي ظاهرة طويلة األمد.

وقد تسببت النزاعات املسلحة والعمليات العسكرية 

يف  للعراق  األمرييك  االجتياح  تبعت  التي  األشهر  يف 

عام 2003 يف خراب وحاالت نزوح شاملة، وخاصة يف 

املسلحون  التي كان  السنية  املناطق  العراق، يف  غرب 

النزوح  عمليات  أكرب  حدثت  وقد  فيها.  يتمركزون 

يف  الفلوجة  مدينة  يف  العسكرية  العمليات  بسبب 

املدينة  محارصة  متت  عندما   2004 عام  من  نوفمرب 

العسكرية  العمليات  تسببت  حيث  الثانية،  للمرة 

والرصاع الدائر يف املدينة يف نزوح معظم سكان املدينة 

( أكرث من 200 ألف شخص). وباإلضافة إىل الفلوجة، 

األخرى  والقرى  املدن  من  العديد  استهداف  تم  فقد 

أثناء العمليات العسكرية خالل األربع سنوات األخرية، 

مبا يف ذلك النجف والكوفة والرمادي وكربالء وتلعفر 

وسامراء والبرصة وبغداد. وكام تم إجالء أعداد صغرية 

من العراقييون يف مختلف أنحاء العراق والذين كانوا 

يعيشون يف أماكن اعتربت مواقع إسرتاتيجية عسكرية 

لتكون مواقع للقوات متعددة الجنسيات.

املتحدة  واألمم  العراقية  الحكومة  تقديرات  وتشري 

أنه وبحلول شهر أبريل من عام 2007 ما يزال هناك 

نتيجة  منازلهم  عن  مهجرين  نسمة   22.400 حوايل 

يف  منهم  الساحقة  األغلبية   – العسكرية  للعمليات 

محافظة األنبار. وقد كان الهدف املعلن من العمليات 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  تقودها  التي  العسكرية 

والتي عادة ما كانت تشمل عىل عمليات قصف جوي، 

الهجامت  وتسببت  املسلحة.  الجامعات  قمع  هو 

عىل  األشخاص  من  اآلالف  مئات  إجبار  يف  العسكرية 

عىل  قادرون  األشخاص  هؤالء  ومعظم  منازلهم.  ترك 

العودة إىل منازلهم عندما يهدئ القتال. ومع ذلك، فإن 

الناس يف الكثري من األماكن ينتابهم الخوف من العودة 

بسبب حالة االنفالت األمني املستمرة، أو بسبب عدم 

الخاصة  املساعدات  أو  التعويضات  عىل  حصولهم 

بإعادة البناء لبدء حياتهم من جديد.

ولكن  م��ح��دودة  إعالمية  تغطية  هناك  وكانت    

يف  تركزت  قد  العسكرية  العمليات  أن  الواضح  من 

ففي  األخ��رية.  األشهر  يف  ودي��اىل  بغداد  محافظات 

األسبوع األول من شهر مايو شنت القوات األمريكية 

والعراقية هجوما كبرياً عىل محافظة دياىل، مام أجرب ما 

يقرب من 5 أالف شخص عىل ترك منازلهم. كام تسببت 

العمليات العسكرية التي شنت ضد املسلحني املشتبه 

الصدر،  مدينة  من  العائالت  عرشات  نزوح  يف  بهم 

املعقل الرئييس للشيعة يف بغداد. و تسببت العمليات 

العراقية  األم��ن  ق��وات  بها  قامت  التي  العسكرية 

عىل  املفروضة  والقيود  الجنسيات  متعددة  والقوات 

الحركة يف نزوح السكان ومنع وصول الطعام ملناطق 

يف محافظة القادسية يف شهر أبريل.

العسكرية  العمليات  عن  الناجم  النزوح  يعد  وبينام 

للقلق  كافية  أسباب  فإن هناك   ، األمد  ظاهرة قصرية 

العمليات حيث تساهم بشكل  كثافة هذه  تزايد  مع 

البعيد. و ترتكز  النزوح عىل املدى  متزايد يف عمليات 

الجنسيات  متعددة  القوات  بها  تقوم  التي  العمليات 

إىل  تؤدي  التي  الجوية  الغارات  عىل  متزايد  بشكل 

املزيد من عمليات النزوح لفرتات أطول حيث تكون 

إىل أن  املنازل أكرث عرضة للدمار. ويشري البحث أيضاً 

العمليات  بسبب  منازلهم  يرتكون  الذين  األشخاص 

متكرر ومن  للنزوح بشكل  يكونون عرضة  العسكرية 

ثم يصبح وضعهم أسوأ1.

انتهاكات حقوق اإلنسان

الداخيل  النزوح  مناطق  إىل  الوصول  عملية  تخضع 

بقوات  خاصة  إلجراءات  األخرى   املترضرة  واملناطق 

األمن العراقية والقوات متعددة الجنسيات، مبا يف ذلك 

نقاط التفتيش والحواجز. وتواجه املنظامت اإلنسانية 

من  متنعها  التي  القيود  من  الكثري  العراق  يف  العاملة 

العسكرية.  العمليات  وإثر  خالل  املدنيني  مساعدة 

ففي مارس من عام 2006، قالت جمعية الهالل األحمر 

تاركًة  سامراء  مدينة  دخول  من  ُمنعت  أنها  العراقية 

وغذائية.  طبية  مساعدات  دون  املدنيني  من  املئات 

أليام  املنكوبة  للمناطق  والطعام  املاء  يصل  ال  وعادة 

والنزاعات  العسكرية  العمليات  أثناء  ألسابيع  وأحيانا 

التي  للعائالت  كبرية  معاناة  يتسبب يف  املسلحة. مام 

تعيش بالفعل يف فقر مدقع. وتصاحب هذه العمليات 

أخرى  وإجراءات  للمنازل  تفتيش  عمليات  العسكرية 

مثل االستخدام املفرط للقوة واالحتجاز دون وجه حق 

للذكور الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 إىل 50 عاماً، 

وذلك للحيلولة دون دخول املدنيني لألماكن املستهدفة 

والخروج منها. كام قد ال يتم إخبار العائالت ليك يتمكنوا 

من ترك املناطق قبل الهجوم عليها. فعىل سبيل املثال، 

أجربت عمليات اإلغالق لنقاط الدخول والخروج املئات 

من العائالت عىل البقاء داخل منازلهم خالل الغارات 

مدينة  بالقرب من  تقع  قري  التي شنت عىل  الجوية 

بعقوبة يف محافظة دياىل، بالقرب من الحدود اإليرانية 

القوات  يناير من عام 2007. كام استخدمت أيضاً  يف 

كقواعد  واملستشفيات  املدارس  والعراقية  األمريكية 

الدويل،  اإلنساين  للقانون  واضح  انتهاك  يف  عسكرية 

ومنعت الوصول للمدنيني يف األماكن املنكوبة2 . 

كام قد يكون العراقيون أيضاً غري قادرين عىل الحصول 

عىل تعويضات نظري الخسائر التي لحقت بهم. وتتمتع 

القوات متعدد الجنسيات بحصانة من سلطة املحاكم 

العراقية يف األمور التي تتعلق مبسؤوليتها عن االنتهاكات 

الخاصة باألرض واملساكن. ويف حاالت معينة تم وضع 

الحكومة  قامت  املثال،  سبيل  فعىل  للتعويض.  آليات 

لتعويض  العراقية  املركزية  اللجنة  بتأسيس  العراقية 

لألشخاص  تعويضات  تقديم  بهدف  الفلوجة  شعب 

الذي  الهجوم  منازلهم وأعاملهم خالل  الذين ترضرت 

نوفمرب  يف  املسلحني  ضد  األمريكية  القوات  شنته 

هناك  إن  الصحافة  تقول  ذلك،  ومع   .2004 عام  من 

مبالغ  وأن  التعويضات  تسليم  يف  كبرية  تأخري  حاالت 

لتغطية  كافية  غري  تكون  ما  عادًة  تلك  التعويضات 

أيضاً  هناك  أن  كام  املنازل.  بناء  إعادة  وتكلفة  قيمة 

وقعت  املمتلكات  ورسقة  أرضار  إلحاق  حول  مزاعم 

العراقية والقوات  القوات  التي شنتها  خالل الهجامت 

العراقية  الحكومة  قامت  وقد  الجنسيات.  متعددة 

يعد  املبلغ  ولكن  الحاالت  بعض  يف  تعويضات  بدفع 

بشكل عام أقل من القيمة الحقيقية للخسائر.

الخلط بني األجندة العسكرية واإلنسانية

واسع  نطاق  عىل  الخاصة  العسكرية  الرشكات  تعمل 

تستخدم وسائل عسكرية متطورة  العراق، وأحياناً  يف 

لدرجة كبرية. وهناك ما يقرب من 20 ألف من رشكات 

أكرب  ثاين  العراق، وهي  يف  الخاصة تعمل حالياً  األمن 

النزوح نتيجة للعمليات العسكرية
دينا أبو سمرة

منذ سقوط احلكومة العراقية السابقة والعراقيون يتركون منازلهم 
بسبب العنف الطائفي والعنف العام الذي يجتاح البالد. ورغم ذلك تبقى 
العمليات التي تشنها القوات األمريكية والعراقية ضد املسلحني السبَب 

الرئيسي للوفيات والدمار والنزوح الداخلي في أجزاء كبيرة من العراق.
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القوات العسكرية غري العراقية. وتقوم هذه الرشكات 

من  بعض  بعرض  أخرى  إنسانية  غري  ومنظامت  هي 

مركز  وجد  وقد  إنسانية.  أنشطة  أنها  عىل  أنشطتها 

(فاينستني) الدويل، يف دراسة قام بها للوضع اإلنساين 

يف العراق، أن الشعب العراقي ال مييز بشكل واضح بني 

أدوار وأنشطة املنظامت الدولية واملحلية، مبا يف ذلك، 

واملقاولني  السياسية  واملنظامت  العسكرية  القوات 

ووكاالت  الدولية  الحكومية  غري  واملنظامت  التجاريني 

األمم املتحدة3. يتم الخلط بني العاملني لدى الرشكات 

العسكرية الخاصة التابعة للقوات متعددة الجنسيات  

وموظفي املساعدات اإلنسانية. وهناك خطأ شائع بأن 

واملنظامت  املتحدة  األمم  فيها  مبا  الدولية  املنظامت 

الجنسيات،  متعددة  بالقوات  مرتبطة  الحكومية  غري 

باألمم  الخاصة  املساعدات  بعثة  تعتمد  حيث 

الجنسيات  متعددة  القوات  عىل  العراق4  يف  املتحدة 

( كام هو منصوص عليه  والتنقل  باألمن  فيام يختص 

عن  نتج  وقد   .(1546 رقم  األمن  مجلس  لقرار  وفقا 

هذا االعتامد عىل أحد أطراف النزاع خلط بني األدوار 

مبادئ  من  يقوض  مام  اإلنسانية  واألدوار  العسكرية 

األمم  وكاالت  تناولت  واالستقاللية.  والحياد  النزاهة 

 ، املعدلة  األخرية  إسرتاتيجيتها  يف  ورشكاؤها،  املتحدة 

القيود املفروضة عىل اعتامد األمم املتحدة عىل أفراد 

القيام  أثناء  الجنسيات  متعددة  القوات  ومنشآت 

باألعامل اإلنسانية داخل العراق5.

باألمم  الخاصة  الجديدة  اإلسرتاتيجية  تعرتف  وحيث 

املتحدة بان هناك تسييس متزايد لألنشطة اإلنسانية 

يف العراق حيث يشرتك فيها مجموعة من الهيئات مبا 

يف ذلك القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات 

ذلك  فإن  سياسية،  ومجموعات  مسلحة  ومجموعات 

ينتج عنه توزيع للمساعدات عىل أساس سيايس وليس 

وفقا لالحتياجات. وليك يتم تعزيز االستجابة اإلنسانية 

قوي  متسك  لوجود  حاجة  هناك  ف��إن  ال��ع��راق،  يف 

باملبادئ اإلنسانية وفصل واضح بني األنشطة والجهات 

العسكرية واإلنسانية/املدنية.

التوصيات

منسق  بتعيني  املتحدة  األمم  تقوم  أن  يجب 

الجوانب  يف  خ��ربة  له  س��ام  م��دين  عسكري 

اإلنسانية واملدنية وذلك لتسهيل الوصول إىل 

األماكن املنكوبة بسبب العمليات العسكرية، 

والدعوة إىل احرتام أكرب ملبادئ األمم املتحدة 

املتعلقة بالتنسيق العسكري املدين.

يجب أن تتخذ األمم املتحدة خطوات فورية 

متعددة  القوات  عىل  االعتامد  عن  لتبتعد 

مبادئ  تحقيق  من  للتأكد  وذلك  الجنسيات 

النزاهة والحياد واالستقالل.

ميكن أيضاً لألمم املتحدة أن تعلب دوراً أكرث 

السكان  وحامية  الوصول  تعزيز  يف  فعالية 

املحتاجني وذلك عن طريق الدخول يف حوار 







مع كافة األطراف املتنازعة مبا يف ذلك املمثلني 

غري الحكوميني.

جهود  العراقية  الحكومة  تدعم  أن  يجب 

طريق  عن  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  املنظامت 

اإلنسانية  املساعدات  وتوصيل  حركة  تسهيل 

من قبل ممثلني محايدين وغري عسكريني.

