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االحتالل والتدخل الع�سكري
وانعدام �أمن الإن�سان
عر�ض االحتالل والتدخل الع�سكري �أمن الإن�سان للعنف على ثالثة م�ستويات :الم�ؤ�س�سي ،والبنيوي،
ُي ِّ
1
والمادي .فهما يمثّالن ،على الم�ستوى الم�ؤ�س�سي ،انتهاكً ا للقانون الدولي الذي يحظر ا�ستخدام القوة بين

االحتالل
والتدخل الع�سكري
يزعزعان �أمن الإن�سان
ب�صورة منهجية،
ويعيدان التنمية الب�رشية
�أ�شواطً ا �إىل الوراء

تم احتالله .وقد ي�صل الأمر
ويبطالن
َ
الدول �إال في حالة الدفاع عن النف�سُ ،
القوانين ال�سائدة في البلد الذي ّ

الى ت�شكيل حكومة تراعي م�صالح الق ّوة المحتلة �أكثر مما تراعي م�صالح مواطنيها .وعلى الم�ستوى البنيوي،
ي�ؤدي هذا الو�ضع الى �إحداث �شروط جديدة ت�ؤثّر في توزيع الثروة والق ّوة ما ي�ؤدي الى تعميق الخالف

بين ال�سكان� .أما على الم�ستوى المادي فيفر�ض االحتالل �أو التدخّ ل الع�سكري نف�سه بالقوة ،ما ي�ؤدي �إلى
أي�ضا و�إلى وقوع �إ�صابات ج�سيمة في �صفوف مواطني البلد المحتل وقوى االحتالل على حد
مقاومته بالقوة � ً

أي�ضا تعطيل الن�شاط االقت�صادي و�سبل المعي�شة والحريات الأ�سا�سية .وبهذا،
�سواء .ومن نتائج هذا الو�ضع � ً
يتنافى االحتالل والتدخل الع�سكري مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،ويزعزعان �أمن الإن�سان ب�صورة منهجية،

ويعيدان التنمية الب�شرية �أ�شواطً ا �إلى الوراء .هذه هي �أمثولةُ التاريخ التي تنطبق على �أ�شكال االحتالل

والتدخل الع�سكري جمي ًعا دون ا�ستثناء �سواء �أفي المنطقة العربية �أم في بقاع العالم الأخرى.

ميهد االحتالل
والتدخل الع�سكري
لظهور جماعات متطرفة
قد تلج�أ �إىل
ا�ستخدام العنف

�أث �ن��اء �إع� ��داد ه��ذا التقرير (ف��ي �أواخ� ��ر العام
 ،)2008كانت هناك ثالثة بلدان عربية تعاني
االح �ت�لال �أو ال�ت��دخ��ل الع�سكري؛ وه��ي الأر���ض
الفل�سطينية المحتلة (ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة م�ن��ذ ح��زي��ران/ي��ون �ي��و  ،)1967وال �ع��راق
(منذ ني�سان�/إبريل  ،)2003وال�صومال (منذ
ك��ان��ون الأول/دي���س�م�ب��ر  .)2006يتق�صى هذا
الف�صل �أ�صول االحتالل والتدخل الع�سكري في
ه��ذه ال�ح��االت الثالث المختلفة ومجموع الآث��ار
والخ�سائر الناتجة من ذلك .وينبغي الت�شديد ،في
م�سته ّل هذا الف�صل ،على �أن الآث��ار العامة تمتد
�إل��ى ما هو �أبعد من العنف الم�ؤ�س�سي والبنيوي
وال �م��ادي المترتب ف��ي ه��ذه ال �ح��االت ال�ث�لاث.
يزعزع االحتالل والتدخل الع�سكري �أمن الإن�سان

في البلدان العربية المجاورة وغير المجاورة
يهجران ال�شعوب عبر
بعدة ط��رق .فهما� ،أو ًالّ ،
ٍ
تحديات �إن�سانية �أمام
الحدود ،ويطرحان بذلك
دول الجوار ،ويزرعان فيها بذور التوتر؛ ويمهدان
ال�سبيل لظهور جماعات متطرفة قد تلج�أ �إلى
ا�ستخدام العنف ،ويعزّزان من جاذبية االتجاهات
الداعية ال��ى موا�صلة دورة العنف في المنطقة
والتي ت�ؤدي الى �إثارة ردود الفعل التي تنتق�ص من
حقوق المواطنين وحرياتهم؛ �أخي ًرا ،وباعتبارهما
تهديدا لل�سيادة الوطنية ،ي�سمحان للحكومات
ً
العربية �أن تتخذ من حماية الأمن القومي ذريعة
لت�أخير م�سيرة الديمقراطية وموا�صلة نمط الحكم
الذي ال ي�ستند �إلى �إرادة المواطنين.

الجذور والخلفيات

�أكد جمل�س الأمن
الدويل يف العام 1979
�أن ال�سيا�سات التي
تنتهجها �إ�رسائيل يف بناء
امل�ستوطنات ال تقوم
على �أ�سا�س قانوين

تعر�ضت ال�صومال
لنوعني من التدخل
الع�سكري منذ �سقوط
احلكومة يف العام 1991
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الأر�ض الفل�سطينية المحتلة :في حزيران/يونيو
من العام � ،1967أقدمت �إ�سرائيل على احتالل
�أرا��ٍ�ض م�صرية (�سيناء) 2،و�سورية (مرتفعات
الجوالن)� 3،إ��ض��اف� ًة �إل��ى ال�ضفة الغربية وغ��زة
اللتين كانتا تخ�ضعان للإدارة الأردنية والم�صرية
على التوالي منذ العام  .1948وا ّدعت الحكومات
الإ�سرائيلية المتعاقبة منذ ذل��ك الحين �أنها
م�ستعدة لالن�سحاب من �أجزاء من تلك الأرا�ضي
مقابل ال�سالم وترتيبات ت�ضمن �أم��ن �إ�سرائيل.
وتزعم �إ�سرائيل �أن العبارات التي �صيغ بها قرار
مجل�س الأمن  )1967( 242تبيح لها االحتفاظ
ب�أجزاء من تلك الأرا�ضي لأن القرار ،في �صيغته
الأ��ص�ل�ي��ة (الإن �ج�ل�ي��زي��ة) ،ي�شير �إل ��ى ان�سحاب
القوات الإ�سرائيلية الم�س ّلحة من �أرا� ٍ��ض احت ّلتها
ف��ي ح��زي��ران/ي��ون �ي��و م��ن ال �ع��ام  ،1967ال من
الأرا��ض��ي المحتلة كافة ،على الرغم من ت�أكيد
هذا القرار «عدم جواز �ضم الأرا�ضي عن طريق
ال�ح��رب» .وو�سعت �إ�سرائيل من نطاق االحتالل
عبر �إن�شاء الم�ستوطنات في تلك الأرا�ضي لإ�سكان
الم�ستوطنين .وقد �أكد مجل�س الأمن الدولي في
ال �ق��راري��ن  446و ( 452ت�م��وز/ي��ول�ي��و ،)1979
�أن ال�سيا�سات التي تنتهجها �إ�سرائيل في بناء
الم�ستوطنات ال تقوم على �أ�سا�س قانوني وطالب
حكومة �إ�سرائيل و�شعبها بالتوقف ،ب�صورة عاجلة،
عن �إقامة الم�ستوطنات �أو بنائها �أو التخطيط
لبنائها.
العراق :في الع�شرين من �آذار/مار�س من العام
 2003قادت الواليات المتحدة الأميركية حملة
ع�سكرية �ضد العراق� .سقط نظام �صدام ح�سين
باال�ستيالء على العا�صمة العراقية بغداد في 9
ني�سان�/أبريل  .2003وقدمت تف�سيرات �شتى
لهذه الحملة �أبرزها �أن الإدارة الأميركية ال�سابقة
ُدفعت �إلى اتخاذ هذه الخطوة لنزع �أ�سلحة الدمار
ال�شامل في العراق؛ ول ّأن هذا النظام كان يدعم
منظمات �إره��اب �ي��ة م�ع��ادي��ة ل�ل��والي��ات المتحدة
الأميركية ويحت�ضنها مثل القاعدة ،ما ا�ستدعى
تدعم وكالة
القيام بتلك العملية اال�ستباقية 4.ولم ّ
اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم�ي��رك�ي��ة ه��ذه ال�ت�ب��ري��رات قبل
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الحرب ،ولم تثبتها في ما بعد.
وفي �شهر �أيار/مايو  ،2003اعتبر قرار مجل�س
الأمن  1483الواليات المتحدة الأميركية والمملكة
المتحدة «دولتين قائمتين باالحتالل» ،مع كل ما
ي�صاحب ذل��ك من «ال�صالحيات والم�س�ؤوليات
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

وااللتزامات المحددة بموجب القانون الدولي».
وفي حزيران/يونيو  ،2004اعتبر ق��رار مجل�س
الأم��ن � 1546أن وجود القوات الأميركية وقوات
التحالف هو بناء على طلب الحكومة العراقية.
و�شهدت الفترة ما بين العامين  2004و 2006
انتخابات �أدت �إلى قيام حكومة عراقية مركزية
وتميزت بجهود تزعمتها الواليات المتحدة بهدف
فر�ض النظام والقانون ،ولل�شروع ب�أعمال �إعادة
البناء .غير �أن ه��ذه التطورات المهمة لم تكن
كافي ًة للتغلب على موجة اال�ستياء المتعاظم في
�أو�ساط ال�شعب من الوجود الع�سكري .وفي �شهر
ت�شرين الثاني/نوفمبر � ،2008أبرمت الواليات
المتحدة وال �ع��راق اتفاقية 6تن�سحب بموجبها
القوات الأميركية من العراق بحلول  31كانون
الأول/دي�سمبر  .2011وفي ت�صريح �أدلى به في
� 27شباط/فبراير � 7،2009أعلن الرئي�س الأميركي
�أن «المهمات القتالية في العراق �ستنتهي» بحلول
� 31آب�/أغ�سط�س ،من العام .2010
ال���ص��وم��ال :منذ �سقوط حكومة �سياد َب��ري في
ال�ع��ام  ،1991تعر�ضت ال�صومال لنوعين من
التدخل الع�سكري .وكان ال�سبب المعلن للتدخل
الأول من جانب قوات الواليات المتحدة في العام
� 1992إنقاذ مئات الألوف من ال�صوماليين الذين
يعانون المجاعة ومن �ضحايا الحرب التي ن�شبت
بين جناحي حزب الم�ؤتمر ال�صومالي الموحد.
وان�سحبت القوات الأميركية في العام التالي بعد
�أن تحولت مهمتها الأ�صلية المتم ّثلة بت�أمين ت�سليم
المعونة الغذائية الطارئة �إل��ى مه ّمة ع�سكرية
ال�ستعادة الأمن انتهت بمواجهة دموية مع قوات
محمد فرح عيديد (�صالح ن�صراوي ،ورقة خلفية
للتقرير).
وحدث التدخل الع�سكري الثاني في ال�صومال
في كانون الأول/دي�سمبر  ،2006عندما تدخلت
ال �ق��وات الإث �ي��وب �ي��ة ل��دع��م ال�ح�ك��وم��ة االت�ح��ادي��ة
االنتقالية �ضد قوات اتحاد المحاكم الإ�سالمية.
وق��د نجحت الأخ �ي��رة ف��ي ب�سط �سيطرتها على
�أج��زاء من ال�صومال ،وال �سيما الجنوب ،وعلى
العا�صمة مقدي�شو ،وزعمت القوات الإثيوبية �أنها
دخلت ال�ب�لاد تلبي ًة ل��دع��وة الحكومة االتحادية
االنتقالية ،و�أكدت �أن بقاءها هناك مجرد �إجراء
م ��ؤق��ت للت�صدي ل�ل�أخ�ط��ار ال�ت��ي تتهدد الأم��ن
القومي لإثيوبيا 8.ي�ضاف �إلى ذلك �أن ثمة حركتين
مقاتلتين معار�ضتين للحكومة الإثيوبية تعمالن
داخ��ل ال�صومال وتتلقيان ال��دع��م م��ن �إريتريا.
وفور دخول القوات الإثيوبية ال�صومال� ،أر�سلت

منظمة ال��وح��دة الأفريقية ق��وة لحفظ ال�سالم
هناك تنفيذً ا للقرار  1744ال��ذي اتخذه مجل�س
الأمن الدولي في �شهر �شباط/فبراير  .2007وفي
�شهر كانون الأول/دي�سمبر � ،2008أعلنت �إثيوبيا
�أنها �ست�سحب قواتها من ال�صومال بعد �أن قامت
بن�شاطات عديدة لإق��رار ال�سالم واال�ستقرار في
9
ال�صومال.
ف��ي ه��ذه ال �ح��االت ال �ث�لاث يمثل االح �ت�لال
والتدخل الع�سكري انتها ًكا �صارخً ا للقانون الدولي
ال��ذي ي�شكل الإط ��ار المرجعي القائم لتنظيم
العالقات بين الأمم وال�شعوب .فالقانون الدولي
يحظر احتالل �أرا��ض��ي الغير بالقوة �أو اللجوء
�إلى القوة الع�سكرية �ضد دولة �أخرى �إ ّال لأغرا�ض
الدفاع عن النف�س 10.ومن ال�سمات الأخرى لهذا
التدخل في هذه البلدان �أنه قد ع ّمق االنق�سامات
الطبقية والمجتمعية والطائفية وال َق َبلية وفاقم
ٍ
نزاعات �إ�ضاف ّي ًة
التوترات التي تفجرت وتحولت
تدور �ضمن ال�صراع الذي يكتنف البالد ب�أ�سرها.
التدخل الع�سكري
�آثار
ّ
في �أمن الإن�سان

 .Iتهديد الحياة
�أ .العراق

يالزم التهديدات الموجهة �إلى حياة العراقيين
انعدام الأمن على نطاق وا�سع ،ويمكن �أن نتب ّي َن
ُ
ِ
المبا�شرة لتدهور الأم��ن في العراق،
أ�سباب
ال َ
منذ الغزو ال��ذي تزعمته الواليات المتحدة ،في
ُ�صلب التدخّ ل الع�سكري بحد ذاته والذي �أدى �إلى
ا�ستقطاب القوى في العراق .و�شاع ال�سخط على
نطاق وا�سع في �أو�ساط عامة النا�س وبخا�صة في
المناطق الو�سطى والجنوبية من العراق جراء
القيود التي فر�ضها االح�ت�لال على تحركاتهم
وحرياتهم .والمرا�سيم الق�صيرة النظر التي
�أ�صدرها الحاكم الم�ؤقت في ال�ع��راق  -و�س ّرح
بموجبها الجي�ش وقوى الأمن و�ألغى حزب البعث،
وحظر على �أع�ضائه العمل في الدوائر الحكومية،
وفكك الأجهزة الأ�سا�سية في الحكومة � -أ�سفرت
عن التدمير الفعلي للم�ؤ�س�سات التي كان يمكن
اال�ستعانة بها للحفاظ على الأم��ن في ظل تلك
الظروف .و�أدت تلك القرارات �إلى ا�ستعداء الذين
فقدوا وظائفهم و�أرزاقهم نتيجة لذلك.
في ظل تلك الأو�ضاع� ،شهد العراق قتا ًال دام ًيا،
�شاركت فيه �أط ��راف ع��دي��دة وب��دواف��ع مختلفة،
وح�صد �آالفًا من ال�ضحايا .ومع تعاظم الفو�ضى،
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حالة لبنان اخلا�صة

�صارخا على التعر�ض لمخاطر التدخل الخارجي .فقد وقع،
ي�شكل لبنان في المنطقة العربية مثاالً
ً
للتدخل الإ�سرائيلي ،كما عانى الوجود الم�ؤقت لقوات غربية – �أميركية في
�أكثر من مرة ،فري�س ًة
ّ
العام  ،1958ومختلطة من �إيطالية و�أميركية وبريطانية وفرن�سية في العام  – 1982ومن وجود
القوات ال�سورية كذلك ،بدعوة من الحكومة اللبنانية في العام 1976
وا�ستمر حتى ني�سان�/أبريل
ّ
 .2005و�أقدمت �إ�سرائيل على احتالل �أجزاء من لبنان عدة مرات ،كانت �أ�شر�سها و�أو�سعها في
العام  1982في �إطار المواجهة بينها وبين منظمة التحرير الفل�سطينية عندما و�صلت القوات
الإ�سرائيلية �إلى العا�صمة بيروت ،ولكنها ان�سحبت بعد ذلك �إلى جنوب لبنان .ومع �أن �إ�سرائيل،
تحت �ضغط المقاومة� ،أُرغمت على االن�سحاب من المنطقة في العام  ،2000ف�إن غاراتها الجوية
وهجماتها البرية الم�سلحة تكررت ب�صورة متقطعة بعد ذلك .وفي �صيف عام � ،2006شنت
�إ�سرائيل هجومها ال�ضخم الأخير على لبنان الذي ا�ستمر ثالثة وثالثين يوما ً بعد �أن قام حزب اهلل
بعبور الخط الأزرق الذي يف�صل بين البلدين وقتل ثالثة جنود �إ�سرائيليين واختطف اثنين
�آخرين .و�أدى تعاقب التدخالت الأجنبية في الأو�ضاع الداخلية في لبنان �إلى �شلّ الحكومة �أحيا ًنا،
وتقوي�ض �أمن الدولة والمواطنين على حد �سواء.

الم�صدر :فريق التقرير.

