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والبنيوي،  الموؤ�ش�شي،  م�شتويات:  ثالثة  على  للعنف  الإن�شان  اأمن  الع�شكري  والتدخل  الحتالل  �س 
ِّ
ُيعر

 فهما يمّثالن، على الم�شتوى الموؤ�ش�شي، انتهاًكا للقانون الدولي الذي يحظر ا�شتخدام القوة بين 
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والمادي.

الدول اإل في حالة الدفاع عن النف�س، وُيبطالن القوانيَن ال�شائدة في البلد الذي تّم احتالله. وقد ي�شل الأمر 

الى ت�شكيل حكومة تراعي م�شالح القّوة المحتلة اأكثر مما تراعي م�شالح مواطنيها. وعلى الم�شتوى البنيوي، 

الخالف  تعميق  الى  يوؤدي  ما  والقّوة  الثروة  توزيع  توؤّثر في  �شروط جديدة  اإحداث  الى  الو�شع  يوؤدي هذا 

بين ال�شكان. اأما على الم�شتوى المادي فيفر�س الحتالل اأو التدّخل الع�شكري نف�شه بالقوة، ما يوؤدي اإلى 

مقاومته بالقوة اأي�ًشا واإلى وقوع اإ�شابات ج�شيمة في �شفوف مواطني البلد المحتل وقوى الحتالل على حد 

�شواء. ومن نتائج هذا الو�شع اأي�ًشا تعطيل الن�شاط القت�شادي و�شبل المعي�شة والحريات الأ�شا�شية. وبهذا، 

يتنافى الحتالل والتدخل الع�شكري مع حقوق الإن�شان الأ�شا�شية، ويزعزعان اأمن الإن�شان ب�شورة منهجية، 

الحتالل  اأ�شكال  على  تنطبق  التي  التاريخ  اأمثولةُ  الوراء. هذه هي  اإلى  اأ�شواًطا  الب�شرية  التنمية  ويعيدان 

والتدخل الع�شكري جميًعا دون ا�شتثناء �شواء اأفي المنطقة العربية اأم في بقاع العالم الأخرى. 

االحتالل والتدخل الع�صكري 

وانعدام اأمن االإن�صان

العام  اأواخ����ر  )ف��ي  التقرير  ه��ذا  اإع����داد  اأث��ن��اء 

تعاني  عربية  بلدان  ثالثة  هناك  كانت   ،)2008

الأر����س  وه��ي  الع�شكري؛  ال��ت��دخ��ل  اأو  الح��ت��الل 

وقطاع  الغربية  )ال�شفة  المحتلة  الفل�شطينية 

وال��ع��راق   ،)1967 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م��ن��ذ  غ���زة 

)منذ  وال�شومال   ،)2003 ني�شان/اإبريل  )منذ 

هذا  يتق�شى   .)2006 الأول/دي�����ش��م��ب��ر  ك��ان��ون 

في  الع�شكري  والتدخل  الحتالل  اأ�شول  الف�شل 

الآث��ار  ومجموع  المختلفة  الثالث  ال��ح��الت  ه��ذه 

والخ�شائر الناتجة من ذلك. وينبغي الت�شديد، في 

تمتد  العامة  الآث��ار  اأن  على  الف�شل،  هذا  م�شتهّل 

والبنيوي  الموؤ�ش�شي  العنف  من  اأبعد  هو  ما  اإل��ى 

ال��ث��الث.  ال��ح��الت  ه��ذه  ف��ي  المترتب  وال��م��ادي 

يزعزع الحتالل والتدخل الع�شكري اأمن الإن�شان 

المجاورة  وغير  المجاورة  العربية  البلدان  في 

عبر  ال�شعوب  ران  يهّجّ اأوًل،  فهما،  ط��رق.  بعدة 

اأمام  اإن�شانية  تحدياٍت  بذلك  ويطرحان  الحدود، 

دول الجوار، ويزرعان فيها بذور التوتر؛ ويمهدان 

اإلى  تلجاأ  قد  متطرفة  جماعات  لظهور  ال�شبيل 

ا�شتخدام العنف، ويعّززان من جاذبية التجاهات 

المنطقة  في  العنف  دورة  موا�شلة  ال��ى  الداعية 

والتي توؤدي الى اإثارة ردود الفعل التي تنتق�س من 

حقوق المواطنين وحرياتهم؛ اأخيًرا، وباعتبارهما 

للحكومات  ي�شمحان  الوطنية،  لل�شيادة  تهديًدا 

القومي ذريعة  الأمن  تتخذ من حماية  اأن  العربية 

لتاأخير م�شيرة الديمقراطية وموا�شلة نمط الحكم 

الذي ل ي�شتند اإلى اإرادة المواطنين.

