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النظرة إلى العمل اإلنساني في العراق 
هوة تفصل بني االجتاهات الفكرية 

واملمارسات امليدانية

بقلم: غريغ هانسن

عامل إغاثة وباحث مستقل مقيم في عمان في األردن. يقوم »هانسن« 

بدراسة وتتبع املمارسات والسياسات اإلنسانية في العراق منذ أوائل 

عام 2004.

ملخص

يلخص هذا املقال دراسة قطرية أجريت عن العراق ضمن إطار برنامج العمل اإلنساني: مشروع عام 

2015 املشترك بني مركز »فاينشتاين« الدولي وجامعة »توفتس« الذي أجنز بني أكتوبر/تشرين األول 
2006 ومايو/أيار2007.*ويرتكز املقال على دراسة استقصائية حول النظرة إلى العمل اإلنساني بني 
العراقيني على مستوى املجتمع احمللي وبني وكاالت العمل اإلنساني في املنطقة. وتشدد الدراسة على 

ما يراه العراقيون وعاملو املساعدات سليمًا في الطريقة التي أدى بها جهاز العمل اإلنساني وظيفته 

أو إن كان لم يحسن تأديتها وأسباب ذلك. وتثبت نتائج هذه الدراسة متانة الثوابت الفكرية اإلنسانية 

في العراق والقيمة الوظيفية للعمل اإلنساني القائم على املبادئ لكنها تلفت االنتباه إلى الهوة الشاسعة 

التي تفصل على األرض بني الثوابت الفكرية واملمارسات امليدانية. 

***
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* برنامج العمل اإلنساني 2015 مشروع بحث حول السياسات يهدف إلى تأهيل منظمات العمل اإلنساني لتتمكن من االستجابة بشكل أفضل للتحديات الناشئة 

وتتمحور حول أربع نقاط: البعد العاملي واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب والتماسك واألمن. ويرحب معهد »فاينشتاين« الدولي، كما بالنسبة لكافة الكتابات 

اخلاصة بالبرنامج، بردود الفعل والتعليقات من كافة األوساط. يرجى االتصال بالكاتب على العنوان التالي: ghansen@islandnet.com أو برئيس فريق 

 antonio.donini@tufts.edu : البحث اخلاص باألجندة »انطونيو دونيني« على العنوان
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1- يكن اإلطالع على الدراسة وعلى توصياتها كاملة حتت عنوان 
“Taking sides or saving lives: existential choices for the humanitarian enterprise in Iraq”  على العنوان التالي 
http://fic.tufts.edu/downloads/HA2015IraqCountryStudy.pdf )آخر زيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007(. 

يريدون مساعدة اآلخرين«.  »العراقيون  الفقراء املعدمون بدمهم«.  تبرع  الفلوجة،  الهجوم على  »عند 

»إنهم خّيرون«. »يشعرون مبعاناة اآلخرين. هذا ما يعلمهم اإلسالم«. 

مقتطفات من مقابالت جرت يف بغداد 

انطلق العمل امليداني لدراستنا1 حول النظرة إلى العمل اإلنساني في العراق داخل البلد في أواخر 

شهر أكتوبر/تشرين األول 2006. وتولى إجناز العمل امليداني فريق من ثالثة عراقيني من مختلف 

العراقيني  الباحثني  اختيار  ومت  البحث.  هذا  يترأس  الذي  املقال  هذا  محرر  إلى  إضافة  الطوائف 

الرتباطهم الوثيق بالعمل اإلنساني وعالقاتهم مبختلف اجلماعات. 

أجريت االستطالعات باحلوار مع أشخاص من آفاق وانتماءات مختلفة وشملت عراقيني من مختلف 

الطبقات االجتماعية واجلماعات الشيعية والسنية والكردية وغيرها وكشفت بكل وضوح حاجة العديد 

منهم إلى املساعدة أو احلماية أو إلى االثنتني معًا. ومن الناحية اجلغرافية، غطى االستطالع داخل 

العراق البصرة وعمارة وواسط وقوت والنجف وبغداد )مبا في ذلك احملمودية وكرادة ومدينة الصدر 

قليل من  وأربيل. أجري عدد  والسليمانية  واملوصل  وبعقوبة وكركوك  والفلوجة  وأبو غريب  والدورة( 

بينما مت معظمها اآلخر حول فنجان شاي في  التحدث اإللكتروني »سكايب«  برنامج  املقابالت عبر 

املنازل أو املكاتب. 

وبلغ العدد اإلجمالي للمقابالت التي أجراها الفريق 225 مقابلة أو محادثة ذات هيكل مرن ُنفذ 165 

منها داخل العراق على مستوى املجتمع احمللي ومّت معظمها مع أشخاص يصعب عادة على املرتبطني 

بالقوات املتعددة اجلنسيات في العراق مقاربتهم. وأجريت املقابالت بشكل سري وفي محيط خاص 

باستثناء فريق شمل 17 شخصًا. 

وقام أحد باحثينا وله معارف داخل احلوزة العلمية في النجف، بهدف سبر املسائل العمومية بشكل 

أعمق، بإجراء 27 مقابلة مع مجموعة من العلماء والطلبة مبن فيهم بعض كبار علماء احلوزة. ومّت 

جمع وجهات نظر إضافية من خالل مقابالت مع بعض املوظفني العراقيني ومع موظفي املنظمات غير 

احلكومية العاملة في املجال اإلنساني واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وبعثة األمم 

املتحدة املعنية بتقدمي املساعدة إلى العراق والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة ومحللي النزاعات 

واملانحني واإلخصائيني احملليني من العراق واألردن. 
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2- يكن اإلطالع على املدونة
Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief املتوفرة على 

العنوان التالي :  http://www.ifrc.org/publicat/conduct/index.asp?navid=09_08  )آخر زيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007(.

االستنتاجات

للعمل اإلنساني في العراق قد تكون  نّبهت املنظمات اإلنسانية فريق البحث إلى أن النظرة احمللية 

البلد. وجاءت دواعي حتفظهم صائبة  للمجموعات اإلنسانية في هذا  بالوجود الضئيل جدًا  مرهونة 

إذ أعرب العديد من املستطلعني عن عدم وجود أي اتصال مباشر بينهم وبني جهاز العمل اإلنساني. 

ويتعني علينا أن نتذكر قلة جالء اجلهود اإلنسانية في العراق لدى مناقشتنا للنظرة إلى العمل اإلنساني 

أدناه. 

الدافع اإلنساين 

ال يشهد العراق رفضًا جماعيًا لألخالقيات اإلنسانية. فلم يسمع فريق البحث أي دليل على نفور عام 

من املُثل اإلنسانية، بل بالعكس، عّبر معظم األشخاص الذين حاورناهم عن تضامن ال لبس فيه مع 

أهداف ومثل العمل اإلنساني حني يكون مجردًا من أية أهداف أخرى، وتعاطف مع اجلهود املبذولة في 

إطار العمل اإلنساني »اجليد« وفهم، غالبًا ما يكون متأصاًل، ملبادئ احلياد وعدم التحيز واالستقالل. 

وعلى الرغم من أن املُثل اإلنسانية حتظى بقبول عراقي فعلي، فقد سمع فريق البحث بشكل منتظم 

أن باإلمكان التعرف على العمل اإلنساني الذي ال يرقى إلى تلك املُثل مما يجعله عرضة للنفور من 

قبل العراقيني. 

قام  التي  املتعاقبة  الزيارات  إلى  من احلرارة  بكثير  النجف  في  الدين  علماء  كبار  أحد  وتطرق  هذا 

بها إلى النجف السيد »سيرجيو فيارا دي مللو«، املمثل اخلاص السابق لألمني العام ملنظمة األمم 

املتحدة قبل مقتله في التفجير الذي استهدف مقر األمم املتحدة في بغداد. وكان الكثيرون في النجف 

يتذكرون »دي مللو« بكل محبة ألنه كان دائم االستعداد لإلنصات لآلخرين. وقد حظي »دي مللو« بعد 

عدة مقابالت مع آية اهلل علي السيستاني بشرف زيارة ضريح اإلمام علي، أحد أهم مزارات اإلسالم 

الشيعي املقدسة. 

املبادئ  أن  مرارًا  وسمعنا  غيره.  من  إنسانية  مبادئ  على  القائم  العمل  جيدًا  العراقيون  ويعرف 

احلكومية  غير  واملنظمات  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  السلوك  ملدونة  األساسية 

تتضمن أرضية صلبة من تعاليم اإلسالم والتقاليد العراقية.2 وحتدث احملاورون في لقاءات عدة كيف 

ساهموا، هم أو معارفهم، في تلبية احتياجات املدنيني، من الطوائف األخرى أحيانًا، املتضررين من 

الهجمات العسكرية األمريكية التي ضربت الفلوجة والنجف عام 2004. وساوى الكثير من العراقيني 

ممن حتدثنا معهم بني مبادئ إنسانية محددة وبني اآلية القرآنية التي تتناول »البر واإلحسان«. ووصف 

أحد كبار علماء الدين من النجف املبادئ اإلنسانية بأنها »... جميلة لكنها ليست سوى جزء بسيط من 
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اإلسالم«. وأظهر التشابه الكبير بني املفاهيم اإلسالمية للبر واإلحسان )أو تقدمي املساعدة وفقًا لتعاليم 

اإلسالم( والعمل اإلنساني القائم على املبادئ، أهمية الدوافع مثل دافع تقدمي املساعدة استنادًا إلى 

احلاجة فحسب. 