�أخفقت القوات المتحالفة المتعددة الجن�سية التي
تتزعمها الواليات المتحدة الأميركية ،في �أداء
التزاماتها ب�ضمان الأم��ن للمواطنين العراقيين
الذين كان ق�س ٌم كبي ٌر منهم ينكر �شرعية وجود هذه
راوح عدد
القوات و�سلطتها ومهماتها بينهم( .وقد َ
القوات الأميركية التي �شاركت في غزو العراق بين
 250,000جندي في العام  2003و 143,000
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جندي ف��ي �أيلول�/سبتمبر م��ن ال�ع��ام 2008؛
والقوات البريطانية بين  18,000في �أيار/مايو
 2003و  4,100في �أيار/مايو  12.)2008ومن
الأط���راف الأخ ��رى التي �ساهمت ف��ي خلق هذا
الو�ضع �شركات الأمن الخا�صة التي ا�ستُقدمت �إلى
العراق لتغطية عجز القوات الأميركية وت�أدية بع�ض
مهماتها الأمنية الحيوية الم�ساندة .وقد ت�ضاربت
التقديرات حول �أعداد ال�شركات الأمنية الخا�صة
المتعاقدة بهذا الخ�صو�ص ،غير �أن تقديرات
مكتب المحا�سبة االتحادي في الواليات المتحدة
�أ�شارت �إل��ى �أن � 181شركة من هذا النوع تعمل
في العراق ،و�أن العدد الإجمالي للعاملين فيها بلغ
13
� 48,000شخ�ص.
ً
�أما الميلي�شيات العراقية فتمثل طرفًا ثالثا في
د ّوامة ال�صراع التي ع�صفت بالبالد ،ومن بينها
جماعات م�سلحة �شكلتها الحركات الإ�سالمية
ال�سنية ،والبعثيون ،و�أع�ضاء القاعدة الذين ت�سللوا
�إل��ى ال �ع��راق بحجة م�ق��اوم��ة ال��وج��ود الع�سكري
الأميركي .وك��ان من التطورات المهمة قيام ما
ي�سمى «مجال�س ال�صحوة» التي �شكلها �شيوخ
ال�سنَّة في العام  2007بت�شجيع من القوات
القبائل ُّ
االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان
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ينتمي �ضحايا العنف
ِ
خمتلف
يف العراق �إىل
الديانات واملعتقدات
والأ�صول الإثنية
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الأميركية للت�صدي لأع�ضاء القاعدة النا�شطين
ف��ي ال �ع��راق .كما توجد ميلي�شيات �شيعية ،من
�أبرزها «فيلق بدر» التابع للمجل�س الأعلى للثورة
الإ�سالمية ،و«جي�ش المهدي» الذي يتزعمه مقتدى
ال�صدر .وهناك كذلك قوات الب�شمركة الكردية
التي تمار�س مهمات �أمنية في كرد�ستان �شمالي
ال �ع��راق .وي�شير بع�ض التقديرات �إل��ى �أن عدد
خم�سا وثالثين
الميلي�شيات العاملة في العراق يبلغ ً
منظمة 14،بينما تقول تقديرات �أخرى �إن عددها
يبلغ �أرب ًعا و�سبعين 15،لكن ال توجد م�صادر موثوق
بها لت�أكيد �أية من هذه المعلومات .وقد انت�شرت
الأ�سلحة بين هذه الميلي�شيات التي تكاد كل منها
تتحول �سلط ًة قائمة بذاتها ،وازداد نفوذها بحيث
�أ�صبح من الم�شكوك فيه تن�سيق عملها واندماجها
في دولة واحدة في الم�ستقبل.
وقد �شجع على انت�شار الميلي�شيات عامالن
مهمان :ال �ف��را ُغ الأم�ن��ي وال�سيا�سي ف��ي البالد،
والمنهج االنتقائي الذي �سلكته القوات الأجنبية
بنا ًء على �أ�س�س �إثنية ،ما د َف� َع تلك الميلي�شيات
�إلى التناحر �سع ًيا وراء ال�سلطة والثروة في العراق
أكيدا ل�شخ�صيتها الم�ستقلة وللفوز بما تع ّده
ت� ً
ن�صيبها الم�شروع منهما .ي�ضاف �إل��ى ذل��ك �أن
الميلي�شيات لم ِ
تكتف بفر�ض �سيطرتها على الحياة
العامة فح�سب ،بل ا�ستولت كذلك على م�صادر
الثروة القومية ،مثل النفط ،الذي تقوم بتهريبه
خارج البالد لتمويل �أعمالها.
تمخ�ضت تلك الأو�ضاع التي تعمها الفو�ضى
عن ب��روز اثنتين من العواقب الوخيمة ،الأول��ى
تعميق انتماء الأفراد �إلى طوائفهم طل ًبا للحماية
من الطوائف الأخرى المناوئة ،وما يلي ذلك من
ت�صاعد في م�ستوى العنف� .أما الح�صيلة الثانية

يوميا،2006-2003 ،
عدد الوفيات جراء العنف يف العراق
ًّ
وف ًقًا لثالثة م�صادر

�آذار /مار�س - 2003
ني�سان�/أبريل 2004
�صحة الأ�سرة في العراق
م�سح ّ

�أيار/مايو - 2004
�أيار/مايو 2005
�إح�صاء الجثث في العراق

حزيران/يونيو - 2005
حزيران/يونيو 2006
بيرنهام و�آخرون
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عري�ضا من العراقيين قد ان�سحب
قطاعا ً
فهي �أن ً
من الحياة العامة ،بعد �أن َّ
�شل العنف والإره��اب
قدرتهم على التنظيم ال�سيا�سي والعمل ال�سلمي
لدعم فكرة الوطن ال��واح��د (�صالح ن�صراوي،
ورقة خلفية للتقرير) .والواقع �أن غياب الإجماع
العا ّم حول كيفية التعامل مع التدخّ ل الع�سكري
تعقيدا.
قد �ش ّوه مفهوم المقاومة نف�سها وزاده��ا
ً
وبات في �أغلب الأحيان يعك�س حال ًة من االرتباك
والحيرة بين اتّخاذ موقف وطني ي�شكل الن�ضال
م��ن �أج��ل اال�ستقالل ه َّمه الأول ،وبين النظرة
ال�ضيقة المتمثلة في الدفاع عن الم�صالح الخا�صة
لجماعات ٍ
وفئات معينة داخل البلد.
تتنوع فئات �ضحايا العنف مثلما تتن ّوع �أ�شكال
العنف ال�ت��ي تعر�ضوا ل�ه��ا .والأغ�ل�ب�ي��ة العظمى
من ال�ضحايا هي من المواطنين العراقيين من
مخت ِلف الديانات والمعتقدات والأ��ص��ول الإثنية
ال��ذي��ن يتح ّملون ال�ع��بء الأك �ب��ر م��ن ج� � ّراء هذه
أي�ضا عد ًدا من
الأو�ضاع.
وت�ضم قائمة ال�ضحايا � ً
ّ
المدنيين الأج��ان��ب العاملين في ال�ع��راق� ،سواء
�أكانوا من موظفي الأم��م المتحدة �أم ال�سفارات
العربية والأجنبية� ،أو ال�شركات الخا�صة .كما
كان بينهم م�س�ؤولون �أمنيون و�سيا�سيون بارزون
ف��ي الحكومة العراقية .غير � ّأن الفئات الأكثر
تع ّر ً�ضا لال�ستهداف في �أو�ساط ال�سكان في العراق
أقليات الدينية ال�صغيرة ،وب�صورة خا�صة
هي ال ُ
الم�سيحيون من الطائفتين الكلدانية والأ�شورية،
واليزيديون ،وال�صابئة .هذه الجماعات تع َّر�ضت
غال ًبا لهجمات م��ن ج��ان��ب ال�ع��رب��ات المفخّ خة
واالنتحاريين ،بهدف �إرغامها على مغادرة البالد
(�صالح ن�صراوي ،ورقة خلفية للتقرير) .وي�شهد
العراق اليوم ،بعد �سنوات من التدخّ ل الذي تتزعمه
الواليات المتحدة الأميركية ،دالئل اال�ستقطاب
الطائفي في كل مكان ،حيث َتتَخَ نْدقُ الطوائف
في �أحيائها ال�سكنية لتحمي ك ٌّل منها نف�سها من
هجمات الأخ��رى ،وحيث ينكر �أف��را ُد طائف ٍة ما
ُهو ّيتَهم� ،أو يلج�أون �إلى التنكر �إذا ما ا�ضطروا �إلى
دخول الأحياء المح�صنة لطائفة �أخرى.
ه�ن��اك ت�ق��دي��رات متفاوتة �إل��ى ح��د ملمو�س
لمعدل وفيات العراقيين في الفترة ما بين �آذار/
مار�س  2003وحزيران/يونيو  ،2006ففي حين
ت��ذك��ر منظمة �إي���راك ب��ادي ك��اون��ت »(�إح���ص��اء
الجثث في العراق) 16التي ت�ستقي المعلومات من
ال�صحف اليومية 47,668 ،حالة وفاة ج ّراء العنف
منذ ال�غ��زو ف��ي ال �ع��راق .وت�ق��ول درا��س��ة �أج��راه��ا
بيرنهام و�آخرون 17،بنا ًء على معلومات م�ستقاة من
 1,849عائلة ،موزعة بين �سبع و�أربعين �شريحة

من العينات� ،إن عدد ال�ضحايا قد بلغ
�صحة الأ�سرة ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،وهو
قتي ًال .ويفيد م�سح ّ
عهدا �أجرته
ّ�ساعا و�أح��دث ً
م�سح للأ�سرة �أكثر ات ً
الحكومة العراقية ومنظمة ال�صحة العالمية على
عينة ت�ضم � 9,345أ� �س��رة بين العامين 2006
و � ،2007أن عدد الوفيات جراء العنف قد بلغ نحو
.151,000
وتبين الأ�شكال  1-8و  2-8و  3-8التقديرات
المتفاوتة التي خل�صت �إليها الم�سوح الثالثة
وم�صادر �أخرى:
�أ ًّي��ا كانت الم�صادر التي يتم اعتما ُدها يظل
م��ن ال��وا��ض��ح �أن ال��وف�ي��ات�� ،س��واء م��ا نجم منها
عن تدهور الأو�ضاع ال�صحية �أم عن العنف ،قد
ت�صاعد منذ الغزو .ووفق م�سح �صحة الأ�سرة ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ت�ضاعفت ،على العموم ،ن�سبة الوفيات من
 3.17من كل �ألف من ال�سكان تقري ًبا قبل الغزو �إلى
 6.01من كل �ألف بعده .وت�ضاعف عدد الوفيات
الناجمة عن العنف ع�شر م��رات ،فارتفعت من
 0.1من الأل��ف �إل��ى  1.09من الأل��ف بعد الغزو.
وتتفرد منطقة كرد�ستان من هذه الناحية بكونها
الإقليم الوحيد ال��ذي �شهد ً
هبوطا في معدالت
الوفاة التي انخف�ضت من � 3.7إلى  3.68من الألف
بعد الغزو .كذلك الوفيات ب�سبب العنف – وهي
 0.07من كل �ألف بعد الغزو – كانت �أقل انت�شا ًرا
ف��ي �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان منها ف��ي مناطق ال�ع��راق
الأخرى .وال�سبب في هذا الو�ضع �أ �أن هذا الإقليم
يتمتع بما ي�شبه اال�ستقالل عن الحكومة المركزية
في بغداد منذ �أن �أُع ِلن منطق ًة مح َّرم ًة ومحظور ًة
على �سالح الجو العراقي قبل الغزو ب�أكثر من
�إحدى ع�شرة �سنة.
وفي حالة القوات الأجنبية ،قتل من الجنود
الأميركيين  4,212ع�سكر ًّيا منذ بدء الحملة في
�آذار/م��ار���س  2003حتى  3كانون الثاني/يناير
 19،2009ومن الجنود البريطانيين والمدنيين
�شخ�صا
العاملين في وزارة الدفاع البريطانية ً 178
حتى  12كانون الأول/دي�سمبر  20.2008وكانت
ن�سبة الوفيات �أعلى من ذل��ك بكثير بين قوات
الأم��ن العراقية .ووفقًا لأح��د تقارير الكونغر�س
الأميركي ،يقدر عدد الوفيات في �صفوف قوات
الأم��ن وال�شرطة العراقية بين حزيران/يونيو
 2003وت�شرين الثاني/نوفمبر  2006بـِ 5,736
قتي ًال 21،بينما قتل من القوات الأميركية في الفترة
22
نف�سها  2,196جند ًّيا.
غير �أن ال��و��ض��ع �أخ��ذ بالتح�سن التدريجي
بالن�سبة �إل ��ى ال�م��دن�ي�ي��ن وال �ج �ن��ود العراقيين
على ال�سواء ،اعتبا ًرا من �شهر �شباط/فبراير
601,027
18
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الإطار 2-8

تعداد القتلى دائم التغري يف العراق

في العام  ،2007قامت «�أوبنيون ري�سيرت�ش بزني�س» وهي م�ؤ�س�سة بريطانية بارزة في مجال
ٍ
بي َن منه �أن ما يربو على مليون من العراقيين قد لقوا م�صرعهم
ا�ستطالعات الر�أي العام
بم�سح َت ّ
جراء النزاع الدائر في بالدهم منذ الغزو الذي تزعمته الواليات المتحدة الأميركية في العام
وتبين من هذا الم�سح ،الذي �شمل 2,414
.2003
م�ستجيبا بال ًغا في مقابالت مبا�شرة� ،أن  20في
ً
ّ
المائة من النا�س قد �شهدوا م�صرع واحد على الأقل من �أفراد �أ�سرهم جراء النزاع ،ال في حادث
وفاة طبيعية .ويفيد �آخر تعداد كامل لل�سكان �أجري في العام � 1997أن في العراق  4.05مليون
�ض ْوا
�أ�سرة ،وهو العدد الذي اعتمدته الم�ؤ�س�سة ،وخل�صت منه �إلى �أن  1.03مليون �شخ�ص قد قَ َ
نتيجة للحرب.
وكان هام�ش الخط�إ في الم�سح الذي �أجري في �آب�/أغ�سط�س و�أيلول�/سبتمبر  ،2007يعادل
 1.7في المائة ،مما يدل على �أن عدد القتلى ُيراوح بين 258 ,946
�شخ�صا و 1.12مليون �شخ�ص،
ً
وكانت الم�ؤ�س�سة قد وجدت �أن عدد القتلى بلغ  1.2مليون �شخ�ص ،غير �أنها قررت �إجراء درا�سة
ثم� ،إلى هذه النتيجة المعدلة.
�أخرى في المناطق الريفية ليكون الم�سح �أكثر �شموالً فخل�صت ،من ّ
وغطى البحث  15من محافظات العراق الـ  .18ولم ي�شمل المنطقتين الأكثر تقل ًّبا في العراق
– وهما كربالء والأنبار – و�إقليم �أربيل في ال�شمال ،حيث رف�ضت ال�سلطات المحلية ال�سماح
للباحثين بالعمل.

الم�صدر :م�شروع تقرير �أمن الإن�سان ( 2008بالإنجليزية).
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الإطار 3-8

احلملة الع�سكرية �ضد غزة

منذ بداية العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية �ضد قطاع غزة في  27كانون الأول/دي�سمبر 2008

وحتى وقف �إطالق النار الذي �أعلنته �إ�سرائيل من جانب واحد يوم  18كانون الثاني/يناير ،2009
ثم من جانب حما�س والمنظمات الفل�سطينية في اليوم نف�سه ،قُتل 1,314
فل�سطينيا ،بينهم
ًّ
ٍ
 412طفال ً و110
ن�ساء� ،إ�ضاف ًة �إلى عدد �أكبر من ذلك من الم�صابين ،كما تقول وزارة ال�صحة
الفل�سطينية .وبلغ عدد الم�صابين  ،5,300بينهم  1,855طفالً و 795امر�أة .و�ألحقت العمليات
وهددت ب�صورة خطيرة مرافق المياه
دمارا هائالً بالمنازل والبنية التحتية العامة،
الإ�سرائيلية
ّ
ً
وال�صحة العامة والخدمات الطبية .وقُ�صفت المدار�س التابعة للأمم المتحدة التي لج�أ �إليها
و�ضربت �سيارات للإ�سعاف ،ووفي حاالت
المهجرون ،وقُتل بع�ض موظفي الإغاثة الإن�سانيةُ ،
ّ
كثيرةُ ،ترك المر�ضى والجرحى محا�صرين وحدهم دون م�ساعدة .وبحلول  15كانون الثاني/يناير
ٍ
 2009كان عدد المهجرين من منازلهم قد بلغ 90,000
�شخ�ص.
�أعداد مخيفة من القتلى والم�صابين الأطفال :منذ  15كانون الثاني/يناير � 2009شكّ ل
الأطفال نحو  32في المائة ( )346من القتلى� ،أما الأطفال من بين الجرحى فبلغ عددهم 1,709
�أ�صيب بع�ضهم �إ�صابات متعددة .وبين  3و  14كانون الثاني/يناير من العام نف�سه ،ت�صاعدت
وفيات الأطفال بن�سبة  340في المائة .ويعي�ش في غزة نحو  800,000طفل ي�شكلون  56في
�سكاني ًة في العالم.
تعد من المناطق الأكثر كثاف ًة
المائة من �سكان القطاع ،في منطقة ّ
ّ

عدد الأطفال الفل�سطينيين القتلى في غزة
 15-1كانون الثاني/يناير � ،2009أرقام وزارة ال�صحة
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الم�صدر :مكتب الأمم المتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ( 2009بالإنجليزية).
زيادة مت�سارعة في التهجير الداخلي :ت�سارعت ب�صورة حادة �أعداد الفل�سطينيين الذين
لج�أوا �إلى مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى
(�أونروا) عند بدء الهجوم البري الإ�سرائيلي يوم  3كانون الثاني/يناير  .2009وفي  8كانون
الثاني/يناير ،كان 16,000
فل�سطينيا يقيمون في مباني الوكالة .وبحلول  14كانون الثاني/
ًّ
يناير ،كانت الوكالة توفر الم�أوى لـ ِ
من
37,937
المهجرين الفل�سطينيين في  41من مبانيها
ّ
ومرافقها .وعلى الرغم من �أن �أعداد الفل�سطينيين المهجرين ما زالت غير معروفة حتى الآن ،فقد
قدر مركز الميزان لحقوق الإن�سان عدد ه�ؤالء بما يراوح بين � 80,000إلى  ،90,000بمن فيهم
نحو  50,000طفل.

عدد الفل�سطينيين في مالجئ الأونروا في غزة
 14-2كانون الثاني/يناير 2009
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 .2007ف��وف� ًق��ا لأح ��د ال �م��واق��ع الإلكترونية،
انخف�ضت الإ�صابات المدنية من  1,598في �آب/
�أغ�سط�س � 2007إلى �أقل من  1,000في �أيلول/
�سبتمبر وت�شرين الأول�/أكتوبر من تلك ال�سنة،
و�إلى �أقل من  500قتيل �شهر ًّيا في الفترة الالحقة.
وف��ي �شباط/فبراير ،2008بلغ ع��دد ال�ضحايا
�شخ�صا .وبالن�سبة �إل��ى القوات
المدنيين 443
ً
العراقية انخف�ض عدد ال�ضحايا �إلى �أقل من 100
في �آب�/أغ�سط�س من تلك ال�سنة مقارن ًة ِب 232
في ال�شهر ال�سابق .وبا�ستثناء �شهر ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،2007ظل المعدل ال�شهري �أقل من 100
منذ ذل��ك الحين ،فبلغ ع��دد القتلى من القوات
�شخ�صا ف��ي �شباط/فبراير
العراقية ثمانين
ً
انخفا�ضا
 .2008و�شهدت ال �ق��وات الأميركية
ً
مماث ً
ال في عدد قتالها ال��ذي كان �أق��ل من 100
بين �شهري تموز/يوليو و�أيلول�/سبتمبر ،2007
و�أقل من خم�سين منذ ت�شرين الأول�/أكتوبر من
تلك ال�سنة .وبحلول �شهر �آذار/م��ار���س ،2008
24
و�صل عدد القتلى الأميركيين �إلى .4,000
على �أي ح��ال ،ب��د�أ ع��دد �ضحايا العنف في
ال �ع��راق باالنخفا�ض بعد �شهر �أيلول�/سبتمبر
 ،2007وكانت �أهم العوامل التي �أ�سهمت في هذا
الو�ضع� :أ) زيادة حجم القوة الع�سكرية الأميركية،
�أي «الدفق المفاجئ» بنحو  30,000جندي؛ ب)
ا�ستراتيجية الجنرال الأميركي بترايو�س باالعتماد
على الع�شائر العراقية لتعقُّب مقاتلي القاعدة من
غير العراقيين؛ ج) تزايد الأعداد وزيادة التدريب
لقوى الأمن العراقية؛ د) الهدنة التي �أعلنها جي�ش
المهدي الذي يتزعمه مقتدى ال�صدر ،والتي �أوقف
بموجبها ،حتى وقت �إعداد هذا التقرير على الأقل،
الهجمات �ضد ك� ٍّ�ل من القوات الأميركية وفيلق
بدر .ي�ضاف �إلى ذلك �أن التح�صينات المحيطة
ب��الأح�ي��اء التي تنفرد ط��وائ��ف م�ح��ددة بال�سكن
فيها قد �أ�سهمت في �صد القوى المقاتلة الأخرى
وردع الهجمات الطائفية .و�ستك�شف الأيام الآتية
كيفية تطور الأو�ضاع الأمنية بعد ان�سحاب القوات
الأميركية التدريجي من ال�ع��راق ،وم��دى �صعود
الميلي�شيات الم�سلحة.
23

ب .الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
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غ��ال� ًب��ا م��ا تتعر�ض ح�ق��وق الإن �� �س��ان الجوهرية
لالنتهاك في الأر���ض الفل�سطينية المحتلة ،وقد
تعاظمت ه��ذه االنتهاكات منذ ان��دالع انتفا�ضة
الأق�صى في � 29أيلول�/سبتمبر من العام .2000
وي�أتي معظم التهديدات والمخاطر لأمن الإن�سان
الفل�سطيني من جانب القوات الإ�سرائيلية .وفي