الحتالل

والتدخل الع�شكري 

يزعزعان اأمن الإن�شان

ب�شورة منهجية، 

ويعيدان التنمية الب�رسية 

اأ�شواًطا اإىل الوراء

ميهد الحتالل

والتدخل الع�شكري

لظهور جماعات متطرفة

قد تلجاأ اإىل 

ا�شتخدام العنف
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الدولي«.  القانون  بموجب  المحددة  واللتزامات 

مجل�س  ق��رار  اعتبر   ،2004 حزيران/يونيو  وفي 

وقوات  الأميركية  القوات  وجود  اأن   1546 الأم��ن 

العراقية.  الحكومة  طلب  على  بناء  هو  التحالف 

و 2006   2004 العامين  بين  ما  الفترة  و�شهدت 

مركزية  عراقية  حكومة  قيام  اإلى  اأدت  انتخابات 

وتميزت بجهود تزعمتها الوليات المتحدة بهدف 

اإعادة  باأعمال  ولل�شروع  والقانون،  النظام  فر�س 

تكن  لم  المهمة  التطورات  ه��ذه  اأن  غير  البناء. 

في  المتعاظم  ال�شتياء  موجة  على  للتغلب  كافيًة 

�شهر  وفي  الع�شكري.  الوجود  من  ال�شعب  اأو�شاط 

الوليات  اأبرمت   ،2008 الثاني/نوفمبر  ت�شرين 

بموجبها  تن�شحب   
6
اتفاقية وال��ع��راق  المتحدة 

كانون   31 بحلول  العراق  من  الأميركية  القوات 

في  به  اأدلى  ت�شريح  وفي   .2011 الأول/دي�شمبر 

 اأعلن الرئي�س الأميركي 
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27 �شباط/فبراير 2009،

اأن »المهمات القتالية في العراق �شتنتهي« بحلول 

31 اآب/اأغ�شط�س، من العام 2010.

 

في  َب��ري  �شياد  حكومة  �شقوط  منذ  ال�����ش��وم��ال: 

من  لنوعين  ال�شومال  تعر�شت   ،1991 ال��ع��ام 

للتدخل  المعلن  ال�شبب  وكان  الع�شكري.  التدخل 

الأول من جانب قوات الوليات المتحدة في العام 

1992 اإنقاذ مئات الألوف من ال�شوماليين الذين 

ن�شبت  التي  المجاعة ومن �شحايا الحرب  يعانون 

الموحد.  ال�شومالي  الموؤتمر  حزب  جناحي  بين 

بعد  التالي  العام  الأميركية في  القوات  وان�شحبت 

اأن تحولت مهمتها الأ�شلية المتمّثلة بتاأمين ت�شليم 

ع�شكرية  مهّمة  اإل��ى  الطارئة  الغذائية  المعونة 

قوات  مع  دموية  بمواجهة  انتهت  الأمن  ل�شتعادة 

محمد فرح عيديد )�شالح ن�شراوي، ورقة خلفية 

للتقرير(.

وحدث التدخل الع�شكري الثاني في ال�شومال 

تدخلت  عندما   ،2006 الأول/دي�شمبر  كانون  في 

ال��ق��وات الإث��ي��وب��ي��ة ل��دع��م ال��ح��ك��وم��ة الت��ح��ادي��ة 

الإ�شالمية.  المحاكم  اتحاد  قوات  �شد  النتقالية 

على  �شيطرتها  ب�شط  ف��ي  الأخ��ي��رة  نجحت  وق��د 

وعلى  الجنوب،  �شيما  ول  ال�شومال،  من  اأج��زاء 

اأنها  الإثيوبية  القوات  وزعمت  مقدي�شو،  العا�شمة 

التحادية  الحكومة  ل��دع��وة  تلبيًة  ال��ب��الد  دخلت 

اأن بقاءها هناك مجرد اإجراء  النتقالية، واأكدت 

الأم��ن  تتهدد  ال��ت��ي  ل��الأخ��ط��ار  للت�شدي  م��وؤق��ت 

 ي�شاف اإلى ذلك اأن ثمة حركتين 
8
القومي لإثيوبيا.

