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 تقييم المأساة اإلنسانية في العراق

تاريخ العلوم في جامعة لأستاذًا وآان . إآمال الدين إحسان أوغلو هو األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالميبقلم 
 . إسطنبول ومديرا عاما مؤسسا لمرآز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية باسطنبول في ترآيا

 ملخص

ار للجهود التي ترآز على األمن في مكافحة الفوضى وعدم االستقرار وانعدام األمن في حتى نستطيع وضع إط
لمأساة ل وتقدم هذه المقالة تحليال. تهامناطق النزاع، يجب فهم المأساة اإلنسانية التي تكتسح تلك المناطق ومناقش

الحرب في العراق خلفت خسائر في األرواح ف. اإلنسانية في العراق وتبّين أن هذه المأساة تتجاوز فهمنا الحالي للوضع
وتدّنت على إثر ذلك نوعية الحياة تدنيّا خطيرا وتعطلت . وفي رأس المال االجتماعي ودمرت البنية التحتية العراقية

وباالنسجام مع سياسة منظمة الدول . اإلمدادات بالخدمات األساسية وأصبحت أنشطة بناء الدولة أصعب بكثير
د هذه المقالة أيضا على ضرورة المصالحة بين مختلف الجماعات في العراق ووضع حد للتوترات اإلسالمية، تشد

 . الطائفية والحفاظ على وحدة أراضي البالد آحل نهائي للمسألة العراقية

 

*** 

يبه من إن المأساة اإلنسانية التي تنتشر وسط النزاع والحرب في العراق جانب من األزمة العراقية الذي لم يأخذ نص
 عن القول إن الحرب مصدر خسائر بشرية يوغن. خرىاألالبحث المعمق إن لم نقل قد أهمل تماما قياسا بالجوانب 

آما أن النظر إلى المأساة اإلنسانية من منظور يرآز على تعداد الموتى والجرحى يحّولها إلى مسألة . ومعاناة خطيرة
 الناحية، ُينظر إلى المأساة اإلنسانية على أنها جانب من الخسائر التي ومن هذه. فيها" اإلنساني"آلية تتجاهل البعد 

فضال . وهناك من يرى أن اعتبار أن الحرب عادلة يتطلب درجة معينة من تقبل الخسائر التي تخلفها. تخلفها الحرب
ساعد على تن العالم عن أن التغطية اإلعالمية الواسعة للعنف اليومي الدائر سواء في العراق أو في مناطق أخرى م

 .تحويل هذه المأساة اإلنسانية إلى حدث عادي ومجرد مادة إخبارية ليست إال

وهي طريقة مريبة . ويمكن ذآر العديد من األمثلة التي تتناول المأساة اإلنسانية على أنها واقع حزين لكنه أمرًا مألوفا
واإلغفال عن التمّعن في طبيعة المأساة اإلنسانية . ما في العراقسي للنظر إلى المأساة اإلنسانية تستلزم التقييم والنقد ال
ففي حين تنصب آل االهتمامات على النزاع الدائر، يظل البعد . وشّدتها في العراق من شأنه أن يقّلل من أهميتها

أن تتحول طريقة وبالتالي يكون من األساسي . اإلنساني مهمًال بما يعرض إمكانية توفير األمن في العراق نفسه للفشل
 .النظر إلى مفهوم األمن المرّآز على الدولة إلى آفالة األمن على المستوى اإلنساني

وليس التحليل التالي مقتصرًا على العراق وحده . تقييم المأساة اإلنسانية في العراقمسألة  في هذه المقالة وسأتناول
ومن شأن الجهود المتطلعة إلى عالم أفضل . لنزاعاتفالنموذج ينطبق أيضا على مناطق أخرى تعيش حالة الحرب وا

ي مناطق النزاعات أن تستفيد إلى حد بعيد من اإلطار الذي تكون فيه مكافحة الفوضى وعدم االستقرار وانعدام األمن ف
وينقسم . وسيستلزم تحديد هذا اإلطار أوًال فهم معنى المأساة اإلنسانية في مناطق النزاع ومناقشتها. ترآز على األمن

وهي خطوة . الخسائر البشرية في العراقمنه سأعالج في الجزء األول . التحليل الذي سأقدمه إلى أربعة أجزاء
وسأعالج في القسم الثاني مسألة خسارة رأس المال . ضرورية لفهم طبيعة وحدة المأساة اإلنسانية في العراق

علق في وسأ. إلى مظهر معين من مظاهر هذه المأساةاالجتماعي في العراق حتى تتطرق المناقشة بصورة مناسبة 
 تدمير البنية التحتية العراقية الذي له تأثير مباشر في االحتياجات اليومية للشعب القسم الثالث بشكل مفصل على

بع وسأشدد في القسم الرا. العراقي؛ فالخروج من المأساة اإلنسانية في حالة العراق مرتبط أيضا بأنشطة التعمير هناك
في العراق ووضع حد للتوترات الطائفية والحفاظ على وحدة الجماعات على ضرورة المصالحة بين مختلف 

، أي من الفرد إلى الدولة سعيًا األساسوسأنطلق في تحليلي ابتداًء من . األراضي العراقية آحل نهائي للمسألة العراقية
 . إلى تغطية مسألة المأساة اإلنسانية على نحو شامل
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  على الدولة إلى فهم األمن على المستوى اإلنساني حصرا األمن المرّآزمن

تترك بصمات تبقى ليست المأساة اإلنسانية مأساة الفرد أو مأساة المجتمع الذي ينتمي إليه بل إنها أيضا آالم عميقة 
وفير العدالة والمعاملة بالنسبة إلى مستقبل البشرية ألنه يقوم على فكرة تمهم ومبدأ الشرعية . على مّر األجيال

واألهم من ذلك هو المحافظة على هذه العالقة بطريقة تسمح بتخفيف المعاناة .  لألفراد والمجتمعات المحليةالمنصفة
وآلما تعرض هذا . التخفيف من حدة آالم الفرد الواحد التحلي بمسؤولية عظيمةيتطلب ومن هذا المنطلق، . البشرية