الآون��ة الأخيرة ظهر م�صدر �آخر لتهديدات �أمن
الإن�سان الفل�سطيني ن�ش�أ هذه المرة في �أو�ساط
ّ
المنظمات الفل�سطينية نف�سها .ففي غياب �آفاق
الت�سوية ال�سيا�سية مع �إ�سرائيل ،ات�سعت �شقة
الخالف بين هذه المنظمات ،وبخا�صة بين فتح
وحما�س ،وبلغت ذروتها بانهيار حكومة الوحدة
الوطنية التي كانت قد جمعت الجناحين الرئي�سين
في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وجاء هذا االنهيار
في �أعقاب �صدامات م�سلحة بين الجانبين انتهت
بتولي حما�س زمام الحكم في غزة في حزيران/
يونيو  .2007وق��ام رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
بعدها بت�شكيل حكومة موازية في رام اهلل ،وا ّدعى
كل من الجانبين منذ ذلك الحين �أن��ه هو وحده
الذي يملك حق تمثيل ال�شعب الفل�سطيني.
وعند �إع��داد هذا التقرير ،في كانون الأول/
دي�سمبر  ،2008كانت فترة الهدنة بين �إ�سرائيل
وحما�س قد انتهت .وردت �إ�سرائيل على �صواريخ
�أطلقتها حما�س بحملة ع�سكرية �ضخمة على غزة،
التي كانت ما ت��زال تعاني الح�صار الإ�سرائيلي
منذ �سيطرة حما�س على القطاع في حزيران/
يونيو  .2007و�أ�سفرت هذه الحملة ،التي قوبلت
با�ستنكار عالمي لإفراطها في ا�ستخدام القوة
ب �� �ص��ورة غ�ي��ر متوازنة 25،ع��ن ع ��دد ه��ائ��ل من
الإ�صابات بين المدنيين (منهم ع��دد كبير من
الأط �ف��ال والن�ساء) ال��ذي��ن ك��ان��وا يعانون �أ�ص ًال
ويالت الح�صار قبل ذلك .ويوم  18كانون الثاني/
يناير � ،2009أُعلن وقفٌ �أحادي لإطالق النار من
اجلدول 1-8

ال�شكل 4-8
الوفيات جراء العنف يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة و�إ�رسائيل،
ح�سب جن�سية ال�ضحايا واملهاجمني،
2008-2000
% 8.9
% 0.2
% 0.8
% 5.2
% 11.1
% 73.2
% 0.7

فل�سطينيون قتلوا على �أيدي قوات الأمن الإ�سرائيلية
فل�سطينيون قتلوا على �أيدي مدنيين �إ�سرائيليين
مدنيون �إ�سرائيلون قتلوا على �أيدي فل�سطينين
�أفراد من قوات الأمن الإ�سرائيلية قتلوا على
�أيدي فل�سطينيين
مواطنون �أجانب قتلوا على �أيدي فل�سطينيين
مواطنون �أجانب قتلوا على �أيدي قوات الأمن الإ�سرائيلية
فل�سطينيون قتلوا على �أيدي فل�سطينيين

يف غياب �آفاق الت�سوية
ال�سيا�سية مع �إ�رسائيل،
ات�سعت �شقة اخلالف بني
املنظمات الفل�سطينية

الم�صدر :بت�سيلم .2008

جانب �إ�سرائيل ،ومن جانب حما�س والمنظمات
الفل�سطينية الأخرى في اليوم نف�سه.
قامت ع��دة م�صادر بتوثيق انتهاكات حقوق
الفل�سطينيين في الحياة والحرية .ويعتمد هذا
الف�صل على البيانات التي �أوردتها منظمة حقوق
الإن�سان الإ�سرائيلية (بت�سيلم) ،التي تزيد فيها
�أع���داد االن�ت�ه��اك��ات عما قدمته ك��ل م��ن هيئات

�أ�سفرت احلملة الع�سكرية
الإ�رسائيلية على غزة عن
عدد هائل من الإ�صابات
بني املدنيني ،منهم عدد
كبري من الأطفال والن�ساء

�أعداد القتلى نتيجة املواجهات يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة و�إ�رسائيل،
2008-2000

نوع الحادث

قا�صرون فل�سطينيون قتلوا على �أيدي قوات الأمن الإ�سرائيلية
قا�صرون �إ�سرائيليون قتلوا على �أيدي فل�سطينيين
فل�سطينيون قتلوا خالل اغتياالت مدبرة

فل�سطينيون ا�ستهدفتهم اغتياالت مدبرة

فل�سطينيون قتلوا على �أيدي فل�سطينيين لال�شتباه بتعاونهم
مع �إ�سرائيل

فل�سطينيون �شاركوا في عمليات قتالية وقتلوا على �أيدي قوات
الأمن الإ�سرائيلية
فل�سطينيون لم ي�شاركوا في عمليات قتالية وقتلوا على �أيدي
قوات الأمن الإ�سرائيلية (با�ستثناء قتلى االغتياالت المدبرة)

فل�سطينيون غير معروف دورهم في النزاع ،وقتلوا على �أيدي
قوات الأمن الإ�سرائيلية

الأر�ض الفل�سطينية المحتلة

قطاع
غزة

ال�ضفة
الغربية

المجموع

�إ�سرائيل

634

318

952

3

4

35

39

84

279

107

386

151

82

233

11

109

120

1,221

467

1,688

60

1,382

840

2,222

5

387

484

871

4
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ف�شلت اجلهود يف �إقامة
حكومة �صومالية واحدة
قادرة على فر�ض
�سيطرتها على تلك البالد

الإطار 4-8

حقوق الإن�سان الفل�سطينية والأجهزة الفل�سطينية
نف�سها .وتقدم بت�سيلم المعلومات الآتية عن �أعداد
الفل�سطينيين والإ�سرائيليين الذين لقوا م�صرعهم
جراء العنف في ال�ضفة الغربية وغزة و�إ�سرائيل:
يبين ال�شكل  4-8تفا�صيل ع��ن ال�ضحايا
والمهاجمين ،ح�سب الجن�سية ،من �أ�صل العدد
الإجمالي للقتلى البالغ عددهم  5,970من جراء
العنف في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة و�إ�سرائيل
بين العامين  2000و  :2008وق��د بلغ ع��دد من
ل�ق��وا م�صرعهم  4,908فل�سطينيين و 1,062
�إ�سرائيل ًّيا .وتعر�ض «بت�سيلم» تفا�صيل الحوادث
التي �أدت �إلى الوفيات ،ومعظمها بين المدنيين
الفل�سطينيين ،ح�سب ما يظهر في الجدول .1-8
وق��د �أ�سفر ال�صراع الداخلي بين الف�صائل
الفل�سطينية المتناحرة عن مقتل عدد كبير من
الفل�سطينيين ،غير �أن �ضحايا ه��ذه النزاعات
�شخ�صا 26،ال يمثلون
ال��ذي��ن بل َغ ع��دده��م 594
ً

�إال ن�سب ًة �ضئيلة من �إجمالي القتلى على �أي��دي
الإ�سرائيليين .وهذه المالحظة ال تعني ،بحال من
الأحوال ،الإقالل من خطورة العنف داخل الأو�ساط
الفل�سطينية ،بل تهدف �إلى و�ضع الأمور في �إطارها
ال�صحيح .وف � ًق��ا للجهاز ال�م��رك��زي للإح�صاء
الفل�سطيني 27،بلغ العدد الإجمالي للفل�سطينيين
الم�صابين� ،سواء بالذخيرة الحية �أم بالر�صا�ص
ّ
اطي �أو بالغاز� ،أو ب�أ�سلحة �أخرى في الأر�ض
المط ّ
الفل�سطينية المحتلة بين كانون الثاني/يناير
�شخ�صا.
 2000و�آذار/مار�س 32,569 ،2008
ً
ج .ال�صومال

لم ت�شهد ال�صومال اال�ستقرار منذ �سقوط نظام
�سياد َب ّري في العام  ،1991وعلى مدى هذه ال�سنين
ف�شلت ج�ه��و ٌد ع��دي��دة بذلتها �أط ��راف �أفريقية
وعربية ،و�أخ��رى من جانب الأم��م المتحدة ،في
�إقامة حكومة واحدة قادرة على فر�ض ال�سيطرة

ال�صومال – دولة حتت احل�صار – عبد القوي يو�سف*

ثمة في ال�صومال دولة تحت الح�صار .هذا الكيان ،الذي �أُ�س�س يوم  1تموز/يوليو
ّ
 1960بعد توحيد المناطق التي كانت حتى ذلك الحين تحت �إدارة بريطانية
و�إيطالية ،يو�شك الآن �أن يتفكّ ك ويت�شرذم بفعل ما يكتنفه من عوا�صف .وما زالت
الحكومة االتحادية االنتقالية التي ولدت خالل الم�ؤتمر الثالث ع�شر للم�صالحة
الوطنية الذي انعقد في العام  ،2004توالي جهودها لتعزيز �سيطرتها و�إعادة
ال�سالم واال�ستقرار �إلى مقدي�شو والمناطق المحيطة بها ،مع ا�ستمرار حربها �ضد
جماعات الجريمة المنظمة ،والفو�ضويين ،والمتطرفين الإ�سالميين ،واالنف�صاليين
الذين يعار�ضون �إحياء الم�ؤ�س�سات الحكومية في البالد.
في ظل هذه الأو�ضاع تبقى ال�صومال مهددة بالتقهقر �إلى الحالة الطبيعية
البدائية التي تكون فيها الحياة الب�شرية ،على حد تعبير الفيل�سوف البريطاني
هوب ْز «متوحدة ،فقيرة ،غثة ،فظة ق�صيرة» .بل �إن ثمة من يرى �أن
توما�س
ْ
ال�صومال قد انزلقت �إلى هذه الحالة بالفعل .فكيف تدهور الو�ضع �إلى هذه
الدرجة من االنحطاط وبهذه الق�سوة؟ �إن الم�س�ؤولية الكبرى للحفاظ على �أمن
الإن�سان في �أي بلد تقع على كاهل الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها الحكومية .ف�إذا
كانت الدولة نف�سها م�ضع�ضعة ومزعزعة الأركان ،فمن ال�صعب �أن نت�صور كيف
ت�ستطيع �أن ت�ؤدي هذا الدور الحيوي والأ�سا�سي لحياة �شعبها.
لقد انكم�شت الدولة بالفعل بعد انهيار دكتاتورية بري الع�سكرية في العام
 1991وتقل�صت و�أ�صبحت �صورة م�صغرة لما كانت عليه ،و�أو�شكت �سيطرتها
�أن تنح�صر في حدود العا�صمة مقدي�شو .وقد ا�ستمر حكم الحاكم الأوحد القمعي
�أكثر من عقدين من الزمان ،وانتهى في �آخر المطاف بدفع الدولة وم�ؤ�س�ساتها
لت�صبح من مخلّفات التاريخ .والأ�سو�أ من ذلك �أن المتمردين الذين ا�ستولوا على
العا�صمة جلبوا معهم الخراب ،وارتكبوا مجازر جماعية ،و�أعدموا المدنيين على
�أ�سا�س انتماءاتهم القبلية .و�أ�صبح الف�ساد هو �سيد الموقف فيما ا�ستمر �سلب
�أمالك الدولة والممتلكات الخا�صة .و ُنهبت الم�صارف ،والمتاحف ،وال�سجالت
الوطنية ،والأبنية الحكومية ،وجرى تفكيك ال�صناعات وال�شركات التي تملكها
الدولة ،ثم بيعت في الخارج ،حتى �إن كوابل الكهرباء و�أنابيب المياه لم ت�سلم من
و�سرق كل ما له قيمة لإثراء �أمراء الحرب المتناف�سين في مقدي�شو
هذا الم�صيرُ .

ولتمويل الميلي�شيات التابعة لهم.
مرتعا
ومنذ ذلك الحين انق�سمت ال�صومال �إلى �إقليمين ،الأول بات
ً
للفو�ضى والفلتان ،ومركزه في مقدي�شو العا�صمة التي �أ�صبحت مقرًّا لع�صابات
الجريمة المنظمة والجماعات الخارجة على القانون التي �سميت بـ ِ «الطفيليات»
(الموريان) ،وكذلك للمتطرفين الإ�سالميين .وت�ضافرت جهود كل ه�ؤالء للحيلولة
دون تفعيل الدولة وم�ؤ�س�ساتها� .أما الإقليم الثاني في�ضم المناطق ال�شمالية
ال�شرقية وال�شمالية الغربية من البالد وهي ،على التوالي البونتالند و«�أر�ض
ال�صومال» ،اللتان تمار�سان الحكم الذاتي .وما زالت البونتالند ،التي تمار�س
ر�سميا الحكم الذاتي ،تزعم �أنها جزء من ال�صومال� .أما �أر�ض ال�صومال�« ،صومالي
ًّ
�شعبيا �أعلنت ا�ستقاللها عن ال�صومال في العام
الند» ،ف�إن حكومتها المنتخبة
ًّ
 ،1992على الرغم من �أنها لم تح�صل على االعتراف الدولي بو�ضعها الجديد.
تحديا للحكومة االتحادية االنتقالية،
ومع �أن انف�صال �أر�ض ال�صومال يمثل
ً
ف�إن دور هذه الحكومة في الإقليم الحافل بالفو�ضى والفلتان الأمني هو الذي
ي�شكل الخطر الأكبر على الدولة وم�ؤ�س�ساتها في ال�صومال ،وعلى البلدان المجاورة
والمجتمع الدولي .وقد ت�ضافرت وتداخلت �سل�سلة من الم�صالح المت�ضاربة،
وتجذّرت في تلك البقعة التي تع�صف بها الفو�ضى .و ُتراوح الممار�سات فيها
بين بيع ما تبقى من ال�شركات الأجنبية ،وا�ستيراد المواد الغذائية والأدوية التي
لم تعد �صالح ًة لال�ستهالك الب�شري منذ �أمد بعيد ،ومن تنظيم مع�سكرات التدريب
للإرهابيين �إلى تهريب المخدرات وم�صادرة الممتلكات الخا�صة .من هنا ف�إن
�أكثر ما يخ�شاه ويعار�ضه هذا التحالف الم�سلّح بين ع�صابات الجريمة المنظمة
والمتطرفين الإ�سالميين هو �إعادة تفعيل م�ؤ�س�سات الدولة.
خادعا في ال�صومال �إلى �أن تنجح
مراوغا
�سرابا
و�سيظل �أمن الإن�سان
ً
ً
ً
الحكومة االتحادية االنتقالية في فر�ض هيبة الدولة والقانون والنظام في تلك
تعمها الفو�ضى .ويتطلب ذلك ت�ضافر الجهود من جانب منظمة
المنطقة التي ّ
الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة ،ونجاح المفاو�ضات مع الكيانين اللذين يمار�س
فيهما الحكم الذاتي ،وهما بونتالند و«�أر�ض ال�صومال» ،بهدف �إن�شاء دولة
�صومالية تقوم على �أ�س�س الديمقراطية االتحادية والالمركزية.

*خبير قانوني دولي من ال�صومال.
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على البلد ،وبخا�صة المناطق التي تتمتع بحكم
ذات��ي في منطقة «�أر���ض ال�صومال» في ال�شمال
الغربي وبونتالند في ال�شمال ال�شرقي .وعندما
ُ�ش ّكلت الحكومة االتحادية االنتقالية في العام
 ،2004كان عليها �أن تعمل �أول الأمر خارج بايدوا
في و�سط البالد ،ولم تنجح في تر�سيخ وجودها في
العا�صمة �إال بم�ساعدة من القوات الإثيوبية.
في �أعقاب �سقوط نظام َب ّري انفجرت موجة
العنف التي �شاركت فيها ع��دة �أط��راف محلية،
بينها الميلي�شيات العديدة التي �شكلها الزعماء
المحليون �أو «�أمراء الحرب» ،والجي�ش ال�صومالي،
وق� ��وات ات��ح��اد ال �م �ح��اك��م الإ� �س�لام �ي��ة .و�أدت
الم�صادمات العنيفة في ال�صومال �إلى ا�ستحكام
ال�ع��داء ف��ي م��ا بين الميلي�شيات نف�سها ،وبينها
وبين قوات �إتحاد المحاكم الإ�سالمية ،والحكومة
االتحادية االنتقالية ،و�أخي ًرا بين القوات الإثيوبية
التي تدعمها الغارات الجوية الأميركية من جهة،
واتحاد المحاكم الإ�سالمية من جهة �أخرى.
بعد دخول القوات الإثيوبية �إلى مقدي�شو في
ك��ان��ون الأول/دي���س�م�ب��ر  2006ل��دع��م الحكومة
االتحادية االنتقالية احتدم ال�صراع ال�ضاري في
ال�صومال مخ ِّلفًا وراءه المزيد من الدمار في البالد
والخراب في العا�صمة .وعند �إعداد هذا التقرير
كانت الأزم��ة ال�صومالية قد تفاقمت �إل��ى درجة
تت�ضاءل بالمقارنة معها معاناة البالد على مدى
لتقارير«هيوم ْن
الأعوام الع�شرة الما�ضية .ووفقًا
َ
راي�ت��� ْ�س ووت�ش» 28،ف��اق��ت �إراق� ��ة ال��دم��اء خالل
العامين الما�ضيين ما حدث خالل الأعوام ال�ستة
ع�شرال�سابقة الحافلة بالفو�ضى والتناحر – حيث
�أف�ضى ال�صراع بين الأطراف المتحاربة ال�ساعية
�إلى ال�سيطرة على العا�صمة �إلى تدمير المدينة
نف�سها ،و�إلى الت�ضحية بالعديد من �سكانها بحيث
لقي الآالف من المدنيين م�صرعهم .ومن مطلع
َ
العام  2008وحتى نهاية �أيلول�/سبتمبر من تلك
ال�سنة ،عولج �أكثر من � 2,200إ�صابة جراء الحرب
في م�ست�شفى «مدينة» وم�ست�شفى «كي�ساني» في
مقدي�شو ،و�أرغ���م ع���ش��رات الآالف م��ن النا�س
على النزوح.
ّ
ومنذ �أوائ��ل العام  ،2007ظلت كل �أط��راف
ال�ن��زاع ف��ي مقدي�شو ت�ق��وم ،بوتيرة �شبه يومية،
بق�صف ع�شوائي للأحياء ال�سكنية الم�أهولة.
وا�ستخدمت المدفعية وقذائف الهاون و�صواريخ
بعيدا عن دقة الت�صويب وال
الكاتيو�شا
ا�ستخداما ً
ً
يوحي ب�أن من يطلقونها يق�صدون هدفًا ع�سكر ًّيا
29
ما �أو يتحا�شَ ْون من �إ�صابة المدنيين.

