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املتتالية  للحروب  اإلنسانية  اآلثار 
في العراق

ملخص

يكن وصف الوضع الراهن في العراق بـ »حرب على املدنيني«. فهذه احلرب تلقي أساسًا بآثارها 

على سبل عيش ورفاهية السكان املدنيني، فيما حدة املشاكل األمنية حتول دون عيش الشعب العراقي 

حلياة طبيعية. وال تكتفي هذه املقالة بالتركيز على الضحايا املباشرين للصراع الدائر، وإمنا تتناول 

املشاكل اليومية التي يواجهها املجتمع العراقي، وال سيما انعدام األمن في مجاالت اإلسكان والتعليم 

والرعاية الصحية، فضاًل عن حماية الفئات األكثر ضعفًا كالنساء واألطفال. ويبقى أن اإلخالء القسري 

للمناطق العراقية من جانب عدد كبير من العراقيني يثل املشكلة الرئيسية التي تهدد أساس متاسك 

املجتمع العراقي. 

***

بلد يتسم بتنوع غني 

يتميز العراق بتنوع غني يعود إلى املراحل التاريخية القدية. وتنبع جذور بنيته االجتماعية والسياسية 

محط  عام  آالف  من سبعة  أكثر  طوال  كانت  التي  األراضي  تلك  النهرين،  بني  ما  بالد  من  الراهنة 

التفاعالت القبلية والدينية والثقافية. فلقد بدأ االستيطان في بالد ما بني النهرين عام 6500 قبل امليالد 

على وجه التقريب، وهو استيطان يشكل نواة الشعب العراقي احلالي1. وبطبيعة احلال، قامت هذه 

املستوطنات بداية على ضفاف األنهار وبالقرب من املوارد الطبيعية األخرى نظرًا لسهولة الوصول 

بقلم: نصير أحمد السامرائي

سفير سابق في وزارة اخلارجية العراقية

Edmund Ghareeb, Historical Dictionary of Iraq, Scarecrow Press, USA, 2004, p. xvii - 1
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إلى املياه واألراضي التي حتوي غذاء للبشر وماشيتهم. وتزامن منو هذه املستوطنات وحتّولها إلى 

مجتمعات أصلية في فترة الحقة مع بروز عدد من السلطات احلاكمة في املنطقة، من سالالت محلية 

وإقليمية وقارية. وقد اضطلعت احلضارات املتطورة محليًا، كاحلضارات البابلية، والسومرية، واألكدية، 

والساسانية،  الهلينية،  كاحلضارة  والقارية  اإلقليمية  احلضارات  على  عالوة  واآلشورية،  واحليثية، 

والتركية املغولية، والفارسية، والعثمانية، بدور بارز ترك آثاره وأسهم في تشكيل جوانب هامة من 

التاريخ العراقي واخلصائص االجتماعية للسكان. 

القرن  في  إمبراطورية إسالمية  وإنشاء  العراق حاليًا،  التي تشكل  املنطقة  في  كما أضفى اإلسالم 

بني اخلليط  تعايش  ووالئها. فحدث  املجتمعات احمللية  معتقدات  على  بعدًا جديدًا وحاسمًا  السابع، 

متبنيًة على  العربية  متنوعة هاجرت شمااًل من شبه اجلزيرة  وقبائل  قائمًا أصاًل  الذي كان  العرقي 

نطاق واسع الديانة اجلديدة التي أتت بها. ومع احتالل هذه القبائل ملوقع الصدارة في حركة توسع 

اإلمبراطورية اإلسالمية باجتاه اإلمبراطوريات املجاورة، كاإلمبراطورية الفارسية شرقًا واإلمبراطورية 

في  واالستيطان  الهجرة  القبائل  من  متزايد  عدد  اختار  الغربي،  الشمال  وباجتاه  غربًا  البيزنطية 

القوى  استخدمت  وقد  اإلسالمية.  العربية  باملالمح  أساسًا  يتسم  كبير  مجتمع  فنشأ  املنطقة،  هذه 

اإلسالمية  بالديانة  واسع  نطاق  على  السكان  قبول  أن  علمًا  البالد،  اإلسالم إلدارة  اإلقليمية سلطة 

أمرًا سهاًل نسبيًا نظرًا لقبول شرائح  وتنفيذ مهمتها –  ودعمهم لها جعل من انتشار هذه القبائل – 

واسعة من املجتمع بها. وبحكم ما يتمتع به روح اإلسالم من مبادئ تقوم على مشاعر الود والسالم 

والعدالة االجتماعية، ساد االنسجام االجتماعي والتماسك في بيئة أتاحت للسكان التغلب على املشاكل 

واخلالفات ذات الصلة بتنافس الكيانات واألعراق. 

لكن التغيرات التي طرأت على شكل اإلمبراطورية اإلسالمية ومنو التيارات الدينية املتنوعة، فضاًل عن 

الصراع على السلطة الذي ظهر الحقًا، عوامل أّدت كلها إلى جتدد احلساسيات األخالقية والقومية 

لدى السكان، وخلَّفت حااًل من التنافس واخلالف ضمن احلدود احلالية للعراق. ونتج على الدوام عن 

إحكام قبضة الدولة على السلطة، بصرف النظر عن هويتها وطبيعتها، قمع وحرمان حلرية السكان من 

بني أمور أخرى. فأفرزت هذه احلال فريق »الغالب« وفريق »املغلوب« على مستوى األحزاب احلاكمة 

التي طمعت دومًا في نيل الدعم احمللي ألفكارها الدينية والطائفية. 

مع نهاية احلرب العاملية األولى وانهيار اإلمبراطورية العثمانية، انطلقت مرحلة جديدة من احلكم الذاتي 

في البالد، وحمل »عصر النفط« وعودًا للشعب بالغنى واالزدهار. ولألسف، لم يتحقق ذلك. ولم تسهم 

تسعة عقود من احلكم الذاتي - توالت أربعة منها في ظل النظام امللكي العراقي وخمسة عقود أخرى 

في ظل اجلمهورية العراقية - في وضع االحتياجات البشرية في طليعة االهتمامات، وإيالء األولوية 

القصوى ملا يستحقه الشعب العراقي واألجيال املقبلة. فأعاقت النزاعات وعمليات إراقة الدماء، أيًا 

كانت السلطة القائمة، جهود البحث عن وحدة سياسية ووطنية. وبرزت حركات نضالية ملكافحة احلكم 

االستبدادي، ال سيما على أثر إعالن اجلمهورية العراقية عام 1958. وحتت شعار إطالق الثورة عوضًا 

عن اإلصالح التدريجي، أصيب العراق بحال من اإلنهاك على أثر االنقالبات العسكرية املتعاقبة وأربع 
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عمليات بالتنحي القسري عن السلطة في فترة ال تتجاوز عقدًا من الزمن، بني عامي 1958 و1968. 

كما كان مستوى التعليم احلكومي واخلدمات الصحية وبرامج الرعاية االجتماعية دائمًا دون املعايير 

التي يليها متتع الشعب بهذا الغنى من املوارد الطبيعية واستعداد البشر للتطور والتقدم. 

عقدان من الزمن وثالث حروب 
خاض العراق ثالث حروب خالل عقدين من الزمن، من عام 1980 حتى عام 2003، وهي: احلرب 

عة من عام 1980 حتى عام 1988، وحرب اخلليج )1990-1991( التي  العراقية املروِّ اإليرانية – 

أعقبها 13 عامًا من اخلراب بفعل فرض احلظر والعقوبات الدولية، وحرب العراق عام 2003 ونزاعاتها 

اجلديدة املتواصلة. 