 . مشاآل أمامناالشرط للخطر آلما آبرت ال

 األساسمن العمل ابتداًء نهج 

وهذا ال يعني أنه ال . إحالل االستقرار واألمن في المستقبل يتوقف على تسوية النزاعات الجارية في الوقت الحالي
ي وما أريد التأآيد عليه هو ضرورة إعادة التفكير ف. توجد أية مساٍع تحاول أن تضع حدًا للحروب والنزاعات القائمة

وينبغي أن تكون نقطة المرجع .  اإلنسانيةالوجهةتباع نهج يكون أآثر ترآيزا على سألة األمن في مناطق النزاع بام
تناول التي تومن شأن هذه الطريقة . المأساة اإلنسانية التي تضع في الواجهة اآلالم والمعاناة على مستوى الفرد

ع المعاناة اإلنسانية بقدر أآبر من الحساسية وضمان أمن أن تفضي إلى التعامل ماألساس النزاعات انطالقا من 
وهذا النهج الجديد ال يطرح معضلة التخيير بين التدابير األمنية الشاملة والتفكير في . المجتمع والدولة في آن واحد

تغاء التخلص توفير األمن الذي يراعي البعد اإلنساني، بل إنه سيؤدي إلى سد ثغرات إدارة األمن ووضع إطار جديد اب
 .من المأساة اإلنسانية

 الخسائر البشرية

وآان .  آان أسوأ مأساة إنسانية عرفتها بداية القرن الحادي والعشرين2003ما شاهدناه في العراق منذ الغزو في 
الغرض من الغزو هو تحرير العراق وإحالل الديمقراطية، وبدال من ذلك، غرق العراق في أهوال الخسائر البشرية 

وصار الموت جزءا من الحياة . فيصلنا آل يوم خبر عن مقتل أو جرح أعداد آبيرة من السكان. لمعاناة الجّمةوا
 بنادق فإن أطفال العراق يتخذون لعبًا على شاآلةأطفال في أي مكان في العالم  وإذا آان يبدو من العادي رؤية .اليومية

عالم، ويشهدون أن تلك البنادق تفتك بأرواح البشر دون أي تمييز قد شاهدوا البنادق الحقيقية أآثر من أي طفل في ال
صعب على هؤالء األطفال الفهم والتمييز بين الطلقات يوربما . نيناة من الرضع حديثي الوالدة والمسفتنزع الحي

 . النارية الحقيقية وبين ما قد يكون مجرد لعبة، إال أن المأساة اإلنسانية التي يعيشونها حقيقة فعلية

 إنكار المأساة اإلنسانية

، فإننا نقف في وهم يحملون لعبًا في شكل أسلحةعندما نشاهد، مع مسحة من التهكم، تقارير تظهر أطفاال عراقيين 
وأود التأآيد على أنه بغض النظر عن هذا النوع من الرموز . الوقت ذاته على إنكار واسع للمأساة اإلنسانية في العراق

اول أن تعرض لقطات تصويرية عن تلك المأساة وهي في ذلك تستحق التقدير ال محالة، علينا أن اإلعالمية التي تح
فينبغي لنا أن نرسم صورة مغايرة تعطينا مشهدًا يحيط بدقائق المأساة . نتجاوز هذه الرمزية ونفهم المسألة بكاملها

فهي مأساة إنسانية . ى أنها خاصية تمّيز العراق وحدهلآما ينبغي أال ُتقدم هذه المأساة ع. اإلنسانية والخسائر في العراق
يمكنها أن تضرب في أي وقت آما الحظناه من الهجمات على نيويورك، والتفجيرات في لندن ومدريد، والهجومين 

، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أننا نعيش في عالم "بالي"و" مومباي"اإلرهابيين في اسطنبول والهجمات في 
 عدد المصابين العراقيين الذين سقطوا خالل تقدموفي غياب أرقام إحصائية موثوقة . فيه األمن إلى حد بعيدينعدم 

وتبّين الجداول . السنة األولى من الحرب، يبدو أن عدد المصابين الحقيقي يفوق بكثير الحصيلة المفترضة عموما
أيضا المالحظة أن نسبة الضحايا المدنيين العراقيين من ويمكن . التالية زيادة شاملة في الخسائر البشرية في العراق

إجمالي الضحايا العراقيين تفوق بكثير نسبة القتلى الذين سقطوا في صفوف قوات األمن العراقية وتزداد باّطراد منذ 
 . 2007 رغم انخفاض عدد القتلى في النصف الثاني من عام 2005عام 
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 1قيين في الشهر الواحدمجموع الوفيات بين العرا: )1(الجدول 
آانون  السنة

 /الثاني

 يناير

 /شباط

 فبراير

 /آذار

 مارس

 /نيسان

 أبريل

 /أيار

 مايو

 /تموز يونيو/حزيران

 يوليو

 /آب

 أغسطس

 /أيلول

 سبتمبر

تشرين 
 /األول

 أآتوبر

تشرين 
 /الثاني

 نوفمبر

آانون 
 /األول

 ديسمبر
2005 109 103 433 500 843 765 822 1819 880 678 777 537 
2006 783 865 1121 1038 1120 888 1287 2966 3543 1541 1865 1752 
2007 1802 3014 2984 1826 1987 1345 1748 2074 849 685 118 - 

 

 2مجموع الوفيات بين المدنيين العراقيين في الشهر الواحد: )2(الجدول 
آانون  السنة

 /الثاني

 يناير

 /شباط

 فبراير

 /آذار

 مارس

 /نيسان

 بريلأ

 /أيار

 مايو

 /تموز يونيو/حزيران

 يوليو

 /آب

 أغسطس

 /أيلول

 سبتمبر

تشرين 
 /األول

 أآتوبر

تشرين 
 /الثاني

 نوفمبر

آانون 
 /األول

 ديسمبر
2005 0 0 257 301 573 469 518 1524 645 463 598 344 
2006 594 707 930 823 970 755 1066 2733 3393 1315 1742 1629 
2007 1711 2864 2769 1525 1789 1148 1511 1998 753 571 99 - 