وح�سب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
عن الأطفال وال�صراع الم�سلح في ال�صومال،
ف�إن الأطفال هم �ضحايا العنف الم�سلح في عدة
مناطق من ال�صومال ،وال�سيما من يعي�ش منهم
في «م�ستوطنات الأ�شخا�ص المهجرين داخل ًّيا»
القريبة من المباني الع�سكرية �أو الحكومية .وفي
فترة العام الممتد بين � 16آذار/م��ار���س 2007
و� 15آذار/مار�س � ،2008أ�سفر اندالع العنف بين
الحكومة االتحادية االنتقالية والقوات الإثيوبية،
والجماعات المعادية للحكومة ،بما فيها جماعة
«ال�شباب» ،وبقايا قوات اتحاد المحاكم الإ�سالمية
و«الهاويا» والميلي�شيات الع�شائرية الأخ��رى ،عن
ارتفاع ن�سبة الإ�صابات بين المدنيين ،وبخا�صة في
جريحا بفعل ال�سالح،
مقدي�شو .فقد تلقى ً 1,850
منهم  217طف ًال ،العالج في م�ست�شفى واحد في
مقدي�شو .و�سجلت مرا�صد الحماية مقتل �أكثر من
 125طف ًال بين � 16آذار/مار�س  2007و � 15آذار/
مار�س  ،2008مقابل  82حالة قتل �سجلت في
ال�ف�ت��رة نف�سها ب�ي��ن ال�ع��ام�ي��ن  2006و .2007
وخالل ال�شهور الأولى من العام  ،2008تعاظمت
المخاطر التي تع ّر َ�ض لها الأطفال في مقدي�شو
جراء الق�صف الع�شوائي وهجمات مدافع الهاون
والبنادق ،وج��رى الإب�لاغ عن �إ�صابة  33طف ًال،
كثيرون منهم دون العا�شرة من العمر ،بجراح
خطيرة خالل تبادل �إط�لاق النار في منطقتين
من مقدي�شو بين �شباط/فبراير و�أوا�سط �أيار/
30

�إراقة الدماء خالل العامني
املا�ضيني يف ال�صومال
فاقت ما حدث خالل الأعوام
ال�ستة ع�رش ال�سابقة احلافلة
بالفو�ضى والتناحر

الأطفال هم �ضحايا
العنف امل�سلح يف عدة
مناطق من ال�صومال

اجلدول 2-8
�إجمايل عدد املحتجزين يف خمتلف �أنحاء العراق،
واملحتجزين من جانب القوات املتعددة اجلن�سية 1 ،كانون الثاين/يناير 2006
و  30حزيران/يونيو 2008
الفترة الزمنية

�أول كانون الثاني/يناير – � 28شباط/فبراير 2006

عدد المحتجزين،
والموقوفين
أمنيا ،ومن حكم
� ًّ
عليهم بال�سجن
في مختلف �أنحاء
العراق

عدد المحتجزين
من جانب
القوات
المتعددة
الجن�سية

29,565

14,229

28,700

15,387

25,707

12,616

35,542

13,571

29,256

13,571

30,842

14,534

37,641

17,898

44,325

21,107

50,595

23,229

�أول �آذار/مار�س –  30ني�سان/ابريل 2006

�أول �أيار/مايو –  30حزيران/يونيو 2006

�أول تموز/يوليو – � 31آب�/أغ�سط�س 2006

�أول �أيلول�/سبتمبر –  31ت�شرين الأول�/أكتوبر 2006

�أول ت�شرين الثاني/نوفمبر –  31كانون الأول/دي�سمبر 2006
�أول كانون الثاني/يناير – � 31آذار/مار�س 2007
�أول ني�سان/ابريل –  30حزيران/يونيو 2007

�أول كانون الثاني/يناير –  30حزيران/يونيو 2008

الم�صدر :يونامي ( .2008 ،2007 ،2006انظر المراجع الإح�صائية)

االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان
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غدا االختطاف واح ًدا
من �أو�سع اجلرائم
انت�شارا يف العراق
ً

م��اي��و  2008ف�ق��ط .كما �أبلغت مرا�صد حماية
الأطفال عن حاالت �أ�صيب فيها الأطفال �أو قتلوا
جراء تبادل النيران �أو هجمات الهاون والقنابل
�أو �إطالق النار الع�شوائي بينما كانوا في منازلهم
�أو في ال�شارع �أو في ال�سوق �أو يلعبون �أو في طريق
عودتهم من المدار�س.
وتحوم ال�شكوك حول ت�صرفات هذه الأطراف
جمي ًعا لإخفاقها في تحذير المدنيين من احتماالت
الحرب� ،أو في وقف عمليات النهب� ،أو لإعاقتها
جهو َد الإغاثة� ،أو لإ�ساءتها معاملة الع�شرات من
31
المحتجزين في حمالت اعتقال جماعية.
 .IIتهديد الحرية

يمثل االعتقال التع�سفي غير القانوني خط ًرا �آخر
يهدد �أمن الإن�سان في تلك البلدان الثالثة ،وي�شكل
انتها ًكا لحق الإن�سان الجوهري في الحرية .فكثير
من حوادث االعتقال وال�سجن واالحتجاز والخطف
وقعت بطريقة تع�سفية ال تم ّيز بين حال ٍة وحالة.
وي�ص ُّح هذا التو�صيف ب�صورة خا�صة في ال�صومال
والعراق ،حيث قامت قوات الحكومة والميلي�شيات
المتناحرة بارتكاب هذه االنتهاكات.
�أ .العراق

ت�ضخم عدد املحتجزين
يف العراق كان من نتائج
املتو�سعة
الت�رشيعات
ّ
يف تف�سري الإرهاب
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تفيد بعثة الأم� ��م ال�م�ت�ح��دة ل�م���س��اع��دة ال �ع��راق
(يونامي) ،نق ًال عن وزارة حقوق الإن�سان في بغداد،
�أن عدد المعتقلين والمحتجزين �أمن ًّيا وال�سجناء
الذين �صدرت بحقهم الأحكام في كل �أنحاء العراق
�شخ�صا ف��ي نهاية حزيران/يونيو
بلغ 50,595
ً
 .2008وك��ان العدد قد بلغ �أعلى م�ستوياته ،وهو
 ،56,320في نهاية �آذار/م��ار���س  .2008وح�سب
تقرير يونامي ،كان  23,229من ه�ؤالء ،في نهاية
حزيران/يونيو  ،2008محتجزين ل��دى القوات
المتعددة الجن�سية؛ و  17,152لدى وزارة العدل؛
و  613ل��دى وزارة العمل وال���ش��ؤون االجتماعية؛
و  5,535لدى وزارة الداخلية ،و 1,060لدى وزارة
الدفاع 32.وعالوة على ذلك ،ف�إن القوات المتعددة
الجن�سية ف��ي ال �ع��راق ،بح�سب «ه�ي��وم��ن رايت�س
ووت����ش» ،كانت في � 12أي��ار/م��اي��و  2008تحتجز
 513طف ًال عراق ًّيا ع ّدتهم «خ�ط� ًرا م ��ؤك � ًدا على
الأمن» ،كما نقلت عد ًدا غير معروف من الأطفال
�إلى عهدة ال�سلطة العراقية .و�أ�شارت ّ
المنظمة �أن
ه��ؤالء الأطفال المحتجزين من جانب ال�سلطات
33
العراقية يتعر�ضون لمخاطر الإيذاء الج�سدي.
وح�سب هيومن رايت�س ووت�ش 34،ف�إن ت�ضخم
ع��دد الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تحتجزهم ال�سلطات
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العراقية ،والقوات المتعددة الجن�سية في �أنحاء
العراق – كما هو مبين في الجدول  ،2-8كان من
المتو�سعة في تف�سير
نتائج الت�شريعات العراقية
ّ
قانوني
أ�سا�س
الإره��اب ،تف�سي ًرا ارتكزت عليه ك� ٍ
ٍّ
رئي�س االعتقاالت والمالحقات الناجمة عن «خطة
ٍ
35
ب�غ��داد الأمنية» .وه��ذه الخطة ،التي �أطلقت
بموازاة ازدياد القوات الأميركية في العام ،2007
رفعت ب�سرعة �أع��داد المحتجزين ل��دى كل من
ال�سلطات العراقية والقوات المتعددة الجن�سية.
لقد باتت ظ��روف ال�سجن والأ��ْ�س��ر القا�سية
�س ّيئة ال�سمعة في العراق ظاهرة وا�ضحة ،وفي
حزيران/يونيو � ،2007أعربت يونامي عن قلقها
ح��ول اعتقال الم�شبوهين ل��دى ال�ق��وات متعددة
الجن�سية ٍ
فترات طويل ًة دون �إحالتهم على الق�ضاء،
وحول �إجراءات المراجعة الإدارية التي ال ت�ستوفي
ال�شروط القانونية التي تمنح المحتجزين فر�صة
المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير المتعارف عليها
دول ًّيا 36.كما ك��ان بع�ض ال�سجون التي تديرها
الوزارات العراقية بمثابة م�ؤ�س�سات �سرية ك�شفت
النقاب عنها ال �ق��وات الأم�ي��رك�ي��ة .وق��ام��ت هذه
ال�ق��وات ،ب��دوره��ا� ،أحيا ًنا بممار�سة �أ�شكال من
التعذيب كانت قد �أث��ارت موج ًة من الغ�ضب في
العالم عندما عر�ضت محطات التلفزيون �صو ًرا
عن تلك الممار�سات في �سجن �أب��و غريب .وفي
�شباط/فبراير � ،2007أ� �ص��در رئي�س ال ��وزراء
العراقي �أم ًرا منح بموجبه �صالحية وا�سعة للقادة
الع�سكريين باعتقال الأ�شخا�ص والحد من حقهم
في حرية التعبير والتجمع .وكان حق االعتقال دون
�أم��ر ق�ضائي واح� ً�دا من ال�صالحيات الممنوحة
للقادة الع�سكريين بق�صد الحيلولة دون ت�صاعد
النزاع في العراق .كما كانت ظروف ال�سجن وما
يتخللها من ممار�سات من العوامل التي زادت
من التوتر ال�سيا�سي ،ما دفع القوات الع�سكرية
الأجنبية والحكومة العراقية �آخر الأمر �إلى ال�شروع
في �إزالة ال�سجون ال�سرية والبدء بتر�شيد �إجراءات
االعتقال في �أواخر العام .2007
�إ��ض��اف� ًة �إل��ى ذل��ك يمثل االختطاف انتها ًكا
�آخر للحرية ،ويالحظ تقرير يونامي لفترة �أيار/
ح��زي��ران � 2006أن��ه ق��د غ��دا واح � ً�دا م��ن �أو��س��ع
الجرائم انت�شا ًرا في العراق .ويطلب الخاطفون في
العادة �أموا ًال طائلة من ذوي ال�ضحايا� ،أو يطرحون
مطالب �سيا�سية على بلدان المخطوفين الأ�صلية
�إذا كان ه�ؤالء من الأجانب .ويتعر�ض العديد من
الرهائن للقتل ولو ُدفعت عنهم الفدية .كما ُيقتل
تلب دو ُل�ه��م الأ�صلية
الرهائن الأج��ان��ب �إذا ل��م ِّ
مطالب الخاطفين� ،أو �إذا لم تتم ت�سوية الأمر مع

حكومات الدول المعنية .وفي هذا المجال ،تلقت
يونامي كذلك تقارير عن حوادث اختطاف طائفية
الطابع ،وكذلك عن تواط�ؤ مزعوم بين الخاطفين
37
وال�شرطة.
ب .الأر�ض الفل�سطينية المحتلة

يمثل االحتجاز وال�سجن واالختطاف ثاني انتهاكات
حقوق الإن�سان خطور ًة في الأر���ض الفل�سطينية
المحتلة ،وت�ؤكد منظمة العفو الدولية �أن ال�سلطات
الإ�سرائيلية قد اعتقلت �آال ًف��ا من الفل�سطينيين
منذ بداية القرن الجديد .وما زال نحو 10,000
�شخ�ص ره��ن االعتقال ف��ي نحو ثالثين مركزًا
ل�لاح�ت�ج��از ،ك�م��ا ت �ق��ول وزارة � �ش ��ؤون الأ� �س��رى
38
والمح ّررين في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وقد ُحرم بع�ضهم من الحرية طوال �سنين عديدة
و�صدرت الأح�ك��ام �ضدهم عن محاكم ع�سكرية
كانت �إج��راءات�ه��ا مخالفة للمعايير الدولية في
المحاكمات .وقد �صدرت في ت�شرين الأول�/أكتوبر
 2006بحق عدد من ه�ؤالء  -يقارب � 700شخ�ص
أحكاما
وفقًا لتقديرات منظمة العفو الدولية ً � -
باالحتجاز الإداري ،ويعني ذل��ك اعتقالهم بال
تهمة ،ومن دون دعوتهم للمثول �أمام المحكمة.
والقيادة الع�سكرية الإ�سرائيلية هي المخولة
�إ�صدار الأم��ر باالحتجاز الإداري ال��ذي قد يمتد
فترة �ستة �أ�شهر ،ويمكن تمديده �إل��ى �أج��ل غير
م�س ًّمى .وفيما تزعم الحكومة الإ�سرائيلية �أن هذا
الإجراء يرتكز على المادة  78من اتفاقية جنيف
الرابعة ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص المدنيين في
وقت الحرب التي ت�سمح لقوات االحتالل باحتجاز
الأ�شخا�ص «لأ�سباب �أمنية ملزمة» ،ف�إن منظمة
العفو الدولية ترى �أن معاملة �إ�سرائيل للموقوفين
�إدار ًّيا تتناق�ض ال مع معايير حقوق الإن�سان الدولية
فح�سب ،بل مع بنود االتفاقية التي تحاول اال�ستناد
�إليها بالذات .فقد خرقت �إ�سرائيل �أحكام المادة
 78عندما حولت ما ك��ان ُي َع ُّد �إج��را ًء احتياط ًّيا
ا�ستثنائ ًّيا �إلى ممار�سة روتينية ت�ستهدف معاقبة
الأ�شخا�ص الذين ت�شتبه الم�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�أنهم
39
يعملون �ضد الم�صالح الإ�سرائيلية.
ومن جهة �أخرى ت�شير منظمة العفو الدولية
�إلى �أن حكومت َِي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،في
المق�سمة ،تنتهكان
الأر���ض الفل�سطينية المحت ّلة
َّ
حق الفل�سطينيين المقيمين في نطاق �صالحية
كل منهما في الحرية ،وبخا�صة بعد المواجهات
الم�س ّلحة بين فتح وحما�س في العام  .2007وفي
ال�ضفة الغربية تدهورت ب�صورة وا�ضحة �أو�ضاع

التع�سفي
حقوق الإن�سان ،فقد �أ�صبح االحتجاز
ّ
للم�شتبه ب�أنهم من �أتباع حما�س من جانب قوى
الأم��ن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية م��ن الأم��ور
المعتادة .وكثي ًرا ما يخ�ضع المحتجزون للتعذيب
�أو لأ��ش�ك��ال �أخ ��رى م��ن ��س��وء المعاملة .كذلك
انت�شرت في غزة  -على نطاق وا�سع  -االحتجازات
التع�سفية والتعذيب والأ�شكال الأخ��رى من �سوء
ّ
المعاملة ت�ج��اه المحتجزين م��ن ج��ان��ب ق��وات
حما�س ،وتبددت ب�سرعة بوادر التح�سن الذي طر�أ
على الو�ضع الأمني في �أعقاب ا�ستيالء حما�س
40
على ال�سلطة في القطاع.

ما زال نحو 10,000
فل�سطيني رهن االعتقال
يف نحو  30مرك ًزا لالحتجاز

ج .ال�صومال

في �ضوء تعاظم المخاطر التي ت�ستمر في تهديد
�أم��ن الإن�سان في ال�صومال ،ال تقت�صر �أ�شكال
القيود المفرو�ضة على حريات المدنيين بال�ضرورة
على االعتقال وال�سجن .ولي�س ثمة دالئل على حكم
القانون بل على عك�س ذلك� ،شاعت حالة الفو�ضى
وال �خ��روج على ال�ق��ان��ون و��س��اد الخلل والتخبط
حتى في الإج��راءات القمعية ،وراح��ت الأط��راف
المتناحرة ت�ل�ج��أ ،ف��ي كثير م��ن الأح��ي��ان� ،إل��ى
�أ�ساليب عنيفة في ممار�سة اال�ضطهاد .فالأجهزة
الق�ضائية ال تقوم على �أ�س�س را�سخة في معظم
�أنحاء البالد ،وال ترتكز على �أ�صول قانونية ،وال
تطبق �أحكام القانون بل �إنها ،بب�ساطة ،قد ال تكون
موجود ًة على الإطالق .وفي ظل هذه الظروف ،ال
تدلّ المعلومات الم�ستقاة من الم�صادر ال�صحافية
الأفريقية ،ومن منظمات حقوق الإن�سان ،على ن�سبة
التع�سف ّيين
مرتفعة في مجال االعتقال وال�سجن ّ
على الرغم من الممار�سة الفعلية لالحتجاز بال
محاكمة ،ولإ�ساءة معاملة ال�سجناء من جانب كل
الأط��راف ال�صومالية المتورطة في النزاع .ففي
مقدي�شو ُيلقى المعار�ضون في غياهب ال�سجن
ب�سبب اختالف الر�أي مع الحكومة ،وب�شبهة القيام
ب�أعمال معادية للإ�سالم .وفي «�أر�ض ال�صومال»،
قامت الحكومة باعتقال ال�صحافيين ،وبت�ضييق
ال�خ�ن��اق على �آخ��ري��ن .وغ ��دا م��ن ال�شائع َج� ْل� ُد
ال�شخ�ص المج َّرم �أو الم�شتبه به في جريمة ما،
41
في ال�ساحات العامة.
42
وح�سب هيومن رايت�س ووت�ش ،كثي ًرا ما يقوم
ّ
موظفو الحكومة االتحادية االنتقالية باحتجاز
المقيمين ف��ي مقدي�شو لال�شتباه بعالقتهم مع
المتمردين .وفي معظم الأحيان يتعر�ض ه�ؤالء
للأذى الج�سدي �أثناء التحقيق معهم على �أيدي
�ضباط الحكومة.
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تقوم كلّ الأطراف
ال�صومالية املتنازعة
ّ
مبمار�سة االحتجاز من
دون حماكمة و�إ�ساءة
معاملة ال�سجناء
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اجتاهات �إنتاج النفط يف العراق (مباليني الرباميل
يوميا)2007-2000 ،
ًّ

(مليون برميل يوم ًّيا)
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�إنتاج النفط في العراق
الم�صدر� :إدارة معلومات الطاقة ( 2008بالإنجليزية).