دينا أبو سمرة   dina.abousamra@nrc.ch  هي 

محللة لشؤون دول الرشق األوسط يف مركز مراقبة 

النزوح الداخيل التابع ملجلس الالجئني الرنويجي 

            .www.internal-displacement.org
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3. تفهم الوضع اإلنساين يف العراق، الورقة التلخيصية ألجندة األعامل 
اإلنسانية 2015، مركز فاينستني الدويل، غريغ هانسن، يناير 2007، 
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يتمتع  كان  العراق  أن  األيام  هذه  البعض  إال  يدرك  وال 

بأكرث الحركات النسائية تقدما يف الرشق األوسط، ويرجع 

تحت  وحتى  الربيطاين.  االستعامر  حكم  فرتة  إىل  ذلك 

االستبدادي  حسني  ص��دام  حكم 

جريانه،  عكس  عىل  العراق،  تبنى 

الكثري من القوانني الدولية الخاصة 

العراق  صّدق  كام  املرأة،  بحقوق 

من  بالتخلص  الخاص  امليثاق  عىل 

املرأة1  ضد  التمييز  أشكال  كافة 

تزال  ما  بينام   ،1986 عام  الصادر 

األمريكية وإيران  املتحدة  الواليات 

من بني تسعة دول التي مل تقم بعد 

بالتصديق عليه. 2

العراقيني  دع���م  م���ن  وب�����دالً 

يف  مبا  التقدميني،  الدميوقراطيني 

النسائية،  الحركات  أعضاء  ذلك 

دعمها  املتحدة  الواليات  وجهت 

للشيعة العراقيني عىل اعتقاد منها 

عانت  طاملا  التي  املجموعات  بأن 

حسني  ص��دام  حكم  وط��أة  تحت 

وتوفر  االحتالل  مع  تتعاون  سوف 

املتحدة  للواليات  الالزم  االستقرار 

وقد  العراق.  يف  سياساتها  لتنفيذ 

املتطرفني  أن  الواضح  من  أصبح 

الدينني أصبحوا هم أكرث املستفيدين 

من الغزو األمرييك للعراق. وبالفعل 

(األم)   MADRE منظمة  أصدرت 

يف  للنساء،  دولية  منظمة  وه��ي 

الذكرى  ويف   2004 عام  من  مارس 

األوىل للغزو،  تقريراً ركزت فيه عىل 

االزدياد الحاد يف حاالت االختطاف 

الجنسية  والعبودية  واالغتصاب 

للفتيات وحرمانهن من التعليم. ويظهر آخر تقرير صادر 

وفرض  الدميوقراطية،  “وعود  بعنوان  املنظمة  هذه  عن 

الحكومة الدينية”3 االزدياد الكبري يف حاالت القتل دفاعاً 

النساء يف مراكز االحتجاز وأشكال  عن الرشف وتعذيب 

تتسم  منظامت  وتعمل  الجنساين.  العنف  من  أخرى 

بالشجاعة مثل منظمة حرية املرأة يف العراق ومنظامت 

الذي  وامُل��رشع  املؤسسايت  الظلم  معارضة  عىل  أخرى 

متحرر  عراق دميوقراطي علامين  وبناء  املرأة  له  تتعرض 

وتستخدم  الديني.  واالضطهاد  العسكري  االحتالل  من 

منتظم  بشكل  املرأة  ضد  العنف  املسلحة  املجموعات 

لفرض سيطرتها.

بحجة  والتحرش  للرضب  العراق  يف  النساء  وتتعرض 

ارتداء  يؤدي  أن  ميكن  كام  مناسبة،  غري  أزياء  ارتدائهن 

أو  للرأس  غطاء  دون  العامة  عىل  الظهور  أو  البنطال 

إىل  باأليدي  الرجال  مصافحة  أو  الشفاه  أحمر  استخدام 

ترتب  املهدي. وقد  يد جيش  باملوت عىل  املرأة  معاقبة 

الذين  الذكور  األطباء  لها  يتعرض  التي  التهديدات  عىل 

يعالجن  الاليئ  والطبيبات  النساء  من  املريض  يعالجون 

الرجال جعل عدد كبري من العاملني يف مجال الخدمات 

ظل  ويف  العراق.  يرتكون  الصحية 

تزداد  ال��ق��ان��ون،  س��ي��ادة  غياب 

الرشف.  عن  دفاعاً  القتل  حاالت 

العفو  منظمة  أص���درت  فقد 

الدولية تقريرا جاء فيه أن النساء 

العراقية  القوات  تحتجزهن  الاليت 

واألمريكية يتعرضن لالغتصاب أو 

االعتداء الجنيس.

عىل  ال��ح��ص��ول  الصعب  وم��ن 

هناك  ولكن  دقيقة،  إحصائيات 

 3500 من  يقرب  ما  بأن  توقعات 

امرأة عراقية قد اختفني منذ عام 

2003، وأن هناك احتامل كبري بأن 

املتاجرة   متت  قد  منهن  الكثريات 

بهن ألغراض جنسية، كام تعرضت 

الستغالل  العراقيات  من  اآلالف 

اآلن  العراقيات  وتباع  القوادين، 

كمومسات خارج العراق، وبشكل 

يف  املحظورة  األس��واق  يف  رئييس 

الخليج،  ودول  وسوريا  اليمن 

الضحايا  تكتشف  م��ا  وع���ادة 

يتم  أن  بعد  فقط  مصريهن 

طريق  عن  الدولة  خارج  إغرائهن 

وعود مزيفة.

ويستهدف مهربو الجنس العائالت 

لغياب  نتيجة  املترضرة  العراقية 

االقتصادية  والصعوبات  األم��ن 

االجتامعي.  والتفكك  وال��ن��زوح 

القانون  الدولة وغياب سيادة  السلطة يف  انهيار  ويعمل 

مبالغ  دفع  الفتيات عن طريق  املتاجرة يف  تسهيل  عىل 

قليلة من املال للعائلة وتضليلها بوعود زائفة بالعمل يف 

الخليج يف وظائف محرتمة.

مجابهة العنف الجنيس وانتهاك واستغالل 
النساء والفتيات العراقيات

هينيا دقاق

تتعرض العديد من النساء العراقيات لالعتداء باسم الدين، حيث يعرضهن 
اجلانب اجلنساني للصراع الطائفي – املستمد من دور املرأة اإلجنابي كما هو 
معرف اجتماعيا وعضوياً وكرمز لهوية اجملموعة- جلرائم تعد جرحاً مفتوحاً 

لإلنسانية.

فتاة عراقية يف 

ربيعها التاسع 

عرش والتي 

اضطرت للعمل 

يف البغاء ليك 

تتمكن من اطعام 

اخوتها الصغار

ن
ري

/إي
ان

رسح
ف 

اط
ع
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العنف  حدة  زيادة  عىل  األسلحة  انتشار  عمل  وقد 

قد  املتحدة  الواليات  بأن  تفيد  تقارير  فهناك  املحيل. 

فشلت يف تعقب مئات اآلالف من قطع األسلحة التي 

وعملياً  ِبُحريٍة،  متاحة  األسلحة  وتعد  العراق.  دخلت 

تصاعد  ومع  اآلن،  مسلحة  عراقية  عائلة  كل  فإن 

التوترات ضمن العائالت فإن وجود األسلحة يزيد من 

مخاطر إصابة النساء.

للعنف  لدرجة كبرية  وهناك جانب آخر غري معروف 

إجبار  أو  تشجيع  وهو  العراقية  املرأة  ضد  املتصاعد 

الفتيات الصغريات عىل ما يطلق عليه “زواج املتعة”، 

عند  شائع  املؤقت  ال��زواج  أشكال  من  شكل  وهو 

الشيعة. ويف الواقع، فإن هذا النوع من الزواج يقدم 

شكاًل من أشكال التغطية عىل مامرسة الدعارة، حيث 

ما  عادة  األم��د،  قصري  زواج  عقد  امل��رأة  عىل  يعرض 

الحج  خالل  أو  أخرى  ملدينة  رحلة  خالل  ذلك  يكون 

إىل املدن املقدسة مثل النجف وكربالء. وال يعد هذا 

النوع من الزواج ملزماً بشكل رسمي، وميكن إنهاء هذا 

الزواج عىل  تقع عواقب هذا  العقد يف أي وقت. وال 

الرجل ولكن عادة ما ُترتك الفتيات مترضرة ومصدومة 

عاطفياً. حيث تجد بعض الفتيات أنفسهن حامالت أو 

تحقق  الذي  الوقت  يف  مرض جنيس،  لعدوى  تتعرض 

فيه عائالتهن الربح املايل الذي يرجونه.

والفتيات  النساء  املزيد من  الرضوري تعرض  هل من 

السلطات  تتنبه  حتى  واالغتصاب  للقتل  العراقيات 

العراقية واملجتمع الدويل لذلك؟

ضد  املتحدة  األمم  مبادرة   “ جديدة  مبادرة  وتهدف 

العنف الجنيس يف الرصاعات” إىل دعم املبادرات التي 

وتجمع  الجنساين.  العنف  من  للحد  الدولة  بها  تقوم 

مبادرة األمم املتحدة معها كل من إدارة عمليات حفظ 

ومفوضية  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  السالم 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان و برنامج األمم املتحدة 

ومفوضية  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  اإلمنايئ 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني وصندوق األمم املتحدة 

صندوق  و  (اليونيسيف)  والطفولة  األمومة  لرعاية 

األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة و برنامج األغذية العاملي 

ومنظمة الصحة العاملية، وذلك للدعوة عىل املستوى 

العنف  التصدي  أجل  من  املوارد  من  للمزيد  الدويل 

للجهود  والفني  االسرتاتيجي  الدعم  وتقديم  الجنيس 

التعاون،  املشرتكة عىل مستوى الدولة. ويف إطار هذا 

تقوم كل من املفوضية العليا لشؤون الالجئني و صندوق 

األمم املتحدة للسكان بتطوير برنامج للعمل مع الهالل 

األحمر السوري ووزارة الصحة ملعالجة العنف الجنيس 

الذي تواجهه النساء والفتيات العراقيات املقيامت يف 

يف  املتحدة  األمم  مبادرة  عىل  اآلمال  ُوتعلق  سوريا. 

العراق. ويستلزم تعزيز  أن تصبح ذات فعالية داخل 

التغيري فهٌم لدور العنف الذي ميارس ضد املرأة يف إطار 

املرتبطة  والخرافات  ومامرساته  أصوله   - معني  سياق 

الهام  التي تدخل فيه. ومن  به واآلليات والسلوكيات 

أيضاً دراسة وجهة نظر ضحايا هذا النوع من العنف 

أثبتت  وقد  وجدت.  إن  به  املتسببني  عىل  وعواقبه 

هذه األدلة املتوفرة أنها تشكل نقطة االنطالق الفعالة  

لربامج صندوق األمم املتحدة للسكان التي تهدف إىل 

املرأة  تواجهه  الذي  الجنساين  العنف  مواجهة حاالت 

العراقية. ويف هذا الشأن، سوف يعمل صندوق األمم 

املتحدة للسكان مع الرشكاء يف سوريا واألردن وداخل 

العراق لجمع البيانات النوعية والكمية لحاالت العنف 

الجنيس، وذلك للمساعدة يف صياغة استجابات مناسبة 

اإلنسان  انتهاك حقوق  مع  والتعامل  ملعالجة  وبرامج 

األساسية هذا.

هينيا دقاق (dakkak@unfpa.org) هي أخصائية 

الصحة العامة يف وحدة املساعدات اإلنسانية التابعة 

لصندوق األمم املتحدة للسكان.  

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm .1
www.amnestyusa.org/Womens_Human_Rights/Ratify_ .2

the_Treaty_for_the_Rights_of_Women_CEDAW/page.
 do?id=1108265&n1=3&n2=39&n3=719

 www.madre.org/articles/me/iraqreport.html .3

املجتمع  بأن  تقول  شائعة  أسطورة  هناك 
شبيه  أخر  مسلم  مجتمع  مجرد  هو  العراقي 
حاكام  حسني  صدام  كان  فقد  بأفغانستان. 
حكمه  نظام  لكن  مستبدا،  قاسيا  ديكتاتوريا 
ليك  للنساء  كبري  بشكل  املجال  فتح  العلامين 
العمل  مجال  ويدخلن  متعلامت  يصبحن 
فرتة  أثناء  شحيحاً  العمل  كان  عندما  خاصة 
املايض  القرن  سبعينيات  يف  االقتصادي  الرخاء 
وأثناء الحرب الطويلة األجل بني العراق وإيران 
أربع  م��رور  وبعد  واليوم   .(1988  -1980)
النساء  أن  نرى  األمرييك،  الغزو  عىل  سنوات 
منازلهن،  مغادرة  عىل  قادرات  غري  العراقيات 
وملزمات  تحركاتهن  يف  كبري  بشكل  ومقيدات 

بارتداء مالبس معينة، وأن الفتيات العراقيات 
اآلن  املدارس. ويجري  ارتياد  قادرات عىل  غري 
استهداف عدد كبري جدا للعراقيات املتعلامت 
رعاية  وتحت  واآلن  الخصوص.  وج��ه  عىل 
النساء  أن  نرى  والربيطانية  األمريكية  القوات 
يعانني من وضع شبيه جداً للوضع الذي عانت 
منه النساء يف أفغانستان أثناء فرتة حكم حركة 

طالبان.

للنساء  إعالمياً  سائدتان  ص��ورت��ان  هناك 
العراقيات، إحداهام هي صورة املرأة العراقية 
الربملان  عضوة  الجديد،  العراق  رمز  البطلة، 
الصورة  وهناك  أجل حقوقها،  من  تقاتل  التي 

املرأة املضطهدة  املهيمنة وهي صورة  األخرى 
الضعيفة املنقبة من رأسها إىل أخمص قدميها. 
وتنوعاً.  تعقيداً  أكرث  فالحقيقة  وبالطبع  واآلن 
فمن الجدير مالحظة أن تلك النساء الاليت هن 
يعشن  ممن  اآلن  السياسية  العملية  من  جزء 
عن  بعيدات جداً  يعتربن  الخرضاء  املنطقة  يف 
بقية املجتمع العراقي. إن ربع املقاعد الربملانية 
مخصصة للنساء، لكن غالبية نساء الربملان ليس 
لديهن أدىن اهتامم بحقوق املرأة. فهن أخوات 
وبنات وزوجات الزعامء السياسيني املحافظني. 
وهناك خمس أو ست عضوات يف الربملان فقط 
وبقضايا  بالسياسة  جادا  اهتامما  يهتموا  ممن 

املساواة بني الجنسني.