 

 3مجموع الوفيات بين قوات األمن العراقية في الشهر الواحد: )3(الجدول 
آانون  السنة

 /الثاني

 يناير

 /شباط

 فبراير

 /آذار

 مارس

 /نيسان

 أبريل

 /أيار

 مايو

 /تموز يونيو/حزيران

 يوليو

 /آب

 أغسطس

 /أيلول

 سبتمبر

تشرين 
 /األول

 أآتوبر

ين تشر
 /الثاني

 نوفمبر
2005 109 103 176 199 270 296 304 295 235 215 179 
2006 189 158 191 215 150 133 221 233 150 226 123 
2007 91 150 215 301 198 197 237 76 96 114 19 

عراق لمواجهته وقد ُيحمَّل العراق مسؤولية انعدام األمن من جديد في المنطقة الذي جاءت القوات األجنبية إلى ال
وبعبارة أخرى، آان غزو هذه القوات للعراق . الذي يمثله العراق" اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل"واحتواء خطر 

يّتضح من مشاهدة عواقب الغزو الراهنة أن هذه الرؤية تكتنفها ثغرات غير أنه و. هدفه استئصال اإلرهاب من جذوره
 التي ارتكبتها الحكومة العراقية قبل الغزو، ال توجد أية حجة تبرر وقوع أسوأ خطيرة، ألنه، أوال، مهما آانت األخطاء

باإلضافة إلى أن القوات األجنبية في العراق فشلت في إيجاد أي ارتباط . نسانية عرفها القرن الحادي والعشرومأساة إن
 .بشبكة إرهابية دولية والكشف عن أية أسلحة للدمار الشامل هناك

 ة اإلرهابيةانتشار األنشط

فشبكات اإلرهاب الدولية لم تجد أرضا خصبة ومرفأ آمنا . هناك مسألة أخرى تضفي مظاهر اإلهانة على أالم الجراح
فال الحكومة العراقية وال القوات األجنبية قادرة على منع انتشار األعمال . ألنشطتها في العراق إال بعد الغزو مباشرة

، أتاحت القوات األجنبية  مناخًا مناسبا "الحرب ضد اإلرهاب"ا يعرف باسم وفي عصر م. اإلرهابية في العراق
فقد وجه فرع القاعدة .  مجاورة وتضعف األمن الدوليأخرىلظهور شبكات إرهابية تسيء للشعب العراقي ولبلدان 

 العمال الكردي العراقي ضربات إلى األردن وهو أحد البلدان المستقرة واآلمنة وارتكبت المنظمة اإلرهابية لحزب
ويزيد وجود المنظمات . هجمات على مدنيين وأهداف عسكرية في ترآيا انطالقا من المنطقة الجبلية في شمال العراق

اإلرهابية في العراق من حدة المأساة اإلنسانية ويهدد أيضا باحتمال ظهور بؤر تنتشر فيها المأساة على نطاق أصغر 
 . سره ما دام اإلرهاب قادرا على الوصول إلى أي مكان في العالمفي جميع أنحاء المنطقة والعالم بأ

                                                 
: ، على العنوان التالي)مرآز قوات التحالف لتعداد المصابين في العراق( ntIraq Coalition Casualty Cou: المصدر 1 

aspx.IraqiDeathsByYear/oif/org.icasualties://http ) 2007نوفمبر / تشرين الثاني7آخر زيارة للموقع في.( 
 .المرجع نفسه  2
 .المرجع نفسه  3
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وينبغي . ويدفع الشعب العراقي الثمن باهظًا رغم أنه غير مسؤول عن الشكل الذي يتخذه االضطهاد الذي يتعرض له
يض الشرعية لنا أن نقر بهذه الحقيقة ونسعى عن وعي دائم إلى التحلي باإلنصاف تجاه الشعب العراقي ألن تفادي تعر

ومن المحتمل أن تترك المأساة اإلنسانية العراقية آثارا طويلة المدى في . والقانون الدوليين للخطر يحتم علينا ذلك
 المصداقية لقياس مدى إحساسه بالمأساة اختبارالنظام الدولي واإلقليمي، إذ تضع المجتمع الدولي اآلن على محك 

الكائن البشري هو عمود أن وإذا آان المجتمع المعاصر ال يزال يعتبر . تهااإلنسانية الجارية وقدرته على معالج
اإلنسانية، حان الوقت إلثبات القيم والقواعد واالعتبارات األخالقية لهذا المجتمع بالنظر إلى المأساة اإلنسانية في 

 . العراق

 اعتماد نهج شامل

فاآلالم التي يتوجع . زه من أجل فهم المأساة اإلنسانية العراقيةمن المؤآد أننا ال نحتاج إلى الوجود اإلعالمي وال لرمو
وال يوجد أي وصف أآثر عالمية من صرخة أم، أو التأّلم من . منها العراق تفوق أي وصف تذآره الروايات المكتوبة

ن نعيش في فنح.  ويتطلب هذا الوضع بالتالي اعتماد نهج شامل.قات النارالجريح أو اإلحساس بالذعر وسط طلأنين 
 وإذا أردنا أن ينتشر العدل في هذا العالم. آما أننا بمثابة أطراف لجسم واحد. عصر تترابط فيه العالقات في ما بينها

تباع هذا النهج الشامل فإننا وإذا عجزنا عن ا. معهم قاسم مشترك، علينا أن نحس بآالم العراقيين ألن الناس يجالجديد
يقية للمأساة اإلنسانية في العراق، بل إننا بدًال من ذلك سنفرز فلسفة قائمة على النزاعات سنفشل في تقييم الطبيعة الحق