ال ريب أن اآلثار اإلنسانية لهذه احلروب هائلة ومأساوية، وتتبّدى بوضوح في مجمل جوانب البنية 

املجتمعية العراقية ومتاسكها. فلقد سقط املاليني ضحايا لهذه احلروب، مبن فيهم مليون أرملة وخمسة 

وهي   – القادسية  الثمانينيات، رجااًل ونساء، في جيش  الشباب من مواليد  ُجند  يتيم2. كما  ماليني 

العراقية نسبة ملعركة القادسية التاريخية التي وقعت عام 637  التسمية العراقية للحرب اإليرانية – 

بعد امليالد بني قوة عربية إسالمية وجيش اإلمبراطورية الفارسية. وعلى غرار املراهقني الذين ولدوا 

خالل أعوام العقوبات القاسية، فإن شخصيات هؤالء املجندين وسلوكياتهم تعكس ندوب وصدمات 

تلك الفترة. 

احلرب اإليرانية – العراقية  

العراقية ضريبة باهظة، إذ بلغ حجم اخلسائر البشرية في العراق مليون  فرضت احلرب اإليرانية – 

شخص على أقل تقدير بني قتيل وجريح وأسير حرب، ومئات اآلالف من املفقودين حتى يومنا هذا3. 

وبذلك، تأثر قرابة خمسة ماليني عراقي بتلك احلرب مباشرة، من أهل وإخوة وأخوات وزوجات وأبناء 

وبنات.4 أصيب العراق بجراح عميقة ومدّمرة على جميع املستويات االجتماعية. ولم تسلم أي مجموعة 

عرقية أو دينية، أو أي عنصر طائفي أو إقليمي. فتركت اجلراح التي طالت ثلث السكان آثارًا سوف 

تطبع أخالقيات وقيم الشعب ألجيال عدة مقبلة. 

كما أن النطاق الهائل للخراب االجتماعي بنتيجة الوفيات واإلصابات بجروح والتشرد وأسى األرامل 

وقد  احلديث.  العراقي  املجتمع  ذاكرة  في  مماثلة  له جتربة  يسبق  لم  أب  أو  زوج  واأليتام خلسارة 

التوابيت املنقولة فوق العربات، بشكل فردي، أو ضمن مواكب باجتاه املدافن، حدثًا  أصبح مشهد 

عاديًا في حركة املرور في املدن الكبرى. ويعقب الدفن ثالثة أيام من الشعائر اجلنائزية والتجّمعات 

التي تنظمها عائالت وقبائل املتوفني لتقدمي التعازي. فتحولت احملافظات املتاخمة إليران، كالبصرة 

وميسان وديال وواسط إلى أجزاء من أرض املعركة، وكانت عمليات القصف واألنشطة القتالية جزءًا 

2 - بيان نائب رئيس جمعية الهالل األحمر العراقي بشأن معاناة النساء العراقيات واألطفال العراقيني بنتيجة اآلثار االجتماعية املترتبة على املجتمع العراقي 
عمومًا بالنظر إلى الوضع احلالي. مؤمتر صحافي، أكتوبر/تشرين األول 2007.

3 - أنظر: Iran-Iraq War )1980-1988(, Global Security، على املوقع الشبكي التالي:
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/iran-iraq.html )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(

4 - ال يشمل هذا الرقم كل ذي قرابة بعيدة واألقرباء اآلخرين كاإلخوة واألخوات في مجتمع يتسم بصالت قرابة وثيقة.
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رحل  فيما  مختلفة،  بأشكال  املدن  تسلّح  ثمن  املدنيون  ودفع  املدن.  هذه  لسكان  اليومية  احلياة  من 

اإليرانية. وحلت في  السكان عن املناطق الشاسعة واحملافظات الواقعة على طول احلدود العراقية – 

هذه األمكنة حقول األلغام واملقابر اجلماعية للجنود املجهولني. كما أن الهياكل األساسية للمدن الكبرى 

في احملافظات اجلنوبية، كالبصرة والعمارة وبعقوبة والكوت تعرضت ألضرار جسيمة، ُيضاف إليها 

هجرة املهنيني. وُجند الرجال املدنيون للخدمة في اجليش كجنود احتياط أو لالنضمام إلى امليليشيات 

في سياق التعبئة الوطنية العامة، مما حرم السكان املدنيني من خدمات املهنيني واملرافق العادية على 

نطاق واسع. وجرى استدعاء حوالي مليون شخص من البلدان العربية إلى العراق، ال سيما من مصر 

واملغرب، للتعويض عن النقص القائم في العمالة، وباألخص في قطاع اخلدمات.5   

كما اتسمت الفترة املمتدة من عام 1982 حتى عام 1988 بتوظيف جميع األموال املتوفرة للدفاع عن 

األراضي الوطنية. وتشكل االحتفاالت الهستيرية التي جرت في شوارع املدن والبلدات العراقية فور 

اإلعالن عن وقف إطالق النار في أغسطس/آب 1988 إشارة واضحة إلى العبء الهائل الذي كانت 

متثله احلرب على السكان. لكن وميض األمل وما واكبه من أحالم بإعادة البناء كان قصير األجل. 

االجتياح العراقي للكويت وفرض العقوبات االقتصادية من جانب األمم املتحدة  

أجفل االجتياح العراقي للكويت الشعب وأحدث صدمة لديه. إذ كان يصعب على األغلبية الساحقة 

من الشعب العراقي فهم املعايير واملبادئ التي تقف وراء اجتياح بلد عربي، متامًا كبعض املسؤولني  

الذين حاولوا، بشكل غير مباشر، النأي بأنفسهم عن هذا احلدث رغم الدعاية املتواصلة من جميع 

املتحدة  الواليات  بقيادة  الدولية  القوات  أحلقتها  التي  الساحقة  الهزية  شكلت  ذلك،  بعد  اجلهات.6 

وولّد  يومًا، ضربة كبرى لشعب منهك أصاًل.   43 العراقي، في إطار حملة عسكرية دامت  باجليش 

الغضب والذل العارمان موجة من االشمئزاز على املستوى االجتماعي، ال سيما في املناطق املأهولة 

بالشيعة واألكراد. وطغت هذه املشاعر على األعوام الطويلة الالحقة التي ُفرض فيها نظام العقوبات 

االقتصادية بينما كان املجتمع يواجه حتدي الصمود رغم احلظر الدولي. كما أن الدمار العام في 

الهياكل األساسية واخلدمات أدى إلى تدنٍّ حاد في نوعية احلياة، فما عاد باإلمكان تغطية االحتياجات 

االتصال  وشبكات  النفط،  ومصافي  الكهرباء،  توليد  الدمار محطات  وقد شمل  األساسية.  العراقية 

والنقل، ووحدات معاجلة مياه املجاري، مما بث الفوضى في الظروف املعيشية للناس.7 وتوفي مئات 

5 - التقرير السنوي لإلدارة املركزية لإلحصاءات، وزارة التخطيط العراقية، 1989. 
6 - روي في املجالس اخلاصة لكبار املوظفني احلكوميني العراقيني عن وزير الدفاع، سعدي طعمة اجلبوري، زعمه بأنه علم باالجتياح العراقي لدولة الكويت 

املجاورة غداة وقوعه أثناء االستماع إلى نشرة األنباء الوطنية فيما كان في سيارة تقوده كاملعتاد إلى مكتبه في وزارة الدفاع.

 Peter Sluglett and Marion Farouq Sluglett, ”Iraq,“ in Joel Krieger )ed.(, Oxford Companion to Politics of the World, - 7
New York, 1993, p. 435
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8 - بحسب بارتون جلمان، 
Barton Gellman, ”Allied air war struck broadly in Iraq: Officials acknowledge strategy went beyond purely military 
targets“, Washington Post, 23 June 1991. 

أنظر أيضًا:

Thomas J. Nagy, ”The secret behind the sanctions: How the U.S. intentionally destroyed Iraq’s water supply“, The 
Progressive, September 2001.