وعّبر طبيب عراقي يعمل لصالح منظمة غير حكومية عن مفهومه للعمل اإلنساني »احلقيقي« قائاًل: 

»عليك أن تبدي إخالصا للضحايا وتضامنًا معهم. فهل ستقوم بذلك بشكل صادق وتتحدث وكأنك 

التقرب من  من  لتتمكن  ـ  كأداة  احلياد  تستخدم  أنك  أي  ـ  الالزمة  الكلمات  أنك ستقول  أم  تعيشه؟ 

األشخاص؟«. 

وكشف عدد كبير من رجال الدين الذين شاركوا في النقاش مع فريق البحث عن انفتاح تام لتناول 

أوجه التشابه وأوجه اخلالف بني التقاليد اإلسالمية في املساعدة مثل الزكاة والصدقة وبني األخالقيات 

اإلنسانية التي ترتكز عليها أغلبية أجهزة العمل اإلنساني الغربية املنبثقة عن بلدان الشمال. وأشار 

البعض بصراحة إلى مواطن الضعف لدى املؤسسات اإلسالمية في إدارة التبرعات من زكاة وصدقة. 

وشدد البعض اآلخر على ضرورة معاجلة األمور بشكل أكثر »انتظامًا« مما يجعل اجلهود اإلنسانية 

التي تبذلها املساجد وغيرها من الهيئات االجتماعية الدينية تعطي ثمارًا أفضل على غرار ما تقوم 

به املنظمات غير احلكومية الدولية. وكما أشار أحد األئمة »فاحلوزة )وهي مقر املذهب الشيعي في 

لتنفيذ  الزكاة(  )من  األموال  من  الكبيرة  الكميات  استخدام  باإلمكان  أنه  بعد  تستوعب  لم  العراق( 

مشاريع كبيرة«. وكان هناك شعور عّبر عنه البعض بأن الوقت قد حان للتركيز على تقدمي املساعدة 

قبل  للزكاة من  انتظامًا  أكثر  نحو  الزكاة على  باستخدام  التنويه  للمحتاجني بطرق مختلفة. كما مت 

املؤسسات اإلسالمية في إيران املجاورة حيث يكن تنفيذ مشاريع كبيرة. 

األئمة احملليون  فيها  تدّخل  التي  احلاالت  من  العديد  البحث  فريق  بلغ  فقد  باحلماية  يتعلق  ما  وفي 

النازحة واجلماعات  املجموعات  باستمرار بني  اآلن  تنشب  والتي  املوارد  توزيع  حلل اخلالفات حول 

املضيفة. ففي إحدى املرات مثاًل، تدخل رجل دين لتهدئة السكان احملليني الذين كانوا يحتجون على 

استخدام مبنى مدرسة إليواء النازحني في الداخل داعيًا إياهم إلى التحلي باملبادئ اإلنسانية التي 

توصي بها تعاليم اإلسالم لتفهم الوضع. وبلغ فريق البحث في مقابالت عدة تدخل رجال الدين لدى 

السلطات احمللية لصالح بعض احملتاجني الذين لهم حق االستفادة من مساعدات تلك السلطات. وفي 

مقابالت أخرى، حكى املستطلعون كيف فتح األئمة احملليون قنوات تواصل مع املكاتب الفرعية التابعة 

لوزارة الهجرة والنازحني للتأكد من صحة تقدمي لوائح النازحني ومعاجلتها. 

وأشار العديد من رجال الدين إلى أن العراقيني كانوا دائمًا يبحثون عن مالذ وقدوة لهم في الدين 

وخاصة في الزعماء الدينيني األجالء الذين يفقدون اليوم تأثيرهم أمام رجال دين أكثر انخراطًا في 

القضايا العامة أو رجال دين »انتهازيني«. فمنذ الغزو عام 2003، أصدر آية اهلل علي السيستاني، 

وحترم  االنتخابات  في  للمشاركة  الشيعة  تدعو  عدة  فتاوى  العراق،  شيعة  لدى  ديني  مرجع  أكبر 

الهجمات االنتقامية ضد اجلماعات السنية. وإثر تدهور صحته، يرى احملللون املتخصصون في شؤون 
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املنطقة أن السيستاني يحرص على عدم التفريط بنفوذه املتدني عبر املطالبة بأمور صعبة التحقيق. 

من  عدة  مناطق  في  اجلماعات  على مستوى  الدين  رجال  يعتمده  منحى مماثل  عن  البعض  وحتدث 

العراق. وتتعرض جلان املساجد والهيئات الدينية لـ »ضغوط« حتّضها على املزيد من االكتراث برغبات 

ومطالب املجموعات السياسية وامليليشيات الدينية املنشأ. 

املساجد  دور  إلى  النظرة  في  تفاوتًا  احمللي  املجتمع  مستوى  على  أجريت  التي  املقابالت  وأظهرت 

ورجال الدين في ضمان ارتكاز توزيع املساعدات عند احلاجة، وأن العديد من املساجد املهمة ال يزال 

يحتفظ بلوائح باألشخاص املعوزين مثل جماعات األرامل وغيرها. وأبدى العديد من املستطلعني قناعة 

وأنه، مبكانته كأهم فرد،  بأن اإلمام هو أفضل األشخاص معرفة باحملتاجني داخل اجلماعة،  قوية 

يحظى بثقة واحترام اجلماعة املباشرة، يشّكل أفضل حكم ممكن لتصويب القرارات وفي أي حال 

من األحوال، أكثر من أية منظمة غير حكومية أو بلدية أو حزب سياسي. ولدى تناول أنشطة احلماية 

التي تقوم بها املساجد، بلغ فريق البحث تزايد الضغوط عليها وعلى رجال الدين من قبل األحزاب 

وامليليشيات مما يؤدي إلى أشكال مختلفة من التمييز في تخصيص املساعدات. 

التعاون 

في النجف، أبدى العديد من رجال الدين انفتاحًا على إمكانية زيادة التعاون مع اجلهاز الدولي لإلغاثة 

واملساعدات. لكن اندفاعهم بدا في العديد من احلاالت مشوبًا بشيء من قلة الثقة برزت خاصة في 

األمثلة التي ذكروها عن رداءة عمل »املنظمات غير احلكومية« وافتقاره للشعور بالغير. لكنه كان من 

الصعب غالبًا معرفة ما إذا كانوا يتحدثون عن املنظمات احمللية أو املنظمات الدولية أم عن املنظمات 

العاملة وفقًا لعقود جتارية أو عن السلطات: وبعد متييز دقيق بني كافة هذه الهيئات، جتلى بوضوح أن 

احتكاكهم بالوكاالت »اخلارجية« كان محدودًا جدًا. إضافة إلى ذلك، وحني ُسئل رجال الدين عما إذا 

كانوا يقبلون الهبات »األجنبية« حتى من غيرهم من املسلمني، جاء جوابهم في بعض األحيان غاضبًا 

كما لو أنه مت املساس بكبريائهم. 

كذلك، اتضح هذا االستعداد الفاتر للتعامل مع جهاز العمل اإلنساني الدولي في حديث مع إمام كبير 

من أئمة أربيل وتردد صداه في ما تناقلته املنظمات غير احلكومية العاملة في امليدان حول عالقات 

التعاون التي متكنت من تعزيزها مع املساجد احمللية في كركوك ومدينة الصدر والفلوجة بهدف تسهيل 

توزيع مواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ. وفي اجلنوب قرب مدينة البصرة، شرعت منظمة غير حكومية 

في أواخر عام 2003 في بناء »عالقة صداقة وجيرة« مع إمام املسجد املجاور ملكاتبها في أسفل الشارع 

وعند تصاعد وتيرة املشاكل األمنية، حّذر اإلمام املذكور بشكل واضح في خطبة اجلمعة من املس 

باملنظمة غير احلكومية ألن الهدف من وجودها هو املساعدة. وفي كل حالة من هذه احلاالت، كان يتم 

استثمار الوقت والتفكير البعيد املدى بغية بناء عالقات مع األئمة عبر تواصل محلي قائم على االحترام. 

وكانت املنظمات غير احلكومية تعمد في مقارباتها األولى مع األئمة على احملافظة على مسافة ضرورية 

لكن الثقة كانت ترسو مع الوقت والعشرة وحسن أداء املنظمات في االرتقاء بالتزاماتها من حيث جودة 
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في 20 سبتمبر/ أيلول 2005 على    ”the Guardian )UK(, ”British tanks storm Basra jail to free undercover soldiers 3- أنظر مقال
العنوان :  http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,1573935,00.html )آخر زيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007(.

العمل املنجز. وحتدثت املنظمات التي عاشت هذه التجارب بإطراء عما تتيحه املساجد من إمكانية 

للوصول إلى اجلماعات لكنها أقرت كذلك بأنه وبالرغم من العالقات اجليدة، تبقى إمكانية تعزيز التعاون 

مع الهيئات اإلسالمية محدودة بسبب نقص النظم املالئمة. 