 .تطبق بشكل مهلك فيتضرر منها اآلخرون

  المال االجتماعيرأس تبديد

تقييم المعاناة الفردية، ومع ذلك فإن خسارة رأس المال االجتماعي قضية مهمة ينبغي يسمح بال يوجد سلم هرمي 
واألرجح أنها ستطرح تحديات طويلة المدى من شأنها أن تزيد من تعقيد مهمة وضع حد .  بصورة منفصلةتحليلها

وتبديد رأس المال االجتماعي يمهد الطريق إلى تدهور نوعية الحياة بشكل فائق ويثقل . للمأساة اإلنسانية في العراق
 .عبء أنشطة بناء الدولة

فكان شعبه يتمّيز بمستوى عاٍل من . ربية على مستوى رأس المال االجتماعيوقد آان العراق أحد أثرى البلدان الع
 والموظفين وعدد آبير من المتخرجين الجامعيين والمهنيين من الفئة الفنية مثل المعلمين واألطباء التعلم والثقافة
رد البشرية، فسرعان ما أدى لكن في الظروف الراهنة ال يسعنا الحديث عن تلك الثروة من الموا.  والفنانينالحكوميين

المستنقع الذي وقع فيه العراق إلى تآآل أساس رأس المال االجتماعي واضطر شعبه إلى الهجرة إلى بلدان أخرى 
في حين يواصل الذين بقوا في العراق العمل في ظروف شديدة التوتر وتهديدات جّمة ُتحتم . بسبب الظروف العسيرة

آما ال يمكن أن يغيب عن أذهاننا أن التقديرات تشير إلى وجود أآثر من مليوني نازح . يرعلينا أن نكّن لهم آامل التقد
 في المائة من األشخاص الذين فروا من 40مثال، يبّين أن ) 5(والجدول ). انظر الجدول أسفله(عراقي داخل الوطن 

 . العراق ينتمون إلى الفئة الفنية

 4)2007سبتمبر /في أيلول( في الخارج نالمقيموالالجئون العراقيون ): 4(الجدول 
  مليون الجئ2,4 و2,2بين  في الخارجالمقيمون الالجئون العراقيون 

  مليون الجئ1,5 و1,4بين  الالجئون العراقيون في سوريا
  الجئ750 000 و700 000بين  الالجئون العراقيون في األردن

  الجئ200 000 و175 000بين  الالجئون العراقيون في مصر ولبنان وإيران
  الجئ200 000 الالجئون العراقيون في دول الخليج

  طلبًا22 155 )2006عام (الصناعية طلبات اللجوء إلى البلدان 

 

                                                 
 , “Iraq Index tracking variables of reconstruction and security post-Saddam Iraq“: المصدر  4
, 29., p2007October 29 , Brookings Institution انظر iraqindex/edu.brookings.www ) 30في آخر زيارة للموقع 

 ).2007نوفمبر /تشرين الثاني
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 20065يونيو /مايو وحزيران/مؤشرات الهجرة بين أيار): 5(الجدول 
 أآثر من مليونين 2005أغسطس /جوازات السفر الصادرة منذ آب

ة عن وزارة التعليم للتصريح بنقل السجالت خطابات صادر
 األآاديمية إلى بلدان أخرى

554 39 

  في المائة40 2003نسبة المهنيين الذين غادروا منذ عام 

فبعد أن آانت المرأة العراقية تتمتع بمستوى . في العراقتؤديه ويتوارى شيئًا فشيئا الدور التقليدي الذي آانت المرأة 
وتعمل في جميع المجاالت المهنية تقريبًا، أصبحت في الوقت الحالي تخاف حتى أن تخرج إلى لثقافة التعلم واعاٍل من 

وفي ما يتعلق برأس المال االجتماعي، أصبح . الشارع ناهيك عن البحث عن المكانة التي تستحقها في الحياة المهنية
ى له الجبين، فهو يبّين آيف يمكن للحرب والنزاع أن وهذا الوضع يند. العراق اليوم من أسوأ البلدان في العالم العربي
 .يدمرا بسرعة وببساطة رأس المال االجتماعي

 6 األطباء في العراق):6(الجدول 
  طبيب34 000 2003غزو عام الاألطباء العراقيون المسجلون قبل 

 )ًاتقريب( طبيب 17 000 2003غزو عام الاألطباء العراقيون الذين غادروا العراق منذ 
  طبيب2 000 2003غزو عام الاألطباء العراقيون الذين قتلوا منذ 
  طبيبا250 األطباء العراقيون الذين خطفوا
 في السنة)  دوالر أمريكي5 100أي ( مليون دينار عراقي 7,5 متوسط األجر للطبيب العراقي

  متخرجًا2 250 المتخرجون من مدارس الطب العراقية في السنة
  في المائة20 الذين سيعملون في الخارجخرجين المتنسبة 

 غياب المجتمع المدني

ومن العواقب الخطيرة لهذا الوضع احتمال أن . للسكان إن الدولة العراقية غير قادرة على تلبية االحتياجات اليومية
راقية مع مواطنيها في وهناك ما يدفع إلى القلق أمام طريقة تعامل الدولة الع. يتوقف السكان عن العمل لكسب العيش

الظروف الراهنة وطريقة تعامل األفراد بعضهم مع بعض بالنظر إلى حالة الفوضى والخوف وانعدام األمل التي 
بناءة المشارآة المدني والمجتمع والحر اللفكر اوفي ظل هذه الظروف، هل يمكننا أن نتوقع تطور . يعيشها البلد

 للسكان في أنشطة بناء الدولة؟

سمح بظهور مجتمع يفالصراع الداخلي من أجل االستحواذ على السلطة في العراق ال . آال، مع األسف: بوالجوا
وتعمل وسائل اإلعالم تحت رقابة . مدني يكون عمليًا وفعاال، والواقع أن المجتمع المدني منعدم في الوقت الحالي