تعمالن  الإثيوبية  للحكومة  معار�شتين  مقاتلتين 

اإريتريا.  م��ن  ال��دع��م  وتتلقيان  ال�شومال  داخ��ل 

اأر�شلت  ال�شومال،  الإثيوبية  القوات  دخول  وفور 

الجذور والخلفيات

الأر�س الفل�شطينية المحتلة: في حزيران/يونيو 

احتالل  على  اإ�شرائيل  اأقدمت   ،1967 العام  من 

)مرتفعات  و�شورية   
2
)�شيناء(، م�شرية  اأرا���سٍ 

وغ��زة  الغربية  ال�شفة  اإل��ى  اإ���ش��اف��ًة   
3
الجولن(،

اللتين كانتا تخ�شعان لالإدارة الأردنية والم�شرية 

على التوالي منذ العام 1948. واّدعت الحكومات 

اأنها  الحين  ذل��ك  منذ  المتعاقبة  الإ�شرائيلية 

اأجزاء من تلك الأرا�شي  م�شتعدة لالن�شحاب من 

اإ�شرائيل.  اأم��ن  ت�شمن  وترتيبات  ال�شالم  مقابل 

قرار  بها  التي �شيغ  العبارات  اأن  اإ�شرائيل  وتزعم 

الحتفاظ  لها  تبيح   )1967(  242 الأمن  مجل�س 

القرار، في �شيغته  الأرا�شي لأن  باأجزاء من تلك 

ان�شحاب  اإل���ى  ي�شير  )الإن��ج��ل��ي��زي��ة(،  الأ���ش��ل��ي��ة 

احتّلتها  اأرا���سٍ  من  الم�شّلحة  الإ�شرائيلية  القوات 

من  ل   ،1967 ال��ع��ام  م��ن  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ف��ي 

تاأكيد  من  الرغم  على  كافة،  المحتلة  الأرا���ش��ي 

الأرا�شي عن طريق  القرار »عدم جواز �شم  هذا 

الحتالل  نطاق  من  اإ�شرائيل  وو�شعت  ال��ح��رب«. 

عبر اإن�شاء الم�شتوطنات في تلك الأرا�شي لإ�شكان 

في  الدولي  الأمن  مجل�س  اأكد  وقد  الم�شتوطنين. 

 ،)1979 )ت��م��وز/ي��ول��ي��و  و 452   446 ال��ق��راري��ن 

بناء  في  اإ�شرائيل  تنتهجها  التي  ال�شيا�شات  اأن 

وطالب  قانوني  اأ�شا�س  على  تقوم  ل  الم�شتوطنات 

حكومة اإ�شرائيل و�شعبها بالتوقف، ب�شورة عاجلة، 

التخطيط  اأو  بنائها  اأو  الم�شتوطنات  اإقامة  عن 

لبنائها.

العام  من  اآذار/مار�س  من  الع�شرين  في  العراق: 

حملة  الأميركية  المتحدة  الوليات  قادت   2003

نظام �شدام ح�شين  �شقط  العراق.  ع�شكرية �شد 

 9 في  بغداد  العراقية  العا�شمة  على  بال�شتيالء 

�شتى  تف�شيرات  وقدمت   .2003 ني�شان/اأبريل 

لهذه الحملة اأبرزها اأن الإدارة الأميركية ال�شابقة 

ُدفعت اإلى اتخاذ هذه الخطوة لنزع اأ�شلحة الدمار 

يدعم  كان  النظام  هذا  ولأّن  العراق؛  في  ال�شامل 

المتحدة  ل��ل��ولي��ات  م��ع��ادي��ة  اإره��اب��ي��ة  منظمات 

ا�شتدعى  ما  القاعدة،  مثل  ويحت�شنها  الأميركية 

 ولم تدّعم وكالة 
4
القيام بتلك العملية ال�شتباقية.

ال���ش��ت��خ��ب��ارات الأم��ي��رك��ي��ة ه��ذه ال��ت��ب��ري��رات قبل 

 
5
الحرب، ولم تثبتها في ما بعد.

وفي �شهر اأيار/مايو 2003، اعتبر قرار مجل�س 

الأمن 1483 الوليات المتحدة الأميركية والمملكة 

ما  كل  مع  بالحتالل«،  قائمتين  »دولتين  المتحدة 

والم�شوؤوليات  »ال�شالحيات  من  ذل��ك  ي�شاحب 

اأكد جمل�س الأمن 

الدويل يف العام 1979 

اأن ال�شيا�شات التي 

تنتهجها اإ�رسائيل يف بناء 

امل�شتوطنات ل تقوم 

على اأ�شا�س قانوين

تعر�شت ال�شومال 

لنوعني من التدخل 

الع�شكري منذ �شقوط 

احلكومة يف العام 1991



169 الحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام اأمن الإن�سان

ال�شالم  لحفظ  ق��وة  الأفريقية  ال��وح��دة  منظمة 

مجل�س  اتخذه  ال��ذي   1744 للقرار  تنفيًذا  هناك 

الأمن الدولي في �شهر �شباط/فبراير 2007. وفي 

�شهر كانون الأول/دي�شمبر 2008، اأعلنت اإثيوبيا 

اأن قامت  اأنها �شت�شحب قواتها من ال�شومال بعد 

في  وال�شتقرار  ال�شالم  لإق��رار  عديدة  بن�شاطات 

9
ال�شومال.