الناشطات  العراقيات  م��ن  الكثري  تعمل 
الحكومة  مع  مبارشة  املتحدة  الواليات  يف 
األمريكية. فقد شكلت النساء الاليت يعملن من 
أجل عراق حر، ممن شكلن بعد ذلك التحالف 

املرأة العراقية والضغوطات التي تواجهها
نادية العلي

لقد ساهمت كل من عوامل اضطهاد الدولة والعقوبات االقتصادية وثالثة 
حروب في تشكيل وصياغة حياة النساء العراقيات للعديد من السنوات 

ومن املمكن أن تؤدي الدعوات إلى التحرر التي تتزعمها الواليات املتحدة إلى 
مزيد من االضطهاد على املدى البعيد.
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النسايئ من أجل عراق دميقراطي، دعام هاما 
حصلن  بالتايل  و  األمريكية،  الحرب  ملساعي 
إلنشاء  املتحدة  الواليات  من  مالية  منح  عىل 
عام  أبريل  شهر  ومنذ  األرض.  عىل  املنظامت 
النسائية  2003 انترشت املنظامت واملبادرات 
العديد  العراق.  أنحاء  شتى  يف  كبريا  انتشارا 
للمرأة،  الوطني  املجلس  مثل  املنظامت  من 
وجامعة  العراقيات،  للنساء  األعىل  واملجلس 
املرأة  وجمعية  املستقالت،  العراقيات  النساء 
العراقية من أجل املستقبل، قد تأسست عىل 
يد نساء محرتفات بارزات لهن عالقات وطيدة 
بإنشاء  املبادرة  وتم  السياسية.  األحزاب  مع 
العراقيات  يد  عىل  املنظامت  من  العديد 
الشتات  يف  كن  الاليت  الناشطات  العائدات 
املنظامت  تأسست  وبينام   .2003 عام  قبل 
أن  إال  النساء،  من  نخبة  يد  عىل  ومتثلت 
بعض منها له نظام عضوية شاسعة وأفرع يف 
املنظامت  أنشطة  وتدور  البالد.  أنحاء  شتى 
إدرار  مثل  واإلنسانية  العملية  املشاريع  حول 
والرعاية  النصح  القانونية،  واملشورة  الدخل، 
باإلضافة  املجانيتني،  املشورة  وإسداء  الصحية 
ازدهار  أيضاً  وهناك  السياسية.  التعبئة  إىل 
التي  املحلية  النسائية  واملبادرات  للجامعات 
تركز بشكل رئييس حول االحتياجات العملية 
باإلضافة  املتصعدة  اإلنسانية  باألزمة  املتعلقة 
إىل الحاجة للتعليم والتدريب. وتسد العديد 
من املبادرات الفجوات املوجودة يف الخدمات 
القضايا  أما  الحكومية.  والصحية  االجتامعية 
النساء  تعبأة  يف  ساهمت  التي  الرئيسية 
سياسياً، وأكرثهن من املتعلامت القادمات من 
الطبقة املتوسطة، هي محاولة استبدال قانون 
األحوال الشخصية التقدمي نسبياً الذي يحكم 
الزواج والطالق وحضانة األطفال بقانون أكرث 
الدستور  تدور حول  التي  واملناقشات  تحفظاً 
اإلسالم  بدور  يتعلق  فيام  وخاصة  العراقي، 

وقوانني األحوال الشخصية بشكل أسايس.

هناك توترات واضحة بني النساء العائدات من 
الشتات، خاصة أولئك املدعومات من أمريكا، 
تحت  موضعهن  يف  بقني  الاليت  النساء  وبني 
“لقد  يل:  إحداهن  قالت  كام  ص��دام.  حكم 
وكانت  الدستور،  عن  عمل  ورشة  يف  شاركت 
هناك مشكلة كبرية حيث كانت أغلبية النساء 
أربعني  ملدة  بالخارج  عشن  قد  شاركن  الاليت 
سنة. وفوجئت جداً لسامع ما كن يقلن. فقد 
قلن إن النساء مل يكن لديهن حقوق من قبل، 
ومل يرتدن املدارس وال الجامعات. فقلت لهن: 
أعامرهن  تتعدى  هنا  النساء  جميع  “انظرن، 
عىل  حاصالت  وجميعنا  والثالثني،  الخامسة 
شهادات جامعية. لقد كان تعليمنا مجانياً، وأنا 

درست يف كلية الصيدلة. ويف تلك الكلية كانت 
هو  ما  كل  يقلن  وكن  األغلبية.”  هن  اإلناث 
يسء عن صدام. فقلت: “يجب علينا أن نقول 
الحق. مل يكن كل يشء سيئاً.” لقد كانت بعض 
املرأة  منظامت  بها  أدلت  التي  الترصيحات 
األمرييك،  لإلعالم  الغزو  تدعم  التي  العراقية 
محرومات  كن  النساء  بأن  االدعاء  بينها  ومن 
من التعليم بعد املرحلة الثانوية، من الواضح 

أنها سخيفة.

ولسوء الحظ فإن العديد من النساء العراقيات، 
عدا عدد قليل نسبياً من الناشطات العلامنيات 
داخل العراق، يبنني اختالفاتهن مع الناشطات 
الشتات  من  معظمهن  القادمات  العلامنيات 
من  “الحقيقية”  واملعايري  الثقافة  بني  كسباق 
األجنبية واألجندات  املعايري  جهة، وبني فرض 
املعني  التوجه  إن  أخرى.  السياسية من جهة 
مع  املرأة  وحقوق  النسائية  الحركة  بإرشاك 
أمرا  ليس  بالطبع  هو  الغربية  األج��ن��دات 
وخلق  استقطاب  ولكن  العراق.  عىل  ن��ادرا 
االختالف يعترب أمرا ضارا ضمن سياق الحرب 

واالحتالل.

إنني أتابع عن كثب عمل شبكة “النساء الاليت 
ميكن   .“ اإلسالمي  القانون  ظل  تحت  يعشن 
للنساء العراقيات أن يستفدن بشكل كبري من 
تبادل الخربات مع النساء املوجودات يف أماكن 
أخرى مثل البوسنة حيث أنهن مررن بتجربة 
املانحة  الجهات  فإن  ولألسف  مشابه.  ووضع 
ال تهتم بتمكينهم من االجتامع سويا. فالنساء 
العراقيات ُيرسلن إىل لندن أو واشنطن لتلقي 
أو  أمريكيني  أخصائيني  قبل  من  التدريبات 
بريطانيني يف “القضايا الجنسانية”، ومع ذلك 
منظمة غري حكومية  أو  أي حكومة  توجد  ال 
الاليت  النساء  بني  اللقاءات  تسهيل  يف  ترغب 

مررن بالفعل بتجارب مؤملة متشابه جداً.

إن تجربة العراق بعد عام 2003 ُتظهر عيوب 
الذي يحاول   ، املتحدة رقم 1325  األمم  قرار 
تعميم املنظور الجنساين فيام بعد فض الرصاع 
 1325 القرار  تطبيق  تم  وإذا  البناء.  وإعادة 
عىل أي حال، فالقرار يعني ببساطة تعيني عدد 
قليل من النساء يف الوزارات والحكومات. ويف 
العراق، ويف أي مكان أخر، يجب عىل القرار أن 
يرشك املرأة يف الحكومات املؤقتة، والوزارات 
واللجان التي تتعامل مع جميع مظاهر الحكم 
القضائية،  السلطة  فيها  مبا  والوطني،  املحيل 
وتخصيص  اإلنسان،  وحقوق  الرشطة،  وعمل 
ويجب  اإلعالم.  حرية  عن  والدفاع  امليزانية، 
الجامعات  تشجيع  إىل  أيضاً  القرار  هدف  أن 

النسائية واملنظامت الغري حكومية واملنظامت 
األهلية املستقلة.

قرار  عىل  التأكيد  تصوير  جدا  السهل  من 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 
املجتمعات اإلسالمية بعد الرصاع عىل أنه جزء 
والقيم  الثقافة  لتدمري  الغريب”  “املخطط  من 
التقليدية. وهذا هو الحال عىل وجه الخصوص 
يف ظل سياق التدخل العسكري بقيادة أمريكا 
كام يحدث يف العراق. أما األشخاص الذين قد 
يكونوا متعاطفني مع القضايا املتعلقة بحقوق 
يعارضون  األخر قد  بالجنس  املرأة ومساواتها 
بشدة انخراط املرأة يف عملية البناء يف مرحلة 
ما بعد الرصاع، عند اإلعالن عن أن ذلك هو 
االحتالل.  لسلطات  الرئيسية  األهداف  أحد 
كلام عال صوت  أنه  السخرية  إىل  يدعو  ومام 
يهتفون  وهم  الغرب  يف  السياسيني  القادة 
العراق،  احتالل  أثناء  املرأة  حقوق  أجل  من 
املرأة  حقوق  ضد  السلبية  الفعل  ردة  تزداد 
االنتشار  الواسعة  والصور  البعيد.  املدى  عىل 
للمجندة العريف ليندي إنغالند وهي تنتهك 
السجناء العراقيني الذكور جنسياً يف سجن أبو 
الفعل هذه فقط،  غريب تزيد من سوء ردة 
هذا  “هل  أنفسهم:  العراقيون  يتساءل  حيث 

ما تعنيه حقوق املرأة؟”

الدور الحيوي لنساء الشتات

املتعلمني،  من  الكثري  غادر  أن  وبعد  واآلن 
املوجودين  التقدميني  بالعراقيني  لاللتحاق 
دور  فإن  ص��دام،  بسبب  املنفى  يف  بالفعل 
أجل  من  كبرية  أهمية  ذا  الشتات  يف  امل��رأة 
تنخرط   2003 عام  ومنذ  الدولة.  مستقبل 
النساء العراقيات يف الشتات يف النقاشات التي 
تدور حول املستقبل السيايس للعراق، والدور 
األمرييك، ومكان املرأة يف النسيج الوطني. لقد 
ركز بحثي بني النساء العراقيات الناشطات يف 
واألردن  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة 
السياسية  لألماكن  املختلفة  املستويات  عىل 
األماكن  هذه  نطاق  ضمن  املتوفرة  وامل��وارد 

الثالثة.

األردن  يف  العراقيات  أن  املدهش  غري  ومن 
العاملي  نشاطهن  ناحية  من  جداً  مقيدات 
بسبب املساحات السياسية املقيِّدة للمجتمع 
والقانونية  االقتصادية  وال��ظ��روف  امل��دين 
يف  الالجئني  تواجه  التي  الصعبة  والسياسية 
األردن. ورغم ذلك، فالذي يدهشني أكرث هي 
العراقيات  نشاط  تقيد  التي  والحدود  القيود 
الاليت  باملقارنة مع أولئك  الاليت يقطن أمريكا 
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يف بيان صدر يف عشية غزو العراق يف عام 2003، 
العام  لألمني  الخاص  املمثل  أوتونو،  أوالرا  أكد 
ملنظمة األطفال والرصاع املسلح” وقتها أن أطفال 
العراق أبرياء ويتعني عىل جميع األطراف اعتبار 
حاميتهم أولوية مطلقة.... ويجب علينا اآلن أن 
نبدأ يف تفعيل الخطط لضامن أن سالمة وإعادة 
تأهيل وتنمية أطفال العراق سوف تشكل جانبا 

رئيسيا ألية برامج تتعلق بإعادة البناء واإلنعاش 
بعد الرصاع”.

األطفال  مُثن  يهلك  إذ  يحدث،  مل  هذا  ولكن 
الخامس،  ميالدهم  عيد  بلوغهم  قبل  العراقيني 
وهذا  التغذية،  سوء  من  باملائة  تسعة  ويعاين 
ضعف الرقم املسجل قبل عام 2003. وتعرضت 

مئات املدارس للهجوم واملدرسني للقتل. وتنترش 
البالد.  أنحاء  شتى  يف  تنفجر  مل  التي  األلغام 
ويصاب األطفال من مكبات القاممة أثناء بحثهم 
عن املعادن لبيعها ملساعدتهم يف إعالة أرسهم. 
واآلالف من األطفال املرشدين يستمرون عىل قيد 
البحث  أو  الرسقة  أو  التسول  من خالل  الحياة 
يف القاممة من أجل الغذاء. وكانت هناك زيادة 
يصيب  الذي  الدم  رسطان  معدالت  يف  واضحة 
القنابل  لإلشعاع من  التعرض  األطفال من جراء 
يف  للكيامويات  الزائد  واالستخدام  العنقودية 

الزراعة وتلوث املياه. 

األطفال العراقيون يدفعون مثن الحرب
ليلى بيلينغ

كان للحروب العراقية املدمرة والعقوبات القاسية والعنف املستمر أثر مدمر 
على األطفال. وتسبب إطالق النار والتفجيرات في قتل وإصابة وحرمان 

اآلالف من ذويهم، ولكن القاتل األكبر هو انتقال األمرض والعدوى عن طريق 
املياه امللوثة كما ازداد الوضع خطورة بسبب سوء التغذية.

املنظامت  ندرة  عىل  وعالوة  بريطانيا.  يقطن 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  املستقلة  النسائية 
األمريكية  الحكومة  من  كل  عن  املستقلة   –
الذي  فاليشء   – العراقية  السياسية  واألحزاب 
السياسية  املجاالت  هو  اآلن  إىل  صدمني 
أمريكا  داخل  العراقي  للنشاط  نسبياً  الضيقة 
من  امل��دى  الواسعة  امل��ج��االت  عكس  عىل 
وأشكال  السياسية  النظر  وجهات  ناحية 
التعبئة والنشاط املوجودة يف بريطانيا. وبينام 
كل  يف  والدينية  العرقية  االنقسامات  توجد 
الكبري  التواجد  فإن  وبريطانيا،  أمريكا  من 
بريطانيا،  يف  العلامنية  السياسية  لألحزاب 
مثل الحزب الشيوعي العراقي وحركة الوفاق 
الوطني العراقي، قد ساهم يف بناء التحالفات 
واملنظامت غري طائفية. وباإلضافة لذلك، فإن 
يف  سبتمرب   11 هجامت  بعد  السائد  املناخ 
الواليات املتحدة األمريكية قد ضيَّق املساحات 
السياسية واملصادر املتوفرة ملن ال يتفقون مع 
حيث  األوسط  الرشق  يف  األمريكية  السياسة 
أجريت  التي  العراقيات  من  العديد  ذكرت 
املتحدة  الواليات  يف  مقابالت شخصية  معهن 
للسياسة  معارضتهن  إب��داء  يخشني  أنهن 
بعد  أكرث  خشيتهن  زادت  وقد  األمريكية، 
 .2001 لعام  الصارم  الوطني  القانون  صدور 
املدين  املجتمع  شكل  فقد  النقيض،  وعىل 
املزدهر للمعارضني واملثقفني العرب، باإلضافة 
والحركة  الحرب  القوية ضد  السالم  إىل حركة 
النسائية املتنوعة، الخلفية التي ازدهرت عىل 

غرارها منظامت النساء العراقيات والناشطات 
األفراد يف بريطانيا، حيث يوجد هناك أكرث من 

300 ألف عراقي.