وال يعني وجود هيئات . في العراق  للخطرمشّددة وظروف جد خطيرة شّكل فيها الصحفيون أآثر المجموعات عرضة
يدّب النشاط في المجتمع المدني في أن فهناك حاجة هائلة إلى . على مستوى المجتمع المدني أنها فعالة بالضرورة

 . العراق من أجل إحالل الثقة داخل المجتمع العراقي بكامله

  20077مؤشر حرية الصحافة في ): 7(الجدول 

                                                 
 .53المرجع نفسه، الصفحة   5
يبّين مثال األطباء العراقيين مدى صعوبة العمل في تلك البيئة الخطيرة التي ترغم . األرقام مقدرة. 43المرجع نفسه، الصفحة   6

 . المهنيين على مغادرة البالد
 معيارا لتقييم درجة حرية الصحافة في آل 50استنادا إلى استبيان يحتوي على  بلدًا 169حدد المؤشر . 35المرجع نفسه، الصفحة   7
مثل (ووسائل اإلعالم ) مثل القتل والسجن واالعتداءات البدنية والتهديدات(ويشمل آل أنواع االنتهاآات التي تمس مباشرة الصحفيين . بلد

 ت األعمال التعسفية المسندة إلى الدولة وتلك التي تتسبب فيها المليشيا باإلضافة إلى ).الرقابة وحاالت المصادرة والتفتيش والمضايقات
وتبين أرقام الجدول أن العالقة بين النسبة المسجلة ودرجة حرية الصحافة في آل بلد . المسلحة والمنظمات السرية أو مجموعات الضغط

املة، بلغ المعدل اإلجمالي لدى البلدان التي تحتل المراتب األولى ومع أنه ال توجد معلومات معينة عن طريقة حساب النسبة الك. عالقة عكسية
نسبة ) آمبوديا وليبيريا( في المائة، بينما بلغ معدل البلدان التي تحتل المراتب المتوسطة 0,75نسبة ) فنلندا، وآيسلندا، وايرلندا، وهولندا(

ويأتي العراق من بين البلدان العشرين التي أحرزت أدنى درجة في ما . ائة في الم31,5وبلغ المعدل اإلجمالي للمؤشر نسبة .  في المائة25,3
 . يخص حرية الصحافة، ويعود ذلك، من جملة أمور أخرى، إلى البيئة الخطيرة التي يعمل فيها الصحفيون
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 67,8 سري النكا 156
 67,8 العراق 157
 69,8 فلسطين 158
 71,5 الصومال 159

 الصراع من أجل البقاءاستراتيجيات 

على أساسها القواعد والقيم التي تنظم أي ُتحدد تالشى نسيج المجتمع في العراق واختفت البنية المجتمعية المهمة التي 
دونة قواعد السلوك األخالقية التي تحكم التفاعل واختفت م: بلد وأنشطة الحياة اليومية ليحل محلها اليأس والخوف

وآانت أشد . المجتمعي والعالقات بين الدولة والمجتمع لتترك مكانها الستراتجيات الصراع من أجل البقاء في العراق
 .مخلفات هذا الوضع سلبية هي فقدان النزاهة الفردية واالحترام الذاتي

. سية التي يتكبدها الشعب العراقي لم تبدأ باندالع الحرب األخيرةلصدمات النفوبالطبع، ينبغي أال ننسى أن المعاناة وا
فقد أدت سلفًا الجرائم التي ارتكبها النظام االستبدادي مصحوبة باآلثار الضارة التي خلفتها الحرب اإليرانية العراقية 

 .وحرب الخليج والعقوبات الدولية التالية إلى تمزيق النسيج االجتماعي للشعب بشكل خطير

 تدمير البنية التحتية

تتمثل إحدى المعضالت التي يواجهها العراق في تحول المجتمع الحضري إلى مجتمع ضعيف يقوم على بنية تحتية 
ويمكن بسهولة تحديد الخسارة التي تعرضت لها البنية التحتية االقتصادية . أضحت هزيلة إن لم نقل إنها منعدمة
وفي ظل . لى البنى التحتية التعليمية والصحية والثقافية والفنية التي تدّمرت أيضاوالصناعية إال أنها في العراق تمتد إ

محنة المأساة اإلنسانية الحالية، ترك الشعب العراقي وراءه األحداث الفنية والثقافية التي جعلت منه أآثر شعوب العالم 
وأصبح على . الحياة السائدة في العراق حالياوليس هذا الوضع في الحقيقة تحوًال بل تدهورا في نوعية . العربي ثراًء

وعلى هذا النحو، يطرح اختفاء الحياة . هذا المجتمع الضعيف أن يكتفي بالقيود التي تفرضها عليه بيئة حضرية مدّمرة
 . الحضرية تحديًا طويل المدى أمام جهود بناء الدولة وإحالل األمن المجتمعي في العراق

 النظام المدرسي

أما اآلن فهو يشهد حالة انهيار مستمر متأثرا بطائلة النظام . لمدارس في العراق نموذجًا للتعليم العربيآان نظام ا
 2004ولم تنجح المساعدات الدولية التي ُتضخ منذ .  سنة باإلضافة إلى الحروب والعقوبات25الديكتاتوري الذي دام 

وفي . 8 2003 تظهر المؤشرات انخفاضًا نوعيا سريعا منذ عام في ميدان التعليم في تغيير وجهة هذا االنهيار الحاد إْذ
، أفادت جمعيات مثل جمعية الطلبة العراقيين ورابطة الشباب بأن معدل الحضور في 2006ديسمبر /آانون األول

ويعزا سبب هذا الحضور المنخفض إلى تجنب خطر أعمال العنف أو . 9 في المائة فقط 6جامعة بغداد ال يتعدى نسبة 
وقد أغلقت أبواب المدارس على جميع .  الكليات وحتى وزارة التعليم التي قد يتعرض لها الطلبة وموظفوالخطف