John Pilger, Iraq: Paying the Price, Impact of Sanctions  - 9 ، على املوقع الشبكي التالي: www.johnpilger.com )آخر زيارة لهذا املوقع 
بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(

»Iraq Sanctions: Humanitarian Implications and options for the future«, Global Policy Forum, 6 August 2002        -10 
Chapter 4.

على املوقع الشبكي التالي: www.globalpolicy.org  )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(

11- يثل األمن االجتماعي والسياسي مسألة على جانب كبير من التعقيد. ولذا، فإن معاجلة هذه املسألة هنا سيؤدي إلى جتاوز موضوع هذه املقالة. ورغم 
أهميتها، لقد اخترنا عدم البحث فيها في سياقنا هذا.

12- أنظر املقالة حتت عنوان »تقديرات بشأن وفيات املدنيني العراقيني من جراء احلرب« للباحثة بيث أوزبورن دابونتي في هذا العدد من املجلة الدولية للصليب 
األحمر.

13-  عّباس البّياتي، عضو في البرملان العراقي وجلنة الدفاع واألمن، في مقابلة مع صحيفة »اخلليج« العربية، ديسمبر/كانون األول 2007.

آالف األطفال العراقيني وأشخاص من فئات عمرية أخرى بفعل سوء التغذية وانعدام اخلدمات الصحية 

والتجهيزات،  املوظفني  عدد  في  نقص  من  تعاني  املستشفيات  وكانت  األساسية.8  الطبية  واملرافق 

في حني أن جهود األطباء واملمرضات غالبًا ما أعيقت بسبب النقص في أجهزة التصوير باألشعة 

إلى   - مزدوج  عالج  وسائل  في  تستخَدم  األدوية  وكانت  والقلب.9  الرئتني  فحص  وأجهزة  السينية 

جانب سوء االستخدام املتعمد - وتسلَّم خالل فترة متأخرة، وكثيرًا ما كانت ال تتوفر أبدًا.10 وسعيًا 

لتلبية احتياجاتهم األساسية ومواصلة العيش بكرامة، اضطر كثير من الناس لبيع ممتلكاتهم وإرثهم 

الشخصي. وكان أثر العقوبات على السكان العراقيني يتزايد على نحو ملحوظ. فأدى القلق العام إزاء 

الوضع السائد إلى اعتماد برنامج النفط مقابل الغذاء للتخفيف من حدة املعاناة. غير أن البرنامج 

القصير األجل لم يعالج املشاكل اإلنسانية احلادة، وإمنا أنتج وضعًا ملتبسًا وفسادًا وتالعبًا سياسيًا 

على حساب احملنة اإلنسانية. 

أثر احلرب منذ عام 2003 

اندلع فصل جديد من احلرب بعد عام 2003 دون منح املجتمع العراقي وقتًا السترداد عافيته. فأصبح 

املكثفة  اإلعالمية  التغطية  يفسر  مما  اليوم،  العراق  في  اآلنية  املسائل  أهم  جديد  من  يشكل  األمن 

وانعدام  واسعة،  تشرد  موجات  عن  دومًا  واحملدق  املتنامي  اخلطر  أسفر  وقد  البلد.  يشهدها  التي 

االستقرار على املستوى االجتماعي والسياسي، وتفاقم املعاناة اإلنسانية.11 ورغم التقارير اإلعالمية 

التي تفيد عن مقتل عشرات األشخاص يوميًا12 وبأن العراق يشمل أعلى نسبة عاملية ملوظفي األمن 

فرادة  املدنيني  وفيات  املصداقية عن  وذات  الدقيقة  املعلومات  توفر  عدم  أثبت  فلقد  املواطنني،13  إلى 

وتعقيد هذه املسألة. لكن ال مجال للخوض فيها هنا. إذ سيتم تركيزنا على عدد من املشاكل اليومية 

التي يبذل العراقيون جهودًا قصوى ملواجهتها – كالتعليم والرعاية الصحية، فضاًل عن حماية الفئات 

األكثر ضعفًا كالنساء واألطفال – بالنظر إلى آثارها البعيدة املدى وتداعياتها املستقبلية. وال ريب أن 

انعدام األمن وعدم القدرة على تلبية االحتياجات األساسية ُيعدان من األسباب اإلضافية وراء نزوح 

العراقيني، سواء داخل العراق أو إلى اخلارج. 
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التعليم 

في عام 2003، أعلن عن رفع نظام العقوبات الدولية واحلظر التام عن العراق بعد فرضهما ألكثر من 

عقد من الزمن. وكان تأثر النظام التعليمي بهذه اإلجراءات حادًا على جميع املستويات. كما أن هيئات 

دولية متنوعة أنذرت العالم بالتراجع السريع في مستوى املؤسسات التعليمية، وما يرافقه من عجز 

في االستجابة للمتطلبات األساسية ومواصلة تخريج ما يلزم من طالب جامعيني ذوي كفاءة للخدمة 

في أبرز القطاعات املهنية في البالد. وفي ظل نظام العقوبات، أّدى استنزاف األدمغة وهجرة ذوي 

الكفاءات إلى إضعاف هذه املؤسسات.14 وحتت تأثير الضغط لتدارك عدد من هذه الثغرات، كانت 

استجابة السلطات العراقية بإنشاء برنامج للدراسات العليا لالستفادة من مؤهالت من بقي في البالد 

من أساتذة ذوي كفاءات عالية وإنتاج علماء للمراكز التي تقتضي مستويات عالية من التعليم، مبا 

يشمل املهنيني في مجال الطب. وال حاجة للقول إن الظروف السائدة في العراق جعلت من حتقيق هذا 

الهدف أمرًا شاقًا يتطلب جهدًا وتصميمًا كبيرين. 

التعليم العايل 

بعد عام 2003، بدأت موجة جديدة لنزوح األدمغة وكان خطر التعرض للقتل يخّيم على حياة األكادييني 
العراقيني على نحو متواصل. فأصبحت اخلشية من موت وشيك ظاهرة واسعة االنتشار في األوساط 

األكاديية. وقد عّبر عنها 91% من املُجيبني في عملية مسح أجريت أخيرًا.15 كما صّرح وزير التعليم 

العالي العراقي بأن 296 عضوًا أكادييًا قتلوا عام 2005 وحده، 16 فيما أفادت الوكاالت الدولية 

للشؤون اإلنسانية بأن 180 أستإذًا قتلوا منذ عام 2006، واختِطف مائة آخرون، وهرب أكثر من 

250 .3 إلى خارج البالد،17 مما يثل خسارة إضافية، عالوة على األضرار التي حلقت باملؤسسات 
2003. أما النتيجة احلتمية لكل ذلك،  أبريل/نيسان  بعد  ونهب  وأعمال سلب  األكاديية من حرائق 

فتكمن في سلب األجيال الناشئة من العراقيني الذين ال يزال أكثر من نصفهم دون الثالثني من العمر 

من األساتذة واألطباء فرص املستقبل. وما عاد الطالب يتلقون تعليمهم حاليًا من جانب أساتذة مثبَّتني 

وإمنا من جانب مساعدين لألساتذة.18 

14-  أنظر على سبيل املثال: 
Iraq Watching Briefs - Overview Report, July 2003, UNICEF,
http://www.unicef.org/french/evaldatabase/ index_29697.html.