يتعدى  اآلن  اإلسالمية  امليليشيات  تهديد  إن 
الجنسية  التفرقة  عىل  والعمل  املالبس  أمناط 
الخطابات  من  الرغم  وعىل  الجامعات.  يف 
األمريكية والربيطانية حول الحقوق والتحرير، 
ُدفعن  قد  النساء  فإن  ما،  حد  إىل  وبسببها 
ويجري  منازلهن.  داخ��ل  وإىل  الخلفية  إىل 
يتمتعن  الاليت  النساء  واستهداف  تهديد  اآلن 
بحضور عام بالقتل (كالطبيبات، واألكادمييات، 
غري  املنظامت  يف  والناشطات  واملحاميات، 
حكومية، والسياسيات). وهناك أيضاً عصابات 
أسوء  الخوف  إجرامية عملت عىل جعل جو 
من خالل خطف النساء مقابل دفع الفدية، أو 
الدعارة  أسواق  للبيع يف  أو  الجنيس،  االنتهاك 

خارج العراق.

ومن غري املدهش أن العديد من النساء الاليت 
يتذكرن  شخصية  مقابالت  معهن  أجريت 

املايض بحرقة وحنني إىل الوطن.

 (n.s.al-ali@exeter.ac.uk) نادية العيل
محارضة يف علم اإلنسان االجتامعي يف 

معهد الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة 
إكسيرت يف اململكة املتحدة، وهي مؤلفة 

كتاب “النساء العراقيات: قصص غري محكية 

من عام 1948 إىل يومنا هذا”، دار النرش زد 
www.zedbooks. 2007 بوكس، شهر أبريل

 .co.uk/book.asp?bookdetail=4111
سة يف مجموعة  وهي أيضاً عضوٌة مؤسِّ

العمل سويا: التحرك النسايئ من أجل العراق 
(www.acttogether.org)

www.wluml.org/english/index.shtml .1
2. انظر املقال املكتوب بقلم جايك كريك وسوزان تيلور يف 
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وهي   - الحرب  أطفال  منظمة  أجرت  ومؤخرا 
 400 مع حوايل  لقاءات  غري حكومية-   منظمة 
أيضا  البحث  واشتمل  العراق.  جنوب  يف  طفل 
املجتمع  وأفراد  األطفال  أرس  مع  التحدث  عىل 
الفئات  مع  يعملون  الذي  هؤالء  ومع  املحيل 
لعب  األطفال.  وشجع  من  والضعيفة  املهمشة 
األدوار وأنشطة الدراما التمثيلية والرسم األطفال 
عىل وضع تصور لحياتهم اليومية. وعندما طلب 
الخطورة،  يرتبوا مشكالتهم من حيث  أن  منهم 
ذكروا الفقر واالنهيار األرسي واإلرهاب وانعدام 

األمان عىل أنها مخاوفهم الرئيسية. 

كيف  إليها  توصلنا  التي  النتائج  وأوضحت 
الجرمية  إىل  األطفال  لجوء  إىل  يؤدي  النزاع  أن 
الحايل  الوقت  يف  نشهد  ونحن  بها.  ووصمهم 
يف  وزيادة  األرسي  االنهيار  من  عالية  مستويات 
األرس التي تعولها النساء. واألطفال مجربون عىل 
لعب أدوار مكتسبي الدخل ألن عائالتهم تعاين 
من الفقر الحاد. وهذا يعني أن األطفال يرتكون 
عمل  عن  بحثا  الشوارع  إىل  ويخرجون  املدرسة 
غري  العيش  كسب  أنشطة  إىل  يعرضهم  وهذا 
األعامل  يف  والبنات  األوالد  وينخرط  املرشوعة. 
الجنسية وبيع األسلحة والخمور  واملخدرات و 
االقتصادية  الرضورة  وبسبب  اإلباحية.  املجالت 
ينخرط أطفال من سن الثامنة يف هذه األعامل. 

ومع تصنيفهم عىل أنهم “أطفال سيئون” فإنهم 
من  إلقصائهم  ويتعرضون  بالعار  يوصمون 
املجتمع املحيط بهم. ويعتمد الكثري منهم عىل 

املاريجوانا أو يشمون املواد املذيبة. 

ومتنت العديد من األرس التي تحدثنا إليها أثناء 
ومل  آخر  خيار  لديها  كان  لو  البحث  إجراء هذا 
للخطر.  أطفالهم  لتعريض  مضطرين  يكونوا 
ولكن بعض األطفال الذين تحدثنا معهم قالوا أن 
أرسهم هي التي ارتكبت أفعال اإلساءة ضدهم. 
أبويهم  أن  الصغار  والبنات  األوالد  بعض  وقال 
أجربوهم عىل مامرسة  الكبرية  أرستهم  أفراد  أو 
توفر   أن  ميكن  التي  واألرسة  الجنسية.  األعامل 
الحامية لألطفال ميكنها يف الوقت ذاته أن تكون 

قوة تتسبب بأشكال قاسية من سوء املعاملة. 

يوميا  باألطفال  األم��ان  وعدم  العنف  ويحيط 
وتطورهم  بشكل سلبي عىل سلوكهم  يؤثر  مام 
العراقيني  الشائعة لألطفال  النفيس. ومن األمور 
العنيف  السلوك  ومامرسة  باملسدسات  اللعب 
من  والقليل  يوميا.  حولهم  يشاهدونه  الذي 
األطفال الذين تحدثنا عنهم، السيام األوالد الذي 
يحملون  الجنسية،  األعامل  مامرسة  اجربوا عىل 
سكاكني لحامية أنفسهم. وبعضهم يظهر السلوك 
العدواين كنوع من آلية الحامية. وهم يحاولون 

قادر عىل  أنا  معي،  تعبث  ال  “انظر،  يقولوا  أن 
الدفاع عن نفيس”. ولكن حني ننظر إىل أبعد من 
أننا نتعامل مع أطفال يرتعشون  أنا أظن  ذلك، 

من الخوف. 

ولقد تأسست منظمة أطفال الحرب منذ الحرب 
وتوضح  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  جرت  التي 
إرشاك  يف  يتمثل  لألمام  الطريق  أن  تجربتنا  لنا 
التي  العار  وصمة  إزالة  محاولة  يف  املجتمعات 
املجتمع  كان  وإذا  األطفال.  هؤالء  بها  املوسوم 
يف  املساعدة  حقا  ميكن  القارب،  نفس  يف  معنا 
يف  واملهم  أنفسهم.  لألطفال  وقائية  بيئة  تعزيز 
املجتمع  قادة  إىل  الوصول  هو  املجتمع  إرشاك 
والزعامء الدينني وغريهم من الشخصيات املهمة 

واالستفادة منهم كسبيل لحشد باقي السكان. 

 (Leila@warchild.org.uk) ليىل بيلينغ
منسقة برامج ملنظمة أطفال الحرب (اململكة 

www.warchild.org.uk (املتحدة

شهادات من األطفال العراقيني املهمشني 
http:// : تجدها عىل املوقع اإللكرتوين

streetkidnews.blogsome.com/
category/1/europe-streetkid-news/

iraq-streetkid-news

طفلة عراقية تكشف 

عن ندبة ناجمة عن 

جراح تعرضت لها إثر 
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ويتعرض املسيحيون يف العراق، والذي تجاوز 
عددهم عند بداية الحرب املليون نسمة، إىل 
املتطرفني  يد  عىل  متزايد  بشكل  االستهداف 
تفجري  عمليات  أج��ربت  حيث  واملتمردين 
الرؤوس  وقطع  واالبتزاز  والخطف  الكنائس 
القرسية  الرضائب  وفرض  النهب  وعمليات 
اآلالف  مئات  مسلمني  غري  كونهم  عليهم 
املسيحيني  من  وغريهم  هم  األشوريني،  من 
األردن  إىل  والفرار  أجدادهم  أرض  عىل هجر 

وسوريا وتركيا ولبنان.

بالكلدانيني  أيضاً  يعرفون  والذين  األشوريني 
تعلاًم من بني  األقليات  أكرث  والسرييانيني هم 
ويتعرض  األخرى.  العديدة  العراقية  األقليات 
األشوريني عىل األخص لهذه الهجامت كعقاب 
عملوا  قد  كانوا  منهم  العديدين  كون  لهم 
وأيضا ألن  عام 2000  قبل  املتحدة  األمم  مع 
عمل  فقد  مهاراتهم.  عىل  دربونا  األمريكيني 
ومقاولني  بناء  وعامل  كمرتجمني  األشوريون 
إىل  التنقل  منهم  العديد  واعتاد  وخادمات 
يومياً  األمريكية  والقواعد  الخرضاء  املنطقة 
للعمل. كام تعرض العديد من األشوريني ممن 
الكحولية،  املرشوبات  بيع  متاجر  ميتلكون 

ومصففي الشعر، وأصحاب املتاجر املوسيقية 
للقتل.

لقد تم إخالء الدورة واألحياء األشورية األخرى 
ببغداد. ميكن وقد يكون هناك أكرث من 150 
ألف الجئ أشوري يف األردن. ويستحيل تحديد 
االعرتاف  األردن  بسبب رفض  الصحيح  العدد 
األردن  أعلن  أن  وبعد  وتسجيلهم.  بالالجئني 
قام  الجئني  هناك  ليس  أنه  األم��ر  بداية  يف 
(فافو)  الرنويجي  البحث  معهد  بتكليف  اآلن 
للتحري عن عدد الالجئني العراقيني املوجودين 
هناك بالفعل. من املستبعد أن تحقق تحريات 
معهد فافو أي نتائج ألن العديد من العراقيني 
لن  وبالتايل  لوطنهم  عادتهم  تتم  أن  يخشون 
يوافقوا عىل االلتقاء مبوظفي البحث التابعني 

ملعهد فافو.

للموسيقى  متجراً  ميتلك  رصغون  كان 
املهدي  ميليشيات  وقامت  بغداد،  يف 
أنواع  جميع  تحرِّم  كونها  الشيعية 
املوسيقى بإرسال رسالة تهديد له والتي 
بعد  لكن  األمر.  بادئ  رصغون  تجاهلها 
للمقعدين  كريس  يف  قنبلة  وضعوا  أن 
خارج متجره أيقن عندها أنه يجب عليه 
الرحيل. وقد وصل إىل عامن تاركا خلفه 
كل يشء. وتقوم أخت له يف اسرتاليا بدفع 
كاريتاس  منظمة  وتتوىل  منزله  إيجار 
الوالدة  بعد  ملا  الرعاية  أج��رة  تسديد 
لزوجته. وهم ال يغادرون شقتهم خشية 
اعتقالهم شأنهم شأن الكثري من الالجئني. 
املتحدة  األمم  مفوضية  منحتهم  ولقد 
لشؤون الالجئني بطاقات الحامية ولكنهم 
يعلمون بأن هناك آخرين قد تم إعادتهم 
قرساً إىل العراق رغم حيازتهم عىل تلك 
الحصول  رصغون  حاول  لقد  البطاقات. 
األوروبية  البلدان  لجميع  تأشرية  عىل 
تقريباً لكنه كان يعود دامئا بخُ�في حنني. 
ويشعر رصغون بأن موقف الالجئني ككل 
العرض،  قاعة  يف  آخرا  عرضا  ليس سوى 
والحكومة  الحرية،  عملية  كحال  حاله 
الخاصة  الالجئني  وسياسة  العراقية، 
بالحكومة األردنية. ويقول إن األمريكيني 
للعصابات  سهلة  أهدافاً  جعلوهم  قد 

اإلجرامية واإلسالميني املتطرفني.

يتعرض األشوريون في العراق، وهم آخر جتمع مركز للناطقني باللغة اآلرامية 
األشورية في العالم، للتطهير العرقي والديني املنظم الذي يحدث دون أن 

يلتفت إليه أحد على األغلب.

فرت هذه املسيحية 

العراقية مع زوجها 

وأطفالها من 

بغداد إىل كردستان 

عام 2007.
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محنة املسيحيني العراقيني
اسو نينب ملمَ
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أزمة التعليم لألطفال العراقيني
ج.آر.إي ويليامز

ومن تربطنا بهم صلة يكونون أسوأ بكثري، 
بخطابات  الحرب  إىل  اتجهت  “فأمريكا 
العراق  مسيحيي  تركت  لكنها  مسيحية، 
وتحولت  الحرب  تطورت  لقد  ميوتون. 
هو  ما  ذلك  دون  وما  أديان،  حرب  إىل 
بالحقائق. هناك شاب أشوري  إال تالعبا 
ُقتل والده  لنا  الشقة املجاورة  يقطن يف 
لقد  هامر.  جيب  يف  أمريكيني  وجنود 
ولكنه  األمريكيني  بسبب  يتياًم  أصبح 
عندما تقدم بطلب للحصول عىل تأشرية 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل  سفر 
الهبات  عىل  يقتات  إنه  طلبه.  ُرف��ض 
نفتقر  أنفسنا  أننا  رغم  له  نقدمها  التي 
يف  أمريكا  طريقة  هي  هذه  للطعام. 

إبداء الشكر.”