 .IIIتهديد الأو�ضاع االقت�صادية
و�سبل العي�ش

يتم ا�ستعرا�ضها تب ّين
في الحاالت الثالث التي ّ
لنا �أن االح�ت�لال والتدخل الع�سكري ،و�أ�شكال
العنف المختلفة الأخ��رى الناجمة عنهما ،ت�شكل
ٍ
معوقات �أ�سا�س ّي ًة تلحق �أبلغ ال�ضرر بالو�ضع
جمي ًعا
االقت�صادي ،كما يو�ضحه الق�سم الآتي.
�أ .العراق

االحتالل والتدخل
الع�سكري يلحقان
�أبلغ ال�رضر بالو�ضع
االقت�صادي
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لي�س من المتوقع ،في المدى الق�صير ،انتعا�ش
االقت�صاد العراقي في ظل الأو��ض��اع التي ي�شيع
فيها ان�ع��دام الأم��ن ،وال�صراع الداخلي ،و�آث��ار
ال�ت�ح� ّوالت االقت�صادية المت�سرعة التي ط��ر�أت
بعد العام  .2003كما �أهدر نظام البعث ال�سابق
مقدرات العراق الهائلة وخ ّلف وراءه اقت�صا ًدا
دمرته �سنوات الحرب والعقوبات و�سوء الإدارة
االقت�صادية والتنمية المتقطعة غير الم�ستقرة
وانهيار البنية التحتية والم�ؤ�س�سية ِ
و�ش ّح الفر�ص
�أم��ام الم�شروعات الخا�صة (�صالح ن�صراوي،
ورقة خلفية للتقرير).
ومع ذلك ،وعلى الرغم من التراجع االقت�صادي
في العراق فمن غير الممكن مقارنته بما �أعقب
الغزو الذي تزعمته الواليات المتحدة ،ذلك �أن
االنتعا�ش الطفيف الذي طر�أ منذ �أوا�سط العام
ملمو�سا في م�ستوى المعي�شة
 ،2007لم يترك �أث ًرا
ً
ال�ع��ا ّم .وت�شير بيانات البنك ال��دول��ي �أن الناتج
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

المحلي الإجمالي للعراق انخف�ض بن�سبة  11.4في
المائة �سنو ًّيا بين العامين  2000و  .2006وكان
هذا التر ّدي من نتائج انخفا�ض الإنتاج ال�صناعي
بن�سبة  17بالمائة ،وهبوط الإنتاج الزراعي بن�سبة
 3.6في المائة �سنو ًّيا .كما انخف�ض الإنتاج في
عموما بن�سبة 12.8
قطاع ال�صناعات التحويلية ً
43
في المائة �سنو ًّيا.
وت�صف درا� �س��ة �أج��راه��ا مجل�س العالقات
44
الخارجية ف��ي ال��والي��ات المتحدة الأميركية
االقت�صاد العراقي ب�أنه اقت�صاد تك ّبله البطالة،
وتباط�ؤ النمو ،وتدني عائدات النفط عن الم�ستوى
المتوقع .فمن �أ�صل ما يقرب من ع�شرين مليار
دوالر خ�ص�صتها ال��والي��ات المتحدة الأميركية
لإنعا�ش القطاع الخا�ص في العراق لم ُينفَق ،حتى
ُمنت�صف العام  ،2007غير  805ماليين دوالر.
وفي تلك الأثناء بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي
في حدود  4في المائة ،مع �أن التقديرات تتفاوت
بهذا الخ�صو�ص .ويعود بع�ض الأ�سباب �إل��ى �أن
عائدات النفط العراقي ،التي تقدر بثالثة مليارات
دوالر في ال�شهر ،تقل ب�شكل ملمو�س عن حجم
احتياطيات البالد الهائلة من البترول.
وح�سب منظمة العمل الدولية 45ت�شير البيانات
الواردة من مخت ِلف الم�صادر حول الفترة الممتدة
من العام  2004حتى نهاية � 2006إل��ى �أن ما
ُيراوح بين  1.3مليون ومليونين من القوى العاملة
العراقية البالغة �سبعة ماليين �شخ�ص ،كانوا
عاطلين عن العمل .كما تبلغ ن�سبة البطالة بين
ال�شباب (� 24-15سنة) ،وهي نحو  30في المائة،
�ضعف ن�سبة البطالة الإجمالية تقري ًبا.
وتقول م�صادر �سوق النفط �إن �إنتاج النفط
في العراق قد �أخ��ذ باالرتفاع اعتبا ًرا من �شهر
�آذار/م��ار���س  ،2008غير �أن��ه لم يبلغ الم�ستوى
المن�شود حتى الآن .فقد ازداد الإنتاج من 2.290
مليون برميل في اليوم في كانون الثاني/يناير
� 2008إلى  2.4مليون برميل في �شباط/فبراير
من تلك ال�سنة ،غير �أنه عاد وانخف�ض �إلى 2.37
46
مليون برميل في اليوم في �آذار/مار�س .2008
وت�شير الدرا�سة �إلى بع�ض االتجاهات الإيجابية
ف��ي االق�ت���ص��اد ال �ع��راق��ي ،وت ��ورد م��ا ي ��راه بع�ض
المح ّللين من �أن معدل النمو الفعلي قد بلغ نحو
 17في المائة ،و�أن ال��روات��ب قد ت�ضاعفت منذ
العام  ،2003و�أن الب�ضائع متوافرة في ال�سوق
ب�أ�سعار �أدن��ى من ال�سابق ،و�أن عدد الم�شتركين
في خدمة الهاتف ال�ج� ّوال وم�ستخدمي ال�شبكة
الدولية للمعلومات ت�صاعد ب�شكل كبير .وتن ّوه
الدرا�سة كذلك باالزدهار الذي حققه االقت�صاد

في �إقليم كرد�ستان في ال�شمال .غير �أنها تَخ ُل�ص
�إلى �أن م�ستوى المعي�شة ،على العموم ،ما زال دون
ما كان عليه قبل االحتالل ،و�أن ذروة �إنتاج النفط
قبل الحرب كانت �أعلى مما انتهت �إليه في العام
 ،2007بعد �أربع �سنوات من الغزو.
وتعزو درا�سة مجل�س العالقات الخارجية في
ال��والي��ات المتحدة الأميركية 47الأداء ال�ضعيف
لالقت�صاد العراقي �إلى �أربعة عوامل ،ترتبط كلها
بالتدخل الع�سكري:
 .1ان �ع��دام الأم ��ن :فم�ستثمرو القطاع الخا�ص
يف�ضلون االبتعاد ع��ن اال�ستثمار ن�ظ� ًرا �إل��ى
الأو�ضاع الأمنية المحفوفة بالمخاطر ،ولأن ما
ي�ستلزمه من احتياطات يزيد من مدة النقل،
وكلفة الإنتاج ،وكلفة ممار�سة الأعمال ب�صورة
عامة.
 .2ت�ه��ري��ب ال�ن�ف��ط :ي���ؤدي التهريب �إل��ى �إنتاج
النفط �إل��ى ما دون الطاقة الممكنة .ويقدر
تقرير �أ� �ص��دره مكتب المحا�سبة لحكومة
ال��والي��ات المتحدة الأميركية في �أيار/مايو
� 2007أن كمي ًة من البترول تقدر قيمتها بما
ُيراوح بين  5ماليين و 15مليون دوالر – �أي ما
يعادل � 100,000إلى  300,000برميل تقري ًبا
في اليوم ،يتم تهريبها يوم ًّيا منذ العام 2003
نتيج ًة للتواط�ؤ بين الم�س�ؤولين الفا�سدين
والمه ّربين والمتم ّردين .وقد يك�سب المهربون
في بع�ض المناطق في جنوب العراق ما ي�صل
�إلى  5ماليين دوالر في الأ�سبوع .وعلى الرغم
من �إنفاق نحو  7.4مليار دوالر لإع��ادة بناء
قطاع ِي البترول والكهرباء ،ف�إن �إنتاج هذين
َ
القطاعين ما زال �أدن��ى مما ك��ان عليه قبل
الحرب.
 .3ال �ق �� �ص��ور ال �ب �ي��روق��راط��ي :ف��ي ظ��ل ارت �ف��اع
درجة االنعدام الأمني وتف�شّ ي الف�ساد وتف ّكك
المجتمع ،تعجز الأجهزة الحكومية عن �أداء
مهماتها بكفاءة ،وتتعاظم الم�شكلة بارتفاع
ن�سبة موظفي القطاع الحكومي – وق��د بد�أ
ذلك بتفكيك الج�سم الحكومي في عهد �إدارة
الحاكم الم�ؤقت في ال�ع��راق – كما زاد من
حدة الم�شكلة نق�ص ّ
الموظفين الم� ّؤهلين ذوي
الخبرة.
 .4ه�ج��رة الأدم �غ ��ة� :سببت الأو� �ض��اع الناجمة
ع��ن التدخل الع�سكري ه��رب م��ا يقرب من
مليوني عراقي من بالدهم ،وك��ان الكثيرون
منهم من ِ
المهنيين ذوي الخبرة االحترافية
المتقدمة ،مثل المهند�سين والأطباء .وي�شير
بع�ض التقديرات �إل��ى �أن  40في المائة من
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عدد املباين املدمرة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة بني
العامني  2000و ،2007ح�سب نوع الدمار

عدد المباني
جزئيا
المدمرة
ًّ

عدد المباني
كليا
المدمرة ً

عدد المباني
العامة
المدمرة

عدد مباني
الأمن المدمرة

المجموع

42,752

2,855

155

83

45,845

26,578

5,248

88

…

31,914

69,330

8,103

243

83

77,759

ال�ضفة الغربية
قطاع غزة

الأر�ض
الفل�سطينية
المحتلة

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( 2008بالإنجليزية).

طبقة ِ
المهنيين العراقيين ق��د ه��رب��وا من
البالد� .أ�ضف �إلى ذلك � ّأن العنف المت�أ�صل
في التق�سيم الطبقي يدفع الميلي�شيات �إلى
ا�ستهداف ه��ؤالء المهنيين ،فقد قتل ،مث ًال،
نحو �ألفي طبيب عراقي منذ العام .2003
وتفيد تقارير اليوني�سف �أن معدل التحاق
العراقيين ب��ال�م��دار���س ق��د انخف�ض بن�سبة
 45في المائة بين العامين  2005و ،2007
ب�سبب انت�شار ظاهرة «المعلمين المفقودين».
وتعزو درا�سة �أخرى 48التراجع االقت�صادي في
العراق �إلى �إجراءات القوات الأميركية مبا�شرةً،
وت�شير �إلى �أن �أداء البالد االقت�صادي ال�ضعيف
مر ُّده تدمير البنية التحتية في العراق خالل حرب
الخليج الأول��ى في  1991وال�ح��رب على العراق
في العام  .2003وقد �أدى الخراب الناجم عن

م�ستوى املعي�شة يف
العراق ما زال دون ما
كان عليه قبل االحتالل

�أداء العراق االقت�صادي
ال�ضعيف يعود �إىل
التحتية
تدمري البنية
ّ

ال�شكل 6-8
كيف ت�سيطر �إ�رسائيل
على الطرق الفل�سطينية ،ت�رشين الثاين/
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الم�صدر :البنك الدولي ( 2008بالإنجليزية).
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الإغالق يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة2004-1993 ،
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عدد �أيام الإغالق الفعلي
الم�صدر :البنك الدولي ( 2008بالإنجليزية).
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البطالة يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة2004-1996،

 %من �إجمالي القوى العاملة
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الم�صدر :البنك الدولي ( 2008بالإنجليزية).

يف غ�ضون �أ�سابيع
بعد احتالل العراق،
�أخذ الف�ساد ينت�رش
مبعدالت غري م�سبوقة

بدد االحتالل وتو�سيع
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية
كل املخططات لإقامة
اقت�صاد يلبي احتياجات
الفل�سطينيني الأ�سا�سية

180

وح�سب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة �إلى
الجمعية العامة ال�صادر في �أيار/مايو ،2008
ت َ
َوا�صل بناء الم�ستوطنات في ال�ضفة الغربية في
ظل الحكومات الإ�سرائيلية كا ّف ًة منذ حرب عام
 .1967وف��ي ال�ع��ام  2007ك��ان هناك �أك�ث��ر من
 450,000م�ستوطن يقيمون في  149م�ستوطنة
في ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية.
ووف � ًق��ا لم�صادر الأم ��م المتحدة تغطي البنية
التحتية الإ�سرائيلية التي تخدم الم�ستوطنات الآن
نحو  40في المائة من ال�ضفة الغربية ،بما في
ذلك الطرق والحواجز والمناطق العازلة والقواعد
52
الع�سكرية.
في حزيران/يونيو  ،2002ب��د�أت �إ�سرائيل
ب��إق��ام��ة ج��دار على الخط الفا�صل بينها وبين
ال�ضفة الغربية .وعند ا�ستكمال الجدار �سيكون قد
َ
ف�صل ما يقرب من  10.2في المائة من �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية بما فيها القد�س ال�شرقية ور َب َطها
ً
ربطا جغراف ًّيا ِ
مبا�ش ًرا ب�إ�سرائيل 53.وفي العام
� 2004أ��ص��درت محكمة العدل الدولية قرارها
المهم الذي ن�ص على �أن الجدار يمثل
اال�ست�شاري ّ
انتها ًكا للقانون الدولي .وفي هذه الأثناء توا�صل
ال�سلطات الإ�سرائيلية التع ّدي على �صالحيات
ال�سلطة الفل�سطينية عن طريق ال�سيطرة على
�شبكات الموا�صالت والنقل والمعابر الحدودية
والمطار وم�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي .و�إ�ضاف ًة
�إلى ذلك ،تفر�ض القيود على حرية الحركة لدى
الفل�سطينيين ب�إرغامهم على المرور عبر نقاط
التفتي�ش .وفي �أيلول�/سبتمبر  ،2007كانت هناك
 607من نقاط التفتي�ش في ال�ضفة الغربية 54حيث
يرغم الفل�سطينيون على التوقف �ساعات طويلة
في انتظار الخ�ضوع للتفتي�ش قبل �أن ي�سمح لهم
بالتحرك نحو الوجهة المق�صودة ،ب�صرف النظر
55
الملحة.
عن حاجاتهم ّ
لقد �أ�ض َّرت ممار�سات �إ�سرائيلية �أخ��رى �إلى
درجة كبيرة بقدرة الفل�سطينيين على تدبير �أمورهم
االقت�صادية بطريقة م�ستقرة يمكن االعتماد
�إليها ،وي�ص ُّح ذلك على العاملين ب�أجر و�أ�صحاب
الأعمال على حد �سواء .و�أب��رز هذه الممار�سات
�سيا�سة الإغالق في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة،
التي ت�ش ّل حركة النا�س والب�ضائع والخدمات على
عدة م�ستويات .ومن الممار�سات المعيقة الأخرى
االمتناع عن دفع المخ�ص�صات الم�ستحقة لل�سلطة
الفل�سطينية من واردات ال�ضرائب التي تفر�ضها
�إ�سرائيل .وقد فر�ضت �إ�سرائيل كذلك حظ ًرا كام ًال
على غزة منذ فوز حما�س في انتخابات المجل�س
الت�شريعي في كانون الثاني/يناير من العام 2006
51

الحرب الأخ�ي��رة ،مثل الهجمات المتكررة على
محطات توليد الكهرباء والمرافق الأخ��رى� ،إلى
زيادة تعقيد مهمة �إعادة الإعمار في �أعقاب الغزو
في العام .2003
لقد �أو�ضحت الورقة الخلفية المع ّدة عن العراق
لهذا التقرير �آثار الف�ساد الذي �ساهم في تبديد
موارد البالد 49.ففي غ�ضون �أ�سابيع بعد االحتالل
�أخذ الف�ساد ينت�شر بمعدالت غير م�سبوقة ،حتى
� ّإن منظمة ال�شفافية الدولية و�ضعت العراق في
العام  2008في المرتبة الثانية على قائمة الدول
الـ  180من حيث ا�ست�شراء الف�ساد في القطاعين
الحكومي والعام (�صالح ن�صراوي ،ورقة خلفية
50
للتقرير).
ب .الأر�ض الفل�سطينية المحتلة

حالت �إحدى و�أربعون �سنة من االحتالل وتو�سيع
الم�ستوطنات الإ�سرائيلية دون تمكين الفل�سطينيين
من �إدارة �ش�ؤونهم ،وبددت كل المخططات لإقامة
اقت�صاد يلبي �أهم احتياجاتهم الأ�سا�سية.
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

وهو الحظر الذي جعلته �إ�سرائيل �أكثر ت�ش ّد ًدا في
�أعقاب ات�ساع �شقة الخالف بين حما�س وفتح في
العام .2007
يو�ضح تقري ٌر للبنك الدولي �أج��ري في العام
 2008حول كلفة نظام الإغالق على ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة �أن هذه ال�سيا�سة تفر�ض على حركة
الفل�سطينيين ثالثة �أن��واع من القيود :الإغ�لاق
الداخلي الذي يحد من حرية الحركة بين ال�ضفة
الغربية وغزة؛ والإغالق الخارجي الذي يحد من
الو�صول من ال�ضفة الغربية وغزة �إلى �إ�سرائيل
والقد�س؛ والإغالق الخارجي الدولي ،الذي يحد
من الو�صول من ال�ضفة الغربية �إلى الأردن ،ومن
غزة �إلى م�صر .وي�شير هذا التقرير �إلى �أنه في
ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2005كان هناك �أكثر
من �ستمائة حاجز م��ادي (بمعدل ع�شرة في كل
كيلومتر مربع) ،ت�ض ُّم �إحدى و�ستين نقطة تفتي�ش
بدوام كامل و�ست نقاط بطاقم جزئي من الجنود،
و  102من القواطع على الطرق ،و  48بوابة على
الطرق ،و  374من الأك��وام التراب ّية ،و � 28سات ًرا
ً 56
تراب ًّيا ،و  61خندقا.
ي ��ؤدي ه��ذا الإغ�ل�اق ال��ى �شرذمة االقت�صاد
الفل�سطيني ،وت�صارع القرى والبلدات الفل�سطينية
في �سبيل البقاء اعتما ًدا على ما قد يتوافر لديها من
موارد ،حين تتقطع �أو�صالها وي�ضيق نطاق الحركة
�أمامها ،وال ت�ستطيع التكهن بمواعيد الإغ�لاق.
كذلك �إن اعتياد ال�سلطات الإ�سرائيلية �إلغاء
الت�صاريح التي ت�سمح لأهل ال�ضفة الغربية وغزة
بالعمل في �إ�سرائيل يبدد ما يح�صل عليه ه�ؤالء
من دخل� ،إذ ت ُْح َ�س ُم �أيام العمل التي ال ي�ستطيعون
فيها الو�صول �إلى �أماكن عملهم في �إ�سرائيل �أو
في ال�ضفة الغربية ب�سبب تلك الإج��راءات .وعند
الإغ�لاق يتعذر على �أ�صحاب الأعمال التجارية
الح�صول على المواد الو�سيطة الم�ستوردة من
الخارج والتي يحتاجون �إليها لإنتاج بع�ض ال�سلع
وت�سويقها في مناطق غير التي يقيمون فيها.
وتق ّدر الدرا�سة التي �أجراها البنك الدولي �أن
يوما
خ�سارة ال�ضفة الغربية وغزة جراء الإغالق ً
واحدا تعادل  7ماليين دوالر ،كما يقدر �إجمالي
ً
الخ�سارة المت�صلة بالعمالة بين العامين 2001
و ،2005بـِ  2.4مليار دوالر ،والخ�سارة المت�صلة
بالإغالق بـِ  928مليون دوالر ،ما يجعل الخ�سارة
التقديرية الإجمالية لهذه الفترة  3.3مليار دوالر،
�أي ما يعادل  58في المائة من �إجمالي الم�ساعدات
الأجنبية التي تقدم لل�سلطة الفل�سطينية.