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 20 فبراير/شباط 2008(

Ismail Jalili, Iraq’s Lost Generation: Impact and Implications,2007,                                                                                         -15
http://www.naba.org.uk/content/articles/HR/IraqHRM/Jalili_Report2007_Iraq_LostGeneration.pdf 

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(

Dirk Adriaensens: Iraq´s Education System In on the verge of Collapse,                                                               - 16
http://uslaboragainstwar.org/article.php?id=13364

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(

17-  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، تبعًا ملا نقل في احلاشية 16، املصدر نفسه.
Stephen Glain, The Quiet Exodus from Iraq, Newsweek International, 16 April 2007                                                           - 18
http://www.stephenglain.com/Articles.html

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008( 
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التعليم االبتدائي والثانوي 

باإلضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية العراقية أن 30% فقط من األطفال في سن االلتحاق باملدرسة 

- البالغ عددهم 3.5 مليون طفل – مسجلون في املدارس، لقاء 75% في العام املاضي.19 وكان 110 

أطفال قِتلوا وجِرح 95 آخرون على األقل عام 2005 على إثر عمليات هجوم على املدارس. وال يشمل 

هذا الرقم األطفال الذين قِتلوا أو ُجرحوا أثناء توجههم إلى املدرسة أو مغادرتهم لها.20 كما أفادت 

وكالة دولية بأن عدد املعلمني في بغداد شهد تدنيًا حادًا بنسبة 30%، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن 

22% من التالميذ العراقيني )حوالي مليون طفل في سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي( ليسوا مسجلني 
في املدارس، علمًا أن 74% منهم فتيات.21 وحاليًا، بات 79% فقط من مجمل األطفال العراقيني في 

93% في األردن و96% في  مقابل  املدارس،  في  االبتدائي مسجلني رسميًا  بالتعليم  االلتحاق  سن 

سوريا. وتثير هذه األرقام صدمة لدى مقارنتها باألخص مبستويات عام 1980، أي قبل اندالع احلرب 

اإليرانية -  العراقية، عندما كانت نسب االلتحاق باملدارس تبلغ %99. 22 

ومن ناحية ثانية، تفيد التقييمات الدولية بأن حوالي 90% من األطفال في العراق يواجهون عقبات في 

التعلم ترتبط بأجواء اخلوف التي يعيشون فيها.23 وقد أقفلت مدارس عدة أبوابها بالنظر إلى املشاكل 

األمنية، كاستهداف املعلمني وعمليات التفجير واخلطف. 

"Iraqi academics at grave risk", Education International, 1 January 2007                                                               -19
http://www.ei-ie.org/en/article/show.php?id=56&theme=statusofteachers

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(

20 -  استنادًا للسيد محمد عبد العزيز، وهو إحصائي في وزارة التربية، حسبما نقل عنه في: 
Iraq: Children’s education gravely affected by conflict, IRIN

www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=70697  )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(
 www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=70697 ،2006 ،21 - تقرير ملنظمة إنقاذ الطفولة

www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=70697،2007 ،ودراسة مشتركة لوزارة التربية واليونيسيف

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(.

أنظر أيضًا:

Reconstruction and Development Update, January – April 2007, United Nations Assistance Mission for Iraq )UNAMI(
يكن االطالع عليه على املوقع الشبكي التالي:

http://www.uniraq.org/documents/UN_Iraq%20Reconstruction%20&%20Development%20Update%20January-

 April%202007.pdf
)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 20 فبراير/شباط 2008(.

22-  املصدر نفسه.
23-  استنتجت دراسة للجمعية النفسية العراقية عام 2006 أن %92 من األطفال يواجهون عوائق في التعلم. أنظر: 

»Rising to the humanitarian challenge in Iraq«، تقرير مشترك ملنظمة أوكسفام الدولية وجلنة تنسيق املنظمات غير احلكومية في العراق، 

صادر بتاريخ 30 يوليو/متوز 2007، ويكن االطالع عليه على املوقع الشبكي التالي:

www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/downloads/bp105_iraq.pdf )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ
11 فبراير/شباط 2008(.
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24- تبعًا لتقرير وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، 
 Eli Stephens, Health care in Iraq, then and now, 3 April 2006
http://www.lookingglassnews.org/viewstory.php?storyid=5613

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(.

25-  املصدر نفسه.

26-  املصدر نفسه.
Iraq living the nightmare«, American Friends Service Committee, December 2006«:                                                -27
http://www.afsc.org/iraq/documents/living-the-nightmare.pdf

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(.

28-  تقرير حسني علي الذي يكشف عن حاجة مليون معوق للمساعدة في العراق، 9 يوليو/متوز 2007، ويكن االطالع عليه عبر املوقع الشبكي التالي
www.daralhayat.com )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2008(.

»Iraq: Traumatized young Iraqis turn increasingly to hard drugs«, IRIN, 11 October 2005                                                    -29
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=25576
)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 11 فبراير/شباط 2008(. وبالنسبة لتجار املخدرات، فإن األعمال تشهد ازدهارًا مع تدفق الهيروين والكوكايني بحرية عبر 

البلدان املجاورة بواسطة شبكة من العصابات التي تتولى عملية التهريب. ولألسف، فإن املوارد املتوفرة بشأن وسائل العالج واألدوية ملساعدة املدمنني 

محدودة جدًا، مع بناء 4 عيادات فقط حتى اآلن من أصل 16 عيادة متخصصة من املرتقب إنشاؤها ملعاجلة مشاكل اإلدمان في العراق، علمًا أن أيًا منها 

لم يفتح أبوابه بعد. ويعمل عدد صغير جدًا من بني آالف املنظمات غير احلكومية املوجودة في العراق في مجال هذا النشاط. 

Sabrina Travernise, Facing Chaos, Iraqi Doctors Are Quitting, The New York Times, May 30, 2005  -30
Stephen Glain  -31، أنظر احلاشية رقم 17 أعاله.

الصحة 

املنطقة.24  في  الصحية  النظم  أفضل  ُيعد  كان  العراقي  الصحي  النظام  أن  إلى  التقديرات  تشير 

وقد أضحى العنف يهدد الصحة في العراق، فيما تسجل البالد بعض أسوأ املستويات اإلحصائية 

لإلسهال، وداء احلصبة، والتهابات اجلهاز التنفسي، واملالريا، وسوء التغذية التي يعاني منها حوالي 

األطفال  لوفيات  جدًا  عالية  معدالت  بروز  في  يتسبب  ما  وهذا  دون اخلامسة.  األطفال  30% من 
والرضع.25 حتى أن داء السل والكوليرا ظهرا مجددًا بعد اختفائهما لزمن طويل.26 ورغم أن حجم 

عام  في  دوالر  مليار  إلى   2002 عام  في  دوالر  مليون   16 ارتفع من  الصحي  القطاع  على  اإلنفاق 

يعاني  كما  املناطق.  بعض  في  األطفال  أرواح  يحصدان  واإلسهال  امللوثة  2005، فما زالت املياه 
طفل من أصل كل عشرة أطفال عراقيني من مرض مزمن، في حني أن 50% من األطفال يعانون من 

سوء التغذية.27 وقد أفيد عن وجود مليون شخص من املقعدين واملعوقني في العراق، مما يعني زيادة 

بنسبة 30% منذ عام 2003. 28 ويسجل تناول املخدرات ازديادًا، وقد أشارت وزارة الصحة العراقية 

الفئات العمرية في  إلى أن تعاطي املخدرات يشهد ارتفاعًا مطردًا لدى الرجال والنساء من جميع 

وفي جنوب  املاضي،  العام  املستويات خالل  بغداد حيث تضاعفت  العاصمة  في  وال سيما  العراق، 

البالد حيث تضاعفت املستويات ثالث مرات.29 وتبعًا للجمعية الطبية العراقية التي تصدر تراخيص 

للعاملني في القطاع الصحي، فإن حوالي 10% من مجموع القوى العاملة في هذا القطاع الذي ُيحصي 

تركوا وظائفهم أو أجبروا على  من سنة وشيعة ومسيحيني –  ل –  في بغداد 000 .32 طبيب مسجَّ

تركها عام 2005. 30 وفي موازاة ذلك، كان عدد األطباء املسجلني في نقابة األطباء الرئيسية ونقابة 

العمال يبلغ 000 .30 قبل احلرب. وقد انخفض عددهم إلى 000 .8 طبيب في عام 2007. 31 ومع 

أعوامًا طويلة.  العراقي  الصحي  النظام  بناء  إعادة  عملية  تستغرق  الكبير، سوف  العدد  هذا  رحيل 
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Professor Humam Al Shamaa, Professor of Economics at Baghdad University, Iraq File, Issue 140, May 2005.              -32
33- البيان الصحفي ملنظمة الصحة العاملية بشأن الصحة في العراق Violence threatens health in Iraq«, 17 April 2007« ، كما ورد على املوقع 

الشبكي التالي:

http://www.uslaboragainstwar.org/article.php?id=13361 ويتمتع 19% فقط من السكان من شبكة جيدة للمجاري، فيما قرابة 60% من 
السكان في ضواحي األنبار وبغداد يستخدمون مياه األنهر. وفي مطلع عام 2007، كانت نواجت املشاريع الوطنية للمياه أقل من نصف مستويات فترة 

ما قبل احلرب.