اهلوة بني األخالقيات واملامرسات          

اإلنساني  العمل  بجهاز  املرتبطة  اإلنسانية  واألخالقيات  اإلسالم  تعاليم  بني  التشابه  إلى  باإلضافة 

اإلنسانية من  للمبادئ  فهم جيد  قوية على  برزت كذلك دالئل  الشمال،  بلدان  املنبثق عن  أو  الغربي 

قبل العراقيني. ويعود ذلك جزئيًا إلى أنهم غالبًا ما كانوا يعتقدون بأنه ُيساء استعمال هذه املبادئ 

بشكل يثير احلفيظة. وسمعنا قصصًا عدة تتناول توزيع املساعدات بطرق تظهر أن الالعبني الدوليني 

العراقيون  وكان  وعسكرته.  تسييسه  في  ويساهمون  كأداة  اإلنساني  العمل  يستخدمون  والعراقيني 

يقارنون دومًا بني التقبل السائد للُمثل اإلنسانية وواقع املساعدات داخل جماعاتهم ويبدون شكوكًا 

حول نوايا الوكاالت العاملة في امليدان ودوافعها. وترك سلوك األفراد من العاملني في مجال املساعدات 

في أذهان املستطلعني صورًا سلبية طغت بأهميتها على الصور اإليجابية. 

الشكوك والصور املشوهة 

يقل التقدير الذي يُكّنه سكان املناطق التي تتعرض ألعمال عسكرية كثيفة ملنظمات اإلغاثة والعاملني 

تعرضًا  األقل  املناطق  الذي نشهده في  ذلك  اإلنسانية عن  املساعدات  احملليني واألجانب في مجال 

لها. وفي املناطق األكثر تعرضًا لألعمال العسكرية، حتدث السكان عن شكوك عميقة حيال العاملني 

من  تبنّي  اجلنوب  وفي  »جواسيس«.  واعتبارهم  اإلنسانية  املساعدات  مجال  في  والدوليني  احملليني 

املقابالت أن الشكوك حيال العاملني الدوليني في مجال املساعدات اإلنسانية ازدادت بعد »إمساك« 

عاملو  تعرض  أيضًا  اجلنوب  وفي  عربيًا.3  زيًا  ويرتديا  مموهة  سيارة  يستقالن  بريطانيني  جنديني 

املساعدات من منظمة دامنركية للنبذ وجاء ذلك كمؤشر على تصاعد الشكوك لدى األشخاص الذين 

قابلناهم بسبب الضجيج الذي اصطحب قضية الصور الكاريكاتورية في الصحف الدامنركية والتي 

اعُتبرت أنها تسخر من الدين اإلسالمي. وأشير في ثالث مقابالت أجريت في شمال وشرق بغداد إلى 

أنه مت قصف مدن ومناطق متاخمة لها بعد زيارات قامت بها وكاالت »إغاثة« مزعومة وّزعت القهوة 

والشوكوالتة ورباطات للعنق. وعّبر آخرون عن شعورهم باإلهانة لرؤية وكاالت اإلغاثة جنبًا إلى جنب 

»من يحتلون بلدنا« أو بسبب وكاالت تسعى إلى »إضفاء صورة جميلة على وجه االحتالل«. كذلك أبدى 

بعض السكان رفضًا قاطعًا لتقبل املساعدات من قبل القوات البحرية األمريكية بعد فترة وجيزة من 

العملية العسكرية التي أجريت في الفلوجة. 
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4- أنظر املوقع /http://www.ncciraq.org  )آخر زيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007(.
5- ذكر في تقرير »غريغ هانسن«

Greg Hansen, Humanitarian Action in Iraq: Emerging Constraints and Challenges, Humanitarianism and War Project, 
Feinstein International Center, April 2004
املتوفر على العنوان:http://hwproject.tufts.edu/new/pdf/Hansen_report_Iraq_final.pdf )آخر زيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 

.)2007

ومهما بلغ حجم التشابه بني املُثل اإلسالمية والعراقية اخلاصة باملساعدة واحلماية وبني مبادئ »هنري 

دونان« التي ترتكز عليها أغلبية مكونات جهاز العمل اإلنساني الدولي، تطغى على هذا التشابه قلة 

اعتياد منتشرة في أنحاء البالد على العمل اإلنساني الغربي أو املنبثق عن بلدان الشمال. وكان عدد 

قليل من منظمات اإلغاثة الدولية ينشط في العراق قبل الغزو عام 2003. وبالرغم من ذلك كان عملها 

يتسم مبظاهر التباس متجذرة. 

معلقًا   ،2004 عام  في  العراق4  في  احلكومية  غير  املنظمات  عمل  تنسيق  أعضاء جلنة  أحد  وصرح 

على قلة املعرفة باملنظمات اإلنسانية، قائاًل : » لم نشرح قط للعراقيني من نحن كعاملني في املجال 

اإلنساني؛ لم نسع بأي شكل من األشكال إلى احلصول على موافقتهم أو على دعوتهم لنا للعمل داخل 

بالدهم. ولم نشرح في يوم من األيام طريقة عملنا وأسباب اختالفها عن عمل قوات التحالف أو غيرها 

من الالعبني«5.

وبّينت املقابالت أن الهوة بني األخالقيات واملمارسة تعمقت إلى حد ما بسبب سلوك بعض العاملني 

في  ممكنًا  يزال  ال  عملهم  كان  حني  احمللية  للثقافة  مراعاتهم  وعدم  اإلنساني  املجال  في  الدوليني 

محافظات وسط العراق وجنوبه. فعلى سبيل املثال، ذكر بعض املستطلعني عاملني إنسانيني يرتدون 

مالبس غير الئقة أو ال يدركون أنه ال يجوز أن يد رجل يده ليلمس امرأة وعاملني آخرين ال يحترمون 

الوعود التي قطعوها أو يوزعون منشورات وكتب تلوين تتحدث عن الدين املسيحي. من ناحية أخرى، 

برزت في بعض املقابالت أمثلة عن سلوك إيجابي : في شرق بغداد، تذكر املستطلعون عاملني في 

املجال اإلنساني يعتقدون أنهم كانوا قطريني أو إماراتيني متيزوا بالتهذيب واللطف. وكذلك كان حال 

ممثلي جلنة األصدقاء األمريكية للخدمة.   

انعدام احلياد  

موفري  بني  للتفريق  العراقيني  استعداد  بحثنا  بنّي  فقد  العراق.  في  نظريًا  مفهومًا  احلياد  يشكل  ال 

املساعدات املنحازين لطرف ما وأولئك الذين بقوا على حيادهم: لكن االستعداد ال يعني بالضرورة 

القدرة على الفعل. فاملشاكل األمنية التي يعرفها العراقيون في محافظات الوسط واجلنوب غالبًا ما 

تولّد شكوكًا حقيقية حول دوافع وانتماءات اآلخرين في وضع يكن أن يكون فيه االنتماء »اخلطأ« 

مبعثًا للضرر وخطرًا على احلياة. وفي معظم احلاالت، لم ينسب املستطلعون ملنظمات وعاملي اإلغاثة 

دوافع مشوبة بالريبة استنادًا إلى انتمائهم الوطني فحسب، وإمنا اعتبروا أن االنتماء الفعلي للشخص 

أو املنظمة له أهمية أكبر، يجري حتليله الحقًا، أكان هذا االنتماء مرتبطًا بـ »احملتل« أو بالقوة املتعددة 

اجلنسيات أو باحلكومة أو إن كان مرتبطًا مبذهب معني أو بحزب أو ميليشيا. 
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لـ »هنري دونان« مؤسس حركة الصليب األحمر. وتسعى املنظمات التي تتبع مبادئ »دونان« إلى  6- العمل اإلنساني حسب مبادئ »دونان«، كذلك نسبة 
التموضع خارج مصالح الدول. 

7- لالطالع على مناقشة مفيدة حول أنواع املنظمات اإلنسانية ومتوضعها بالنسبة للمبادئ اإلنسانية والظروف السياسية، يرجى مراجعة مقال »آبي ستودار« 
 Abby Stoddard, Humanitarian NGOs: Challenges and trends, HPG Briefing No. 12, Humanitarian Policy Group, July 2003

املتوفر على العنوان: http://www.odi.org.uk/HPG/papers/hpgbrief12.pdf )آخر زيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007(.

وتتأصل النزعة احلالية للفحص والتدقيق بني العراقيني الذين أجرينا معهم احلديث في مشاكل األمن 

احلقيقية. وذكر املستفيدون من املساعدات واملراقبون بشكل مطرد أن احلياد احلقيقي وامللموس يشكل 

حماية أساسية من الهجمات الهادفة من قبل املسلحني من مختلف الفصائل. ويظهر هذا احلياد أن 

املبادئ اإلنسانية تستقطب اهتمام اجلماعات احمللية وال تشكل مجرد عنصر ثانوي أو فرعي ال يعرف 

قيمته سوى العاملني في املجال اإلنساني. فاالفتقار إلى اإليان باملبادئ اإلنسانية، والتمييز املشوش 

بني مختلف فئات الالعبني واألدوار في العراق، تترتب عليهما حاليًا عواقب خطيرة على اجلماعات 

املستفيدة وعلى العراقيني املنخرطني في العمل اإلنساني. وتالشت قدرة عاملي اإلغاثة منذ عام 2004 

من  عنها  ينجم  وما  األمنية  التهديدات  بفعل  مبادئ صلبة  على  قائمًا  عماًل  يؤدون  أنهم  إظهار  على 

اضطرار املنظمات اإلنسانية العراقية والدولية إلى اتباع وتيرة عمل مستترة. وترد أدناه بالتفصيل 

كلفة ظروف العمل املستتر هذه واألدوار املبهمة التي تلعبها املنظمات. 