الإطار 5-8

القر�صنة يف ال�صومال

تتعاظم �أعمال القر�صنة قبالة ال�سواحل ال�صومالية �إلى درجة خطرة تهدد بوقوع ا�ضطرابات
عنيفة في مجال التجارة الدولية .وهي توفر الأموال لإمداد الحرب ال�ضارية التي تدور رحاها
�سالحا في يد الإرهاب العالمي �أو ت�سهم في كارثة بيئية .وحتى
في ال�صومال وقد تتحول
ً
� 30أيلول�/سبتمبر � ،2008سجلت غرفة التجارة الدولية والمكتب الدولي للمالحة  63محاولة
�أو حالة اختطاف فعلية .وانتقل ن�شاط القر�صنة منذ نهاية العام  2007من منطقة ميناء مقدي�شو
�إلى خليج عدن الذي تعبره كل �سنة � 16,000سفينة تنقل النفط من منطقة ال�شرق الأو�سط
واحدا من �أهم الطرق البحرية في
والب�ضائع من �آ�سيا �إلى �أوروبا و�أميركا ال�شمالية .وبذلك ،ف�إن
ً
العالم بات الآن محفوفً ا بالمخاطر جراء االنعدام المزمن لال�ستقرار في ال�صومال.
والقر�صنة من الم�شكالت القائمة في المياه ال�صومالية منذ ع�شر �سنوات على الأقل� ،إال �أن
عدد المحاوالت والهجمات الناجحة قد �أخذ بالت�صاعد منذ ثالث �سنوات .وكانت الفترة الوحيدة
تقريبا في ال�صومال هي ال�شهور ال�ستة التي تولى فيها
التي توقفت فيها القر�صنة ب�صورة تامة
ً
اتحاد المحاكم الإ�سالمية زمام الأمور في الن�صف الثاني من العام  .2006ويدلّ ذلك على �أن
وجود حكومة فاعلة في ال�صومال كفيل ب�ضبط القر�صنة وال�سيطرة عليها ،فقد عادت القر�صنة
�إلى الظهور مرة �أخرى بعد انح�سار نفوذ اتحاد المحاكم الإ�سالمية ،وتحولت ال�صومال على امتداد
خ�صبا ازدهرت فيه القر�صنة ،مع غياب حكومة فعالة ،وتعاظم
مرتعا
�شواطئها الطويلة المعزولة
ً
ً
الي�أ�س في نفو�س النا�س الذين باتت الحرب جز ًءا من حياتهم.
ويبدو �أن بونتالند ،الإقليم �شبه الم�ستقل في �شمال غرب البالد ،نقطة االنطالق لمعظم
القرا�صنة في ال�صومال ،وهي من �أفقر المناطق ال�صومالية؛ ومن هنا تعاظمت الجاذبية المالية
لن�شاط القر�صنة .وقد انهارت �صناعة �صيد الأ�سماك خالل ال�سنوات الخم�س ع�شرة الما�ضية،
وا�ست�أثرت بال�صيد في مياهها �سفن �أوروبية و�آ�سيوية و�أفريقية .ويزعم بع�ض القرا�صنة �أنهم
ي�شاركون في حماية الموارد الطبيعية لل�صومال و�أن الفدية التي يتقا�ضونها ينبغي �أن ُتع َّد
�ضريبة قانونية م�شروعة .وعلى هذا الأ�سا�س ،ينبغي �أن تقا�س مخاطر الم�شاركة في عمليات
القر�صنة بمقارنتها بما يمكن �أن يعود على مرتكبيها من مردود مالي �ضخم ،وبخا�صة في بالد
�ص ُعب فيها العمل التجاري الم�شروع وتحولت فيها الزراعة في موا�سم الجفاف �إلى م�ستوى
َ
الكفاف ،وغدا فيها الموت ،مع انعدام اال�ستقرار وانت�شار العنف ،قاب قو�سين �أو �أدنى.
وفي �أواخر العام  2007دفعت الأخطار المتعاظمة في المياه ال�صومالية برنامج الأغذية
العالمي �إلى تعليق الإمدادات الغذائية عن طريق البحر (وهو الأ�سلوب الوحيد الذي اتبعه البرنامج
لت�سليم  90في المائة من معوناته الغذائية لل�صومال ،لأن نقل كميات �ضخمة من المواد الغذائية
بالبر محفوف كذلك بالمخاطر) .وتمكن البرنامج العالمي ،في ت�شرين الثاني/نوفمبر ،2007
بعد تنفيذ نظام للحماية من جانب �سفن حربية ،من ا�ستئناف �إمداداته الغذائية لل�صومال .ومنذ
جوهريا لموا�صلة �إمدادات الغذاء وردع �أخطار
عن�صرا
ذلك الحين� ،أ�صبحت �سفن الحماية الحربية
ًّ
ً
ٍ
منذئذ �أية تقارير عن هجمات القر�صنة تلك .كما باتت
القر�صنة الحالية ،على الرغم من �أنه لم ترد
المعونات الغذائية الم�ستوردة �ضرور ًة الزمة ال منا�ص منها في بلد يفتقر �إلى حكم مركزي فعال،
داخليا.
المهجرين
ويت�ضافر فيه الجفاف والحرب ،ويعي�ش فيه �أكثر من مليون �شخ�ص من
ّ
ًّ
بح�صة الأ�سد مما يجمعونه من الأموال،
في الوقت الذي يحتفظ فيه القرا�صنة لأنف�سهم
ّ
ق�سما غير ي�سير منها لأ�صحاب النفوذ المحليين الذين ي�شارك بع�ضهم بالفعل
يحولون
ف�إنهم ِّ
ً
في الحرب الدائرة .وال ريب في �أن هذه الجرعات النقدية المنتظمة ت�سهم في �إذكاء نار الحرب.
�صحيح � ّأن ا�ستئ�صال القر�صنة لن يوقف الحرب ،غير �أنه �سيقلل من الموارد المالية التي ت�ستخدم
مزيدا من �أبواب الثراء
في �شراء ال�سالح .كذلك غياب الحماية من جانب ال�سفن الحربية �سيفتح
ً
�أمام تهريب الأ�شخا�ص وال�سالح ،وي�شجع ال�صيد غير الم�شروع للأ�سماك في المياه ال�صومالية.
وتمر ناقالت النفط العمالقة في مياه خليج عدن ،وقد ت�سفر �إحدى هجمات القرا�صنة عليها عن
�أخطار ج�سيمة جراء ت�سرب النفط في نظام بيئي �شديد الأهمية والح�سا�سية .ومع تزايد جر�أة
تتعر�ض �إحدى الناقالت ،للحرق �أو
القرا�صنة وقدرتهم على ا�ستخدام �أ�سلحة �أكثر فاعلية ،قد
ّ
الغرق �أو االرتطام بال�شاطىء؛ وقد يف�ضي � ُّأي من هذه االحتماالت �إلى كارثة بيئية تدمر الحياة
البحرية والطيور على مدى �سنوات عديدة.

الم�صدر.Roger Middleton 2008 :

االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان
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لقد دفع الفل�سطينيون
ثم ًنا باهظً ا
ملمار�سة حقوقهم
الدميقراطية
يف �صناديق االقرتاع

على رغم اجلهود
تظل الدولة ال�صومالية
كيا ًنا ه�شًّ ا
حتف به املخاطر

182

ال يقت�صر ت�أثير الكلفة االقت�صادية الحقيقية
ل�ل�إغ�لاق على ال��دخ��ل ف�ق��ط ،ذل��ك � ّأن تكاليف
�اع��ا ح��ا ًّدا ُي�ضط ّر
الإن �ت��اج ترتفع بالنتيجة ارت�ف� ً
معه المنتجون والموردون �إلى نقل الب�ضائع عبر
تحويالت وط��رق جانبية طويلة� ،أو عندما ي�ؤدي
الإغ�لاق �إلى تعطيل التجارة ك ّل ًّيا .وتقول درا�سة
البنك الدولي �إن تكاليف النقل من رام اهلل �إلى
بيت لحم بين العامين  2000و  2005ت�صاعدت
بن�سبة  348في المائة؛ ومن رام اهلل �إلى نابل�س
 105في المائة؛ ومن رام اهلل �إلى جنين  167في
المائة 57.وم��ن ��ش��أن ه��ذه ال ُمع ّوقات ال�ح� ّد من
القدرة التناف�سية لالقت�صاد الفل�سطيني وتقلي�ص
58
اال�ستثمارات فيه.
لي�س م�ستغر ًبا في �ضوء هذا الواقع المرير �أن
يت�سع انت�شار الفقر والبطالة بين الفل�سطينيين.
وي�سجل تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007
�أن ال�ضفة الغربية وغزة قد �شهدتا ،بين العامين
 1990و  59،2005معدالت نمو �سلبية لن�صيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تعادل -2.9
في المائة �سنو ًّيا ،كما ي�ؤكد �أن البطالة قد خلفت
�آثارها – بين العامين  1996و  – 2005في �أكثر
من ربع القوى العاملة ( 26.7في المائة) ،و�أن
ن�سبة البطالة بين الن�ساء ،مقارن ًة بالرجال ،بلغت
60
 71في المائة.
و�أ�شار تقرير �أ�صدره البنك الدولي في العام
 2003ع��ن ح��ال��ة االق�ت���ص��اد الفل�سطيني ،بعد
عامين م��ن انتفا�ضة الأق���ص��ى� ،إل��ى �أن هناك
ً
هبوطا حا ًّدا في الم�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سة.
ففي نهاية �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2002كان معدل
دخل الفرد قد انخف�ض �إلى ن�صف ما كان عليه
في العام  ،2001و�شملت البطالة ن�صف القوى
العاملة ،ولحقت بالبنية التحتية �أ�ضرار تعادل
قيمتها  728مليون دوالر .ي�ضاف �إل��ى ذل��ك �أن
ال�صادرات الفل�سطينية انخف�ضت بمعدل الن�صف،
كما انخف�ضت الواردات بمعدل الثلث ،وبلغ حجم
اال�ستثمارات  140مليون دوالر �أي �أقل من ُع�شْ ر ما
كان عليه في العام � ،1999إذ كان يعادل  1.5مليار
دوالر .وت�ضيف الدرا�سة �أن الح�صار الإ�سرائيلي
61
الرئي�سي للأزمة الفل�سطينية.
ال�سبب
كان
َ
َّ
و�أ� �ش��ار تقرير �آخ��ر �أ��ص��درت��ه منظمة العمل
الدولية في العام � 2008إل��ى �أن واح� ً�دا من كل
ثالثة �أ�شخا�ص في �سن العمل (� 15سنة فما فوق)،
ك��ان موظفًا ب�شكل كامل �أو جزئي ف��ي الأر���ض
الفل�سطينية المحتلة .وقد ا�ستقر ن�صيب الفرد
من الناتج المحلي الإجمالي في العام  2007على
 1,178دوال ًرا في العام� ،أي �أدن��ى بن�سبة  27في
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�سجلت في العام .1999
المائة من ال��ذروة التي ّ
وف��ي ت�شرين الثاني/نوفمبر م��ن ال�ع��ام ،2007
ت��رك الفقر المدقع وط��أت��ه الثقيلة على  40في
المائة من ال�سكان في غزة ،و  19في المائة من
�أهالي ال�ضفة الغربية ،وهو ما يم ّثل و�ض ًعا �أف�ضل
مما كان عليه في العام ال�سابق .ويعود ذلك ،في
المقام الأول� ،إلى ا�ستئناف دفع الأجور لموظفي
الخدمة المدنية ،وكانت �إ�سرائيل قد قطعتها �إثر
62
فوز حما�س في االنتخابات.
لقد دفع الفل�سطينيون ثمنًا ً
باهظا لممار�سة
حقوقهم الديمقراطية ف��ي �صناديق االق�ت��راع،
فبعد االنتخابات التي تمت في �أج��واء �سلمية في
كانون الثاني/يناير من العام  ،2006وج��اءت
بحما�س �إل��ى ال�سلطة ،توقف تدفق الم�ساعدات
ال��دول�ي��ة .وم��ع �أن ه��ذه الم�ساعدات ع��ادت �إل��ى
التدفق مجد ًدا ولكن فقط �إل��ى حكومة فتح في
ال�ضفة الغربية بعد القطيعة مع حما�س ،ف�إنه لم
يطر�أ تح�سن ج��ذري على الأو��ض��اع االقت�صادية
ب�سبب ال�ت�ع� ّدي��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ال�م�ت�ك��ررة على
هذه المناطق بالدرجة الأول��ى .غير �أن العن�صر
الجديد تجلى في العقاب ال��ذي ب��د�أت �إ�سرائيل
تمار�سه �ض ّد غ��زة بعد ا�ستيالء حما�س عليها.
واتخذت هذه العقوبات �شكل الح�صار الكامل على
القطاع وحظر كل االت�صاالت بينه وبين العالم
الخارجي لأي غر�ض ك��ان .وت�سبب ذلك بانهيار
معظم الحركة ال�صناعية والزراعية في القطاع،
وا�ضطراب مرافق البنية التحتية والخدمات من
ٍ
�ساعات
خالل االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي
طويلة ،وزيادة التر ّدي في نوعية المياه .كما �ألحق
االعتداء الأخير الذي �شنته �إ�سرائيل على غزة في
كانون الأول/دي�سمبر � 2008أ�ضرا ًرا هائلة بالبنية
جديدا من ال�ضراوة في
التحتية و�سجل م�ست ًوى
ً
معاملة المدنيين الفل�سطينيين.
ج .ال�صومال

بعد انهيار ال�صومال في العام  ،1991وتح ّولها
�أطاللَ دولة ،انف�صلت منطقتان في ال�شمال عنها
هما «�أر���ض ال�صومال» وبونتالند ،وا�ستمر هذا
االنهيار بعد التدخل الع�سكري الأميركي والدولي
في �أوائل الت�سعينات .جرت خالل الأعوام القليلة
الما�ضية محاولة توحيدية ذات توجه �أيديولوجي
على يد «اتحاد المحاكم الإ�سالمية» بق�صد ب�سط
�سلطة مركزية على معظم مناطق ال�صومال ،غير
�أن هذه المحاولة باءت بالف�شل جراء تدخل �إثيوبيا
ِ
المبا�شر في كانون الأول/دي�سمبر 2006
الع�سكري
لدعم الحكومة االتحادية االنتقالية .وعلى الرغم

من جهود «التوحيد» هذه ،ظلت الدولة ال�صومالية من الغذاء والعناية ال�صحية المنا�سبة وال�سكن
تحف به المخاطر التي الالئق.
كيا ًنا ه�شًّ ا مزعزع الأركان ّ
اكتنفته طوالَ العقدين الما�ضيين.
وي �ظ �ه��ر م��ن ��س�ج��ل ال �ح �ك��وم��ة ال�صومالية �أ .العراق
المركزية منذ ال�ستينات وال�سبعينات من القرن في العراق� ،أ ّدى تفاقم الأزمة الغذائية ،التي كانت
المن�صرم �أنّها ،ب�سبب قاعدة الموارد ال�شحيحة ،قد �ساءت كثي ًرا منذ فر�ض العقوبات وبعد ف�شل
ارتفاع حاد في
كانت تع ِّول �إم��ا على الم�ساعدات الأجنبية (من برنامج «النفط مقابل الغذاء»� ،إلى
ٍ
ٍ
االتحاد ال�سوفياتي �آن��ذاك) �أو تنتهج
�سيا�سات عدد من ينق�صهم الغذاء .ودعت درجة التردي في
اق�ت���ص��ادي� ًة غ�ي��ر ف� ّع��ال��ة (ف��ي ال�م��رح�ل��ة م��ا بعد هذا الو�ضع الهيئات والمنظمات الدولية �إلى تقديم
اال�شتراكية اعتبا ًرا من العام  .)1980وقد ُد ِّمرت المعونات الغذائية الطارئة لل�شعب العراقي .وفي
في تلك الأثناء مرافق البنية التحتية العامة ،بما �أوائل العام  ،2008بد�أ برنامج الأغذية العالمي
فيها توليد الطاقة الكهربائية .وفي غياب حكومة حملة طارئة لمدة � 12شه ًرا وبقيمة  126مليون
مركزية ،انقر�ض العديد من الم�ؤ�س�سات العامة دوالر �أم�ي��رك��ي لتقديم م�ساعدات غذائية لما
المهجرين داخل ًّيا 67.كما
الكبيرة  .وم��ن جهة �أخ��رى �سمح ا�ستقرار دولة يقرب من  750,000من ّ
«�أر���ض ال�صومال»
الن�سبي ب��أن ي�شهد االقت�صاد ب��ادرت بتنفيذ برنامج مماثل منظمة �أوك�سفام،
ّ
بع�ض االنتعا�ش.
التي ق ّدرت عدد من ينق�صهم الغذاء في العراق
68
وح�سب البنك الدولي ،في العام ُ 632002ق ِّدر ب�أربعة ماليين �شخ�ص.
لقد جاء غزو العراق بعد اثنتي ع�شرة �سنة من
توزيع معدالت البطالة في ال�صومال �إجما ًال بِنحو
 65.5في المائة (الح�ضر) وبِنحو  40.7في المائة العقوبات التي �سبقتها الحرب العراقية الإيرانية،
(الريف) ،و  47.4في المائة (المعدل الوطني) ،وحرب الخليج في بداية الت�سعينات .وفي ظ ّل هذه
وه��ذه �أرق��ام ال تعدو كونها م�ؤ�شرات عن الو�ضع الأو�ضاع ،تال�شت قدرة العراق على �إدامة خدمات
الحالي لأن�ه��ا ال ت��أخ��ذ باالعتبار درج��ة ق�صور الرعاية ال�صحية وتفعيلها .فقبل الغزو كانت ن�سبة
الر�ضع  102من كل  ،1,000وكانت ن�سبة
اال�ستخدام وال البطالة المو�سمية وما �إلى ذلك 64.وفيات َّ
ف��ي ال �ع��ام ُ 2002ق� � ّدرت ن�سبة م��ن يعانون وف�ي��ات الأم �ه��ات  291م��ن ك��ل  100,000حالة
الفقر المدقع في ال�صومال بـِ  43.2في المائة؛ والدة� ،أ ّما ن�سبة �سوء التغذية فو�صلت �إلى  19في
وكانت هذه الن�سبة  23.5في المائة في المناطق المائة من ال�سكان .وبعد خم�سة �أعوام من الغزو،
الح�ضرية ،و  53.4في المائة بين ال ُر َّحل و�سكان تدهورت الأو�ضاع ال�صحية في العراق نتيج ًة لعدة
الريف .وم��ن حيث الأرق��ام المطلقة ُيق َّدر عدد عوامل (�سامر جبور و�إيمان نويه�ض ،ورقة خلفية
ال�سكان الذين يعي�شون في فقر مدقع بـِ  2.94مليون للتقرير):
�أو ًال� ،أطلق انهيار الأمن ،فور بدء الغزو ،موج ًة
ن�سمة ،بينهم  0.54مليون من الح�ضر و  2.4مليون
الرحل و�سكان الريف .وتقدر ن�سبة من يعي�شون من ال�سلب والنهب لم ت�سلم منها الم�ست�شفيات
من ّ
على دوالرين يوم ًّيا بـِ  73.4في المائة من �سكان والمراكز الطبية .ثان ًيا� ،أدى ا�ستمرار العنف
ال�صومال ،بينهم  60.7في المائة من الح�ضر والعنف الم�ضاد �إل��ى اختالل خطير في النظام
ً
�ضغوطا �إ�ضاف ّية على الم�ست�شفيات
الرحل و�سكان الريف .وطبقًا ال�صحي ،وو ّلد
و  79.9في المائة من ّ
لهذا المقيا�س يعي�ش خم�سة ماليين من �سكان والعيادات والخدمات �شبه الطبية .وكما ذكرنا
ال�صومال في حال ٍة من الفقر بينهم  1.4مليون �آنفًا راوحت تقديرات الوفيات الناجمة عن هذا
70
في المناطق الح�ضرية ،و  3.6مليون في البادية العنف بين  6974,000وما يقرب من 600,000
65
بين �آذار/مار�س  2003وحزيران/يونيو ،2006
والريف.
وتجاوزت �أعدا ُد الم�صابين هذا العدد بكثير .ثالثاً،
انخفا�ضا حا ًّدا .فقد
انخف�ضت م�ستويات المعي�شة
ً
 .IVتهديد الحق في الح�صول على الغذاء
71
تبين من م�سح �أجري في العراق في العام 2004
وال�صحة والتعليم
�أن  54في المائة من الأ�سر التي �شملها اال�ستطالع
لم تح�صل �إال على المياه غير ال�صالحة لل�شرب،
مع العنف والفقر والبطالة والتهجير 66التي تالزم وك��ان  78في المائة من العائالت تعاني انقطاع
االح�ت�لال والتدخل الع�سكري تتقل�ص الفر�ص ،التيار الكهربائي يوم ّيا ،و  36في المائة تفتقر
ال محالة� ،أم��ام النا�س للح�صول على ما يكفي �إلى مرافق ال�صرف ال�صحي في منازلها .راب ًعا،
االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان

يتالزم االحتالل
والتدخل الع�سكري
مع العنف والفقر
والبطالة والتهجري

يقل�ص االحتالل
والتدخل الع�سكري
فر�ص النا�س
للح�صول على ما يكفي
من الغذاء
والعناية ال�صحية املنا�سبة
وال�سكن الالئق
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وح�سب تقرير �أ�صدره مكتب ال�شرق الأو�سط التابع
لمنظمة ال�صحة العالمية 72،ف ��إن م��ا مجموعه
 18,000طبيب � -أي ربع العدد الإجمالي للأطباء
العراقيين  -و�أعدا ًدا غير معروفة من الممر�ضين
و�أط �ب��اء الأ��س�ن��ان ،وال�صيادلة ق��د ه��اج��روا من
العراق (�سامر جبور و�إيمان نويه�ض ،ورقة خلفية
للتقرير).
لقد �أدت الأعطال والإهمال والعنف منذ العام
� 2003إل��ى تدمير القطاع ال�صحي في العراق،
وتعاني الم�ست�شفيات الآن عجزً ا مزمنًا في العديد
من الأجهزة .فكثي ًرا ما تتداعى الم�صاعد و�أجهزة
وتق�صر
التدفئة والتكييف وال�صرف ال�صحي،
ّ
المطابخ وغ��رف الغ�سيل ع��ن تلبية الحاجات
المتزايدة ،وغال ًبا ما تتعطل �أجنحة الطوارئ
وغرف العمليات الجراحية ب�سبب نق�ص الأدوية
والمعدات واللوازم .وتمثل هذه التحديات قا�س ًما
م�شتر ًكا بين كل الم�ؤ�س�سات ال�صحية في العراق،
حتى تلك التي كانت مج ّهز ًة ب�صورة كافية في
الما�ضي 73.ويقول تقرير للجنة الدولية لل�صليب
الأحمر� 74إن الم�ست�شفيات العراقية تنوء تحت وط�أة
مهمات ال طاقة لها بها ،وقد ت�ضخّ مت �أعبا�ؤها
بتدفق المزيد من �ضحايا العنف في ال�شوارع.
ويفتقر الكثير منها �إلى الأدوية واللوازم الطبية،
هذا ف�ض ًال عن �أن ن�صف من يتم �إدخالهم �إلى
الم�ست�شفيات عند اندالع العنف يلفظون �أنفا�سهم
الأخيرة لعدم توافر الفرق الطبية المتخ�ص�صة
ونق�ص الدم.
ومن جهة �أخ��رى ،تتعثر الخدمات في مراكز
ال�صحة الأولية التي ال تتلقى الم�ساندة الكافية
بعد �أن تداعى النظام ال�صحي المركزي .وتُبذل