34- تقرير جمعية الهالل األحمر العراقي بشأن سوء التغذية في العراق، ديسمبر/كانون األول2005.
35- املصدر نفسه.

Iraq living the nightmare« , American Friends Service Committee  -36« أنظر احلاشية رقم 26 أعاله. 

 الفقر والصحة 

إن الفقر يؤثر على الصحة من نواح عدة. وتفيد التقديرات بأن 60% من السكان العراقيني عاطلون 

عن العمل، وأن ثلث العراقيني يعيشون عند خط الفقر أو حتته، وأن 5%  منهم يعانون من فقر مدقع، 

وأن حوالي 69%  من العائالت العراقية متأثرة بسبب عدم توفر الغذاء.32 وقد أفاد 20% من األسر 

خرات. كما أن 70% من السكان يفتقرون إلمكانية احلصول على املياه النظيفة بانتظام، في  بامتالك مدَّ

حني أن 60% فقط يتمتعون بإمكانية االنتفاع من النظام احلكومي لتوزيع الغذاء 33 الذي يوفر حوالي 

80% من املأخوذ املوصى به يوميًا من الوحدات احلرارية على شكل قمح وأرز وحبوب. وال يشمل 
هذا النظام اللحم واخلضروات والفاكهة. وقد أفادت جمعية الهالل األحمر العراقي في ديسمبر/كانون 

األول 2006 بأن مستويات سوء التغذية في العراق ارتفعت إلى 16% مقابل 12% في عام 2005. 34 

وتشير تقارير أخرى إلى أن سوء التغذية املزمن لألطفال يبلغ نسبة %21 .35

النساء 

النساء هن األشد تأثرًا جراء الوضع السائد في العراق. فعالوة على استهدافهن مباشرة أو تأثرهن 

عرضًا باألحداث، ثمة ُبعد ثالث ملعاناتهن يّد جذوره في الوضع االجتماعي للنساء في املجتمع. فمن 

املسلَّم به ومن املعترف به على نطاق واسع في املجتمع العراقي أن الرجل هو معيل العائلة، أو على 

األقل الشخص املسؤول عنها. وكلما ُيقتل رجل في الصراع الدائر، تصيب الفاجعة أمًا أو أختًا ولرمبا 

زوجة وابنة، ويتعني عليهن جميعًا التغلب على اآلثار التي يخلفها غيابه على سبل عيشهن، والتعرف 

على شعور جديد بفقدان الثقة التي كان يبثها حضوره في حياتهن. وكلما ُيصاب رجل أو يصبح مقعدًا 

أو مشوهًا، تتحمل املرأة مسؤولية االعتناء به والسهر على راحته على مستوى العائلة.

اإليرانية يعانني من الظروف  وما زال جيل النساء اللواتي شعرن باألثر املباشر للحرب العراقية – 

املتأتية عنها. ففي مقابل مئات آالف الشبان الذين قِتلوا خالل تلك احلرب، وجد عدد مماثل من الفتيات 

املنتميات إلى نفس الفئة العمرية أنفسهن دون زواج، وقد بات عليهن اليوم حتّمل العواقب االجتماعية 

والشخصية الناجمة عن ذلك في مجتمع يقدس الزواج. كما أن عددًا مماثاًل من األرامل يكافحن لكسب 

مصدر للرزق واالعتناء باألطفال. ويبلغ معدل وفيات األمهات لدى النساء العراقيات خمسة أضعاف 

املستويات القائمة في بلدان مجاورة كاألردن. وقد تزايد هذا املعدل بنسبة 65% منذ عام 2003 مع 

العلم أنه كان مرتفعًا جدًا بفعل العقوبات الدولية.36 كما يتعني على مئات آالف النساء التعايش مع 

التي حتيط مبصير مفقودي وأسرى احلرب منذ زمن طويل.  والشكوك  الهائلة  العواقب االجتماعية 
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دين والباحثني عن مأوى، على األقل، من النساء. وعليهن  وباإلضافة إلى ذلك، فإن نصف عدد املشرَّ

إذن حتّمل هذا العبء املتفاقم مع معاناتهن األصلية في مجتمع يركز اهتمامه على الذكور. 

ه العنف والتهديدات إلى النساء حاليًا في العراق ألن اجلماعات املسلحة جتد سهولة في  وغالبًا ما يوجَّ

استهدافهن لتنفيذ العمليات االنتقامية ضد جماعات معارضة، مع العلم أن النساء اللواتي يتعرضن 

لالحتجاز يواجهن خطر أعمال التعذيب وسوء املعاملة، مبا في ذلك االعتداء اجلنسي.37 ولم تستطع 

النساء العراقيات املتأثرات، على نحو خاص، بأجواء اخلوف والعنف، من االضطالع بدورهن الطبيعي 

في مجال التعليم والعمالة واملجتمع املدني وصنع القرار السياسي حتى اآلن. إذ أن استهداف اللواتي 

يؤدين دورًا سياسيًا قياديًا أو نضاليًا أّدى بهن إلى جتنب الظهور رسميًا وارتداء سترات واقية من 

الرصاص.38 وقد تزايد بحدة العنف اجلنسي وأعمال االغتصاب منذ عام 2003، لكن اإلفادة عنهما 

تراجعت في مرحلة الحقة مخافة التعرض لعمليات ثأرية ضد النساء وعائالتهن.39 

املرتبطة  العار  إلى وصمة  بالنظر  لكن   40  .2003 عام  منذ  للنساء  عملية خطف  ألفي  أفيد عن  وقد 

باغتصاب النساء، ُيعتقد بأن هذا الرقم أعلى بكثير في الواقع. كما تؤدي هذه احلوادث إلى انسحاب 

النساء من املشهد العام، حتى أن عددًا قلياًل جدًا من النساء يقدن سيارات في بغداد، في حني أن 

رؤية امرأة تقود سيارة في السابق كانت أمرًا عاديًا في حركة السير في العراق. وقبل االحتالل، 

كانت النساء يشكلن 79% من العاملني في قطاع اخلدمات و44% من العاملني في القطاعني املهني 

والتقني. أما اآلن، فال تتجاوز نسبة النساء العامالت 14% لقاء 68% للرجال، علمًا أن 11% من 

األسر تعيلها نساء.41

ويتعني على النساء تغطية رؤوسهن بحجاب وارتداء الثوب اإلسالمي كإجراء وقائي للحد من إبدائهن 

غير  الطوائف  على  أيضًا  ذلك  وينطبق  املجتمع.  في  عمومًا  السائد  الديني  باالجتاه  والتقيد  للعيان 

املسلمة. أما عدم االمتثال بهذا اإلجراء، فيفتح الباب أمام االتهامات بعدم التقيد بالقانون اإلسالمي 

النساء  بحقوق  يطالب  الذي  املعاكس  االجتاه  ويواصل  الشارع.  في  ورميهن  قتلهن  عادة  ويستتبع 

قليلة جدًا وسياق سياسي  واملساواة والعدالة االجتماعية إسماع صوته رغم اقتصاره على حاالت 

معني. فلقد أثرت القيم »الدينية« بشكل كبير على قواعد السلوك في املجتمع واحلياة العامة، وانتشرت 

الشرف«  »جرائم  وحصدت  املنطقة.  في  املتحررة  بقيمه  متميزًا  مجتمعًا  يشكل  كان  ما  في  بسرعة 

أرواح مئات النساء في كردستان وفي أجزاء أخرى من العراق تتمتع بدرجة نسبية من السلم واألمن. 