واألآثر من ذلك أن . المستويات في مقاطعتي األنبار ودياال في الفترة نفسها بسبب انعدام األمن على نطاق واسع
 الذين اغتيلوا نولين العراقيين تشير إلى أن عدد األآاديمييتقديرات المجموعات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والمسؤ

 .30010 و169 يتراوح بين 2006 إلى 2003في الفترة من 

 في المائة من النازحين هم من األطفال الذين لم 50، حوالي )اليونيسيف(وبناًء على صندوق األمم المتحدة للطفولة 
 منهم على األقل سن الذهاب 220 000في حين يبلغ . يون طفل سنة، أي ما يزيد على نصف مل18تتجاوز أعمارهم 

                                                 
 :المصدر  8
 The Online News Hour: In depth coverage: Iraq in transition, Background report: Iraqi Education System 

Caught in Crossfire of Continued Conflict على العنوان التالي2007فبراير / شباط12 نشر على الموقع في  : 
html.12-02infrastructure_/07june-jan/iraq/middle_east/indepth_coverage/ewshourn/org.pbs.www://http 

 )2008يناير / آانون الثاني7آخر زيارة للموقع في (
 .المرجع نفسه  9

 .المرجع نفسه  10
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العديد من : "، المسؤولة عن االتصاالت في اليونيسيف في العراق إن"آلير حجاج"وقالت السيدة . إلى المدرسة
 . 11"وفي الغالب ال يكفي المكان ببساطة ليسع الجميع. المدارس مكتظة بسبب تدفق التالميذ النازحين

 12مؤشرات التعليم ):8(الجدول 
نسبة األوالد العراقيين المسجلين 

 2004في المدارس العليا سنة 
  في المائة50

نسبة البنات العراقيات المسجالت 
 2004في المدارس العليا سنة 

  في المائة35

  مليون طالب 3,5نسبة حضور 
  2007أبريل / في نيسانعراقي

  في المائة30

  التصنيعانحسار

أن نقص موارد الكهرباء والطاقة واالفتقار إلى الماء إْذ .  اليوم أحد البلدان األقل تطورًا في المنطقةأصبح العراق
. يؤثر سلبًا في نوعية الحياةأصبح وانتشار التلوث وتعرض خدمات البلدية لمشاآل خطيرة، من بين أمور أخرى، 

باإلضافة إلى انعدام األمن . ش العراقي والقوات األجنبيةويكاد ال يقوم نشاط آخر غير الدعم اللوجيستي المقدم إلى الجي
انحسار آما أن . النزاععلى على مستوى شبكة الطرق التي تدمرت بصورة خطيرة بعد مرور خمس سنوات تقريبا 

 . التصنيع في العراق يطرح مشكلة خطيرة

، يره من القطاعات الحيويةط اقتصادي وغولئن آان من واجب أية دولة توفير البنية التحتية التي يقوم عليها أي نشا
فهي غير قادرة ال على إعادة بناء البنية التحتية للبالد وال على توفير : فإن الدولة العراقية تقف أمام معضلة مزدوجة

ويجّر انعدام البنية التحتية أضرارًا مباشرة على الشعب العراقي آما يشكل حاجزًا . الخدمات الضرورية لمجتمعها
وهو مشروع : وتخصص الموارد الحالية آلها تقريبًا لسد االحتياجات الطارئة. ا أمام آفالة الخدمات الحيويةرصين

ويعد ارتفاع معدل التضخم . غير مستدام ال يقوم على تخطيط طويل المدى لالستثمار من أجل إعادة بناء البنية التحتية
، 2006 عام  في المائة50 وصل معدل التضخم في العراق إلى قدف. تحٍد أمام االستقرار االقتصاديفي العراق أآبر 

وتتراوح . 13 2006 في المائة لعام 30وهي نسبة تفوق بكثير المعدل المنّقح الذي حدده صندوق النقد الدولي بنسبة 
اعدات وتعمل المنظمات الدولية جاهدة على تقديم المس.  في المائة60 في المائة و13,4نسبة البطالة المقدرة بين 

 . يعانون من سوء التغذية14 ماليين طفل وعائلة3,7الغذائية إلى أآثر من 

 إعطاء األولوية لألمن

أحد  الجماعيويعد االعتقال . السجون ومراآز االحتجاز أآثر الهيئات العامة فعاليةتعد  انعدام البنية التحتية، نظرًا إلى
 . أشكال المأساة اإلنسانية في العراق

 37 700ن في الجدول أسفله، بلغ عدد األسرى في قبضة القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات وآما هو مبّي
وأآدت آل هيئات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية، دون استثناء، على . 2007مارس /شخص في آذار

                                                 
 )أيرين(شبكة األنباء اإلنسانية : المصدر  11

IRIN, Humanitarian News and Analysis, “Iraq: Aid agencies struggle to support over two million displaced  
”Iraqis75246 :  ، على العنوان التالي=aspx?ReportId.Report/org.irinnews.www://http 
 )2007ديسمبر / آانون األول2آخر زيارة للموقع في ( 

). 2007ديسمبر / آانون األول2أخر زيارة للموقع في  (44، الصفحة )4الحاشية (انظر المرجع في . لمؤشر الخاص بالعراق ا  12
 . وال تشمل اإلحصائيات المتعلقة بالتعليم المناطق الكردية المنفصلة إداريًا

 تقرير إلى الكونغرس األمريكي: المصدر  13
“Measuring Stability and Security in Iraq, March 2007”, Report to congress, in accordance with the 

Department of Defense Appropriations Act 2007, (Section 9010, Public Law 109-289) على العنوان التالي ، : 
pdf._Final_Signed2007_March_9010/pdf/home/mil.defenselink.www://phtt  

 )2008يناير / آانون الثاني7آخر زيارة للموقع في (
 .المرجع نفسه  14
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. لمحتجزين دون إمكانية الوصول إلى المحامينظروف االحتجاز غير المقبولة في العراق التي يمّيزها العدد المتزايد ل
وإن أمعنا النظر في التقارير التي تتحدث عن االنتهاآات الخطيرة لحقوق اإلنسان في السجون العراقية ومراآز 