ال��ث��الث يمثل الح��ت��الل  ال��ح��الت  ف��ي ه���ذه 

والتدخل الع�شكري انتهاًكا �شارًخا للقانون الدولي 

لتنظيم  القائم  المرجعي  الإط���ار  ي�شكل  ال���ذي 

الدولي  فالقانون  وال�شعوب.  الأمم  بين  العالقات 

اللجوء  اأو  بالقوة  الغير  اأرا���ش��ي  احتالل  يحظر 

اإلى القوة الع�شكرية �شد دولة اأخرى اإّل لأغرا�س 

لهذا  الأخرى  ال�شمات  ومن   
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النف�س. عن  الدفاع 

التدخل في هذه البلدان اأنه قد عّمق النق�شامات 

وفاقم  والَقَبلية  والطائفية  والمجتمعية  الطبقية 

اإ�شافّيًة  نزاعاٍت  وتحولت  تفجرت  التي  التوترات 

تدور �شمن ال�شراع الذي يكتنف البالد باأ�شرها.

 اآثار التدّخل الع�صكري

في اأمن االإن�صان

تهديد الحياة  .I

العراق اأ. 

العراقيين  حياة  اإلى  الموجهة  التهديدات  يالزم 

نتبّيَن  اأن  ويمكن  وا�شع،  نطاق  على  الأمن  انعداُم 

العراق،  في  الأم��ن  لتدهور  المبا�ِشرة  الأ�شباَب 

في  المتحدة،  الوليات  تزعمته  ال��ذي  الغزو  منذ 

لب التدّخل الع�شكري بحد ذاته والذي اأدى اإلى  �شُ

على  ال�شخط  و�شاع  العراق.  في  القوى  ا�شتقطاب 

اأو�شاط عامة النا�س وبخا�شة في  نطاق وا�شع في 

جراء  العراق  من  والجنوبية  الو�شطى  المناطق 

تحركاتهم  على  الح��ت��الل  فر�شها  التي  القيود 

التي  النظر  الق�شيرة  والمرا�شيم  وحرياتهم. 

و�شّرح   - ال��ع��راق  في  الموؤقت  الحاكم  اأ�شدرها 

بموجبها الجي�س وقوى الأمن واألغى حزب البعث، 

وحظر على اأع�شائه العمل في الدوائر الحكومية، 

اأ�شفرت  وفكك الأجهزة الأ�شا�شية في الحكومة - 

يمكن  كان  التي  للموؤ�ش�شات  الفعلي  التدمير  عن 

تلك  ظل  في  الأم��ن  على  للحفاظ  بها  ال�شتعانة 

الظروف. واأدت تلك القرارات اإلى ا�شتعداء الذين 

فقدوا وظائفهم واأرزاقهم نتيجة لذلك. 

في ظل تلك الأو�شاع، �شهد العراق قتاًل دامًيا، 

مختلفة،  وب��دواف��ع  ع��دي��دة  اأط���راف  فيه  �شاركت 

وح�شد اآلًفا من ال�شحايا. ومع تعاظم الفو�شى، 

اأخفقت القوات المتحالفة المتعددة الجن�شية التي 

اأداء  في  الأميركية،  المتحدة  الوليات  تتزعمها 

العراقيين  للمواطنين  الأم��ن  ب�شمان  التزاماتها 

الذين كان ق�شٌم كبيٌر منهم ينكر �شرعية وجود هذه 

القوات و�شلطتها ومهماتها بينهم. )وقد راوَح عدد 

القوات الأميركية التي �شاركت في غزو العراق بين 

و 143,000   2003 العام  في  جندي   250,000
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2008؛ ال��ع��ام  م��ن  اأيلول/�شبتمبر  ف��ي  جندي 

اأيار/مايو  في   18,000 بين  البريطانية  والقوات 

ومن   
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.)2008 اأيار/مايو  في  و 4,100   2003