وإمنا  باملسيحيني  يلقبوننا  ال  “إنهم 
الرشق  مسيحيو  نحن  لكننا  بالصليبيني! 
الصليبيني،  من  أب��داً  نكن  مل  األوس��ط 
وعىل النقيض متاما فقد كنا دامئاً نتحمل 

عواقب الصليبيني الغربيني”

عام  يف  العراقي  الدستور  حسني  صدام  قام 
1978 بتغيري الدستور العراقي معلناً أن هناك 
واألكراد.  العرب  هم  العراق  يف  فقط  شعبان 
وبناء عليه أطلق عىل األشوريني، وهم السكان 
األصليني يف العراق، لقب املسيحيني األكراد أو 
املسيحيني العرب. وتم السامح لكل من تقبل 
هذا األمر مبامرسة ديانتهم ولغتهم وثقافتهم 
الذين عارضوا هذا  بحرية، بينام واجه أولئك 
األشورية  هويتهم  عىل  الحفاظ  وأرادوا  األمر 
فقد  لذا  املوت.  عقوبة  وخطر  الخيانة  تهمة 

انضم األشوريون يف شامل العراق إىل املعارضة 
الكردية وقاتلوا النظام الحاكم سويا. أما اليوم 
ليسو  يعد هناك حلفاء لألشوريني، وهم  فلم 

مبأمن يف أي بقعة من العراق.

 (nineb@firodil.co.uk) يدير نينب َلامسو
معهد الفريوديل، وهو مركز يتخذ من لندن 

مقرا له ويعني بدراسة اللغة والثقافة 
والحضارة األشورية. يستند هذا املقال عىل 

الشهادات املوجودة يف “بعون الله: ستة أيام 
 يف عامن” من تأليف نوري كينو

 www.aina.org/reports/bgsdia.pdf

وقد ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 

2005  أن 55 % من العائالت العراقية يف لبنان ال يرسلون 

أطفالهم للمدرسة، وذكرت 25 % من تلك العائالت بأن 

البعض من أطفالهم يتوقون للعودة إىل املدرسة. وبينام 

باملدرسة  بااللتحاق  العراقيني  لألطفال  سوريا  تسمح 

األطفال  عدد  أن  وجدت  والتعليم  الرتبية  وزارة  أن  إال 

يقدر  ما  أي  بلغ 26124 طفاًل،  باملدارس  التحقوا  الذين 

بنسبة 13 % من عدد االطفال بني سني 6 إىل 14 عاما 

ال  بينام  سوريا.  يف  الحارض  الوقت  يف  تواجدهم  املقدر 

تتوفر بيانات دقيقة عن االعداد املقدرة يف األردن إال أن 

التقديرات تشري إىل أن أعداد كبرية منهم غري مسجلة يف 

املدارس. أما ضمن العراق فمن املقدر أن نسبة األطفال 

الذين يلتحقون باملدارس تقل عن 78 % (68 % اناث).

املضيفة  املناطق  يف  امل��دارس  عىل  هائل  ضغط  هناك   

الشاملية يف  املحافظات  املدارس يف  بحيث تضطر بعض 

العراق إىل اللجوء ألربع فرتات دوام يف اليوم يف محاولة 

النازحني. كام تطم تطبيق نظام أكرث  الستيعاب األطفال 

من دوام يف املدارس املضيفة يف سوريا حيث ارتفع عدد 

الطالب يف الصفوف الدراسية من 24 إىل 44 طالب، بينام 

قد يتواجد يف بعض الحصص املدرسية يف األردن عدداً قد 

يصل إىل 60 طالب يف الصف الدرايس الواحد يف مناطق 

إستضافة الالجئني. وتقدر وزارة الخارجية يف سوريا  بأنها 

من  اضافية  دوالر  مليون   60 تخصيص  إىل  اضطرت  قد 

اجل توفري التعليم للعراقيني.

 يبدو أن الفقر والوضع القانوين الغري محدد هي األسباب 

يف  أطفالها  تسجيل  من  العائالت  متنع  التي  الرئيسية 

املدرسة. وأحياناً يبقى األطفال يف البيت لإلعتناء بإخوتهم 

أو من أجل تحصيل دخل إضايف، كام يرتتب عىل العائالت 

و  املدريس  الزي  تكاليف  وتأمني  املدرسة  رسوم  تسديد 

مام  املدرسة،  يف  االطفال  تسجيل  عند  املدرسية  الكتب 

العائالت  لهذه  املحدودة  املالية  املوارد  عىل  عبئاً  يشكل 

دفع  الدراسة  تكاليف  تسديد  بعد  عليها،  يرتتب  والتي 

اإليجار و االنفاق عىل املواد الغذائية االساسية و الدواء 

باالضافة اىل املواد االساسية املنزلية االخرى. ومع الحالة 

القانونية املبهمة للعديد من النازحني، فان االطفال قد ال 

يسجلون أو قد ينسحبون من املدرسة يف حال كان وضع 

عائالتهم غري قانوين أو كانوا من املبعدين.

عوائق  تقرير  يبني  العراق مامثل حيث  داخل  والوضع   

التسجيل والحضور اىل املدارس االبتدائية – ترك املدارس 

الطفولة  إنقاذ  الذي اصدرته مؤخر منظمة   - العراق  يف 

– أنه عىل الرغم من أن نتائج التقرير ال ميكن بالرضورة 

تعميمها عىل كافة أنحاء البلد إال أنه من الواضح أن حالة 

العامل  هي  ليست  اآلن  حتى  العراق  يف  املروعة  األمن 

كام  االبتدايئ.  التعليم  من  األطفال  لحرمان  االس��ايس 

ناحية  من  للدراسة  العالية  الكلفة  أن  إىل  التقرير  يشري 

الزي  والنقل يبعدان االطفال عن التعليم، إال أن العامل 

ما  التسجيل هو  الدراسة وعدم  لالنسحاب من  األسايس 

اإلقتصاد  يف  املساهمة  مسوؤلية  من  األطفال  عىل  يقع 

العائلية  املعيشة  فإن تحسني مستويات  وبالتايل  املنزيل. 

الرضوري  اإلقتصادي  األمن  ستوفر  التي  وحدها  هي 

لضامن انضامم األطفال إىل املدارس وبقائهم فيها.

التحديات التي يواجهها األطفال يف املدرسة

يواجه األطفال العراقيون النازحون بشكل يومي تحديات 

عدة يف قاعة الدروس، حيث يعجز املدرسون عن توفري 

الدعم النفيس الرضوري لألطفال، كام أن املدارس  ليست  

ال تسنح لألطفال العراقيون النازحون، داخل العراق وفي الدول اجملاورة، 
فرصة احلصول على حقهم في التعليم، ولذلك من الضروري جمع البيانات 

الدقيقة بشان األطفال النازحني وخرط األطفال والبالغني في اجملتمعات 
التي نزحوا فيها بسبل عملية لتوفير التعليم لهم على الرغم من 

الظروف احلالية.



46PALESTINIAN DISPLACEMENT نشرة الهجرة القسرية عدد خاص بالعراق46 ��

قادرة عىل استيعاب األطفال القادمون من أنظمة تعليمية 

مختلفة  ولهجات  بلغات  يتحدثون  والذين  مختلفة، 

ويرسد  القدرات.  من  متفاوتة  مبستويات  ويتمتعون 

االطفال الذين ال يلتحقون باملدارس يف العراق قامئة من 

القضايا التي تثري قلقهم وخوفهم منها عىل سبيل املثال 

األساليب الرتبوية الضعيفة، و العنف يف املدارس وانعدام 

أنفسهم يف  األطفال  إستشارة  اإلضافية وعدم  النشاطات 

هذه املناهج إضافة إىل كونها غالبا غري مالمئة.

التحقوا  والذين  العراق  خ��ارج  لألطفال  بالنسبة  أما 

باملدراس فتشكل مسألة الحصول عىل شهادات مدرسية 

الحكومة  اعرتاف  املضيفة، ومسألة  الدول  من حكومات 

الدول  يف  عليه  حصلوا  مدريس  تحصيل  بأي  العراقية 

متابعة  عىل  تؤثر  التي  الرئيسية  القضايا  من  املضيفة 

الحضور املدريس. كام يشتيك األطفال من عدم توفر أي 

فصل  تم  بينام  بالعربية،  الناطقني  غري  لألطفال  ترتيبات 

بعض الطالب ألنهم كانوا أكرب سناً من أن يكونوا يف الصف 

املناسب ملستواهم التعليمي. وميكن لألطفال أن يواجهوا 

ملموساً يف املدارس إذا ما تم اعتبارهم عىل أنهم  متييزاً 

النازحني  العراقيني  املراهقني  ضد  التمييز  إن  “مشكلة”. 

العرقي  وإنتامئهم  القانونية  حالتهم  أساس  عىل  مبني 

طويلة  أزمة  تأثريات  من  األطفال  يعاين  بينام  ودينهم، 

املدى يف التعليم سواء كانو داخل او خارج العراق.

إضافة إىل ذلك بلغت نسبة األهايل الذين متت مقابلتهم 

بتحصيل  يتمتعون  ال  وال��ذي  الدراسة  هذه  أجل  من 

مدريس 43%، بينام أكمل أقل من 40 % التعليم االبتدايئ، 

توفريه  العائالت  لهذه  ميكن  الذي  الدعم  من  يحد  مام 

ألطفالهم يف مجال التعليم.

االستجابة

املجتمع  من  متويل  مصادر  اىل  املضيفة  الدول  تحتاج 

الدويل ومن الحكومة العراقية، وأوىل الخطوات التي يجب 

لتحديد  والنوعية  العددية  البيانات  جمع  هي  اتخاذها 

حجم وطبيعة املشاكل التي تواجه النازحني واملجتمعات  

املضيفة التي ترحب بهم. وتعزم منظمة إنقاذ الطفولة يف 

واملنظامت  املجتمعات  مع  العمل  املتحدة عىل  اململكة 

تطبيق   أجل  من  املحلية  الرتبية  ووزارات  الالحكومية 

الحالية مع  التعليم  برامج  إقليمية عىل  تعليمية  مبادرة 

األطفال والشباب يف األردن ولبنان وسوريا. وهدفنا األويل 

ال يتجاوز 25 ألف طفل، وبالتايل ال تشك هذه الخطوة 

استجابة كبرية من  أن يشكل  مام يجب  إال جزءاً صغرياً 

جانب الحكومات واملتربعني والوكاالت يف العراق. وتعمل 

ودعم  مساندة  عىل  العراق  يف  الطفولة  إنقاذ  منظمة 

املتعلقة   البيانات  لجمع  العراق  أطفال  حقوق  شبكة 

والرفاهية  والتعليم  الصحة  تطور   العنف عىل  بتأثريات 

االجتامعية لدى االطفال.

هناك حاجة فورية لالستجابة إىل حق األطفال يف املدرسة 

الخدمات  من  وغريها  النفيس  الدعم  عىل  الحصول  يف 

الشاملة، ومن القضايا املحددة التي سيتم التطرق لها:

دعم نظام تعليم الدول املضيفة

من  األطفال  منع  شأنه  من  ما  كل  من  الحد 

والشهادات  الكتلفة  مثل  باملدارس  االلتحاق 

والوثائق

تنظيم وضع العائالت القانوين

ضامن نوعية التعليم املتوفر









من الرضوري أن تشمل جهود توسيع مرافق 

من  ع��دداً  املطلوب  الحجم  إىل  التعليم 

قدارت  بزيادة  املتعلقة  تلك  غيري  الخيارات 

املدارس الحالية وبناء مدارس جديدة، حيث 

الشعبي  التعليم  تشمل  أن  املمكن  من 

واعتامد  الجديدة،  التقنيات  واستخدام 

التعليم البيتي والتعليم غري الرسمي وتعليم 

البالغني واألميني وخدمات الحضانة والعناية 

باألطفال. باإلضافة اىل ذلك، من املهم توخي 

الحذر يف املبارشة يف توظيف أساليب التعليم 

الغربية: قد ال يكون لبعض مداخل التعليم 

املناسبة  التدريس  أساليب  أو  اإلبداعي 

لألطفال مناسبة يف الظروف الراهنة ويجب 

توفريها  وإمكانية  ملالمئتها  وفقا  تقيمها 

عبء  أي  تجنب  ينبغي  حيث  وتكلفتها، 

إضايف عىل املناهج التعليمية املنهكة وميكن 

أكرب  ميزات  رسمية  الغري  التعليمة  ألساليب 

يف توفري “مهارات الحياة” ويف تعليم السالم 

وحقوق اإلنسان.

عادة ما ترزخ الشعوب املضيفة تحت وطء 

للنازحني واملهجرين، وغالبا  عبء إضايف عند استضافتها 

ما تكون امليزانية املخصصة للتعليم بالكاد كافية للسكان 

املحليني، وينبغي بالتايل تأسيس تعاون كامل بني وكاالت 

الوكاالت  ضمن  وتعاون  اإلنسانية،  واملساعدات  التنمية 

أنفسها بني موظفي اإلغاثة والتنمية بحيث تتم مساعدة 

السكان املحليني والنازحني عىل حد سواء. لقد اعتمدت 

التقليدية  الكرم  عىل  النزوح  ألزمة  املبكرة  االستجابات 

الجدد،  للقادمني  املحليني  السكان  استضافة  وع��ىل 

فائدة كبرية لألطفال يف تحصيل  أن هناك  البعض  ويرى 

تعليمهم جنباً إىل جنب مع أطفال من مجتمعات وبيئات 

مختلفة.

وجه  يف  عائقاً  تشكل  األمنية  القضايا  أن  يف  شك  وال 

محاوالت التدخل يف ضامن حق التعليم يف العراق – وال 

ننىس أنها هي يف ذاتها إحدى أسباب نزوح العديد منهم 

– لكنها ال تشكل السبب يف إبعاد  األطفال عن املدرسة. 

وبالرغم التغلب عىل العنف وانعدام األمن الذين يدمران 

أجزاء  يف  الحارض  الوقت  يف  العراقيني  من  العديد  حياة 

كافية  تكون  لن  ذاتها  حد  يف  وهي  العراق  من  عديدة 

من  االنسحاب  إىل  تؤدي  التي  املشاكل  مع  للتعامل 

مييز  الذي  الرتبوي  والفشل  التسجيل  وعدم  املدرسة، 

تجربة العديد من أطفال العراق يف املدرسة.