الفقر واالعتماد على املعونات الغذائية ،ال�ضفة الغربية
وغزة2007 ،

الن�سبة المئوية للأ�سر المعتمدة على
المعونة الغذائية الدولية
ال�ضفة الغربية

الن�سبة المئوية لل�سكان الذين يعي�شون
في فقر مدقع
غزة

الم�صدر :منظمة العمل الدولية ( 2008بالإنجليزية).
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الجهود الآن لإعادة التوازن �إلى هذا النظام الذي
يمر في ظروف �شديدة ال�صعوبة .وقد ت�أثرت �صحة
الطفل ب�صورة وا�ضحة ،غير �أن هذه الأو�ضاع كانت
بمنتهى الق�سوة على البالغين كذلك ،فقد اجتمع
انعدام الأم��ن المتزايد مع العجز عن الح�صول
على الخدمات ال�صحية المنا�سبة لعرقلة معالجة
الأمرا�ض غير المعدية .فال عجب� ،إذن� ،أن تكون
�أعرا�ض ال�صدمات الم�صاحبة للأو�ضاع العنيفة
�آخذة بالتزايد في العراق .كما ت�شيع حاالت القلق
والك�آبة بين معظم الجماعات ،و ُيخ�شى من ارتفاع
ن�سبة الأم��را���ض النف�سية والعقلية مع ا�ستمرار
ظاهرة التفكك في الن�سيج االجتماعي وانح�سار
�أجواء الحماية التي توفرها العائلة والمجتمعات
المحلية .ومن المالحظ ،مع الأ�سف� ،أن �أغلب
التقارير عن حالة ال�صحة النف�سية في العراق
ح�صري تقري ًبا على
وتن�صب ب�شكل
�إنما تتركز
ٍّ
ّ
القوات الأجنبية (�سامر ج ّبور و�إيمان نويه�ض،
ورقة خلفية للتقرير).
75
ووفقًا لتقرير «�إنقاذ الطفل» ،توفي 122,000
طفل عراقي قبل بلوغهم �سن الخام�سة في العام
 .2005وكانت تقارير طبية قد ح �ذّرت من �أن
بع�ض الأمرا�ض ،مثل االلتهاب الرئوي والمالريا
والح�صبة والزُّحار ،ت�شكل ال�سبب الرئي�سي لوفاة
الأطفال في العراق.
من الظواهر الأخ��رى المتعاظمة ا�ستخدام
القا�صرين ،ما يتعار�ض مع االتفاقيات الدولية
حول ا�ستخدام الأطفال وت�شغيلهم .وت�ؤكد تقارير
دولية و�إقليمية وعراقية ،بما فيها تقارير منظمات
حقوق الإن�سان والمجتمع المدني� ،أن ا�ستخدام غير
البالغين في العراق قد انت�شر �إلى درجة كبيرة حتى
بين الأطفال الذين لم يبلغوا العا�شرة من العمر،
وهم ُي�ستخدمون في �أعمالٍ ال تنا�سب �أعمارهم وال
قدراتهم الج�سدية .وغدا من الم�ألوف م�شاهدة
الأطفال ينظفون ال�شوارع ،وبخا�صة بعد �أن بد�أت
بلدية بغداد وبلديات �أخرى ت�شغيل الأطفال كع ّمال
تنظيفات ب�أقل من دوالر واحد في اليوم ،ما �أغرى
�أعدا ًدا ال ح�صر لها من الأطفال بترك المدار�س.
وثمة تطور خطير ثالث ترك �آث��اره في حياة
الأطفال وهو ارتفاع معدالت التهرب والت�سرب من
المدر�سة .ولع ّل ظ��روف الحاجة المادية والفقر
المدقع هي ال�سبب في ذلك غير �أن هذه الدوافع
تزداد ح ّد ًة مع الأو�ضاع الأمنية الخطيرة .وقد دفع
ارتفاع م�ستوى العنف والإرهاب ،وبخا�صة التطهير
الإثني والطائفي ،مئات الآالف من العائالت �إلى
ترك منازلها واللجوء �إلى مناطق ت�شكو هي نف�سها
قلة الم�ستلزمات ال�ضرورية للأطفال.

ُيرغم الأطفال على االنخراط في ن�شاطات
�شاقة محفوفة بالخطر ،مثل �أعمال الإن�شاءات
والخدمات المنزلية .وفي الآون��ة الأخيرة �أخذوا
يلتحقون بفرق الحرا�سة ال�شخ�صية� ،أو يعملون في
الم�شاغل والم�صانع التابعة للقطاع الخا�ص .وقد
حذر مكتب يونامي في تقرير خا�ص 76من وقوع
كارثة �إن�سانية لأطفال العراق الذين يعانون من
م�شكالت اجتماعية و�صحية ،ومن تردي م�ستويات
التعليم .ويطالب التقرير ببذل الجهود لت�أمين
معي�شي الئق
ال�ظ��روف الكفيلة بتوفير م�ست ًوى
ّ
للأطفال ينعك�س ب�صورة �إيجابية على حياتهم
ب�شكل ع��ام ،وح�ي��اة المجتمع ب��أ��س��ره .وتتطرق
تقارير �أخ��رى �إل��ى ح��االت الإدم ��ان التي �شاعت
بين القا�صرين ،كتعاطي المخدرات وال ُم ْ�سكرات،
وال �ت��دخ �ي��ن .ووف � ًق��ا لأح ��د ه��ذه ال �ت �ق��اري��ر ،ك��ان
�أكثر من مليون قا�صر يعملون في �أواخ��ر العام
 2004في ظل ظروف قا�سية ،ويتعر�ضون للعنف
وللإيذاء الجن�سي.
تلقي م�شاهد العنف وال �ح��رب ف��ي ال�ع��راق
بظاللها على حياة الأطفال �أثناء مراحل النمو.
و�إذا لم يظهر على الأطفال مبا�شر ًة مدى الت�أ ّثر
بمخاطر العنف الإثني والطائفي ،وعمليات التطهير
والإخالء ،وحوادث القتل اليومية بنا ًء على الهوية،
وم�شاهد الجثث المجهولة مقطوعة الر�ؤو�س ،يبقى
من الم�ؤكد �أنها �ستخلف في نفو�سهم ندو ًبا غائرةً،
وت�ؤثر في عالقاتهم بالآخرين ،وتزعزع اطمئنانهم
77
وثقتهم بالم�ستقبل.
ب .الأر�ض الفل�سطينية المحتلة

يتمثل ال �ت��ر ّدي االقت�صادي ف��ي ال�ضفة الغربية
وغزة ،ب�صورة جل ّية ،في و�ضع التموين الغذائي.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية ،ف ��إن نحو ن�صف
الأ�سر الفل�سطينية يعتمد على الم�ساعدات الغذائية
التي يقدمها المجتمع الدولي .وفي الوقت الراهن
يعتمد نحو  33في المائة ( �أي  0.7مليون �شخ�ص)
ممن كانوا في ال�سابق ينتمون الى فئة متو�سطي
الدخل في ال�ضفة الغربية على المعونات الغذائية.
والأ�سو�أ من ذلك �أن هذا الرقم ي�صل في غزة �إلى
 80في المائة من الأ�سر� ،أو  1.3مليون �شخ�ص.
ك��ذل��ك تعك�س الأح� ��وال ال�صحية ال�سائدة
الأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة ،فقد كانت وكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في
ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،وال�سلطات الإ�سرائيلية
هي التي تتولى الإ�شراف على الأو�ضاع ال�صحية
في ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة �إل��ى �أن انتقلت
هذه الم�س�ؤولية �إلى ال�سلطة الفل�سطينية في العام
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االلتحاق بالمدار�س ،االبتدائي ( %ال�صافية)
الم�صدر :البنك الدولي ( 2008بالإنجليزية).

 .1994وعلى الرغم من م��رور �إح��دى و�أربعين
�سن ًة على االحتالل ف�إن الفل�سطينيين كانوا ،في
78
العام  ،2004يتمتعون بم�ستويات �صحية معقولة
وب��دخ��ل �سنوي ُم�ع� َّد ُل��ه  1,026دوال ًرا ،وبن�سبة
�إلمام بالقراءة والكتابة ت�شمل  91في المائة من
ال�سكان ،وبعمر متوقع عند الوالدة يبلغ � 72سنة،
الر�ضع (20.5
وبن�سبة منخف�ضة لوفيات الأطفال َّ
من كل  1,000والدة) ون�سبة منخف�ضة لوفيات
الأمهات( 11من كل  100,000والدة) .وتكمن
�أ�سباب ذلك في روح الت�ضامن والتكافل ،والدعم
ال��ذي يقدمه المجتمع المدني لمراكز الرعاية
ال�صحية والم�ؤ�س�سات الطبية الأخرى� .إال �أن هذه
الأو�ضاع �أخذت بالتدهور بعد العام  2003واندالع
انتفا�ضة الأق�صى ،وبناء الجدار العازل ،وفر�ض
الح�صار على الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
ك��ان من �ش�أن �إن�شاء الجدار العازل ونقاط
التفتي�ش وحواجز الطرق وتطويق القرى والبلدات
في ال�ضفّة الغربية �أن ُقطعت الطرق �إلى مرافق
حيوية كالمدار�س ومواقع العمل� ،إ�ضاف ًة �إلى ٍ
واحد
و�أربعين مرفقًا من مرافق الرعاية ال�صحية.
ويفيد  36في المائة من هذه المرافق �أن كثيرين
من المر�ضى ال ي�ستطيعون الو�صول �إليها ،كما
يفيد  53في المائة منها �أنها ت�ستقبل عد ًدا �إ�ضاف ًّيا
من المر�ضى الذين جرى تحويلهم �إليها ب�سبب
الح�صار ،و�أن  63في المائة منها تواجه الت�أخر
في تقديم خدمات الطوارئ ،و  55في المائة منها
�أ ّن�ه��ا تواجه الم�صاعب في م�ساعيها للح�صول
االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان

يعتمد ن�صف الأ�رس
الفل�سطينية على
امل�ساعدات الغذائية التي
يقدمها املجتمع الدويل

185

تركت ال�رصاعات
الأهلية امل�ستمرة
وغريها من العوامل
�آثارها اخلطرية
يف الو�ضع ال�صحي
يف ال�صومال

معدل العمر املتوقع
عند الوالدة
يف ال�صومال
هو � 47سنة

186

على الأدوية لمعالجة الأمرا�ض المزمنة .و ُيخ�شى
�أن ا�ستكمال الجدار العازل �سيعزل ما مجموعه
 71عيادة ،و�سيمثل حاجزً ا يعتر�ض حركة عربات
الإ�سعاف الفل�سطينية التي ُيحظر عليها دخول
المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخ�ضر لعام
�( 1967سامر جبور و�إيمان نويه�ض ،ورقة خلفية
للتقرير).
�أدى غياب الموازنة المالية والمقاطعة الغربية
للحكومة الفل�سطينية في العام � ،2006إلى �أزمة
تعليمية ح��ادة .وتفاقم الو�ضع بالإ�ضراب الذي
�أعلنه العاملون في القطاع التعليمي نظ ًرا �إلى
عدم دفع �أجورهم ،ما حرم التالميذ في المدار�س
الحكومية من حقهم في التعليم ،و�أرغم 2,000
من ط�لاب ال��درا��س��ات العليا على االنقطاع عن
79
الدرا�سة مدة �شهرين.
وح �� �س��ب وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
الفل�سطينية ّتم �إغالق  300مدر�سة وق�صف ثماني
جامعات في الفترة ما بين العامين  2000و.2005
وفي �آذار/مار�س � 2004أفاد المركز الفل�سطيني
معهدا تعليم ًّيا،
لحقوق الإن�سان �أن ثالثة و�سبعين ً
بما فيها معاهد التدريب المهني ،قد ُد ِّم��رت في
غزة .و�أف��ادت التقارير �أن جامعة الخليل ومعهد
البوليتكنيك في الخليل قد �أُغلقا كذلك ط��والَ
العام  ،2003ما �س ّبب �إعاقة الدرا�سة والتدريب
لنحو  60,000طالب فل�سطيني .وفي العام نف�سه،
ُه ِّددت جامعة القد�س ب�إقامة جدار كان �سيق�سم
الجامعة نف�سها ق�سمين ويقتطع ثلث الأر�ض التي
بنيت عليها وي�صادرها .ولم ينقل ذلك الجدار �إلى
خارج الحرم الجامعي �إال بعد حملة عالمية �ضد
80
هذا االنتهاك.
تركت قواطع الطرق والعراقيل الأخرى التي
تق ّيد ح��ري��ة الحركة �آث��اره��ا ف��ي م�سار العملية
التعليمية في الأر�ض الفل�سطينية المحت ّلة .فعلى
�سبيل المثال ،كان من �ش�أن الت�أخير الناجم عن
و�ضع حواجز الأكوام الترابية بين �شهري ني�سان/
�أبريل  2001وكانون الأول/دي�سمبر  2003في
طريق «�صردا» بين رام اهلل وجامعة بيرزيت في
ال�ضفة الغربية �أن ي�ضاعف الوقت الذي يحتاجه
الطلبة والأ�ساتذة للو�صول �إل��ى الجامعة ،بل �إن
ال�سلطات الإ�سرائيلية كانت تحظر المرور ك ّل ًّيا في
بع�ض المنا�سبات .ولهذا ال�سبب �ضاع على الطلبة
ثلثا الف�صل الأك��ادي�م��ي الثاني للعام الدرا�سي
 ،2002/2001ما دفع �إلى تمديد الدرا�سة مدة
�شهرين على ح�ساب الف�صل ال�صيفي 81فلم تتمكن
معهدا
جامعة بيرزيت من �أداء دورها باعتبارها ً
يفتح �أب��واب��ه لأف��راد ال�شعب جمي ًعا ،لأن معظم
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

الطلبة لم ي�ستطيعوا الو�صول �إلى جامعتهم .وبين
العامين  2000و  ،2005انخف�ض ع��دد الطلبة
من فل�سطينيي غزة في الجامعة من �أربعمائة �إلى
ثالثة ع�شر .وفي ال�سنة الدرا�سية ،2005/2004
انخف�ض عدد المنت�سبين �إلى الجامعة من جنين
ونابل�س في �شمال ال�ضفة الغربية من  120في
82
ال�سنة �إلى �صفر.
ي�ضاف �إلى ذلك كله �أن االلتحاق بالمدار�س
االبتدائية في المناطق المحتلة �آخ� ٌذ بالتناق�ص
ج ��راء ال�ع��راق�ي��ل ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ت�لام�ي��ذ .وثمة
مخاوف حقيقية من �أن هذا التناق�ص في انتظام
التالميذ والطلبة في المدار�س والجامعات ،بل
�إم�ك��ان التحاقهم بها �أ� �ص� ً
لا� ،سيزيد م��ن عجز
هذه المعاهد عن الم�ساهمة في تنمية المجتمع
83
الفل�سطيني ب�أ�سره.
ج .ال�صومال

ت�ضافرت ال�صراعات الأهلية الم�ستمرة ،والفقر
ال��وا��س��ع االن�ت���ش��ار ،والبنية التحتية المت�آكلة،
والأو�ضاع المتردية للنظم ال�صح ّية ،لتترك �آثا ًرا
خطيرة في الو�ضع ال�صحي في ال�صومال .فن�سبة
وفيات الر�ضع ( 90وفا َة ر�ضيع من كل  1,000والدة
في العام  )2006ووفيات الأطفال دون الخام�سة
( 145وفا ًة للأطفال دون الخام�سة من كل 1,000
في العام  ،)2006ووفيات الأمهات (� 1,400أ ّم
من كل  100,000حالة والدة في العام )2005
84
في ال�صومال هي من �أعلى الن�سب في العالم.
و ُي� َع� ّد الجفاف ال��ذي ت�سببه الأم��را���ض المتعلقة
بالزحار واالعتالل الرئوي والمالريا من الأ�سباب
الرئي�سة للوفيات بين الر�ضع والأطفال� ،إذ يت�سبب
عموما .وقد
بن�صف حاالت الوفاة بين الأطفال ً
�شملت اللقاحات �ضد �أمرا�ض الأطفال الرئي�سة
 20في المائة فقط من الأطفال في العام .1998
وينت�شر في هذه الأثناء �سوء التغذية وفقر الدم
على نطاق وا�سع.
وق ��د ان�خ�ف����ض م �ع��دل ال�ع�م��ر ال�م�ت��وق��ع عند
ال� ��والدة ف��ي ال���ص��وم��ال ع��ن � 47سنة ف��ي العام
 85.2006وت�شهد البالد ارت�ف��اع ن�سبة الإ�صابة
بال�سل �إل��ى �أعلى مرتبة في العالم �إذ تبلغ 374
حالة من كل  100,000من ال�سكان .وكان هناك
�أك�ث��ر م��ن � 30,000إ�صابة بالمالريا ف��ي العام
 .2003واكتُ�شفت في العام نف�سه حاالت عديدة
من �شلل الأط �ف��ال ،و�أ�صبح من الم�ستحيل كبح
جماح المر�ض في العام  .2006كانت ال�صومال
تفتقر �إلى الرعاية ال�صحية الأولية على الدوام،
غير �أن الو�ضع تفاقم الآن .فلك ّل  100,000من