هذا  خلق  ف��ي  �شاهمت  التي  الأخ���رى  الأط����راف 

الو�شع �شركات الأمن الخا�شة التي ا�شُتقدمت اإلى 

العراق لتغطية عجز القوات الأميركية وتاأدية بع�س 

مهماتها الأمنية الحيوية الم�شاندة. وقد ت�شاربت 

التقديرات حول اأعداد ال�شركات الأمنية الخا�شة 

تقديرات  اأن  غير  الخ�شو�س،  بهذا  المتعاقدة 

المتحدة  الوليات  في  التحادي  المحا�شبة  مكتب 

تعمل  النوع  هذا  من  �شركة   181 اأن  اإل��ى  اأ�شارت 

في العراق، واأن العدد الإجمالي للعاملين فيها بلغ 
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48,000 �شخ�س.

اأما الميلي�شيات العراقية فتمثل طرًفا ثالًثا في 

بينها  ومن  بالبالد،  ع�شفت  التي  ال�شراع  دّوامة 

الإ�شالمية  الحركات  �شكلتها  م�شلحة  جماعات 

ال�شنية، والبعثيون، واأع�شاء القاعدة الذين ت�شللوا 

الع�شكري  ال��وج��ود  م��ق��اوم��ة  بحجة  ال��ع��راق  اإل���ى 

ما  قيام  المهمة  التطورات  من  وك��ان  الأميركي. 

�شيوخ  �شكلها  التي  ال�شحوة«  »مجال�س  ي�شمى 

ة في العام 2007 بت�شجيع من القوات  نَّ القبائل ال�شُّ

حالة لبنان اخلا�صة

ي�شكل لبنان في المنطقة العربية مثالً �شارًخا على التعر�س لمخاطر التدخل الخارجي. فقد وقع، 

اأكثر من مرة، فري�شًة للتدّخل الإ�شرائيلي، كما عانى الوجود الموؤقت لقوات غربية – اأميركية في 

العام 1958، ومختلطة من اإيطالية واأميركية وبريطانية وفرن�شية في العام 1982 – ومن وجود 

 حتى ني�شان/اأبريل 
ّ
القوات ال�شورية كذلك، بدعوة من الحكومة اللبنانية في العام 1976 وا�شتمر

اأ�شر�شها واأو�شعها في  اأجزاء من لبنان عدة مرات، كانت  اإ�شرائيل على احتالل  2005. واأقدمت 

القوات  الفل�شطينية عندما و�شلت  التحرير  المواجهة بينها وبين منظمة  اإطار  1982 في  العام 

الإ�شرائيلية اإلى العا�شمة بيروت، ولكنها ان�شحبت بعد ذلك اإلى جنوب لبنان. ومع اأن اإ�شرائيل، 

رغمت على الن�شحاب من المنطقة في العام 2000، فاإن غاراتها الجوية 
ُ
تحت �شغط المقاومة، اأ

�شنت   ،2006 عام  �شيف  وفي  ذلك.  بعد  متقطعة  ب�شورة  تكررت  الم�شلحة  البرية  وهجماتها 

اإ�شرائيل هجومها ال�شخم الأخير على لبنان الذي ا�شتمر ثالثة وثالثين يوماً بعد اأن قام حزب اهلل 

اثنين  واختطف  اإ�شرائيليين  جنود  ثالثة  وقتل  البلدين  بين  يف�شل  الذي  الأزرق  الخط  بعبور 

اآخرين. واأدى تعاقب التدخالت الأجنبية في الأو�شاع الداخلية في لبنان اإلى �شّل الحكومة اأحياًنا، 

وتقوي�س اأمن الدولة والمواطنين على حد �شواء.

الم�شدر: فريق التقرير.

 يعّمق الحتالل

 والتدخل الع�شكري

 النق�شامات الطبقية

 واملجتمعية والطائفية

والَقَبلية
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النا�شطين  القاعدة  لأع�شاء  للت�شدي  الأميركية 

من  �شيعية،  ميلي�شيات  توجد  كما  ال��ع��راق.  ف��ي 

للثورة  الأعلى  للمجل�س  التابع  بدر«  »فيلق  اأبرزها 

الإ�شالمية، و»جي�س المهدي« الذي يتزعمه مقتدى 

الكردية  الب�شمركة  قوات  كذلك  وهناك  ال�شدر. 

�شمالي  كرد�شتان  في  اأمنية  مهمات  تمار�س  التي 

عدد  اأن  اإل��ى  التقديرات  بع�س  وي�شير  ال��ع��راق. 