وقد أفادت منظمة حلقوق النساء أخيرًا، للمرة األولى، عن وقوع ضحايا لهذا النوع من اجلرائم في 

Forced Migration Review, Henia Dakkak, Confronting sexual violence and abuse of Iraqi girls and women.               -37                
عدد خاص عن العراق، يونيو/حزيران 2007، ص 39 – 40. يكن االطالع عليه عبر املوقع الشبكي التالي:

 http://www.fmreview.org/FMRpdfs/Iraq/full.pdf )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2008(.
»Iraq: Decades of suffering, Now women deserve better«, Amnesty International, 1 March 2005  -38

Fadhil Mishaal reporting from Baghdad, www.iraq-ina.com,  7 October 2007 and Katherine Zoepf: Iraqi refuzees -39 
turn to the Sex Trade in Syria, The New York Times, 29 Mai 2007.

Katherine Zoepf  -40، املصدر نفسه.
41-  املصدر نفسه.
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كردستان وعن عدد مماثل حملاوالت االنتحار.42 واستنادًا إلى تقارير رسمية واردة من البصرة، فإن 

عينه، أي  للسبب  متتالية  وفيات كل شهر منذ خمسة أشهر  ثماني  يبلغ  النساء  لدى  الوفيات  معدل 

»عصيان« قواعد الرداء اإلسالمي.43 وانتشرت هذه الظاهرة بوجه خاص في املؤسسات التعليمية التي 

تشجع هذا النوع من املمارسات، حيث ُيحظر على الفتيات حضور احلصص الدراسية ما لم يلبسن 

الرداء اإلسالمي.44

األطفال 

رة. ويتوفى طفل  منذ عام 1980، عانت أجيال عدة من األطفال العراقيني ثالث حروب وعقوبات مدمِّ

من كل ثمانية أطفال قبل بلوغ سن اخلامسة، فيما يعاني طفل من كل تسعة أطفال من سوء التغذية، 

وهو ضعف األرقام املعلنة في فترة ما قبل عام 2003. 45 وحاليًا، يتمتع أقل من ثلث عدد األطفال 

املدارس  يرتادون  منهم   %75 من  أقل  أن  في حني  مأمونة،  مياه  على  بإمكانية احلصول  العراقيني 

بانتظام مع تراجع مستويات االلتحاق ]القيد[ باملدرسة بنسبة 30%. 46 كما يطوف آالف األطفال في 

ل آالف آخرون، أو يرتكبون أعمال سرقة للعيش. وفي املدن  مقالب النفايات اللتقاط الفضالت، ويتسوَّ

العراقية الكبرى كبغداد والبصرة أعداد كبيرة باألخص من األطفال احملرومني من حقوقهم األساسية 

واملصابني بحالة يأس مطلقة.47 والضالعون حاليًا في جرائم العصابات وغيرها من أنشطة الفساد 

العراقية وأعوام نظام العقوبات. وال شك  والعنف من شباب وشابات هم أطفال احلرب اإليرانية – 

أن أجواء انعدام األمن والعنف التي تلف حياتهم اليومية تؤثر سلبيًا على سلوكهم احلالي واملستقبلي 

وعلى منوهم النفسي.48

42- تبعا ملا أفيد عنه في املوقعني الشبكيني: www.iraq-ina.com و www.iraq4allnews.com ، أكتوبر/تشرين األول 2007، 
)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 20 فبراير/شباط 2008(.

Nadia Al-Ali, Iraqi Woman and the pressures she is facing, Forced Migration Review, pp. 40 -42.                                    -43
أنظر احلاشية رقم 36 أعاله.

44- املصدر نفسه.
Leila Beling, Iraqi children are paying the price of war, Forced Migration Review, pp. 42- 44 -45، أنظر احلاشية رقم 36 أعاله.

46- نداءات اليونيسيف ملساعدة األطفال العراقيني، 23 مايو/أيار 2007، يكن االطالع عليها عبر املوقع الشبكي التالي: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22660 )آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2008(.

 www.akhbaar.org :47- تقرير خاص بشأن معاناة األطفال العراقيني في البصرة، صدر باللغة العربية ويكن االطالع عليه عبر املوقع الشبكي التالي
25 يوليو/متوز 2007.

48- من خالل بحثهم عن عمل ما، يتعرض األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات خلطر الضلوع في األنشطة غير املشروعة واالستغالل واجلنس 
وخالعيات األطفال واالجتار باألسلحة وشرب اخلمر.
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الترشد 
تعرض سكان العراق ملوجات عدة من اإلخالء القسري ملناطق سكنهم والتشرد. وكانت هذه التجارب 

متفاوتة في طبيعتها ونطاقها قبل عام 2003. وُسجلت أكبر موجة لرحيل السكان عن العراق خالل 

عام 1991 وبعده بفعل الذعر الذي ولدته العمليات العسكرية ومشقات احلياة حتت نظام العقوبات 

التي فرضت الحقًا على العراق بني عامي 1991 و2003. فاضطر مئات آالف العراقيني إلى الرحيل 

سعيًا حلياة أفضل أو جلوء سياسي في بلدان متنوعة حول العالم، وال سيما في البلدان الصناعية.49 

وكان حلركة نزوح األدمغة مضاعفات خطيرة باألخص على األوساط األكاديية والتقنية في العراق. 

لكن الدوافع القومية والسياسية حالت دون االعتراف بهذه املشكلة. وكانت عالماتها جلّية متامًا في 

نوعية خدمات قطاع الصحة العامة والتحصيل اجلامعي. 

وبعد عام 2003، اضطّر العراقيون للرحيل مجددًا على أثر تدهور الوضع األمني. ومنذ األيام األولى 

لالحتالل، كان املجتمع الدولي يتوقع الكارثة اإلنسانية التي تلت،50 لكنه استخدم خططًا جاهزة في 

متناول اليد ملعاجلتها، دون أن يدرك طبيعتها ونطاقها وقوتها، ودون أن يستبقها. فلقد أنشأت بعض 

مساعدين  أي  لم جتتذب  للجوء  مخيمات  املثال،  سبيل  على  اإلنسانية،  واملنظمات  الدولية  الوكاالت 

بالنظر إلى خطأ في التخطيط وسوء احلسابات اللوجستية. ورغم أن السلطات احمللية واملنظمات غير 

احلكومية حاولت تسجيل عدد الالجئني واملشردين داخل البالد، فلقد فشلت في إبراز احلجم احلقيقي 

لوا البقاء مع أسرتهم املركبة  للمشكلة. ولم يسجل عدد كبير من هؤالء األشخاص أنفسهم وإمنا فضَّ

وأقربائهم، أو إعداد ترتيباتهم اخلاصة إليجاد مأوى. وبات اليوم تسييس مسألة التشرد يشكل السبب 

الرئيسي وراء غياب  التقييم األساسي والضروري لتحديد طبيعة املشكلة ونطاقها، واتخاذ اخلطوات 

الالزمة للتخفيف من املعاناة اإلنسانية. 