العمل يف خضم »احلرب عىل اإلرهاب«       

اإلرهاب«  على  العاملية  »احلرب  بها  التي تشربت  اإلرهابيني«  أم مع  »معنا  النظر  على وجهة  ترتبت 

آثار مختلفة على املنظمات اإلنسانية العاملة في العراق. ففي عام 2004، كان من غير املعقول أن 

تفكر املنظمات، باستثناء اللجنة الدولية للصليب األحمر وحفنة قليلة من املنظمات غير احلكومية، في 

الوصول  إمكانية  تعزيز  بهدف  التحالف  لقوات  التابعة  غير  املسلحة  املجموعات  مع  اتصاالت  إقامة 

إلى اجلماعات احملتاجة للدعم اإلنساني أو احملافظة عليها. لكن هذا التردد آخذ باالضمحالل بسبب 

الُنظم  هذه  وتشكل  مثاًل.  كامليليشيات  محلية  قوة  ُنظم  وتبلور  العراق  يشهده  الذي  الكبير  التشرذم 

في بعض املناطق الكفيل الوحيد أو املراقب الوحيد إلمكانية إيصال املساعدات. وتقر املنظمات غير 

احلكومية على وجه اخلصوص اليوم بضرورة التعرف على زعماء امليليشيات واألحزاب واملجموعات 

املتمردة والتواصل معهم كخطوة أساسية لتوفير وحماية مجال للعمل اإلنساني في بعض املناطق. 

فاالنقسامات التي بدأت تتطور داخل جهاز العمل اإلنساني في عام 2001 وأخذت بالتفاقم بشكل 

الفت في عام 2003، ال تزال قائمة بني الوكاالت العاملة في العراق وجواره في عام 2007. فال تزال 

منظمات عدة قائمة على مفاهيم »هنري دونان«6 التي تلتزم ثقافتها التنظيمية مببادئ اإلنسانية واحلياد 

وعدم التحّيز تشعر بشيء من املرارة حيال ما تعتبره تنازالت متتالية عن املبدأ لصالح تكييف عملي 

مع الوضع العراقي. وترى هذه املنظمات أن اخليارات والطرائق التي اتبعتها منظومة األمم املتحدة 

وغيرها من املنظمات غير احلكومية أدت إلى عواقب وخيمة على جهاز العمل اإلنساني بأكمله.7 

وفي تلك األثناء، أظهرت الرؤى املستقاة من امليدان أن معظم محاوالت جهاز العمل اإلنساني للتكيف 



313

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر
املجلد 90 - العدد 869 - مار�ض/اآذار 2008

8- تتبع أغلبية املنظمات غير احلكومية األمريكية مبادئ العمل اإلنساني حسب ويلسون نسبة إلى الرئيس األمريكي السابق »ودرو ويلسون« الذي كان يرغب  
في نقل القيم األمريكية وتأثيرها كقوة للخير في العالم. ويرى تقليد ويلسون تطابقًا بني األهداف اإلنسانية وأهداف السياسة اخلارجية األمريكية. ملعرفة 

املزيد أنظر مقال »ستودار« املشار إليه في احلاشية 7.

مع مخلفات معادلة اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب، والتمرد ومكافحة التمرد، بدت في نهاية املطاف غير 

ناجعة ومحبطة إن متت مقارنتها مبا ربحه وخسره السكان. وأوحى بعض عاملي اإلغاثة أن تعليق 

أو إيقاف البرامج من قبل بعض الوكاالت ساهم في تنمية مناخ من احلصانة ملن هم حتت السالح 

في شتى اجلهات وعّزز النظرة إلى أن املصالح »الغربية« مصالح سياسية وعسكرية وليست مصالح 

إنسانية. وحتدث الكثيرون عن انزعاج متناٍم وفقدان للحوافز داخل جماعة العمل اإلنساني بعد أن مّت 

نقل معظمها إلى عّمان ألسباب أمنية. ويرى البعض أن منظمات اإلغاثة أضحت أدوات خلدمة »احلرب 

العاملية على اإلرهاب« من خالل ارتباطها بقوات مسلحة مثيرة للجدل مما يثّبت النظرة إلى أن جماعة 

العمل اإلنساني قد وضعت نفسها إلى أقصى حد في موقع الريبة. 

إلى  التي متيل  تلك  أي  »ويلسون«8  يعرف مببادئ  ما  أو  العملية  املبادئ  على  القائمة  املنظمات  أما 

االهتمام باألوجه الفنية لتوزيع املساعدات، فيراها أكثر املتشبثني مببادئ »دونان« كمنظمات »تابعة« 

ويرون أن تنازالتها عن املبدأ لصالح املذهب العملي قد تسبب في شروخ خطيرة بني وكاالت اإلغاثة 

منذ بداية الغزو عام 2003. 

وبالفعل فقد أدى التخلي عن املبدأ لصالح املذهب العملي إلى إعاقة التواصل مع املجموعات »األخرى« 

من املقاتلني في العراق بالنسبة لعناصر أساسية متعددة من جهاز العمل اإلنساني ـ إن كانت منتمية 

أو مرتبطة أو إن لم تكن كذلك ـ وتقليص إمكانيات دفع »اإلرهابيني« واجلماعات املتمردة وامليليشيات 

إلى املزيد من احترام االلتزامات التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني.         

مع  العالقات  بناء  إمكانيات  يقلّص  السري  اإلنساني  العمل  أن  كانت  فئة  أي  من  الوكاالت  وتعتبر 

السكان وكسب تقبلهم لها. ويرى أتباع املذهب العملي أن العمل وراء اجلدران الواقية أو انطالقًا من 

مواكب مسلحة ومدججة قد أدى، في أغلب محافظات الوسط واجلنوب، إلى استحالة االحتكاك الفعلي 

باجلماعات وفي التعرف على حقيقة املعلومات: وبذلك أضحت هذه املعلومات غير الدقيقة واقعًا يرتكز 

عليه معظم صّناع القرار في جهاز العمل اإلنساني. 

التامسك والتداخالت السياسية والعسكرية واإلنسانية 

الحظ فريق البحث أن جهود احلماية واإلنقاذ في العراق قد ذهبت هباء بسبب ربطها أو سوء ربطها 

بعدد من األنشطة التي غالبًا ما شابتها العيوب وحّفزتها أهداف عسكرية وسياسية. فجهود اإلغاثة 

اإلنسانية املخلصة كانت تتم في نفس زمان ومكان جملة من األنشطة السياسية وأنشطة إعادة البناء 

القوات  كانت متولها حكومات  األنشطة  العديد من هذه  أن  جليًا  وبدا  بشكل جيد.  املمولة  والتنمية 

املتعددة اجلنسيات وغيرها في العراق وتستخدمها صراحة كأداة لتدعيم أسس االحتالل والبنى التي 

أعقبته. ففي أغلب األحيان أدى اإلسراع في تدعيم االحتالل ومن ثم إعادة تسليم السلطة إلى دولة 
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أواًل.  الواجب سّدها  تام باالحتياجات  للواقع احمللي وجهل  قلة تفهم واضح  إلى  عراقية غير مؤهلة 

وسمعنا العديد من مظاهر التذمر من أنشطة إرساء أسس الديوقراطية واحلكم وما شابهها التي 

رأت اجلماعات احمللية أنها ليست مناسبة أو أنها سيئة التوقيت أو غير مالئمة للحاجات احمللية أو 

كل ذلك في آٍن معًا. 

إن تساءلنا عما إذا كانت منظومة األمم املتحدة قد خطت خطوة الالعودة بخصوص صورتها وتقبل 

العراقيني والالعبني اإلنسانيني لها، تأتي اإلجابة متباينة. فمنظمة اليونيسيف تواصل توزيع مساعداتها 

األساسية التي حتمل شارة املنظمة عبر جمعية الهالل األحمر العراقي، وحتظى بسمعة جيدة نسبيًا 

بني العديد ممن استطلعنا آراءهم في العراق وتبني أنها ُتعرف أكثر من غيرها كمنظمة تؤدي عماًل 

منظمة  به  قامت  الذي  العمل  ذكر  املقابالت  من  عدد  في  ومت  العالم.  األطفال حول  لصالح  إنسانيا 

اليونيسيف في املاضي في املناطق املجاورة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل 

األحمر وبعض املنظمات غير احلكومية األوروبية الصغيرة. 

وقال أحد موظفي اليونيسيف الدوليني إنه شعر بأن معظم العراقيني يتعرفون بسهولة على اسم املنظمة 

بفضل تاريخها الطويل من العمل في العراق وإنه متأكد من أن العراقيني ينظرون إلى اليونيسيف 

»بشكل منفصل« عن منظمة األمم املتحدة. وعّبر موظف آخر من منظمة اليونيسيف في نيويورك عن 

رؤية مخالفة مشيرًا إلى عجز األمم املتحدة عن تخطي الفكرة السيئة التي الزمتها بسبب سوء إدارة 

املنظمة لنظام العقوبات واملعاناة التي سببها برنامج النفط مقابل الغذاء قبل الغزو عام 2003.                 