الميلي�شيات العاملة في العراق يبلغ خم�ًشا وثالثين 

اإن عددها  اأخرى  تقديرات  تقول  بينما   
14

منظمة،

 لكن ل توجد م�شادر موثوق 
15

يبلغ اأربًعا و�شبعين،

انت�شرت  وقد  المعلومات.  اأية من هذه  لتاأكيد  بها 

الأ�شلحة بين هذه الميلي�شيات التي تكاد كل منها 

تتحول �شلطًة قائمة بذاتها، وازداد نفوذها بحيث 

اأ�شبح من الم�شكوك فيه تن�شيق عملها واندماجها 

في دولة واحدة في الم�شتقبل.

عامالن  الميلي�شيات  انت�شار  على  �شجع  وقد 

البالد،  ف��ي  وال�شيا�شي  الأم��ن��ي  ال��ف��راُغ  مهمان: 

الأجنبية  القوات  �شلكته  الذي  النتقائي  والمنهج 

الميلي�شيات  تلك  دَف��َع  ما  اإثنية،  اأ�ش�س  على  بناًء 

اإلى التناحر �شعًيا وراء ال�شلطة والثروة في العراق 

تعّده  بما  وللفوز  الم�شتقلة  ل�شخ�شيتها  تاأكيًدا 

اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  منهما.  الم�شروع  ن�شيبها 

الميلي�شيات لم تكتِف بفر�س �شيطرتها على الحياة 

م�شادر  على  كذلك  ا�شتولت  بل  فح�شب،  العامة 

بتهريبه  تقوم  الذي  النفط،  مثل  القومية،  الثروة 

خارج البالد لتمويل اأعمالها.

الفو�شى  تعمها  التي  الأو�شاع  تلك  تمخ�شت 

الأول��ى  الوخيمة،  العواقب  من  اثنتين  ب��روز  عن 

للحماية  اإلى طوائفهم طلًبا  الأفراد  انتماء  تعميق 

من الطوائف الأخرى المناوئة، وما يلي ذلك من 

الثانية  الح�شيلة  اأما  العنف.  ت�شاعد في م�شتوى 

ا من العراقيين قد ان�شحب  فهي اأن قطاًعا عري�شً

والإره��اب  العنف  �شلَّ  اأن  بعد  العامة،  الحياة  من 

ال�شلمي  والعمل  ال�شيا�شي  التنظيم  على  قدرتهم 

ن�شراوي،  )�شالح  ال��واح��د  الوطن  فكرة  لدعم 

الإجماع  غياب  اأن  والواقع  للتقرير(.  خلفية  ورقة 

الع�شكري  التدّخل  مع  التعامل  كيفية  حول  العاّم 

تعقيًدا.  وزاده��ا  نف�شها  المقاومة  مفهوم  �شّوه  قد 

وبات في اأغلب الأحيان يعك�س حالًة من الرتباك 

الن�شال  ي�شكل  وطني  موقف  اّتخاذ  بين  والحيرة 

النظرة  وبين  الأول،  ه  همَّ ال�شتقالل  اأج��ل  م��ن 

ال�شيقة المتمثلة في الدفاع عن الم�شالح الخا�شة 

لجماعات وفئاٍت معينة داخل البلد.

تتنوع فئات �شحايا العنف مثلما تتنّوع اأ�شكال 

العظمى  والأغ��ل��ب��ي��ة  ل��ه��ا.  تعر�شوا  ال��ت��ي  العنف 

من  العراقيين  المواطنين  من  هي  ال�شحايا  من 

الإثنية  والأ���ش��ول  والمعتقدات  الديانات  مختِلف 

ج���ّراء هذه  م��ن  الأك��ب��ر  ال��ع��بء  يتحّملون  ال��ذي��ن 

من  عدًدا  ا  اأي�شً ال�شحايا  قائمة  وت�شّم  الأو�شاع. 