ال�سكان هناك �أربعة �أطباء فقط و�أقل من طبيب
�أ�سنان واحد ،و�أقل من م�ساعد ط ّب ّي واحد ،وت�سع
ممر�ضين .وقد تفقد ال�صومال بع�ض العاملين
حال ًّيا في مجال الرعاية ال�صحية ،لأن كثيرين
منهم تراودهم الرغبة في الهجرة �سع ًيا وراء حياة
�أكثر �أمنًا وعملٍ �أف�ضل دخ ًال (�سامر جبور و�إيمان
نويه�ض ،ورقة خلفية للتقرير).
تدل �إح�صاءات برنامج الأغذية العالمي على
قطاعا وا�س ًعا من ال�سكان يعاني نق�ص التغذية،
�أن ً
ويقيم �أكثر من خُ ْم�س ه ��ؤالء في مناطق ينت�شر
فيها انعدام الأم��ن الغذائي ب�صورة ح��ادة ج ًّدا،
مثل وادي جوبا ومناطق غيدو وباكول وب��اي في
الجنوب .وهناك نحو  1.53مليون �شخ�ص يتلقَّون
86
المعونات الغذائية في كل �أرجاء ال�صومال.
�أما من حيث التعليم فقد انخف�ضت معدالت
االلتحاق بال�صفوف االبتدائية في فترة -2000
� 2006إلى  22في المائة 87بالن�سبة �إلى الأطفال
م�م��ن ه��م ف��ي ��س��ن ال��درا� �س��ة ،و�أدى ذل��ك �إل��ى
انخفا�ض ن�سبة من يح�سنون ال�ق��راءة والكتابة
من البالغين �إلى  19.2في المائة 88.ويفيد م�سح
�أج��راه برنامج الأم��م المتحدة الإنمائي والبنك
الدولي في العام � 892002أن في ال�صومال �أحد
�أدن��ى معدالت االلتحاق بالمدار�س في �أفريقيا.
كما يقدر م�س ٌح �آخر �أجرته منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (اليوني�سف) عن االنتظام في المدار�س
االبتدائية �أن عدد الملتحقين بال�صفوف المدر�سية
من ال�صف الأول حتى الثامن في العام 2002
يبلغ  286,808تالميذ ،ي�شكل ال��ذك��ور  64في
المائة منهم والإناث  36في المائة .هذه الأعداد
ا�ستخدمت لتقدير معدالت الملتحقين بالدرا�سة
االبتدائية للذكور والإناث مقارن ًة بالعدد التقديري
لل�سكان من الفئة العمرية نف�سها .وبنا ًء عليه بلغ
المعدل الكلي لالنت�ساب �إلى المدار�س االبتدائية
في ال�صومال  16.9في المائة ،وللذكور  20.8في
المائة ،وللإناث  12.7في المائة .ي�ضاف �إلى ذلك
�أن �آالفًا من الأطفال اليتامى والم�شردين قد تركوا
أو�ضاعا في منتهى الق�سوة،
لي�صارعوا وحدهم � ً
�إذ ينت�شر تجنيد ال�صغار من جانب الميلي�شيات
واحدا من التطورات
على نطاق وا�سع .ويمثل ذلك ً
المحزنة التي �سجلتها تقارير الأم��م المتحدة،
وتطرق �إليها الف�صل الرابع من هذا التقرير.
�إن معدالت الذين يعرفون القراءة والكتابة
بين البالغين في ال�صومال هي من �أدنى الن�سب في
العالم ،وتُراوح بين  34.9في المائة في المناطق
الح�ضرية ،و  10.9في المائة في مناطق الريف
والبادية .ويتدنّى هذا المعدل بين الإناث البالغات

�إلى  6.7في المائة في هذه المناطق .هذا الواقع
يعك�س ،في جانب منه ،غياب فر�ص التع ّلم في
ال�صومال في �أعقاب الحرب الأهلية ،وبخا�صة
في المناطق النائية ،حيث �أن �شرائح عري�ضة من
ال�سكان ممن هم في �سن الدرا�سة تفوتهم فر�ص
أ�سا�سي.
الح�صول على التعليم ال ّ
 .Vتهديد البيئة

�إن االحتالل والتدخل الع�سكري ،باعتبارهما �شك ًال
م��ن �أ�شكال ال�ح��رب ،يلحقان ال�ضرر بالأن�ساق
الإيكولوجية في ناحيتين رئي�ستين .فالبيئة نف�سها
قد تكون م�صد ًرا للنزاع لأنها تحتوي على الموارد
التي تدور حولها المناف�سة وتحتدم �إلى �أن تتحول
نزاعا م�س ّل ًحا .وفي الوقت نف�سه قد تت�ضرر البيئة
ً
نف�سها جراء الحرب المت�صلة بالمناف�سة �أو ب�أ�سباب
�أخ��رى للنزاع ،فعلى �سبيل المثال ت�ض ّر الحروب
بالبيئة من خالل �إتالف الزراعة والبنية التحتية،
وهو ما يتوجب على الدولة �إ�صالحه و�إعادة ت�أهيله
بكلفة باهظة بعد انتهاء النزاعات .غير �أن البيئة
تظ ّل ،حتى بعد انتهاء القتال ،معر�ض ًة للمخاطر
جراء مخلفات الحرب ،مثل القنابل التي لم تنفجر
والأ�سلحة التالفة و�أطالل المباني وال�سفن الغارقة
والطائرات المد ّمرة �إ�ضاف ًة �إلى الألغام الأر�ضية
وغبار ال�سموم المنت�شرة في الماء والهواء.

قد تكون البيئة
م�صدرا للنزاع
ً

�أ .العراق

�أدت الحرب في العام � 2003إلى طرح النفايات
و�سواها في ال�شوارع دونما �ضابط ،ب�سبب �إخفاق
�أن�ظ�م��ة جمع القمامة وم��ا يعتر�ضها م��ن قيود
ونتيجة عمليات نهب ال �م �ع � ّدات .ك��ذل��ك خ ّلف
ال �ن��زاع ك�م�ي� ٍ
�ات �ضخم ًة م��ن ال��رك��ام والأن�ق��ا���ض
بعد ال �خ��راب ال ��ذي �أل�ح�ق��ه الق�صف بالمباني
(ب�م��ا ف��ي ذل��ك الآث� ��ار ال�ت��ي يحتمل �أن يتركها
ال�ي��وران�ي��وم المن�ضب والإ�سب�ستو�س) والعتاد
الع�سكري (كالمركبات والذخيرة غير المنفجرة
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واليورانيوم المن�ضب).
و�أ ّدت ال�ح��رب ف��ي ال�ع��راق �إل��ى ت�ل� ّوث المياه
والهواء والتربة ب�شتى �أنواع المل ِّوثات .و�إ�ضاف ًة �إلى
طرح �أنقا�ض ما خلفته الحرب في نهر دجلة� ،أدى
انقطاع الكهرباء المتكرر �إلى تعثر �إمدادات المياه،
ما دفع النا�س �إلى ا�ستخدام الموارد المائية غير
ال�صالحة .ومن الأمثلة على تلوث الهواء خالل
الحرب ما وقع يوم � 20آذار/مار�س  ،2003عندما
�أ�شعلت ال�سلطة العراقية ال�سابقة النار في حقل
النفط في الرميلة لحجب الر�ؤية �أمام الطائرات
االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان

�أ ّدت احلرب يف العراق
�إىل تل ّوث املياه
والهواء والرتبة
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�أ�سهمت
ممار�سات �إ�رسائيل
يف تدهور
البيئة الفل�سطينية

تفاقمت
الأ�رضار البيئية
يف ال�صومال
بفعل موجات االحتالل
واحتدام النزاعات
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المغيرة ب�ستار دخاني .ت�صاعدت �آن��ذاك �سحب �أ�صيب ه��ذا المخزون المائي الآن بالتلوث ،ما
الدخان حتى باتت م�شاهدتها ممكنة من الكويت .ق�ضى على م�ستقبل التنمية الزراعية والفالحة في
94
ولج�أت ال�سلطة العراقية ال�سابقة �إلى هذا الأ�سلوب تلك المنطقة.
في �أماكن �أخرى ،وكان الدخان الكثيف يحمل مواد
�سامة �أثرت في �صحة المدنيين والمقاتلين على حد ج .ال�صومال
�سواء .كذلك الخنادق التي حفرت خالل الحرب جاء التدخل الع�سكري في ال�صومال لي�ضيف وط�أته
ك�شفت باطن التربة ،وموارد المياه الجوفية ،ومياه �إلى انهيار ال�ضوابط الت�شريعية والتقليدية ِّ
المنظمة
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ال�ستخدام الموارد الطبيعية والو�صول �إليها ،بل �إنه
ال�شرب ،وع ّر�ضتها للتل ّوث.
عجل بهذا االنهيار .ويرى االتحاد الدولي لحماية
ّ
الطبيعة� 95أن ال�صراعات الجماعية ،وا�ستالب
ب .الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
�سلبي في الأر�ض ،وتزايد ال�ضغوط على الموارد ،قد ت�ضافرت
�أ ّث��رت ال�سيا�سات الإ�سرائيلية ب�شكل
ّ
البيئة ،وكان من �أخطر �آثارها ا�ستنزاف موارد منذ �أمد بعيد لتخريب ال�صومال و�إت�لاف البيئة
المياه الفل�سطينية ،ما �أدى �إلى تقوي�ض �أو�ضاع فيها ب�صورة ظاهرة للعيان .وتنعك�س الأ�ضرار،
المياه ب�صورة عامة في تلك المناطق .وو�صل حجم التي تفاقمت بفعل م��وج��ات االح�ت�لال واح�ت��دام
العجز في المياه في ال�ضفة الغربية وغزة �إلى  50النزاعات ،في الإ�سراع باجتثاث ال�شجر والنبات
مليون متر مكعب �سنو ًّيا ،فيما ارتفع م�ستوى التلوث قرب المناطق الم�أهولة بال�سكان ،بل امتدت �إلى
المائي �إلى معدالت عالية .و ُت��راوح درجات تر ّكز ما هو �أبعد من ذلك؛ كما هي الحال في الإفراط
الكلوريد في  90في المائة من �إمدادات المياه ما في �صيد �أن��واع منتقاة من الأحياء البحرية على
ٍ
جهات �أجنبية تعمل ب�صورة غير م�شروعة
بين  250و  2,000م ّليلتر/لتر (وتق�ضي المعايير �أي��دي
عجل به
ت�صحر الأرا�ضي الذي ّ
الدولية ب�أ ّال تتجاوز هذه الم�ستويات  250م ّليلت ًرا على ال�شواطئ ،وفي ّ
الرعي المفرط والإدارة ال�سيئة لت�أجير الأرا�ضي،
لكل ل�ت��ر) ،بينما تتجاوز درج��ة تركز النترات
ْ
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ك��ل ذل��ك ف��ي �سياقٍ
فو�ضوي
وع�سكري
�سيا�سي
الم�ستوى الدولي وهو  50م ّليلت ًرا/لتر.
ٍّ
ٍّ
ٍّ
و�أ�سهمت ممار�سات �إ�سرائيل كذلك في تدهور متناهي ال�ضراوة؛ وكذلك في ظهور تجارة الفحم
البيئة الفل�سطينية ب�إهمالها �أنظمة ت�صريف المياه النباتي الج�شعة ،وبخا�صة مع بلدان الخليج .وقد
في المناطق المحتلة ،وب�إخفاقها في االلتزام اجتمعت ك ّل هذه العوامل للتعجيل ب�إزالة الأحراج،
بالمعايير الدولية بهذا الخ�صو�ص .فالم�ستوطنات و�أدت �إلى الإخالل بنظام الفي�ضانات المو�سمية،
ت�ضخ ماليين الأمتار المكعبة من مياه ال�صرف مثلما �أ�سهمت في ت�آكل التربة.
في قيعان الأنهار وغيرها في الأر�ض الفل�سطينية
�أ ّدت تجارة الفحم النباتي دو ًرا �شديد الأثر
ال�سنْط في جنوب ال�صومال،
المحتلة .ف��ي ال�ضفة الغربية وح��ده��ا� ،ضخّ ت في �إت�لاف غابات َّ
الم�ستوطنات ،التي كان يقيم فيها في عام  2000وهي التي تحافظ على اال�ستقرار البيئي والتوازن
نحو  350,000م�ستوطن ،ما مع ّدله  40مليون الإيكولوجي لم�صلحة الرعاة ومربي الما�شية� .إذ
متر مكعب من مياه ال�صرف �سنو ًّيا ،مقارن ًة بما يقدم التجار ال�ساعون �إلى تحقيق الأرباح الفاح�شة
مجموعه  33.72مليون متر مكعب في العام لأهل على اجتثاث �صفوف كاملة من هذه ال�شجيرات
ُ
تحويل
ال�ضفة الغربية ب�أ�سرهم .وفي غزة ،تتدفق مياه لت�صديرها �إلى الخارج بالدرجة الأول��ى.
ال�صرف في المناطق الرملية �أو تنقل بال�صهاريج الأ��ش�ج��ار المقطوعة فح ًما نبات ًّيا عملي ٌة تلوث
وت�ضخ �إلى وادي ال�سلقا ،ووادي غزة وقيعان ال�سيول الهواء والأجواء المحلية .وفي العام ُ ،2000قدر
الأخرى� .إال �أن جان ًبا من هذه المياه يت�سرب �إلى �إنتاج الفحم النباتي الإجمالي بنحو 112,000
البحر الأبي�ض المتو�سط �أو باطن الأر�ض ،ويمتزج طن متري؛ وارتفع عام � 2005إلى ما يقدر بنحو
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 150,000طن متري ،وكان  80في المائة من تلك
بمخزون المياه الجوفية.
وقد �أقامت �سلطات االحتالل محطة لتجميع الكمية يوجه للت�صدير �إلى بلدان الخليج ،بينما
م�ي��اه ال�صرف ف��ي بيت اله�ي��ا �إل��ى ال�شمال من ا�ستخدم منه  20في المائة فقط لال�ستهالك
قطاع غ��زة ،ويقع ه��ذا المرفق على مقربة من المحلي 96.وم��ن ال��وج��وه الأخ� ��رى لال�ستغالل
مج ّمع �سكني كبير .ويفيد مركز «الميزان» لحقوق الب�شع للأو�ضاع الفو�ضوية في ال�صومال �إلقاء
الإن�سان �أن المحطة تقع ف��وق ما ك��ان ذات يوم المواد ال�سامة ،التي تحتويها مبيدات الح�شرات
�أ�صفى و�أنقى طبقة �صخرية مائية في غزة ،وقد الم�ستخدمة في �أوروبا ،في �سيول المياه المحلية.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

خاتمة
ا�ستعر�ض ه��ذا الف�صل الآث� ��ار ال��وا��س�ع��ة التي
يخلفها التدخل الع�سكري على �أمن الإن�سان في
ثالثة ب�ل��دان عربية .ففي الأر� ��ض الفل�سطينية
المحتلة وال�صومال وال �ع��راق ،فر�ض االحتالل
والتدخل الع�سكري كلفة باهظ ًة على حياة النا�س
وحرياتهم ،مع ما ينطوي عليه ذلك من م�ضاعفات
وتداعيات على الدخل والعمالة والتغذية وال�صحة
والتعليم والبيئة .لقد �أطلق هذا التدخل �شرارة
المقاومة ،ودائر ًة من العنف والعنف الم�ضاد في
�آنٍ واحد ،و�شمل ذلك ك ًّال من المحتلين و�ضحايا
االحتالل على حد �سواء ،وامتدت �آثاره �إلى البلدان
المجاورة ،و�أ�سفر عن اختالل �أمن الإن�سان والأمن
ّ�ساعا.
القومي على مدى جبهة �أكثر ات ً
و�ستظل ت�سوية ال�ن��زاع��ات ال��دائ��رة ف��ي هذه
الحاالت الثالث مرهون ًة �إلى حد بعيد بمخططات
�أطراف خارجية .فحتى عندما اعتمدت الحكومات
العربية مواقف موحدة �إزاء بع�ض هذه الق�ضايا،
�أخفقت في االلتزام بالتعهدات التي قطعتها على
نف�سها� ،أو ب�إنفاذ القرارات التي اتخذتها في هذا
ال�سياق.
وال�س�ؤال المطروح في ظل الأو�ضاع الراهنة هو:
ما الذي يمكن القيام به لإنهاء التدخل الع�سكري؟
وي�ج��در بنا �أن نتذكر �أن �سلطات االح�ت�لال في
الحاالت الثالث ،وفي ظروف مختلفة ،قد �أقرت
ب ��أن االحتالل و�ضع م�ؤقت ،ول��م ت�أخذ �إ�سرائيل
�صريحا من فكرة قيام دولتين� ،إ�سرائيلية
موقفًا
ً
وفل�سطينية ،تعي�شان جن ًبا �إلى جنب .ويتوقع البدء
الفعلي بان�سحاب القوات الأميركية من العراق في
�أواخر العام  97،2011كما �أعلنت �أثيوبيا �أن مهمتها
98
قد ا�ستكملت في كانون الأول/دي�سمبر .2008
ومع ذلك ،ف�إن من الواجب بذل جهود حثيثة
لترجمة النوايا المراوغة �إل��ى خطط ملمو�سة،
وال �سيما في حالة النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي
حيث ت ��ؤ ّدي الهيمنة الإ�سرائيلية الع�سكرية �إلى
زعزعة مفاو�ضات الت�سوية وحيث يتوجب بذل
جهود دبلوما�سية خا�صة لإزال��ة ال�شكوك ووقف
�أعمال اال�ستفزاز والعداء من جانب الطرفين.
وفي حالة العراق ،تم ّثل االتفاقية التي �أُبرمت بين
الواليات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية
حول ان�سحاب القوات الأميركية خطو ًة في االتجاه

ال�صحيح .كذلك ان�سحاب �إثيوبيا من ال�صومال
يمهد ال�سبيل لمبادرات جديدة.
غير �أن الأ�سئلة ال�صعبة التي �ستظ ّل قائم ًة
في الحاالت الثالث تتعلق ب�إعادة بناء م�ؤ�س�سات
الدولة ،والمجتمع ،واالقت�صاد في مراحل ما بعد
ال�ن��زاع ف��ي تلك ال�ب�ل��دان .ذل��ك �أن��ه م��ا زال على
الأط��راف العراقية �أن تلتقي في �إط��ار �سيرورة
�سيا�س ّية �شاملة ،وما زالت محاوالت الم�صالحة في
ال�صومال تراوح مكانها ،كما ال يزال النزاع بين فتح
وحما�س قائما دون حل .وينبغي �أن تبد�أ محاوالت
ج��دي��دة لإق ��رار ال�سالم ف��ي المنطقة م��ن خالل
حوار جديد حول النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي
مع �إ�شراك ال��دول المجاورة مثل �سورية .كذلك
ينبغي �إعطاء الأولوية لإزالة العراقيل التي تعتر�ض
�سبيل العملية التنموية في الأر���ض الفل�سطينية
المحتلة .وكما تقول �صحيفة نيويورك تايمز في
�إح��دى افتتاحياتها 99،ف ��إن «ذل��ك يعني تجميد
بناء المزيد من الم�ستوطنات في ال�ضفة الغربية
وتو�سيعها .ويعني كذلك رفع حواجز الطرق التي ال
حاجة �أمنية لها بين المدن والبلدات الفل�سطينية.
�أما في القد�س ال�شرقية فذلك يعني التوقف عن
الإخالء المهين للفل�سطينيين من �أر�ضهم ويعني،
في غ��زة ،التو�سع في اال�ستثناءات في الح�صار
لل�سماح با�ستيراد الإ�سمنت ومواد البناء».
وي�ؤكد هذا الو�ضع �أن هناك م�س� ٍ
ؤوليات كبير ًة
ينبغي على الأمم المتحدة �أن تتحملها في ما يت�صل
بم�صير البلدان التي تخ�ضع لالحتالل الأجنبي
�أو التدخّ ل الع�سكري .غير �أن الأم��م المتحدة
تعر�ضت للتهمي�ش في ما يتعلق بق�ضيتي العراق
والنزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني� ،أم��ا ال�صومال
فقد وا�صلت جهودها الحثيثة لإع��ادة اال�ستقرار
والأو��ض��اع الأكثر �إن�سان ّي ًة .ويتطلب ذل��ك تعاون
جميع الأطراف والم�صالح الخا�صة .وواقع الحال
�أن الإط��ار النزيه الوحيد لتحقيق �أم��ن الإن�سان
حد �سواء في البلدان الثالثة
والأمن القومي على ٍّ
هو الأم��م المتحدة .وق��د تكت�سب جامعة ال��دول
العربية بع�ض الم�صداقية والفاعلية �إذا تعاونت
مع المنظمات الدولية لتحقيق هذه الغاية .غير
�أن الو�صول �إلى هذا الهدف ي�ستوجب من القوى
مفتوحا �أمام
الدولية والإقليمية �أن تترك المجال
ً
الأم��م المتحدة ،و�أم��ام جامعة ال��دول العربية،
لمعالجة الأ�ضرار الماثلة على �أر�ض الواقع.

االحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام �أمن الإن�سان

متت ّد �آثار
التدخل الع�سكري
�إىل البلدان املجاورة

ت�سوية النزاعات الدائرة
يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة وال�صومال
والعراق مرهونة �إىل
حد بعيد مبخططات
�أطراف خارجية
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