الكثيرين  العراقية أن  التي سمعناها داخل اجلماعات  التعليقات  العديد من  وبدا واضحًا من خالل 

يعرفون عمل منظمة األمم املتحدة اإلنساني في بلدان أخرى عبر وسائل اإلعالم، لكن امرأة سألت مرة: 

»أين هم اآلن؟«. فالعراقيون يتذكرون متامًا انسحاب منظمة األمم املتحدة بعد تفجير فندق »كانال« 

متامًا كما يتذكرون دور املنظمة في إدارة نظام العقوبات. وال ُيعقل أن نتوقع أن يرضى العراقيون عن 

التوترات الداخلية التي سادت منظمة األمم املتحدة خالل فترة نظام العقوبات أو أن ينسوا أن منسقني 

مهامهم  تركوا  قد  العراق  في  العاملي  األغذية  برنامج  ورئيس  للمنظمة  اإلنسانية  للشؤون  متتاليني 

احتجاجًا على املعاناة اإلنسانية التي سببتها العقوبات. 

وجاءت النظرات اإلشكالية أو النظرات السيئة كسيف ذي حدين في العالقات الصعبة بني منظمة األمم 

املتحدة والعراق على مختلف املستويات. فقد صّرحت موظفة أردنية جديدة في بعثة األمم املتحدة  

املعنية بتقدمي املساعدة إلى العراق، أردنية األصل، بصراحة فظة عن زمالئها العراقيني خالل نقاش 

حول املسائل األمنية إذ قالت: »ال يكن الوثوق بهم، فهم يعشقون الدم«. وفي أسلوب عفوي مماثل 

خالل محادثة حول كيفية إزالة العقبات األمنية التي تواجهها األمم املتحدة في العراق، اعتبر موظف 

غربي متوسط الدرجة في دائرة منظمة األمم املتحدة لألمن والسالمة في نيويورك أن املشكلة تكمن 

في »العقلية العربية وفي ثقافتهم«. وخّلص موظف آخر من موظفي األمم املتحدة عمل في العراق قبل 

وبعد تفجير فندق »كانال« العالقة مع العراقيني قائاًل: » إنها عالقة شؤم«. وقد اعترف املمثل اخلاص 

اجلديد لألمني العام لألمم املتحدة في العراق أشرف قاضي عام 2004 باالختالفات في الرؤى حني 
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علّق قائاًل: »كل األسباب متوفرة لكي يرى العراقيون أن بعثة األمم املتحدة في العراق تعمل خلدمتهم 

ومن أجلهم ويقع على عاتقي أن أعزز هذه النظرة هناك«. وتساءل أحد كبار موظفي مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني إن كان أي تغيير قد حصل منذ ذلك احلني في نظرة العراقيني إلى املنظمة 

نظرًا الرتباطها الوثيق واملستمر بالقوات املتعددة اجلنسيات في العراق، وأضاف: »إن الكلمات الرنانة 

التي اعتدنا التمسك بها ذهبت أدراج الرياح«. 

ختلف اجلهات املانحة 

اجلهات  سلوك  في  التسييس  من حجم  دائم  بشكل  العراق  في  العاملة  اإلنسانية  الوكاالت  تشتكي 

املانحة. وشهد جتاوب اجلهات املانحة مع أنشطة اإلنقاذ واحلماية في العراق ثالث مراحل منذ عام 

2003. ففي األشهر السابقة للغزو الذي قادته الواليات املتحدة، تعهد املانحون بتقدمي متويالت ضخمة 
بلغ قدرها 193 مليون دوالر تلبية لنداء تأهب أصدرته منظمة األمم املتحدة حتسبًا لعملية نزوح واسعة 

وأزمة مهجرين تبني الحقًا أنهما لم تقعا. وبعد الغزو، استمر متويل البرامج اإلنسانية الكبرى حتى 

أوائل عام 2005، مبا في ذلك تلبية لنداء عاجل للمنظمة بلغ قدره 2.2 مليار دوالر في أبريل/نيسان 

2003، وشجع املانحون الوكاالت العاملة في العراق على توسيع أنشطتها بشكل كبير. 

لكن كبرى مصادر التمويل »احملايدة« بدأت تضمحل في منتصف عام 2005. فأغلقت إدارة املعونة 

اإلنسانية التابعة ملكتب اجلماعة األوروبية مكتبها في بغداد في شهر مايو/أيار 2004 وأوقفت متويل 

2005 ثم أغلقت مكتبها في عّمان في شهر  أبريل/نيسان  العراق في  مشاريع إنسانية جديدة في 

يوليو/متوز الالحق. وعزت اإلدارة تلك اإلجراءات إلى تدفق متويالت هائلة إلعادة اإلعمار إضافة إلى 

استحالة تنفيذ عمليات إنسانية فعالة في محافظات وسط العراق وجنوبه. 

وأجبرت املشاكل املرتبطة بالتمويل بعض املنظمات غير احلكومية النشطة على االنسحاب من العراق 

متامًا اعتبارًا من أواخر عام 2005 وحتى عام 2007 حني برزت احلاجة امللحة إلى استجابة جديدة 

للحاجات اإلنسانية. وأشارت املقابالت التي أجريناها مع عدد من املنظمات اإلنسانية التي ال تزال 

تعمل في العراق إلى أن اجلهات املانحة الثنائية واألطراف وإدارة املعونة اإلنسانية التابعة للجماعة 

األوروبية لم تعد تستجيب لألنشطة اجلديدة بوجه عام وباتت ترفضها منذ تصاعد العنف املذهبي الذي 

انطلقت شرارته بعد تفجير مسجد سامراء في شهر فبراير/شباط 2006. وهكذا ففي الوقت الذي 

كان العاملون التنفيذيون في امليدان بأمس احلاجة إلى التفهم والدعم، لم يتوفر لهم ذلك.  

»مجيعكم فاسدون« 

ولم  وبني احلاجات  اإلنسانية  البرامج  املوازنة بني متويل  على  عام  املانحة بشكل  لم تسهر اجلهات 

تكترث في معظم األحيان بتمويل إعادة اإلعمار. وغالبًا ما قبل املانحون معايير لتقييم احلاجات وإدارة 

وتقييم برامج إعادة اإلعمار في العراق تقل في صرامتها عن تلك التي تسري على البرامج اإلنسانية 

املتعلقة باإلنقاذ. ومما ال شك فيه أن الشعور العام بالفساد والهدر له وقع هام على مشكلة املصداقية 

التي تواجهها الوكاالت اإلنسانية بني العراقيني. وأّدت احلاجة املتسرعة إلى املزيد من التدخل من قبل 
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املجتمع الدولي لتعزيز احتالل العراق إلى نشوء مجموعة غنية من الهيئات املانحة وبروز مناخ من عدم 

املساءلة في كيفية استخدامها أو اإلساءة في استخدامها.

وساهم استخفاف عدد من الالعبني في استخدام املوارد في التأثير على طريقة فهم العراقيني جلهود 

املساعدة. فخالل البحث الذي أجريناه داخل اجلماعات العراقية، سمعنا بشكل الفت لالنتباه أن جهود 

املساعدة كافة، الدولية منها واحمللية، خاضعة للفساد. وفي امليدان أدت وفرة الدول الغنية منذ عام 

2003 على جهود إعادة اإلعمار وبناء الدولة وتنافي هذه اجلهود مع الصعوبات اليومية املباشرة إلى 
في  أنهم سمعوا  وذكر بعض من حتدثنا معهم  األمل.  بالغضب وخيبة  العراقيني  العديد من  شعور 

وسائل اإلعالم عن تدفق مليارات الدوالرات على العراق ثم عبروا عن تذمرهم من فساد املسؤولني 

والشركات املتعاقدة ومن مشاريع البناء املهملة قبل انتهائها وسوء توفير الطاقة الكهربائية وارتفاع 

أسعار الوقود املستخدم للطبخ ورداءة إعادة بناء املدارس والعديد من البرامج اخلفية )في نظرهم( 

والتي لم تترك أي شيء ملموس في أعقابها. 

احلاجة إىل متويل من جهات مانحة حمايدة 

تبرز في العراق احلاجة إلى تأمني متويل للبرامج اإلنسانية من جهات مانحة متتاز بحيادها. ويبنّي 

استعداد العراقيني إلمعان النظر في طرق عمل منظمات اإلغاثة، احلاجة إلى متويل من اجلهات املانحة 

للمشاريع اإلنسانية يكن اعتباره كمحايد وغير متحيز ومستقل. كما أن لهذا النوع من التمويل أهمية 

حيوية للمنظمات اإلنسانية الدولية والعراقية األكثر فعالية والتي تواصل تنفيذ البرامج في العراق. 

هذا وأظهر البحث الذي أجريناه داخل اجلماعات العراقية أن معظم العراقيني في محافظات الوسط 

واجلنوب يرفضون ارتباطهم مبساعدات يعتقدون أنها »مشبوهة« بصلتها مبصالح قتالية أو سياسية 

مكروهة وذلك ألسباب أمنية أكثر منها سياسية. ويصدق ذلك خاصة على املناطق األكثر تضررًا من 

األعمال العسكرية. وردًا على عرض متويل قدمته منظمة غير حكومية أمريكية األصل ومرتبطة بالقوة 

املتعددة اجلنسيات في العراق، أجابت منظمة غير حكومية عراقية بالقول: »ال نريد تلويث منظمتنا 

بأموالكم«.