للعنف  العنان  أطلق  الذي  السياسي  الزلزال   2006 فبراير/شباط  تفجير ضريح سامراء في  وكان 

الطائفي والذي، بدوره، تسبب في موجة نزوح بشرية كبرى أشبه مبوجة تسونامي. وأخلى الناس 

مناطقهم قسريًا حتت تهديد السالح أو اتخذوا قرارًا »قسريًا«، عن وعي، بالرحيل خشية التعرض 

لتهديد السالح. وتفيد األرقام »املسلَّم بها« لدى مختلف الهيئات العراقية والدولية اليوم عن 4.5 مليون 

مشرد )مليونان خارج العراق51 و2.5 مليون مشرد داخل العراق52(. ونظرًا إلى أن الصالت العائلية 

والطائفية والقبلية في العراق تعدُّ من أهم عناصر البنية االجتماعية، فإن هذا التشرد يلقي بأثر حاد 

على املجتمع ألنه يّس ماليني عدة أخرى من الناس وليس فقط األشخاص الذين رحلوا فعاًل. 

م إلى مؤمتر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في بوخارست بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين األول  49- عادل مراد، سفير العراق لدى رومانيا، تقرير قدِّ
  .2007

50-  منظمات إنسانية متنوعة معنية بالتحضيرات للحرب التي كانت متوقعة على العراق بني يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2003. وكانت تنتظر تدفق الناس 
إلى خارج املدن الرئيسية، وال سيما بغداد، هربًا من الغارات اجلوية وغيرها من عمليات الهجوم، كما كانت احلال عام 1991 مع مغادرة مئات آالف املدنيني 

ملدنهم بحثًا عن مالجئ مؤقتة مع أقربائهم وأفراد آخرين من قبيلتهم في املدن والبلدات املجاورة اآلمنة وغير املستهدفة. لكن تقديرات الناس كانت عقالنية 

بشأن التهديدات احملدقة مبدن ومناطق معينة ومبواقع محددة تبعًا الحتوائها على أهداف حكومية رئيسية أو منشآت عسكرية وصناعية كبرى.

51- تقرير مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام 2007 وتقرير االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، سبتمبر/أيلول 2007. 
العراقيني  الالجئني  الالجئني بشأن  املتحدة لشؤون  الدولي ملفوضية األمم  إلى املؤمتر  الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  52- تقرير االحتاد 

واملشردين، جنيف، 17-18 أبريل/نيسان 2007.
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ولم يتمكن أي من اجلهات الفاعلة واجلهات املعنية، سواء داخل العراق أو خارجه، من إيجاد حل 

من  متلصًا  احلل  تسييس  هو  املضمار  هذا  في  األسوأ  والنهج  املشكلة.  لهذه  ومتني  دائم  إنساني 

مواجهة املشكلة الرئيسية أو بغرض تشويه احلقائق، وال سيما البعد اإلنساني لها. حتى أن التسميات 

املستخدمة لإلشارة إلى هؤالء املاليني من األشخاص أصبحت تشكل جزءًا من املصطلحات القانونية 

بالنظر إلى آثار تشردهم على البلدان املُضيفة خارج العراق أو بدافع املصالح السياسية الداخلية في 

العراق. فلقد استخِدمت تسميات كاملشردين، واملهاجرين، والالجئني، والضيوف، واملستوطنني، وعدد 

آخر منها يتضمن أحيانًا دالالت قاسية لوصف هؤالء »املطرودين«، وهو التعبير الذي يعتبره كاتب 

هذه املقالة األكثر مالءمة. وبطبيعة احلال، ينطوي كل مصطلح من هذه املصطلحات على آثار قانونية 

تخدم غاية سياسية محددة أو فهمًا معينًا للوضع. 

النـازحون

بعد االضطرار ملغادرة املنازل واملناطق األصلية إليجاد أمكنة سكن بديلة في مكان آخر من املدينة 

نفسها أو في مدن أخرى من البلد نفسه، يتوقف اختيار األفراد والعائالت ملكان اللجوء عادة على 

اعتبارات عرقية ودينية وطائفية. وال بد من التنويه بداية بأن عمليات اإلخالء القسري هذه تشكل في 

معظمها ظاهرة مؤقتة. فأغلب اإلحصاءات تشير إلى تفجير ضريح سامراء في فبراير/شباط 2006 

بوصفه نقطة بداية عملية التشرد داخل البالد، بينما توجد أكثر من إشارة إلى أن هذه العملية بدأت مع 

سقوط النظام عام 2003. 53 وتأتي الغالبية العظمى من املطرودين من مناطق مختلطة عرقيًا وطائفيًا 

كوسط البالد54، ومن العاصمة بغداد على وجه اخلصوص. 

ويؤدي اإلخالء القسري للشيعة والسنة55 للمناطق واملجتمعات احمللية املختلطة التي يشكلون فيها أقلية 

محرومة من احلماية إلى إنشاء أحياء وكانتونات منفصلة إمنا تقضي على متاسك املجتمع العراقي 

املختلطة،  املناطق  لكن  والعائالت.  والفئات  واجلماعات  بالقبائل  الوثيق  والديني  العرقي  الرتباطها 

بعالقاتها االجتماعية، تشكل الصمغ الذي يربط هذه املجموعات والفئات لتشكيل شعب واحد. ومن 

هنا، فإن معاناة هؤالء املطرودين تؤثر على بناهم االجتماعية في »الوطن« وال تقتصر بتاتًا على األفراد 

فقط. 

Nir Rosen, Anatomy of a Civil War- Iraq´s descent into chaos, Boston Review, November/December 2006,                     -53
http://bostonreview.net/BR31.6/rosen.php 

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2008(.

54- املصدر نفسه.
55-  كما تعرضت األقليات الدينية كاملسيحيني ألذى شديد. وشهد عدد كبير من هذه الطوائف عمليات رحيل واسعة، ال سيما في صفوف املهنيني واألشخاص 
األكثر تنورًا بينهم. وقد أدى اإلخالء القسري للمناطق من جانب املسيحيني إلى احلد من عددهم على نحو كبير. إذ إن النسبة املئوية للسكان املسيحيني 

تدنت، وأصبحوا يحتلون املرتبة الثالثة بني الفئات الدينية في العراق بعد املسلمني واليزيديني خالل األعوام الثالثة األخيرة. وقبل ذلك، كانوا في املرتبة 

الثانية. وكانت هذه الطوائف الدينية متثل على مّر التاريخ »امللح والفلفل« لالنسجام االجتماعي في العراق، وتشكل عنصرًا أساسيًا للتماسك االجتماعي، 

باألخص في بعض املدن واملجتمعات احمللية. 
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الالجئون

العاملية  احلرب  منذ  املدنيني  نزوح  أكبر حركات  إحدى  واألردن  إلى سوريا  العراقيني  تشكل هجرة 

الثانية 56، إذ يقيم قرابة 2.5 مليون عراقي خارج العراق حاليًا.57 وعلى الرغم من أنهم ُيدعون عمومًا 

بـ »الالجئني«، فإن عددًا كبيرًا منهم ال ُيعاملون كذلك تبعًا ملا تشير إليه االتفاقية املتعلقة بالالجئني 

بالالجئني  خاصة  تشريعات  لديها  ليست  املُضيفة  البلدان  معظم  أن  إلى  ذلك  وُيعزى   .1951 لعام 

وليست أطرافًا في املعاهدات الدولية ذات الصلة. وفي الواقع أن بعض هذه البلدان يذهب إلى حد 

لهؤالء  الدولية  املنظمات  تتيحها  والتي  التسهيالت واخلدمات احملدودة أصاًل  وتقييد  إعاقة  في  بعيد 

األشخاص.58 

املاليني  على هؤالء  لإلبقاء  موقفًا  تتبنى  العراقية  السياسية  والشخصيات  الكيانات  غالبية  أن  ويبدو 

من األشخاص في أماكن وجودهم إلى حني حتسن الظروف األمنية، وعدم تشجيع أي حلول طويلة 

األجل بشأنهم. ويقال إن ما يبرر هذا املوقف احلاجة إليهم إلعادة بناء البالد.59 وقد ُينظر إليهم أيضًا 

كناخبني محتملني يكن أن يأتوا بالدعم في الوقت املناسب. كما أن الفصل األخير من عودة عدد من 

هؤالء إلى العراق يوفر مثاًل إضافيًا عن السياسة التي تستغل حتسنًا نسبيًا في األمن عبر التغطية 

اإلعالمية، دون أن تبدي أي اهتمام حقيقي مبستقبل هؤالء األشخاص على أثر عودتهم إلى العراق. 