وآانت إحدى أبرز مالمح الحرب في العراق . ما زال قائماأنه االحتجاز، فإن إرث فضائح سجن أبو غريب يبدو 
الالإنسانية تمامًا المتبعة في التعامل مع المدنيين العراقيين بمن فيهم النساء واألطفال عند اجتياح الطرق الوحشية و

 .  البيوت أو استهداف مواقع وقصفها بالقنابل دون مراعاة الخسائر في األرواح المترتبة على ذلك

 15)ةأرقام مقربة إلى العدد الصحيح مائ( حاالت االحتجاز في العراق ):9(الجدول 
 قوات المحتجزون لدى 

 االئتالف
 الحكومة المحتجزون لدى
 العراقية

 المجموع

 8 500 - 8 500 2004يناير /آانون الثاني
 6 400 - 6 400 2004يونيو /حزيران

 8 300 - 8 300 2004نوفمبر /تشرين الثاني
 10 00 - 10 000 2005أبريل /نيسان

 15 000 5 000 10 000 2005يونيو /حزيران
 23 400 11 800 11 600 2005أآتوبر /تشرين األول
 26 000 12 000 14 000 2005ديسمبر /آانون األول

 29 500 15 300 14 200 2006فبراير /شباط
 28 700 13 300 15 400 2006أبريل /نيسان

 27 800 15 200 12 600 2006يونيو /حزيران
 35 600 22 000 13 600 2006أغسطس /آب

 29 300 15 700 13 600 2006أآتوبر /ولتشرين األ
 29 700 15 200 14 500 2006ديسمبر /آانون األول

 37 700 19 800 17 900 2007مارس /آذار

وتعطى . تنفق األموال العامة في العراق بشكل آبير على األمن، أي في تمويل الجيش العراقي وقوات الشرطة
بالتوازي مع أمن المجتمع تحقيقها إال أن آفالة أمن الدولة ينبغي . وحكيمةوهي فكرة مشروعة . األولوية ألمن الدولة

ف  من أجل تخفي– مثل بناء المرافق للمدارس والمستشفيات –أي من خالل االستثمار في إعادة بناء البنى التحتية 
خسائر على مستوى رأس المال آما يستتبع انعدام البنية التحتية ال محالة .  إلى حد مامعاناة الشعب وتلبية احتياجاته

وبالتالي، ينبغي . في العراق" قيمة الحياة"والمهم أن ال أحد يوجد في موضع يسمح له بأن يقرر بشأن . االجتماعي
 . عدم السماح بانعدام األمن على مستوى الدولة والشعب معًا

 لعراق؟لأي مستقبل 

والطريقة الوحيدة الكفيلة بتخطيها هي تعبئة آل . عالم اليوم، قضية مهمة في اإن المأساة اإلنسانية، آما سلف توضيحه
وحتى إن آان ال أحد يستطيع تقييم المأساة الواسعة االنتشار تقييمًا آامال، فإن هذا . إمكانات الدعم لوضع حد لها

وتؤآد .  تزيد سوءًاالتحليل الذي نقدمه يبّين أن المأساة اإلنسانية في العراق تفوق نظرتنا الراهنة لألوضاع هناك وقد
 . اليوم في معالجة هذا الوضع ليس واعدًاحتى آل اإلحصائيات المختلفة هذا الوضع الخطير، آما أن التقدم المحقق 

القائم على أساس طائفي الذي عّينه وفرضه " مجلس اإلدارة"وعند التأمل في األحداث الماضية، يتضح أن قرار إنشاء 
وآما أن . راق بعد الحرب، أّجج االختالفات الطائفية ومهد الطريق لنشوب عنف طائفي، أول حاآم للع"بريمر"السيد 

 . الشعب العراقي غير مسؤول عن الوضع الراهن، فإن من الصعب تحديد الطرف المسؤول عن هذه المأساة اإلنسانية

. لكائن البشري يمثل نواة الكونوآما جاء في القرآن الكريم أن قيمة حياة الفرد من قيمة حياة البشرية جمعاء، فإن ا
وأي تصرف يبتعد عن هذا السلوك سيدفع . وإذا سلمنا بعالمية هذا المبدأ، لن نتردد في مساعدة العراقيين باسم اإلنسانية
 . إلى التساؤل حقًا عن القيم األخالقية لعالمنا المعاصر إزاء الكائن البشري

                                                 
 :المصدر  15

 “War and occupation in Iraq June 2007”, Global Policy Forum, Chapter 4 on unlawful detention, p.39 على ،
  http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/occupation/report/full.pdf:التاليالعنوان 
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لمدنيين العراقيين، والعنف الطائفي والعرقي وخطر الموت والقتل والنزوح الداخلي والخارجي ألعداد آبيرة من ا
والخطف ومشاآل اإلسكان وتوفير الغذاء والماء والتعليم والمشاآل الصحية، آلها مسائل عاجلة يجب تسويتها من 

ف الجهود تكاتووبإمكاننا وضع حد لهذه المأساة عن طريق توحيد القلوب . أجل تخفيف محنة الشعب العراقي ومعاناته
ويقع المسعى النبيل إلعادة بناء عراق . لمساعدة الشعب العراقي بصرف النظر عن العقيدة والطائفة واألصل العرقي

يجب أال والمعاناة اإلنسانية يكون مستقرا وآمنا وموحدا على آاهل العراقيين وآل واحد يرى أن المأساة اإلنسانية 
 .القرن الحادي والعشرينتشّكال 

 نظمة المؤتمر اإلسالميإسهام م

إذا آان في بعض مظاهر التحسن الحالي للوضع األمني على مستوى عدد من المناطق ما يدفع إلى األمل، فإن الوضع 
العام في العراق يبقى مصدر قلق آبير بالنسبة إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تلتزم التزاما آامال بمساعدة شعب 