ويعرض اإلطار املبني أدناه اإلجراءات التي اضطرت منظمة غير حكومية عراقية أن تتخذها حلماية 

نفسها من االرتباطات التي قد جتر عليها املخاطر. وأجابت منظمات إنسانية دولية مهمة أنها عاشت 

نفس الوضع: ففي عام 2005، علّقت منظمة غير حكومية أوروبية كبرى برنامجًا مهمًا حني كشفت 

الوكالة املمولة باخلطأ عن مصدر مثير للجدل للهبة التي منحتها. ورفضت جلنة تنسيق املنظمات غير 

احلكومية في العراق منذ عام 2003 كافة التمويالت التي قدمتها حكومات البلدان املشاركة في القوات 

ملكتب اجلماعة  التابعة  اإلنسانية  املعونة  إدارة  وإن ظل متويل  العراق حتى  في  املتعددة اجلنسيات 

األوروبية مقبواًل. وفي خطوة متقدمة أعلن أحد موظفي منظمة أطباء بال حدود أن املنظمة »ترفض 

من حيث املبدأ أي متويل من مؤسسات مرتبطة بالعنف«. واتخذ عدد من املنظمات الصغيرة مبا فيها 

منظمات غير حكومية أمريكية وأوروبية وآسيوية وشرق أوسطية مواقف مماثلة وعملت جاهدة على 

التكيف مع الظروف املتغيرة وسط عدد متضائل من التمويالت اآلتية من جهات مانحة مقبولة. 
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منظمة عراقية غري حكومية تتبنى »قواعد للجهات املانحة« 

حدثتنا رئيسة إحدى املنظمات العراقية غير احلكومية املهمة نسبيًا والتي تقدم املساعدات 

للنساء وتعمل في عدد من املناطق األكثر تأثرًا بالنزاع خالل نقاش حول عمل املنظمة ومصادر 

دعمها كيف حّصنت املنظمة أمنها من خالل صياغة مجموعة من »القواعد للجهات املانحة«. 

ويكمن الدافع في اللجوء إلى تلك القواعد في القلق على سالمة املوظفني واملستفيدين وضمان 

مبادئ احلياد وعدم التحيز واالستقالل الفعلية وامللموسة التي تعتمد عليها املنظمة. 

وتساهم هذه القواعد في تصويب قرارات املنظمة املتعلقة بقبول األموال من مصادر مختلفة 

دافعة إياها في بعض األحيان إلى رفض عروض دعم مهمة من مؤسسات تعتبر »مشبوهة«. 

وتلجأ املنظمة إلى وسائل ابتكارية مختلفة لتتمكن من االعتماد قدر املستطاع على نفسها 

مبا في ذلك األموال التي توفرها مبادرات توظيف النساء لتغطية تكاليف مشاريع اإلغاثة 

الطارئة.    

وتساءلت رئيسة اجلمعية مؤخرًا: »ملاذا علينا اتباع عادات بلدان الشمال في عملنا؟ الناس 

يشعرون بضرورة التصرف مثل الغربيني«. 

ولكي يتم قبول الهبات، يجب: 

أال تأتي من البلدان احملتلة للعراق أو التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في  • 
تدمير البنية التحتية؛ 

وتقاليد اجلماعات  قيم  تغيير  إلى  ترمي  تأتي من منظمات ذات أهداف مبطنة  أال  • 
العراقية؛ 

أن تأتي من منظمات وطنية أو دولية مستقلة ومحايدة وغير سياسية؛ • 

أال تشترط تغيير طرق عمل املنظمة؛ • 

أال تهدف إلى تغيير القواعد األخالقية والقيم املستقاة من املبادئ الدينية واألخالقية  • 
للجماعات العراقية؛ 

أال تهدف إلى الترويج لقبول قوات االحتالل؛  • 

أال تطلب منا الدخول إلى »املنطقة اخلضراء« في بغداد؛  • 

أن يتم تقييمها وفقًا لفعاليتها من قبل النساء العراقيات وبشكل يحترم النساء اللواتي 

نقدم لهن املساعدة. ألسباب أمنية، نرفض إظهار الوجوه في الصور التي يلتقطها 

املانحون أو غيرهم ملشروعاتنا.         
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9-  تتطابق استنتاجاتنا مع »الدروس« استخلصناها من االستجابة اإلنسانية بعد أحداث الفلوجة والتي بينت أن »الهيئات الدينية العاملة في امليدان« أكثر 
قدرة على الوصول إلى السكان حتى خالل فترات احتدام القتال«. ملعرفة املزيد أنظر

Cedric Turlan Kasra Mofarah, Military Action in an Urban Area: The Humanitarian Consequences of Operation 
Phantom Fury in Fallujah, Iraq, ODI - Humanitarian Practice Network, 8 December 2006.

عمل إنساين مسلح؟ 

يهدد التمييز املشوش بني األدوار العسكرية والسياسية واالقتصادية واإلنسانية النظرة إلى مبادئ 

للعمل اإلنساني احلقيقي في العراق. وقد أثبت عملنا امليداني في  احلياد وعدم التحيز واالستقالل 

مناطق مختلفة من العراق أنه من شبه املستحيل للعراقيني اليوم )وفي بعض األحيان للعاملني في 

املجال اإلنساني( التمييز بني أدوار وأنشطة الالعبني احملليني والدوليني مبا في ذلك القوات العسكرية 

الدولية  احلكومية  غير  واملنظمات  للربح  الهادفة  املتعاقدة   والشركات  وغيرها  السياسية  والسلطات 

واملنظمات غير احلكومية احمللية ووكاالت منظمة األمم املتحدة. واتضح من خالل بعض احملادثات 

املتعددة  بالقوات  املرتبطة  املتعاقدة  التمييز بني الشركات  العراقيني يخطئون في  التي أجريناها أن 

اجلنسيات واملنظمات غير احلكومية اإلنسانية. وفي مقابالت أخرى، كان من غير املمكن متامًا معرفة 

فئة الوكاالت التي يجري احلديث عنها. 

وعلى العكس، كان يتم التمييز بكل وضوح بني املساعدة التي تقدمها اجلمعيات اخليرية الدينية احمللية 

وأظهرت  حيوية.  مساعدة  بأنها  توصف  وكانت  أخرى،  كيانات  تقدمها  التي  واملساعدة  واملساجد 

اجلمعيات الدينية واملساجد في بعض األحيان )وليس دائمًا( وخالفًا لغيرها من الهيئات قدرة على 

تقدمي املساعدة بأساليب منفتحة وواضحة. هذا واعُتبرت اجلمعيات اخليرية الدينية احمللية واملساجد 

في العديد من محادثاتنا أنها اخليار األفضل الذي يلجأ إليه احملتاجون أواًل لطلب املساعدة أواحلماية.9 

لكننا سمعنا باملقابل أمثلة عدة »للضغوط« التي متارس على اجلمعيات اخليرية الدينية احمللية لتخضع 

بشكل أكبر لرغبات وأولويات األحزاب وامليليشيات. 

األمن 

أشارت معظم املنظمات التي استطلعناها خالل الدراسة إلى انخفاض متزايد في القدرة على نقل 

املساعدات اإلنسانية في أواخر عام 2006 إلى محافظات وسط وجنوب العراق وانخفاض مرتبط في 

القدرة على احلصول على معلومات موثوق بها. وتسببت الظروف األمنية املتردية والشكوك في نشوء 

ثقافة تكتم بني عدد كبير من أفراد جماعة العمل اإلنساني. وأخّل ذلك بإمكانية التنسيق الفعلية وشّل 

النقاش حول االستراتيجيات املشتركة ووقف عائقًا أمام مبدأ الشفافية املرتبط بالعمل اإلنساني. 

وُترجم التكيف مع جو انعدام األمن بالنسبة لبعض الوكاالت بـ»التحصن« أو التمترس في الداخل أو 

االنسحاب أو اإلغالق أو االرتباط بالقوات املتعددة اجلنسيات. وأثرت جرائم القتل واخلطف وغيرها 

من احلوادث على العاملني في املجال اإلنساني املنتمني إلى عدد كبير من املنظمات اإلنسانية العراقية 

والدولية وعكس هذا التأثير سلسلة واسعة من االستراتيجيات األمنية وبرمجة أساليب وظروف العمل 
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وااللتزام باملبادئ اإلنسانية. وسنناقش أدناه التأثيرات املتفاوتة على أمن موظفي الوكاالت احمللية 

والدولية.

بني  املذهبي  والتوتر  األمنية  بالظروف  املرتبطة  القلق  مظاهر  تصاعد  عن  عديدة  وكاالت  وحتدثت 

موظفيها مما أدى إلى تدٍن في الفعالية. فاملوظفون العراقيون وعائالتهم يواصلون حتمل أخطار هائلة 

بينما تستمر حفنة من املنظمات الدولية ذات اخلبرة واملرونة والقدرة على التكيف في مباشرة عملها 

العراقية  املنظمات  املرنة مع  الشراكة  وترتيبات  بعد  باالنخفاض. وتسمح اإلدارة من  بقدرات آخذة 

بتأمني تدفق املساعدات على الرغم من قلة استجابة اجلهات املانحة في مجال العمل اإلنساني لبرامج 

تخضع لتكييف مبتكر ومختلف وفقًا للسياق. ويشعر املوظفون بإحباط نفسي في وقت حرج بالنسبة 

لبعض الوكاالت بسبب الشكوك حول متويالت اجلهات املانحة وإمكانية مواصلة البرامج. 