أن  علمًا  داخليًا«،  »مشرد  تسمية  إلى  »الجئ«  تسمية  من  يشهد حتواًل  معظمهم  فإن وضع  وبذلك، 

التعبيرين يندرجان معًا ضمن املفهوم األوسع للمطرودين.60    

وتعرب املجتمعات املُضيفة، من ناحيتها، عن قلقها واستيائها، إن لم نقل أكثر من ذلك. فهي تخشى 

أن يتحول »املتسللون الودودون« إلى عبء على مواردها وفرص عملها ونسيجها االجتماعي، وكلها 

عوامل مهددة أصاًل. وال ريب أن رفض املجتمعات احمللية في العراق لهؤالء املاليني من األشخاص 

Jose Rierra and Andrew Harper, Iraq: Looking for solutions, Forced Migration Review, pp. 10-14  -56 ، أنظر احلاشية 36 
أعاله. 

57-  يرد هذا الرقم على نطاق واسع لدى املؤسسات الدولية وفي التقارير والدراسات. وهو رقم مسلَّم به وُيستخدم دون أي مساءلة لدقته رغم أن أي بلد )أو 
بلدان( لم ُيجر عملية استقصائية بهذا الشأن. 

58-  منظمة العفو الدولية 
Amnesty International, Millions in flight: the Iraqi refugee crisis, 24 September 2007,
http://archive.amnesty.org/library/Index/ENGMDE140412007?open&of=ENG-369

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2008(.

أنظر أيضًا: منظمة رصد حقوق اإلنسان )هيومن رايتس ووتش(

Human Rights Watch, Iraq: From a Flood to a Trickle. Neighboring States Stop Iraqis Fleeing War and Persecution, 
April 2007, http://hrw.org/backgrounder/refugees/iraq0407/

)آخر زيارة لهذا املوقع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2008(.

59- ليث كبة Laith Kubba، الناطق السابق باسم احلكومة العراقية وحاليًا املدير األعلى لصندوق املنح الوطنية من أجل الديقراطية في واشنطن، كما 
نقل عنه في مقالة لستيفن غالين في مجلة »نيوزويك إنترناشونال« - Stephen Glain، Newsweek International، أبريل/نيسان 2007، أنظر 

احلاشية 17 أعاله.

60-  مقابالت مع عدد من العائدين إلى العراق من اخلارج – إلى بغداد – والراغبني بالعودة إلى منازلهم واملضطرين للجوء عند أصدقاء أو أفراد من العائلة 
لعدم متكنهم من العودة إلى منازلهم. وهذا يعكس التحول من وضع الالجئ إلى وضع املشرد داخل البالد. ومن األسباب التي ذكرها هؤالء األشخاص 

لتفسير هذا الوضع كون منازلهم مأهولة بأشخاص ُشردوا من مناطق أخرى وغياب الضمانات بشأن حتسن احلالة األمنية في مناطقهم املختلطة طائفيًا 

في أغلبها. 
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يتعارض مع املبادئ األخالقية ويسيء إلى العالقات القائمة مع املجتمعات املُضيفة. كما أن االستنزاف 

املتواصل ملوارد املجتمعات املُضيفة وفرص العمل لديها، احملدودة أصاًل، يثل قنبلة موقوتة من شأنها 

إحلاق أذى أكبر والتسبب بتفاقم حدة املعاناة. 

خامتة 

التي  اإلنسانية  املعاناة  خالل  من  املدنيني  السكان  على  هائاًل  عبئًا  للصراع  السياسي  البعد  يلقي 

يعيشونها، وانعدام التفّهم إزاءها، والثمن الباهظ الذي يسددونه. ذلك أن اخلدمات الطبية واملوارد 

الغذائية واملالجئ الطارئة وغيرها من إجراءات الطوارئ التي يكن تقديها لضحايا الصراع تخضع 

للتالعب السياسي على مختلف املستويات ومن جانب مجمل الفئات املعنية. وتستخَدم املعاناة بشتى 

الوسائل لوضع اخلصوم في أوضاع حرجة وصعبة دون التخفيف من احملنة الفعلية للضحايا. كما 

أن التغطية اإلعالمية غير كافية لنقل الصورة احلقيقية ملا يدور من أحداث في العراق. ويعود ذلك إلى 

الفراغ الذي أنشئ عمدًا على مستوى احلضور الفعلي لوكاالت األنباء واإلعالم ميدانيًا، وبارتكاب 

استهِدفت  عينها،  وبالطريقة  الغاية حتديدًا.  لهذه  والصحافيني  املراسلني  مئات  وقتل  خطف  أعمال 

البالد.  مغادرة  على  حلملها  اإلرهاب  وحمالت  العنف  أعمال  بواسطة  الدولية  اإلنسانية  املنظمات 

تراجع اإلحساس  فيما  ملتبسًا في مرحلة الحقة،  إزاء طبيعة وحجم هذه املشكلة  الوعي  ثم أصبح 

بخطورتها وباتت التقارير تصدر اليوم عن الطرف الثالث الذي قد تأتي إفادته تبعًا ألهداف متحيزة، 

وقد تكون كذلك موضع شبهة أو مشكوكا في نزاهتها. 

ويبدو أن املجتمع العراقي مهدد حاليًا بخسارة بنيته األساسية للعدالة االجتماعية واالنسجام، في 

ظل اإلضعاف التدريجي لركائز التعليم واخلدمات الصحية واالعتناء بالضعفاء واحملرومني. كما أن 

احملن الناجمة عن هذا الوضع باتت منتشرة لدى مجمل الفئات العرقية والطائفية والدينية. بيد أن 

اجلهات  جميع  وتدين  العراقي.  املجتمع  بحق  املرتكبة  اجلرائم  أسوأ  تبقى  القسري  اإلخالء  ظاهرة 

الفاعلة الرئيسية داخل العراق هذه الظاهرة بشدة، وتبقى مبنأى عنها، رغم أن أدلة واضحة تشير إلى 

مسؤولية بعض هذه اجلهات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ومن املنظور التاريخي، لم يكن املدنيون العراقيون مبنأى عن املعاناة. لكن املرحلة األخيرة وقسوة 

جتاربها ال جتد ما ياثلها في الذاكرة احلية لهذا البلد. ففي غضون مرحلة ال تتجاوز بضعة أعوام 

قليلة، نتجت عن الصراع األخير آثار بعيدة املدى وانقسامات عميقة تهدد على نحو خطير التماسك 

األساسي للمجتمع، ووحدته، بل وقد تتركه في حال يتعذر إصالحها. ومن الصعب جدًا أن نتوقع 

املدة الضرورية إلعادة بناء الهياكل األساسية املتضررة ومرافق اخلدمات، وإعادة إحياء االنسجام 

إحياء  فإن  عقودًا،  حتى  أو  أعوامًا  يستغرق  قد  األساسية  الهياكل  إصالح  كان  وإذا  االجتماعي. 

االنسجام االجتماعي سيقتضي دون شك أجيااًل كاملة من الزمن، وسوف يحتاج في الدرجة األولى 

إلى التزام ثابت والتفاني في توجيه املجتمع على املسار السليم. 