 (j.williams@scuk-mena.com)ج.آر.إي ويليامز

هو مستشار التعليم والرعاية والتنمية يف الطفولة 

املبكرة يف منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة 

(www.savethechildren.org.uk) لرشق االوسط 

وشامل افريقيا. ساهم يف هذه املقالة كال من حسام 

كاسب وآرام شاكارام و ليندزي بريد.

أطفال عراقيون 

الجئون يساعدون 

عائلتهم عىل 

كسب العيش 

يف سوق السيدة 

زينب يف دمشق.
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وسائل  عىل  العراق  أخبار  تهيمن  حني  يف 
ننىس  أن  جدا  السهل  من  العاملية،  اإلع��الم 
جديدة  ظاهرة  يشكل  ال  الداخيل  النزوح  أن 
هناك حيث شهد العراق له تاريخاً من الهجرة 
 2003 عام  يف  القتال  اندالع  سبقت  القرسية 
متعددة  والقوات  العراقية  الحكومة  بني 
املتحدة/ الواليات  تقودها  التي  الجنسيات 

بدأ تدفق  املتمردة. ولقد  العراق والجامعات 
السكان بالفعل خالل الحرب اإليرانية-العراقية 
(1980-1988)، والتي فر  املدنيون خاللها من 
البلد  داخل  االنتقال  عىل  اجربوا  أو  الرصاع 
صدام  لحملة  كنتيجة  السيام  أخرى  ألسباب 
لتهجري  “األنفال”  تسمى  كانت  التي  حسني 
الريفية.  املناطق  األكراد يف  اآلالف من  مئات 
جيوب  كانت  االضطرابات،  لهذه  وكنتيجة 
عندما  العراق  يف  بالفعل  موجودة   النازحني 
دخلت القوات متعددة الجنسيات البالد قبل 
أحدث  انطالق  إىل  أدى  مام   ، أع��وام  أربعة 
بالفعل  ميثل  كان  ما  وتعقيد  تحرك  موجة 

مشكلة كبرية. 

السكانية  الجامعات  كافة  تعاين  وال��ي��وم 
املسلحة  فالجامعات  النزوح.  من  الرئيسية 
تروع العراقيني عىل أساس الطائفة أو العرق، 
ميكن  التي  املناطق  إىل  النازحة  األرس  وتفر 
بعض  أن  ورغم  بالرتحيب.  فيها  يشعروا  أن 
النازحني القادمني من   بيئات زراعية اختاروا 
بالقرب  ليكون  الريفية  املناطق  إىل  العودة 
 - العراقية  املدن  الواضح أن  ، من  من األرسة 
حيث توجد خدمات أكرث ومصادر دخل أكرب 
- تستضيف اآلن غالبية النازحني داخليا. ولكن 
حتى أكرث مناطق العراق استقرارا من الناحية 
االقتصادية ال يوجد فيها إال النذر اليسري من 
للوافدين.  التعليم  أو  العمل  فرص  عروض 
الناس  من  كاملة  تجمعات  اضطرار  وم��ع 
ومقسمة  محددة  مواقع  إىل  قرسا  للنزوح 
طبقا  للطائفة التي ينتمون إليها، تشعر الهيئة 
الطبية الدولية - وهي إحدى الوكاالت الدولية 
القليلة التي ظلت تعمل يف جميع أنحاء البلد 

، بقلق خاص إزاء تزايد عزلة املجتمعات ضمن 
من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  الطائفية  الحدود 

تعرضهم لتهديدات خارجية واسعة النطاق. 

املكثفة  الجامعية  املناقشات  إىل  واستنادا 
عريضة  رشيحة  ميثلون  ممن  األرس  آالف  مع 
واالقتصادية   االجتامعية  املستويات  من 
واملعتقدات الدينية واملناطق يف بغداد ، فضال 
قادة  من  عليها  حصلت  التي  املعلومات  عن 
وأعضاء  الدينيني  والقادة  املحلية  املجتمعات 
من  وغريهم  الحكومية  العراقية  املنظامت 
املراقبني ، تقدر الهيئة الطبية الدولية أن يزيد  
إىل  بغداد  داخليا من محافظة  النازحني  عدد 
القليلة  األشهر  أثناء  داخليا  نازحا  ألف   200
املقبلة. وستكون آثار هذه األزمة مدمرة عىل 
التعليم وأسباب العيش وحرية الحركة لجميع 

السكان. 

قيود التمويل

تعترب املوارد املتاحة حاليا للتصدي لهذه األزمة 
العاملة يف  غري كافية، وتواجه وكاالت اإلغاثة 
العراق قيودا صارمة يف التمويل للسنة املقبلة 
لالحتياجات  االستجابة  قادرة عىل  تكون  ولن 
االستجابة  صندوق  أن  وصحيح  اإلنسانية. 
غري  منظمة  وهو   - مؤخرا  املعلن  اإلنسانية 
حكومية يديره مكتب تنسيق العون اإلنساين 
باألمم املتحدة-   موضع ترحيب، لكن مبلغ 5 
تحديد  ويعد  جدا.  مبلغ صغري  دوالرا  ماليني 
دوالرا  أل��ف   100 مببلغ  منحة  كل  حجم 
تكاليف  ارتفاع  يكافئ  وال  النظر  قصري  قرارا 
املعامالت الخاصة بالعمل يف بيئات غري آمنة 
متاما. وعىل أي حال، وحتى وقت كتابة هذا 
ومل  بالكامل  الصندوق  دعم  يتم  مل   ، املقال 
يصبح بعد قادرا عىل دفع األموال إىل الوكاالت 

التي تعمل داخل العراق.

مرشوعة  تطوير  إسرتاتيجية  تكون  ق��د   
بتوجيه  يقوموا  بأن  الدوليني  املانحني  ملجتمع 

يف  لكن  العراقية.  الحكومة  إىل  املساعدات 
وحده  هذا  يكون  ال  قد   ، الراهنة  الظروف 
الرسيعة  لالستجابة  طريقة  أفضل  بالرضورة 
الطبية  الهيئة  وتبدي  داخليا.  النازحني  ألزمة 
تعمل  أخرى  الدولية ومنظامت غري حكومية 
قدرة  أن  مفادها  مالحظة  الواقع  أرض  عىل 
الوقت  يف  املساعدة  تقديم  عىل  الحكومة 
تقتيض  االحتياجات  أس��اس  وعىل  املناسب 
الحصول عىل الدعم يف مجاالت عديدة. وتتميز 
التي تعمل حاليا يف  املنظامت غري الحكومية 
بالتعاون مع  لها  أنها يف وضع يسمح  العراق 
ولكنها  االحتياجات  لتلبية  املحلية  املؤسسات 
مقيدة بسبب إحجام املانحني عن توفري موارد 
إعادة  عملية  إج��راء  ال��رضوري  ومن  كافية. 
الدويل للحكم  تقييم أساسية لجدول األعامل 
العراقي حول مسألة املساعدات اإلنسانية. وال 
بأس من دعم قدرات الحكومة من املستويات 
ينبغي  وإمن��ا  الدنيا،  املستويات  إىل  العليا 
تلبية  إىل  تهدف  دولية  مساعدة  تقديم  أيضا 
عىل  العراقيني  الخدمات  مقدمي  احتياجات 

املستوى الشعبي.

ويزيد النزوح الجامعي الطني بلة بالنسبة إىل 
الوضع االقتصادي واالجتامعي الهش لعدد ال 
الهيئة  وتهيب  العراقية.  الطوائف  من  يحيص 
يرشع  أن  ال��دويل  باملجتمع  الدولية  الطبية 
تؤمن  التي  اإلنسانية  التدخالت)  تخطيط  يف 

بالحقائق التالية: 

السابقة،  النزوح  موجات  عكس  عىل 
الفارين  العراقيني  العديد من  يعتزم  ال 
العودة  رزقهم  ومصادر  منازلهم  من 
يف  جديدة  حياة  بناء  يف  يأملون  ولكن 

مجتمعاتهم املضيفة. 

قصرية  ال��ط��وارئ  تدخالت  تكون  لن 
أي حل  يتصف  أن  والبد  كافية:  األجل 
دائم  بكونه شامال ويتضمن جهود حل 
املضيفة  املجتمعات  ودعم  النزاعات 

والنازحني داخليا 





تتطلب أزمة النزوح الداخلي اإلنسانية املهملة التزاماً متجدداً من قبل 
املانحني وتدخالً قوياً وفورياً من اجملتمع الدولي. 

عدم كفاية الرتكيز العاملي عىل النازحني 
داخليا العراقيني 

بيتر ميدواي 
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الصحية  ال��خ��دم��ات  ع��ىل  ال��ح��ص��ول 
حيث  داخليا،  للنازحني  صعوبة  يزداد 
ينبغي  التعامل مع مشكلة االفتقار إىل 
بسبب  الصحية  الرعاية  يف  املتخصصني 

املخاطر التي تهدد السالمة الشخصية. 

ملنع  الالزمة  اإلج��راءات  اتخاذ  من  البد   
التغذية،  وسوء  الغذايئ  األمن  انعدام 

وخاصة إذا توقف نظام التوزيع العام.

  تحتاج آليات التنسيق وقدرة الوزارات 
التهجري  وزارة  مثل  املسئولة  الحكومية 

والهجرة إىل التعزيز والدعم.

إذ  املأوى  اسرتاتيجيات  تفعيل  ينبغي 
إن عدد النازحني داخليا آخذ يف التزايد، 
املضيفة  املجتمعات  تكون  لن  حيث 









النازحني  استيعاب  عىل  قادرة  وحدها 
داخليا يف املنازل واملباين العامة القامئة.

محوراً  العمل  فرص  تصبح  أن  يجب    
النازحني  الحتياجات  لالستجابة  رئيسيا 

داخلياً واملجتمعات ككل.

  ميكن  أن تفيض عودة النازحني داخليا 
يف  األصلية  ديارهم  إىل  قرسي   بشكل 
عليها  يسيطر  التي  املناطق  أو  األحياء 
التشجيع  إىل  أخرى  طوائف  من  أفراد 
جديدة  وموجة  العنف  من  املزيد  عىل 
من النزوح. ويبقى إعادة اإلدماج هدفاً 
إعادة  ينبغي  ال  ولكن  قياًم  سياسياً 
النازحني داخليا إىل موطنهم األصيل دون 
آليات فعالة لضامن سالمتهم وحاميتهم 

من األرضار املحتملة وسوء املعاملة.





إنسانية”  أزمة   ’‘ عبارة  استخدام  تكرر  ولكم 
دقيقا  وصفا  تظل  ولكنها  فيه  مبالغ  بشكل 
حل  وبدون  العراق.  داخل  املرتدية  لألوضاع 
شامل وواسع النطاق ، مثة خطر حقيقي ماثل 
ويجب  اإلقليمي.  االستقرار  زعزعة  يف  يتجسد 
عدد  تزايد  مع  بالقوة  العراق  دعم  يتسم  أن 
النازحني داخليا واتساع النطاق الجغرايف للنزوح 
عن  األعباء  وتخفيف  توقع  عىل  ذلك  ليساعد 
التحتية  والبنية  املكافحني  املضيفني  السكان 

املثقلة. 

 بيرت ميدواي
 (pmedway@imcwordlwide.org.uk)

(هو مدير العمليات يف بريطانيا التابع للهيئة 
www.imcworldwide.org الطبية الدولية

وجمعية الهالل األحمر العراقي منظمة إنسانية 
وطنية مستقلة تقدم اإلغاثة اإلنسانية اىل ضحايا 
وهي  الطبيعية،  والكوارث  والنزاعات  الحروب 

املنطقة  يف  األحمر  الهالل  جمعيات  أقدم  من 
عىل  وحصلت   1932 عام  تأسيسها  تم  حيث 
عام  ال��دويل  واإلتحاد  الدولية  اللجنة  اع��رتاف 

الدولية  اإلنسانية  باملبادئ  نلتزم  ونحن   .1934
ومن أهمها اإلنسانية والحياد وعدم التحييز أو 
التمييز عىل أساس الدين أو الطائفة أو املعتقد 

أو االتجاه السيايس.

وللهالل األحمر العراقي 15 قسم بني اداري ومايل 
وأقسام عمليات، إضافة إىل 18 فرع واحد يف كل 
محافظة يف القطر وتم افتتاح 135 مكتب فرعي 
اإلنسانية.  الخدمات  لتقديم  القطر  عموم  يف 
يبلغ عدد املتطوعني يف الهالل األحمر 10 آالف 
اىل  العدد  زيادة  عىل  تعمل  الجمعية  متطوع 
100 ألف متطوع، بينام يبلغ عدد املوظفني يف 
املركز والفروع 3200 منتسب. ومتتلك الجمعية 
الوالدة  مستشفى  بغداد،  يف   3 مستشفيات   4
يف  مستشفى  إىل  إضافة  واألطفال،  والجراحي 
واسط ( العدد األجاميل لألرسة 300 رسير)، مع 
لعالج  املوصل  يف  األصطناعية  لألطراف  مركز 
مركزين  إىل  إضافة  والحوادث  الحروب  ضحايا 
إلعادة تأهيل ضحايا الحروب يف البرصة ويتوفر 
محافظات  عموم  يف  مخازن  األحمر  للهالل 
ال� 18 باألضافة اىل 3 مخازن اسرتاتيجة  العراق 
كبرية  وتتعاون جمعية الهالل األحمر العراقي يف 
هذا املجال مع منظمة الهالل والصليب األحمر 

الدولية لتقديم املساعدة ما أمكن لكل هؤالء.

جمعية الهالل األحمر العراقي من بني املنظمات القليلة التي تعمل 
على مساعدة النازحني في العراق واملتواجدة في جميع أنحاء البلد.

الهالل األحمر العراقي 
جمال الكربولي

عائلة من الفلوجة 

يف مخيم الخرضاء 

للنازحني (والذي 

قام الهالل األحمر 

العراقي بتاسيسه) 

قرب بغداد.
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العراقي عىل  الهالل األحمر  ال تقترص نشاطات 
أوقات الحروب والكوارث الطبيعية حيث تركز 
مثل  نشاطات  عىل  السلم  أوقات  يف  الجمعية 
استقطاب الشباب املتطوعني ومخيامت الشباب 
ومهرجانات وندوات تعريفية وتوعوية وتثقيفية 
إىل  إضافة  السري،  ح��وادث  من  الحد  ملواضيع 
نشاطات صحية مثل دورات األسعافات األولية 
لنرش الوعي واملعرفة يف املجتمع وتشكيل فرق 
والتوعية  األولية  لألسعافات  األحمر  للهالل 
والتثقيف الصحي من األمراض والعادات الصحية 
اللقاحات  حمالت  يف  واملشاركة  الصحيحة، 
والتربع بالدم إضافة إىل حمالت صحية للمناطق 

النائية يف العراق.