�شواء  ال��ع��راق،  في  العاملين  الأج��ان��ب  المدنيين 

ال�شفارات  اأم  المتحدة  الأم��م  موظفي  من  اأكانوا 

كما  الخا�شة.  ال�شركات  اأو  والأجنبية،  العربية 

بارزون  و�شيا�شيون  اأمنيون  م�شوؤولون  بينهم  كان 

الأكثر  الفئات  اأّن  غير  العراقية.  الحكومة  ف��ي 

ا لال�شتهداف في اأو�شاط ال�شكان في العراق  تعّر�شً

خا�شة  وب�شورة  ال�شغيرة،  الدينية  الأقلياُت  هي 

والأ�شورية،  الكلدانية  الطائفتين  من  الم�شيحيون 

�شت  تعرَّ الجماعات  هذه  وال�شابئة.  واليزيديون، 

المفّخخة  ال��ع��رب��ات  ج��ان��ب  م��ن  لهجمات  غالًبا 

والنتحاريين، بهدف اإرغامها على مغادرة البالد 

للتقرير(. وي�شهد  )�شالح ن�شراوي، ورقة خلفية 

العراق اليوم، بعد �شنوات من التدّخل الذي تتزعمه 

ال�شتقطاب  دلئل  الأميركية،  المتحدة  الوليات 

الطوائف  َتَتَخْندُق  حيث  مكان،  كل  في  الطائفي 

من  نف�شها  منها  كلٌّ  لتحمي  ال�شكنية  اأحيائها  في 

ما  طائفٍة  اأف���راُد  ينكر  وحيث  الأخ���رى،  هجمات 

ُهوّيَتهم، اأو يلجاأون اإلى التنكر اإذا ما ا�شطروا اإلى 

دخول الأحياء المح�شنة لطائفة اأخرى.

ملمو�س  ح��د  اإل���ى  متفاوتة  ت��ق��دي��رات  ه��ن��اك 

لمعدل وفيات العراقيين في الفترة ما بين اآذار/

حين  ففي   ،2006 وحزيران/يونيو   2003 مار�س 

ب���ادي ك��اون��ت «)اإح�����ش��اء  اإي����راك  ت��ذك��ر منظمة 

التي ت�شتقي المعلومات من   
16

الجثث في العراق(

ال�شحف اليومية، 47,668 حالة وفاة جّراء العنف 

منذ ال��غ��زو ف��ي ال��ع��راق. وت��ق��ول درا���ش��ة اأج��راه��ا 

 بناًء على معلومات م�شتقاة من 
17

بيرنهام واآخرون،

�شريحة  واأربعين  �شبع  بين  موزعة  1,849 عائلة، 

ا، 2006-2003،  عدد الوفيات جراء العنف يف العراق يوميًّ

ا لثالثة م�صادر وفًقً
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 601,027 بلغ  ال�شحايا قد  اإن عدد  العينات،  من 

 وهو 
18

قتياًل. ويفيد م�شح �شّحة الأ�شرة في العراق،

اأجرته  عهًدا  واأح��دث  اّت�شاًعا  اأكثر  لالأ�شرة  م�شح 

العالمية على  ال�شحة  العراقية ومنظمة  الحكومة 

 2006 العامين  بين  اأ���ش��رة   9,345 ت�شم  عينة 

و 2007، اأن عدد الوفيات جراء العنف قد بلغ نحو 

.151,000

التقديرات  و 3-8  و 2-8   1-8 الأ�شكال  وتبين 

الثالثة  الم�شوح  اإليها  خل�شت  التي  المتفاوتة 

وم�شادر اأخرى:

يظل  اعتماُدها  يتم  التي  الم�شادر  كانت  ��ا  اأيًّ

���ش��واء م��ا نجم منها  ال��وف��ي��ات،  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن 

قد  العنف،  عن  اأم  ال�شحية  الأو�شاع  تدهور  عن 

ت�شاعد منذ الغزو. ووفق م�شح �شحة الأ�شرة في 

العراق ت�شاعفت، على العموم، ن�شبة الوفيات من 

3.17 من كل األف من ال�شكان تقريًبا قبل الغزو اإلى 

الوفيات  عدد  وت�شاعف  بعده.  األف  كل  من   6.01

من  فارتفعت  م��رات،  ع�شر  العنف  عن  الناجمة 

الغزو.  بعد  الأل��ف  من   1.09 اإل��ى  الأل��ف  0.1 من 

وتتفرد منطقة كرد�شتان من هذه الناحية بكونها 

معدلت  في  هبوًطا  �شهد  ال��ذي  الوحيد  الإقليم 

الوفاة التي انخف�شت من 3.7 اإلى 3.68 من الألف 

– وهي  العنف  ب�شبب  الوفيات  كذلك  الغزو.  بعد 

0.07 من كل األف بعد الغزو – كانت اأقل انت�شاًرا 

ال��ع��راق  مناطق  ف��ي  منها  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ف��ي 

الأخرى. وال�شبب في هذا الو�شع اأ اأن هذا الإقليم 

يتمتع بما ي�شبه ال�شتقالل عن الحكومة المركزية 

مًة ومحظورًة  عِلن منطقًة محرَّ
ُ
في بغداد منذ اأن اأ

من  باأكثر  الغزو  قبل  العراقي  الجو  �شالح  على 

اإحدى ع�شرة �شنة.