وجلأت املنظمات التي ال تزال تعمل في محافظات وسط وجنوب العراق إلى تخفيف وجودها إلى حد 

أدنى وإلى اعتماد ترتيبات تسمح باإلدارة من بعد لتتمكن من مواصلة تنفيذ برامجها. وبالرغم من 

أن هذه الترتيبات ليست األمثل وأنها تنطوي على مصاعب كبيرة فقد ازدادت احلاجة إليها مع الوقت 

ملواصلة العمليات مع تنامي األخطار التي يواجهها »الغرباء« في األماكن التي هي في أمس احلاجة 

لكن  اجلديدة  اإلجراءات  هذه  اعتمد  من  أول  الدولية  اإلغاثة  منظمات  وكانت  اإلنساني.  العمل  إلى 

استمرار االنقسامات املذهبية وامليل املتنامي إلى اعتبار العراقيني من اجلماعات األخرى كـ»غرباء« 

يحضان بعض املنظمات العراقية الكبرى على االقتداء باملنظمات األجنبية. ولدى الوكاالت عامة أمل 

رفيعة  أنشطة  إمكانية ممارسة  انتقالية حلني  بعد مرحلة  اإلدارة من  ترتيبات  تشكل  أن  في  وترقب 

املستوى وتنفيذ برامج تقليدية في املواقع التي حتتاج إليها. 

املوقف من موضوع األمن

طرح كاتب هذا املقال في عام 2004 السؤال التالي على موظفي ثالثني منظمة غير حكومية تقريبًا 

في العراق: »إن تسلّم مكتبكم تقريرًا جديًا عن خطر وشيك يحدق باملنظمة، فهل تلجأون إلى أقرب 

مجمع لقوات التحالف أم ألقرب مسجد؟« فجاءت اإلجابات متفاوتة. وكان هذا السؤال احملرج مناسبة 

للتحدث مع أفرقة العمل عن موقف منظماتها من موضوع األمن. 

أدى عدم االستقرار األمني إلى تخفيض كبير في وجود املنظمات اإلنسانية وتنفيذ برامجها في العراق. 

وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من املنظمات قد انسحب ـ ال يزال أقل من نصف عدد املنظمات التي 

استطلعناها في عام 2004 يعمل بشكل فعلي في العراق ـ فلم نلمس قاسمًا مشتركًا واضحًا بينها في 

التعاطي مع املوضوع األمني. فبعضها انسحب بعد تعرضه العتداءات مدمرة أو لتهديدات صريحة 

وبعضها اآلخر، وان لم يتعرض لالعتداءات، فقد رأى أن مواصلة العمليات أمر صعب االحتمال وال 

يوازي من ناحية أثره اإلنساني األخطار التي تتعرض لها املنظمات أو أنه غير فعال نسبة لكلفته. ومن 

جانب آخر، تابعت بعض املنظمات تنفيذ برامجها اإلنسانية حتى بعد تعرضها لهجمات مدمرة من 

خالل تكيفها مع الظروف املتغيرة. وهناك منظمات لم تتعرض ألية حوادث وبقيت في العراق. 
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 10- لالطالع على تعريف هذه املبادئ، أنظر احلاشية 7. 

ويبدو أن ثقافة املنظمة، وعلى وجه اخلصوص القيمة التي تضعها ملبدأ اإلنسانية األساسي، تفسران 

قرار االنسحاب أو التكيف أكثر من أي عامل آخر. وبالرغم من أن الدليل على ذلك ليس واضحًا، فقد 

أظهرت املنظمات القائمة على مبدأ »دونان«، أي تلك القائمة على اإليان باملهمة استعدادا للتكيف أكثر 

من املنظمات العملية القائمة على مبدأ »ويلسون«.10 واملتغيرات هنا متعددة وتستحق دراسة معمقة لكن 

سنحاول في القسم التالي دراسة قرارات االنسحاب أو التكيف بشكل أوسع.              

هناك شك حول املنافع التي تعود على السكان املعوزين في العراق حني تختار املنظمات اإلنسانية 

أن تتبع منهجًا حتصينيًا أمام املشاكل األمنية أو »تنخرط« في القوات املتعددة اجلنسيات. واتكلت 

بعض الوكاالت التي انسحبت من العراق بشكل أكبر نسبيًا على استراتيجيات للحماية والردع بداًل 

من االتكال على استراتيجيات التقبل. وليس هناك من دالئل على أن مواقف التحصني واحملافظة على 

أمن املنظمة بشكل مكّثف قد شّكلت ضمانة الستمرار البرامج أو أداة تسمح بالوصول إلى احملتاجني 

لم  أنه  متذمرًا  البحث  لفريق  محلي  بلدي  مجلس  في  عضو  احلاالت صّرح  إحدى  وفي  للمساعدة. 

يستطع أن يجري نقاشًا صريحًا واحدًا مع ممثلي وكالة لإلغاثة كانوا يرتادون مكتبه بصحبة موكب 

من املسلحني املوظفني لدى شركات أمنية غربية. واعتبر آخرون ممن حتدثنا معهم أن االقتراب من 

املنظمات اإلنسانية القابعة في حتصيناتها أو التي يرافقها مسلحون أمر »خطير« ألن ذلك قد ُيعتبر، 

عن يقني أو خطأ، تعاطفًا مع القوات املتعددة اجلنسيات. واضطرت املنظمات التي قبلت في بداية األمر 

حماية القوات املتعددة اجلنسيات أو ظهرت وكأنها قامت بذلك عبر حتصني مجمعاتها أو اللجوء إلى 

الشركات األمنية اخلاصة، إلى االنسحاب من العراق بحجة انعدام أمن املوظفني أو ضعف أثر العمل 

اإلنساني مقارنة بكلفة األمن الباهظة. 

وفي معظم أنحاء العراق بخالف احملافظات الشمالية الثالث، تسبب اتخاذ املنظمات اإلنسانية مواقع 

من  آخر  شكل  ألي  أو  حلمايتها  قبولها  أو  اجلنسيات  املتعددة  القوات  تواجد  أمكنة  نفس  في  لها 

احلراسة املسلحة في إعاقة إمكانية وصولها ولو جزئيًا إلى السكان العراقيني الذين يعيرون احلياد 

)أو االنتماءات( أهمية كبرى. وقد دّل ـ أو أثبت ـ االتكال التام على القوات املتعددة اجلنسيات أو على 

الشركات األمنية الغربية اخلاصة للمحافظة على األمن أن أهداف بعض وكاالت اإلغاثة متطابقة مع 

أهداف القوات املسلحة. 

واعتبر العراقيون هذا التطابق غير مقبول و»غير إنساني« كما قال أحد املستفيدين من املساعدات. 

كذلك ليس في ذهن العراقيني أي لبس حول الوالءات السياسية وأهداف هيئات الرعاية االجتماعية 

التي تديرها األحزاب وامليليشيات املختلفة أو تقدم لها احلماية العسكرية. لكن هذه الهيئات حتظى في 

العديد من املناطق بترحيب من السكان في دورها كهيئات لإلنقاذ. 
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الوجود والتقبل 

ال توفر استراتيجيات التقبل11 للعاملني في املجال اإلنساني احلصانة ضد الهجمات الهادفة في العراق 

لكنها تسهم في تكيف أفضل للبرامج اإلنسانية وفي إطالة أمدها. وقد اضطرت بعض املنظمات غير 

احلكومية العراقية والدولية التي اتبعت دورات خاصة حول سبل معاجلتها ملوضوع األمن واالتكال 

بشكل أكبر نسبيًا على العالقات مع اجلماعات احمللية وتقبلها لعملها إلى اتخاذ قرار بوقف أنشطتها. 

لكن غيرها من املنظمات قرر البقاء الستكمال البرامج احليوية. وتبنّي أن الوكاالت املرنة التي استثمرت 

وقتًا طوياًل وموارد كبيرة في محاولة فهم السياقات واالجتاهات احمللية )إضافة إلى الوطنية( وأقامت 

عالقات وشبكات دعم وربت موظفيها على الروح املهنية، استطاعت أن حتظى مبزايا معينة في العراق 

مقارنة بغيرها من الوكاالت التي لم تتمكن من ترسيخ جذورها. 

ليس هناك من بديل للوجود في ميدان العمل. فقلة ظهور جهود املساعدة واحلماية في العراق تعزز 

سوء فهم العمل اإلنساني وتزيد من قلة تقبل املنظمات اإلنسانية. وازداد بشكل منتظم التوجه نحو 

تأدية العمل اإلنساني في العراق بشكل مستتر منذ التفجير الذي طال مقر األمم املتحدة في بغداد 

في شهر أغسطس/آب 2003 وتفجير مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر بعد ذلك بقليل. واستمرت 

الظروف األمنية بالنسبة لعمليات املساعدة وموفريها في التدهور بانتظام خالل عامي 2004 و 2005 

مما أدى إلى إخالء جميع املوظفني الدوليني تقريبًا من محافظات وسط وجنوب العراق إلى أماكن أكثر 

أمنًا واعتماد سياسة عمل مستتر وتنفيذ العمليات ومراقبتها وإدارتها ودعمها من بعد. واستهدفت 

2006 بسبب الغياب شبه التام  و   2005 عامي  خالل  أكبر  بوتيرة  العراقية  العمل  أفرقة  الهجمات 

للعاملني الدوليني في املجال اإلنساني وزيادة تعرض أفرقة العمل احمللية لألخطار.