يف  املأساوية  األوض��اع  وبسبب  لألسف  لكن 
واهتاممات  نشاطات  معظم  توجيه  تم  العراق 
ومصادر الجميعة نحو لجهود االستجابة الطارئة 
الدول  ويف  العراق  داخل  العراقيني  الحتياجات 

املجاورة. 

وتشمل هذه النشاطات:

وتقديم  واإلن��ق��اذ  اإلخ���الء  خ��دم��ات 
العنف  لضحايا  األول��ي��ة  اإلس��ع��اف��ات 

والتفجريات

للنازحني  املتكاملة  املخيامت  وإقامة 
الذين  أولئك  أو  النزاع  والالجئني وضحايا 
وتوفري  الحرب  نتيجة  منازلهم  دم��رت 
والتكميلية،  األساسية  الغذائية  امل��واد 





ومعدات  واألغطية  الصحية  واملعدات 
الطبخ وحاويات املياه.

لدعم  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  حمالت  تنظيم 
مستشفيات العناية املشددة

عليها يف  العثور  يتم  التي  الجثث  إخراج 
تحديد  عىل  والعمل  الجامعية  املقابر 

هويتها

توفري ما يلزم من معدات اإلسعاف األويل 
واألغطية  الجثث  وحقائب  للطوارئ 
الطبية  وال��ن��ق��االت  األرسة  وأغ��ط��ي��ة 

واملسكنات ومستلزمات التخدير

قمنا  حيث  الغذائية،  املساعدات  تأمني 
ومبساعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الكويت  يف  األحمر  الهالل  وجمعيات 
وإيران واإلمارات العربية املتحدة بتوزيع 
 700 من  أكرث  عىل  الغذائية  املساعدات 

ألف عائلة.

توفري مياه الرشب للنازحني

التنسيق للربط بني ما يقرب من 18 ألف 
ألف  و34  االحتالل  القوات  لدى  معتقل 
محتجز لدى السلطة العراقية وعائالتهم، 
الرسائل  أالف  تبادل  يف  ساعدنا  كام 
واملكاملات الهاتفية لتطمني األقارب داخل 
العراق وخارجه أن أحبائهم بخري وعافية













لقد دفع العاملون واملتربعون يف الهالل األحمر 
حيث  الواجبات  لهذه  أدائهم  خالل  غاليا  مثناً 
تعرض موظفو وعاملو ومتطوعو جميعة الهالل 
وحتى  والخطف  واإلصابة  القتل  إىل  األحمر 
االحتجاز إضافة إىل 30 حالة استهداف لقوافل 
اإلغاثة من مختلف الجهات و13 حالة استهداف  
ملخازن الهالل األحمر ادت اىل تخريب او تدمري 
قوات  قبل  من  معظمها  باملخازن  األرضار  او 
مع  املشاكل  من  العديد  واجهنا  لقد  األحتالل. 
منهم  العديد  احرتام  رغم  العراقيني،  املتمردين 
الواقع نواجه  وتقديرهم لعملنا ونشاطاتنا. ويف 
مشاكل أكرب مع القوات األمريكية والتي غالبا ما 
مبانينا ومرافقنا بشكل متعسف  بتفتيش  تقوم 
املباين  هذه  يف  أرضار  إىل  أحيانا  يؤدي  ورشس 
واملرافق، كام نضطر إىل بذل جهد ووقت كبريين  
ال  حيث  األحمر  الهالل  عمل  طبيعة  لتوضيح 
نتبع  أننا  األمريكيني  الجنود  من  العديد  يدرك 
استعاملنا  رغم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

لرمز الهالل األحمر اإلسالمي.

لكن يبقى الهالل األحمر رغم كل هذه الظروف 
شعبنا  ملساعدة  بوسعنا  ما  كل  ببذل  ملتزماً 

العراقي.

الدكتور جامل الكربويل هو نائب رئيس 
جمعية الهالل األحمر العراقي. للحصول عىل 

املزيد من املعلومات حول نشاطات وعمل 
جمعية الهالل األحمر العراقي الرجاء الكتابة 

 عىل الربيد اإللكرتوين:
ircs_amman_office@yahoo.com

بهدف   2003 مايو  يف  العراق  يف  العمل  بدأنا  لقد 

تقودها  التي  الحرب  الناتجة عن  لالحتياجات  االستجابة 

الواليات املتحدة والنظام السابق، ومن ثم املساهمة يف 

مفوضية  مبساعدة  أوكندن  أنشأت  وقد  اإلعامر.  إعادة 

للمساعدة  مراكزها  أول  املتحدة  باألمم  الالجئني  شئون 

جنوب  يف  ميسان  مبحافظة  العامرة  مدينة  يف  القانونية 

الدعم  تقديم  تم  البداية  العراق يف ديسمرب 2003. ويف 

لالجئني العائدين من إيران، ثم كان عىل املكتب تدريجيا 

داخليا  النازحني  من  الهائلة  األعداد  احتياجات  يلبي  أن 

عىل  باملثل  ذلك  وينطبق  املحافظة.  إىل  يصلون  الذين 

مركزي أوكندن اآلخرين للمساعدة القانونية واملعلومات 

يف مدينتي كربالء والكوت. واملساعدة القانونية يف العراق 

أمر حيوي بالنسبة لالجئني والنازحني داخليا. إنها تسمح 

سواء  التنظيم،  جيدة  الحياة  أساسيات  باستعادة  لهم 

املجتمعات  يف  االندماج  محاولة  أو  العودة  انتظار  يف 

املضيفة.

الجنوبية  املحافظات  إىل  الفارين  العراقيني  أغلب  يأيت 

أوكندن  عمل  وكان  بها.  املحيطة  واملناطق  بغداد  من 

(حديثا  داخليا  النازحون  وميثل  الثالث،  املحافظات  يف 

وقدميا)  61% من السكان، بينام ميثل الالجئون العائدون 

16% واملجتمعات املضيفة 23%. ويواجه النازحون حديثا 

رصاعا مستمرا لتلبية االحتياجات اليومية، وميثلون حوايل 

اضطرت منظمة أوكندن الدولية البريطانية الالحكومية نظرا للتدهور 
املأساوي في األوضاع بالعراق خالل السنوات األربعة األخيرة إلى إعادة 
تصميم مساعدتها القانونية وأنشطتها الوقائية من أجل استهداف 

النازحني العراقيني الفارين من العنف الطائفي منذ فبراير 2006.

 دور املساعدة القانونية
الحيوي للنازحني العراقيني 

أوليفر بويشر
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يف  التمثيل  أو  القانونية  للمشورة  يسعون  الذين  نصف 

املحكمة أو أمام الهيئات اإلدارية.

إنه من الرضوري حيازة الوثائق القانونية، خاصة شهادات 

لألرسة  ميكن  ال  الهوية  بطاقة  فبدون  وال��زواج.   امليالد 

الخدمات  عىل  الحصول  أو  املدارس  يف  أطفالها  تسجيل 

الصحية. كام أن اسرتداد األرايض املصادرة من قبل النظام 

الحصول  يصعب  التي  امللكية  شهادة  تتطلب  السابق 

عليها غالبا. و بالنسبة لكثري من النازحني العراقيني، فإن 

نظام  بواسطة  تكون صودرت  قد  التي  الوثائق  استعادة 

صدام أو دمرت أو ضاعت يف فوىض العنف والنزوح متثل 

النازحني داخليا صعوبات  تحديا رئيسيا. ويواجه معظم 

يف الحصول عىل البطاقات التموينية أو تحويل بطاقاتهم 

الصادرة لهم يف مواطنهم األصلية. وبدونها ال  التموينية 

يستطيعون الوصول إىل نظام التوزيع العام – وهو النظام 

الذي وضعته الحكومة العراقية عام 1990 لتوفري حصص 

وهذا  مدعمة.  بأسعار  شهرية  غذائية 

النظام للتوزيع العام عليه ضغط شديد يف 

الكثري  شهد  وقد  كاف.  وغري  كثرية  مناطق 

الغذائية. حصصهم  تخفيض  العراقيني  من 

املساعدة  مراكز  يف  املحامون  ويساعد 

القانونية الوافدين الجدد يف إنجاز إجراءات 

لبطاقات  بدائل  عىل  والحصول  التسجيل 

عىل  الحصول  أجل  من  املفقودة  هوياتهم 

مستحقاتهم.

وميثل املستشارون القانونيون السبعة عرش 

الذين تدعمهم أوكندن النازحني العراقيني يف 

الحاالت مشاكل  املحكمة: وتتضمن معظم 

امللكية وإعادة  املرياث ومنازعات  الزواج و 

إصدار الوثائق. وقد عالجوا أكرث من 21 ألف 

طلب مساعدة منذ عام 2003. وقد ساعدنا 

نازحني داخليني والجئني سابقني لتحقيق نتائج ناجحة يف 

99% من الحاالت. وتبذل الجهود لضامن أنه، كلام أمكن، 

يكون نصف أعضاء فرق املساعدة القانونية من اإلناث. 

وتعمل املراكز ضمن رشاكة وثيقة مع الجامعات النسائية 

أيضا  أوكندن  وتقوم  اإلنسان.  حقوق  وجامعات  املحلية 

التسامح  لتعزيز  اإلنسان  بحقوق  للتوعية  حملة  بتنفيذ 

أعداد  فيها  ناقش  عمل  ورش  أقمنا  وقد  اآلخر.  وقبول 

كبرية من الناس موضوعات ثقافية حساسة مثل الجنس 

والقضايا الجنسانية وحقوق األطفال.

لقد عملنا مع رشكاء للتغلب عىل الصعوبات بنجاح. وقد 

ثبت أحيانا عدم كفاءة أو قدرة بعض الهيئات الحكومية 

  LAICs املحلية  وكانت اتحادات املحامني أحيانا تري أن

منافسني محتملني لها. واملحاكم لديها أكداس ضخمة من 

القضايا أمامها وهذا يولد اإلحباط.

للمهاجرين  العراقية  ب��ال��وزارة  وثيقة  صلة  عىل  إننا 

األمم  ومفوضية  للهجرة  الدولية  واملنظمة  واملهجرين 

القانونيون  مستشارونا  ويتبع  الالجئني.  لشئون  املتحدة 

عندما  الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  مفوضية  معايري 

نتوىل القضايا:

به  تعنى  شخص  املستفيد  يكون  أن  يجب 

املفوضية و/أو يكون من املحتاجني.

يجب أن تكون القضية القانونية تتضمن انتهاكا 

خطريا للحقوق األساسية.

انتهاك  دليال واضحا عىل  يكون هناك  أن  يجب 

حقوق املستفيد.

أو  املحكمة  توصل  املرجح  من  يبدو  أن  يجب 

الهيئة اإلدارية إىل قرار إيجايب للمستفيد أو قرار 

قضايا  يخص حل  قانونيا  تفسريا  يعزز  أن  ميكن 

أو  املحكمة  تكاليف  تظل  أن  يجب  مامثلة. 

التكاليف اإلدارية يف أدىن حدودها.

إن تحسني االعتامد عىل الذات لالجئني والنازحني داخليا 

العراقيني  يف جنوب العراق كان من ركائز  برنامج أوكندن 

منذ عام 2003 وسوف نواصل عملنا يف املساعدة القانونية 

وحقوق اإلنسان والتنمية وتوليد الدخل.

أوليفر بويرش(cr@ockenden-iraq.org) املدير 

الدويل ألوكندن يف دولة العراق.







 محامية مسؤولة 

عن التوعية تجمع 

معلومات حول 

عائلة نزحت مؤخراً 
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يف  العراقي  واملهجرين  الهجرة  وزير  مقال  يوضح  كام 

الصفحة 16 فإن وزارة الهجرة واملهجرين العراقية تلعب 

كام  الجامعي،  التهجري  عواقب  تحمل  يف  الرئييس  الدور 

تتحمل ويف نهاية املطاف تسهيل العودة املحتملة لألعداد 

الدولية  املنظمة  تقييم  ويأيت  العراقيني.  للنازحني  الهائلة 

التي  التسجيل  ألعامل  كتتمة  داخليا  للنازحني  للهجرة 

املستخدمة  واألمناط  واملهجرين.  الهجرة  وزارة  أجرتها 

– كام صادقت عليها املجموعة إف، واملجموعة املعنية 

بالالجئني، والنازحني داخليا والحلول املستدامة، التي تنسق 

لها مفوضية األمم املتحدة لالجئني ونائب منسق املنظمة 

واالحتياجات  القضايا  تتناول  والتي   – للهجرة  الدولية 

واملياه  الصحية  والرعاية  األغذية  فيها  مبا  املتعددة، 

املستقبلية  والنوايا  واألمالك  والتوثيق  الصحية  واملرافق 

للنازحني داخليا. وينسق مراقبو املنظمة الدولية للهجرة 

مع وزارة الهجرة واملهجرين، والهيئات الحكومية املحلية، 

والطائفيني،  القبليني  والزعامء  الالحكومية،  واملنظامت 

النازحني  أعداد  لتحديد  داخليا  النازحني  عائالت  وأفراد 

وجمع املعلومات عنهم. 

تعمل املنظمة الدولية للهجرة على تقييم النازحني داخليا في العراق 
منذ عام 2003، واملنظمة الدولية للهجرة عضوة في فريق األمم املتحدة 

طري في العراق وتعمل عن كثب مع نظام مجموعات األمم املتحدة  ـُ القـ
والسلطات العراقية. 

املنظمة الدولية للهجرة – بناء قدرات 
العراقيني ومساعدة النازحني داخليا 

دانا غرابر الديك
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من  واملهجرين  الهجرة  وزارة  ق��درات  بناء  يعترب 

الفعاليات الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق. 