على فريق اتصال وزاري مؤخرًا لتشكيل فريق عمل يعنى بمتابعة التطورات المنظمة ت ولهذا الغرض، أنشأ. العراق
عن آثب واقتراح تدابير عملية يكون الهدف منها مساعدة حكومة العراق على مواجهة التحديات الساحة العراقية 

ى جانب اجتماع التنسيق  إل2007سبتمبر /وانعقد االجتماع األول لفريق االتصال في نيويورك في أيلول. المرّوعة
ومن شأن هذا الجهاز الوزاري أن يعّزز . منظمة المؤتمر اإلسالميالدول األعضاء في السنوي لوزراء خارجية 

 .بصورة واضحة إسهام المنظمة في إحالل سالم وأمن دائمين في العراق

ن منسجمة لتحقيق األمن وترى منظمة المؤتمر اإلسالمي أن الوضع في العراق يحتاج إلى سلسلة تدابير تكو
وتصّدت . واالستقرار والتطور، فتساعد قبل آل شيء على وقف العنف والتقاتل الطائفي وتحقيق المصالحة الوطنية

المنظمة ألحد أهم العوائق التي تعرقل عملية المصالحة الوطنية، أال وهي العنف الطائفي، من خالل دعوة ثالثين 
 الدينية السنية والشيعية المهمة في العراق إلى اجتماع في مكة المكرمة سلطاتالممثًال من آبار المسؤولين في 

. 16"إعالن مكة"حيث وقعوا وثيقة مهمة تعرف باسم الماضي أآتوبر /بالعربية السعودية في شهر تشرين األول
رم القتل والتهجير وتدمير  والشريفة التي تحالسمحاءوآانت المبادرة القائمة على المبادئ المتأصلة في القيم اإلسالمية 

وقد .  الدم في العراقلنزيفوما شابه من تصرفات، تهدف إلى ضمان حرمة الحياة البشرية ووضع حد دور العبادة 
رحبت السلطات اإلسالمية والقادة في العالم ترحيبًا قويا بالجهود التي بذلتها منظمة المؤتمر اإلسالمي بالتعاون مع 

وأعرب القادة الدينيون السنة والشيعة في العراق وأماآن . ًا على صياغة الوثيقة واإلعالن نفسهالعلماء الذين عملوا مع
 .أخرى عن دعمهم الكامل للدعوة إلى وضع حد إلراقة الدماء وانتهاك الممتلكات ومبادئ اإلسالم المقدسة

لية عن قريب، وهي تجري حاليا ومن المقرر أن تعيد األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي تفعيل هذه العم
مشاورات مع الجهات المعنية بما فيها حكومة العراق بشأن طريقة تنفيذ إعالن مكة وتعتزم عقد اجتماع آخر للمساعدة 

وتعمل األمانة العامة في الوقت ذاته على إتمام التحضيرات األخيرة لفتح . على تعزيز المصالحة الوطنية في العراق
وباالستناد إلى هذا الوجود الميداني، ستتمكن . وقد عّينت سفيرًا لها من إحدى الدول األعضاء. بغدادمكتب للمنظمة في 

آما تعتزم المنظمة، آجزء من . األمانة من زيادة االتصاالت المباشرة وتوسيع خدماتها ومتابعة المبادرات المتخذة
إلى العراق يضم ممثلين من األمانة العامة  المستوى، إرسال وفد رفيع 17مبادرة االتفاق الدوليتنفيذ مشارآتها في 

للمنظمة والمؤسسات المتخصصة والتابعة لها وفريق االتصال، من أجل التشاور مع السلطات وتحديد احتياجات 
 .وسأزور شخصيًا العراق في المستقبل القريب بعد الزيارة التي يجريها الوفد. العراق العاجلة في مختلف الميادين

أحد العوامل الرئيسية لتفاؤل المنظمة المتزايد إلى االعتقاد بأن األمم المتحدة ستلعب دورًا أهم في العراق ويعود 
. 177018باالستناد إلى دعم المجتمع الدولي في إطار الوالية الجديدة التي أوآلت إليها بموجب قرار مجلس األمن رقم 

                                                 
: يمكن االطالع على اإلعالن على العنوان التالي 16 

567=asp?cIndex.statedetail/statements/news2005/net.saudiembassy.www://http  
 )2007ديسمبر / آانون األول2آخر زيارة للموقع في (

قيق وتهدف هذه المبادرة إلى تح. االتفاق الدولي مبادرة اتخذتها حكومة العراق من أجل إقامة شراآة جديدة مع المجتمع الدولي  17
انظر . رؤية وطنية للعراق غرضها دعم السالم ومواصلة التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي خالل السنوات الخمس القادمة

asp.about/en/org.iraqcompact.www://http ) 2007ديسمبر / آانون األول2آخر زيارة للموقع في.( 
 وتمديد والية بعثة األمم المتحدة العراق، توسيع دور األمم المتحدة في 2007أغسطس / آب10 في 1770قرار مجلس األمن رقم   18

 . شهرًا12لتقديم المساعدة إلى العراق 
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اق باالشتراك مع األمم المتحدة آان مبعث طمأنينة وتشجيع فضال عن أن االتفاق الدولي الذي وضعته حكومة العر
آما أن منظمة المؤتمر اإلسالمي لم تنقطع في الوقت ذاته عن التأآيد على ضرورة احترام سيادة . عميق بالنسبة إلينا

 .العراق ووحدة أراضيه وشعبه ورفض أية دعوة إلى تجزئته

ا إسهاماتها وجهودها على جميع المستويات من أجل إحالل سالم وستواصل منظمة المؤتمر اإلسالمي وجميع هيئاته
فال يوجد أمامنا خيار غير متابعة مساعينا إلقامة عراق يسوده السلم واالستقرار واالزدهار . ورفاه دائمين في العراق

 .ووضع حد للمأساة اإلنسانية التي يعيشها هذا البلد

 

 
 