وترى املنظمات اإلنسانية عادة أن الشفافيةـ  أي إمكانية االنفتاح على املراقبةـ  أساس ضروري إلقامة 

العالقات مع اجلماعات احمللية، وهي عالقات حيوية لتأمني الفعالية وحتمل املسؤولية ومتييز املوظفني 

»الشمالي«  أو  »الغربي«  اإلنساني  الوجود  وشهد  معينة.  غايات  لتحقيق  املساعدات  يقدمون  الذين 

انخفاضًا في احلجم في العراق وأضحى في نفس الوقت »مستترًا« إلى حد جعله شبه مجهول من قبل 

سكان محافظات الوسط واجلنوب. وتتمكن املنظمات اإلنسانية احمللية بعناء من حتقيق نتائج أفضل 

وتواجهها مع ذلك صعوبات جمة. 

11- تعني استراتيجيات التقبل إقناع اآلخرين بأنه ال حاجة إليذائكم وأن هناك أسبابًا وجيهة حلمايتكم. أما استراتيجيات احلماية فتعني الدفاع عن األشخاص 
واملباني أو التحول إلى »هدف صعب املنال«. وتستخدم استراتيجيات الردع وسائل ملواجهة التهديد باالنتقام سواء بالوسائل الدبلوماسية أو احلرس 

املسلح أو القوة العسكرية. أنظر مقال »كونراد فان برابان« 

Operational Security Management in Violent Environments, Good Practice Review No. 8, Humanitarian Practice 
Network, Overseas Development Institute, June 2000.
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غريغ هان�صن - النظرة اإىل العمل الإن�صاين يف العراق هوة تف�صل بني الجتاهات الفكرية واملمار�صات امليدانية 

أو  »خفي«  أو  »سري«  مثل  وعمان مصطلحات  العراق  في  اإلنساني  املجال  في  العاملون  يستخدم 

»مختلس« لوصف احلدود التي وصلت إليها املنظمات العراقية والدولية في تنفيذ عملياتها اإلنسانية 

بشكل مستتر كرد على التهديدات والهجمات. وقال أحد موظفي منظمة عراقية غير حكومية: »العمل 

في  العاملني  سالمة  لتأمني  أفضل  إجراًء  املستتر  العمل  تأدية  وتشّكل  الظل«.  في  يضعنا  املستتر 

املجال اإلنساني وقد وفرت للمنظمات مزيدًا من الوقت وإمكانية الوصول إلى الناس. لكن كلفة منافع 

هذا اإلجراء أصبحت باهظة بالنسبة ملفهوم التقبل. وأوضح البحث الذي أجريناه بني العراقيني أن 

األشخاص الذين سبق لهم االحتكاك بأعمال املساعدة واحلماية على الصعيد احمللي والدولي ينظرون 

إلى العمل اإلنساني بإيجابية تفوق تلك التي تسود بني من كّونوا انطباعاتهم بطريقة غير مباشرة عبر 

اإلشاعات أو وسائل اإلعالم. 

وينظر أولئك الذين تلقوا مساعدات من املنظمات اإلنسانية احمللية أو الدولية أو الذين شاهدوا عملها 

بأم العني بإيجابية أكبر إلى املجتمع اإلنساني من أولئك الذين سمعوا بها فقط. والحظنا كذلك أن 

يذكرون  املستترة  أنشطتها  اإلنسانية  املنظمات  تعتمد  أن  قبل  املساعدة  أنشطة  عرفوا  الذين  أولئك 

أسماء املنظمات بشكل جيد عادة. 

وتعيق أساليب العمل املستترة بشكل متزايد العالقات بني العاملني والوكاالت. وتنعكس التوترات بني 

الطوائف وداخلها على املنظمات اإلنسانية بصورة متزايدة مبا في ذلك بني املوظفني الذين ينتمون 

إلى ثقافات مختلفة ويعملون مع بعضهم البعض منذ عدة سنوات. وتعاني عالقات العمل من ضغط 

إمكانيات  يقلص  مما  منازلهم  من  العمل  على  املوظفني  املستترة جتبر  العمل  وسائل  ألن  متصاعد 

التواصل املباشر داخل املنظمة الواحدة وما بني مختلف املنظمات. وأخذ هذا املنحى في التفاقم داخل 

العديد من الوكاالت التي أصبحت أفرقة عملها محصورة بشكل متزايد في محيطها وداخل املجتمعات 

احمللية. وقد رأى العديد من املنظمات في أواخر عام 2004 أن انعدام الثقة بني أفرقة العمل العراقية 

وبينها وبني أفرقة العمل الدولية في املكاتب النائية، يشّكل حتديًا كبيرًا يضر اليوم باملنظمات املتخذة 

من عمان مقرًا لها وتلك املوجودة داخل العراق.

املوظفني  وإدارة  املوارد  بتخصيص  املتعلقة  القرارات  في  الطائفي  التحيز  إلى  النظرة  تشكل  كذلك 

مشكلة ملّحة. وقد بدأت بعض املنظمات بدراسة هذه املسألة لكنها بقيت معزولة في جهودها بسبب 

النفور الواسع داخل املجتمع احمللي من التحدث علنًا عن هذه املشكلة وعن كيفية معاجلتها. وعليه ففي 

الوقت احلالي، تعكس أفرقة عمل املنظمات بنية املجتمع احمللي مبفهومه الواسع وتوتراته على الرغم 

من أن النوايا تقول غير ذلك.

العراقية والدولية من »قلة شجاعة« جهاز  وتشّكى بعض موظفي املنظمات غير احلكومية اإلنسانية 

العمل اإلنساني الدولي زاعمني أن املنظمات الدولية لم تعمل ما بوسعها لتبقى ناشطة على مستوى 

يتناسب مع احلاجات. وبالرغم من ذلك فهم غالبًا ما ينصحون العاملني الدوليني في املجال اإلنساني 

بعدم املجيء إلى العراق ألن هذه الزيارات قد جتر األخطار على املساعدين العراقيني. وأقّر بعض 
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موظفي منظمة غير حكومية دولية في عّمان عملوا لسنوات عدة في العراق، باحتمال تعرض العراقيني 

للخطر من الوجود األجنبي وكذلك البرامج التي ينفذونها. وإلى جانب ذلك فقد أشاروا، بالتطلع إلى 

الوراء، إلى أنه كان مبقدور الوكاالت اإلنسانية أن تكون أكثر ابتكارًا وإصرارًا على »شق طريقها« 

لتتخطى الهجمات التي طالت عاملي املنظمات اإلنسانية في عامي 2003 و 2004 وتصّر على احلاجة 

إلى مراقبة أدق للوضع السريع التغيير بهدف استغالل الفرص اجلديدة املتاحة للوصول إلى اجلماعات 

احملتاجة وتوسيع أنشطتها. 

ويتم باستمرار تناول الصورة السلبية حول صالبة التزام العاملني الدوليني في املجال اإلنساني في 

العراق خاصة بني العاملني ذوي اخلبرة احملدودة في مناطق النزاع أو بني أولئك الذين ال يحتّكون 

بني  قويًا  توجهًا   2004 عام  منذ  ونشهد  احملصنة.  املرافق  خارج  العراقي  بالواقع  مباشر  بشكل 

موظفي املنظمات الدولية )واجلهات املانحة وصّناع القرار( ييل إلى اعتبار مسألة انعدام األمن في 

العراق حتديًا غامضًا ومعممًا ودائمًا ومنيعًا بداًل من اعتباره سلسلة من احلوادث اخلطرة التي يكن 

حتليل كل منها ووضعه في سياقه )الذي يكون موضعيًا في أغلب األحيان( واتخاذه كدافع للتكيف. 

انخفاض  لتبرير  انعدام األمن  لديناميكية  ومتباين  بفهم غير مالئم  تتذرع  املنظمات  وأضحت بعض 

ان تقلصًا حادًا في عدد العاملني الدوليني  ّ
ٍ

العزم واالبتكار وااللتزام. وفي مطلع عام 2004، شهدت عم

في املجال اإلنساني من ذوي اخلبرة في العراق ولم يبق منهم إال القليل. وكما أشار أحد العاملني 

العراقيني في املجال اإلنساني »اختارت وكاالت اإلغاثة في عام 2003 إرسال أفضل موظفيها إلى 

العراق بسبب حالة الطوارئ القصوى هناك. لكنه تعذر عليهم التالؤم مع الوضع بعد الغزو. واحلاجة 

اآلن إلى أفضل املوظفني تبررها احلاجات التي أضحت أساسية وملحة بشكل أكبر«.  

كذلك يفرض االبتعاد املادي والنفسي عن النشاط امليداني كلفة باهظة في ما يخص البواعث النفسية 

واستشفاف احلاالت الطارئة بني موظفي بعض املنظمات الدولية. واتضح ذلك اعتبارًا من بداية عام 

2004 حني بدأت املنظمات سحب موظفيها من العراق. ومنذ ذلك احلني، أّثر االنعزال عن اجلماعات 
احملتاجة للمساعدات سلبًا على روح التضامن مع السكان املتضررين والذي يعتبره معظم العاملني 

في املجال اإلنساني حافزًا البتكار حلول للمشاكل وتنمية الرغبة في املخاطرة. لكن املشكلة تفاقمت 

بشكل جذري مؤخرًا وهي تؤثر اليوم على بعض العراقيني العاملني لدى املنظمات اإلنسانية في عمان. 

وقد تترجم القيود املفروضة على احلركة في العراق اليوم بانعزال عدد كبير من العاملني العراقيني في 

املجال اإلنساني عن اجلماعات التي يعملون على مساعدتها.