األمم  بالتنسيق مع مفوضية  ونحن نقدم دعاًم فعاالً، 

املتحدة لشئون الالجئني، للوزارة بحيث تصبح منظمة 

توفري  عىل  متزايدة  بقدرات  تتمتع  ذايت  اكتفاء  ذات 

وغريهم  والالجئني  داخليا  النازحني  ومساعدة  الحامية 

ممن هم بحاجة للحامية والدعم. ويشتمل هذا الدعم 

عىل توضيح املسؤوليات الخاصة باألقسام واملسؤوليات 

تشغيلية  إج��راءات  ووض��ع  ال��وزارة،  داخ��ل  الفردية 

لتوضيح  املصممة  للقوانني  ومسودات  عمل  وخطط 

وتعزيز والية الوزارة. 

ومن بني الفعاليات األخرى ملنظمة الهجرة الدولية:

مشاريع  وتنفيذ  الطارئة  املساهامت  تقديم 

التي  لالحتياجات  استجابة  املجتمع:  مساندة 

أجرتها  التي  االحتياجات  تقييامت  حددتها 

منظمة الهجرة الدولية نقوم بتوزيع املساعدات 

الغذائية واملياه.  الطارئة، واملواد غري  الغذائية 

وتتناول مشاريع املساندة الطارئة االحتياجات 

األساسية للنازحني داخليا للمجتمعات املضيفة، 

الصحية  والرعاية  الصحية،  واملرافق  كاملياه 

أيضا  الدولية  الهجرة  والتعليم. وتقدم منظمة 

التدريب املهني الهادف لتأمني العمل والدخل 

محصالت  استدامة  ولضامن  التبعية  ولتقليص 

املشاريع.

يف  العراقية  للوزارات  الفنية  املساعدة  تقديم 

مسؤوليات الهجرة وإدارة الحدود: لقد ساعدت 

يف  العراقية  الحكومة  الدولية  الهجرة  منظمة 

وإعداد  الهجرة،  وهيكليات  وظائف  يف  النظر 

وإنشاء  للهجرة  الوطنية  السياسة  مسودات 

مركز تدريب للهجرة يقدم تدريبات يف اللغة، 

واملهارات  اإلدارية  والتنمية  اإلنسان،  وحقوق 

التكنولوجية. إن االستقرار لن يعود إىل العراق 

وناجع  فعال  نظام  ببناء  العراق  يقم  مل  ما 

وهو  مشرتك  بهدف  الحدود  إلدارة  ومتكامل 

نفسه  الوقت  يف  ولكن  مفتوحة  حدود  إقامة 

آمنة وخاضعة للرقابة. 

امللكية  نزاعات  حل  هيئة  موظفي  تدريب 

الضخم  العدد  ظل  يف  العراقية:  العقارية 

لطلبات التعويض عن املمتلكات – وهي أساسا 

التي  القرسية  االنتقال  إع��ادة  برامج  نتيجة 

نفذها نظام الحكم السابق ولكنها إحدى نتائج 

الهجرة  منظمة  تقوم   – أيضا  الحايل  الرصاع 







الدولية بتدريب املوظفني العراقيني عىل أفضل 

أساس  عىل  الصلة  ذات  الدولية  املامرسات 

خربتها بربامج املطالبات الدولية والوطنية. 

توفري التدريب للمنظامت الالحكومية العراقية 

مبا  داخليا،  النازحني  ملساعدة  قدراتها  لتعزيز 

األزمات  وإدارة  الطوارئ،  استعدادات  فيها 

وتعتقد  املخيامت.  إلدارة  املامرسات  وأفضل 

املجتمعات  دعم  أن  الدولية  الهجرة  منظمة 

أفضل  هو  داخليا  النازحني  الستيعاب  املحلية 

املالذ  تكون هي  قد  املخيامت  ولكن  الحلول، 

مع  الدولية  الهجرة  منظمة  وتعمل  اآلخ��ري، 

مفوضية األمم املتحدة لالجئني، والهالل األحمر 

لضامن  واملهجرين  الهجرة  ووزارة  العراقي، 

تطبيق أفضل املامرسات يف إدارة املخيامت.

نقص  هناك  العراقيني:  املثقفني  عودة  تشجيع 

حاد اآلن يف أعداد العراقيني ذوي املهارات بعد 

أن غادر حوايل 40% من املهنيني العراقيني خارج 

البالد. إن برنامج العراقيني الذين يعيدون بناء 

املتحدة  األمم  برنامج  يطبقه  الذي   – العراق 

اإلمنايئ باالشرتاك مع وزارة التخطيط والتنمية 

الدويل – يساعد الحكومة عىل توظيف ووضع 

العراقيني املؤهلني إلعادة إعامر وتأهيل البالد. 

يقطنون  عراقي  خبري  ستني  من  أكرث  ويعمل 

حاليا خارج البالد عىل تويل أعامل قصرية األمد 

املؤسساتية  القدرات  لتعزيز  األمد  طويلة  إىل 

القطاع  ومؤسسات  املدنية  الخدمة  ملؤسسات 

العام العراقية.

العالقني  الثالثة  ال��دول  مواطني  مساعدة 

منظمة  عملت   2003 عام  منذ  العراق:  يف 

من  أكرث  إجالء  تسهيل  عىل  الدولية  الهجرة 

املنظمة  وتستمر  العراق.  من  مهاجر   7000

من  للمساعدة  متكررة  طلبات  استقبال  يف 

مواطني الدول الثالثة، وقد تم خداع الكثريين 

استغاللهم  ويجري  العراق  إىل  للقدوم  منهم 

تتوفر  أجر.  بال  أو  ضئيلة  مالية  مبالغ  مقابل 

الالزمة  املوارد  الدولية  الهجرة  منظمة  لدى 

التطوعية  العودة  مبساعدة  املهاجرين  لتزويد 

خياراً  العودة  خيار  يظل  ولكن  أوطانهم.  إىل 

الذين وقعوا تحت ديون  األفراد  يواجه  صعباً 

القليل  سوى  لديهم  وليس  أوطناهم  يف  كبرية 

للعودة إىل أوطانهم يف أغلب األحيان. 







أمني (وهو اسم مستعار) خريج من السليامنية، 

ودرَّس الفنون ملدة خمس سنوات. ويف عام 2002 

غادر العراق وحط يف اململكة املتحدة بحثا عن 

حياة أفضل، وبينام هو يف اململكة املتحدة، اختار 

اللغة  بدورات  والتحق  تعليمه  مستوى  تحسني 

والتصوير  املعلومات،  وتكنولوجيا  اإلنجليزية، 

الفوتوغرايف. وإضافة إىل ذلك فقد أصبح مشاركا 

ركز  وقد  الفنية.  املعارض  من  العديد  يف  نشطا 

املهاجرين.  محنة  عن  التعبري  عىل  فنه  معظم 

اللجوء،  عىل  للحصول  طلبه  رفض  تم  أن  وبعد 

الدولية  الهجرة  منظمة  من  املساعدة  طلب 

العراق  إىل  عودته  وبعد  العراق.  إىل  للعودة 

املنظمة  بقليل يف شهر ديسمرب 2005، ساعدته 

املنفذين.  الرشكاء  أحد  مع  وظيفة  إيجاد  عىل 

عمال  ويتابع  عائلته  إعالة  اآلن  أمني  ويستطيع 

واعدا يف مجال الفنون.

األمم  مقر  تفجري  وبعد   ،2003 أغسطس  شهر  ويف 

املتحدة، تم نقل املوظفني الدوليني العاملني مع منظمة 

املستشارون  يعمل  واآلن  األردن.  إىل  الدولية  الهجرة 

املحليني  املوظفني  من  العديد  مساعدة  الدوليون عىل 

املؤهلني العاملني مع املنظمة عىل تعزيز قدراتهم عىل 

الدولية، حالها  الهجرة  الواقع أكرث فأكرث. منظمة  أرض 

كحال الوكاالت األخرى، يجربها الوضع األمني عىل العمل 

حياة  تعريض  لتجنب  وذلك  إليها  األنظار  لفت  دون 

العاملني بها والرشكاء املنفذين للخطر. لقد استطاعت 

واسع  بشكل  خرباتها  مشاطرة  الدولية  الهجرة  منظمة 

العمليات  التشغيلية يف  املخاطر  تقليل  يف مجال سبل 

اإلنسانية من خالل برنامج التدريب التعريفي بالوعي 

وكاالت  مع  العاملني  لجميع  تقدميه  تم  الذي  األمني 

إرسالهم  قبل  الالحكومية  واملنظامت  املتحدة  األمم 

للعمل يف العراق. 

الوعي  زيادة  الدولية عىل  الهجرة  منظمة  لقد عملت 

الدويل يف حجم أزمة التهجري والنزوح العراقية، ونشعر 

ينذر  الذي  بالتزايد  الدويل  الوعي  ازدياد  من  بالرىض 

بالخطر ألعداد األناس الفارين من منازلهم، إال أنه يجب 

فعل املزيد واملزيد. وبدون وقف الترشد املستمر، فإن 

منظمة الهجرة الدولية يف العراق تكرس نفسها يف امليض 

قدما يف إعالم العامة بظروف النازحني داخليا والتعبئة 

والتأييد للحصول عىل املزيد من املساعدة والتمويل.

 (dgraber@iom-iraq.net) دانا غرابر الديك

متخصصة يف قضايا النزوح وتعمل يف منظمة الهجرة 

.(www.iom-iraq.net) الدولية يف العراق
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األوضاع اإلنسانية يف العراق 
ريحانة تنفني

يحد تزايد العنف بشكل كبري من 

والرضورية  املتاحة  اإلمكانيات 

للقيام باألعامل اإلنسانية ويجعل 

من شبه املستحيل إيصال املعونات 

املحتاجة  للجامعات  العاجلة 

للمساعدة  يف املناطق األشد ترضرا 

يف وسط العراق.

قد   2007 عام  من  األول  الربع  أن  السارة  األخبار  ومن 

لألمم  القُ�طري  الفريق  من  مشرتكة  جبارة  جهوداً  شهد 

املتحدة يف العراق ومنسق الشؤون اإلنسانية واملنظامت 

غري الحكومية للتصدي إلهامل الجانب اإلنساين لألزمة يف 

العراق. وهذه الجهود املتناسقة قد تكثفت بفضل األمني 

العام الجديد لألمم املتحدة السيد بان يك مون، الذي أعلن 

أن العراق يشهد كارثة إنسانية وأن هناك حاجة الستمرار 

وجود األمم املتحدة واألنشطة اإلنسانية يف العراق.

لكن الوضع يزداد سوءاً وال توجد تغطية إعالمية كافية 

للكشف عن حقيقة ما يحدث. وما يتم نرشه وتعميمه 

ُترتكب،  التي  الفظائع  من  اليسري  النذر  إال  يتعدى  ال 

الناتجة  خاصة يف بغداد. وتتفاقم االحتياجات اإلنسانية 

عن تصاعد الطائفية و العنف السيايس واإلجرامي بسبب 

سبل  وفقدان  األساسية  الخدمات  انعدام  أو  ضعف 

أعدته  تقرير  ألحدث  وطبقا  الهائل.  والتضخم  العيش 

فإن  العراق،  إىل  املساعدة  لتقديم  املتحدة  األمم  بعثة 

دوالر  من  أقل  عىل  حاليا  يعيشون  العراقيني  من   %54

واحد يف اليوم، منهم 15% يضطرون للعيش عىل نصف 

دوالر يف اليوم، يف الوقت الذي قفز فيه معدل التضخم 

إىل ما يقدر ب� 70% يف يوليو 2006.

لدعم  جهودها  يف  مستمرة  اإلسالمية  اإلغاثة  وهيئة 

زيادة  مع  متزايدة  صعوبات  تواجه  ولكنها  املحتاجني 

أدوارا  تلعب  التي  الجهات  تعدد  ومع  الوضع  سوء 

اإلغاثة  عامل  تحديد  عملية  من  يّصعب  مام  مختلفة 

بسبب  متزايدة  أخطار  موظفونا  ويواجه  الحقيقيني. 

الخلط بينهم وبني العاملني يف الجهات األخرى . كام يزال 

العاملون الدوليون والصحفيون وعامل اإلغاثة يتعرضون 

لالستهداف والخطف. كام نواجه معضلة مستمرة أخرى: 

ألن إعطاء مزيد من التفاصيل عن العمل اإلنساين الذي 

من  األم��وال  لجمع  جهودنا  يساند  ان  ميكن  به  نقوم 

املستحيل  من  يجعل  قد  ولكنه  مانحينا  ومن  الجمهور 

الكامل  اإلعالمي  التعتيم  إن  عملنا.  يف  االستمرار  علينا 

سيرض بنا كثريا ويعرقل استمرار جهودنا.

صعوبات  نواجه  فإننا  بأعاملنا،  قيامنا  عند  وحتى 

عديدة. فعىل سبيل املثال فإن استمرار النزوح الجامعي 

للمستفيدين يجعل من الصعب االستمرار يف دعمنا لهم. 

وبسبب األوضاع األمنية فإن املستفيدين يتزايد خوفهم 

ثالثة  قتل  وقد  الجديدة.  بعناوينهم  إخبارنا  مجرد  من 

يف  اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  ترعاهم  كانت  مؤخرا  أيتام 

ثالث حوادث وحشية منفصلة. ويرفض السائقون بشكل 

منتظم الذهاب إىل املناطق املتأثرة من حاالت الطوارئ. 

ويخاطرون  بأعاملهم  القيام  عند  موظفونا  ويخاف 

أنفسهم  وتعريض  التفتيش  نقاط  عرب  باملرور  بحياتهم 

للتفجريات.

الئحة  عىل  أخرى  مرة  العراق  إدراج  يت  أن  نأمل  إننا 

اهتامم املانحني وأن يأيت السالم رسيعا. وحاليا ال يسعنا 

إال أن نحمد الله عىل أننا قادرين عىل االستمرار يف أداء 

عملنا.

rianne.tenveen@islamic-relief.) ريحانة تنفني

org.uk ) هي مسؤولة مكتب العراق يف هيئة اإلغاثة 

اإلسالمية العاملية.