الجنود  من  قتل  الأجنبية،  القوات  حالة  وفي 

في  الحملة  بدء  منذ  ع�شكريًّا   4,212 الأميركيين 

الثاني/يناير  كانون   3 حتى   2003 اآذار/م��ار���س 

والمدنيين  البريطانيين  الجنود  ومن   
19

،2009

ا  العاملين في وزارة الدفاع البريطانية 178 �شخ�شً

وكانت   
20.2008 الأول/دي�شمبر  كانون   12 حتى 

قوات  بين  بكثير  ذل��ك  من  اأعلى  الوفيات  ن�شبة 

الكونغر�س  تقارير  لأح��د  ووفًقا  العراقية.  الأم��ن 

قوات  �شفوف  في  الوفيات  عدد  يقدر  الأميركي، 

حزيران/يونيو  بين  العراقية  وال�شرطة  الأم���ن 

 5,736 ب�ِ   2006 الثاني/نوفمبر  وت�شرين   2003

 بينما قتل من القوات الأميركية في الفترة 
21

قتياًل،

22
نف�شها 2,196 جنديًّا.

التدريجي  بالتح�شن  اأخ���ذ  ال��و���ش��ع  اأن  غير 

العراقيين  وال��ج��ن��ود  ال��م��دن��ي��ي��ن  اإل���ى  بالن�شبة 

�شباط/فبراير  �شهر  من  اعتباًرا  ال�شواء،  على 

اء العنف يف العراق )من كل 
ّ
تقديرات ملعدل الوفيات جر

اعتماًدا على َم�صحنْي ميدانّينْي،* 2006-2003  األف( – 
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ح�صب الفئة العمرية، واجلن�س، قبل الغزو وبعده*، 2006-2002

تعداد القتلى دائم التغري يف العراق

2007، قامت »اأوبنيون ري�شيرت�س بزني�س« وهي موؤ�ش�شة بريطانية بارزة في مجال  العام  في 

َن منه اأن ما يربو على مليون من العراقيين قد لقوا م�شرعهم 
ّ
ا�شتطالعات الراأي العام بم�شٍح َتبي

العام   في  الأميركية  المتحدة  الوليات  تزعمته  الذي  الغزو  منذ  بالدهم  في  الدائر  النزاع  جراء 

ا بالًغا في مقابالت مبا�شرة، اأن 20 في 
ً
ن من هذا الم�شح، الذي �شمل 2,414 م�شتجيب

ّ
2003. وتبي

المائة من النا�س قد �شهدوا م�شرع واحد على الأقل من اأفراد اأ�شرهم جراء النزاع، ل في حادث 

وفاة طبيعية. ويفيد اآخر تعداد كامل لل�شكان اأجري في العام 1997 اأن في العراق 4.05 مليون 

اأ�شرة، وهو العدد الذي اعتمدته الموؤ�ش�شة، وخل�شت منه اإلى اأن 1.03 مليون �شخ�س قد َق�َشْوا 

نتيجة للحرب.

وكان هام�س الخطاإ في الم�شح الذي اأجري في اآب/اأغ�شط�س واأيلول/�شبتمبر 2007، يعادل 

راوح بين 946، 258 �شخ�ًشا و1.12 مليون �شخ�س، 
ُ
1.7 في المائة، مما يدل على اأن عدد القتلى ي

وكانت الموؤ�ش�شة قد وجدت اأن عدد القتلى بلغ 1.2 مليون �شخ�س، غير اأنها قررت اإجراء درا�شة 

، اإلى هذه النتيجة المعدلة. 
ّ
اأخرى في المناطق الريفية ليكون الم�شح اأكثر �شمولً فخل�شت، من ثم

العراق  ا في 
ً
تقّلب الأكثر  المنطقتين  ي�شمل  ولم   .18 الـ  العراق  محافظات  من   15 البحث  وغطى 

ال�شماح  المحلية  ال�شلطات  رف�شت  حيث  ال�شمال،  في  اأربيل  واإقليم   – والأنبار  كربالء  وهما   –
للباحثين بالعمل. 

الم�شدر: م�شروع تقرير اأمن الإن�شان 2008 )بالإنجليزية(.
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الإلكترونية، ال��م��واق��ع  لأح���د  ف��وف��ًق��ا   .2007

انخف�شت الإ�شابات المدنية من 1,598 في اآب/

اأيلول/ في   1,000 من  اأقل  اإلى  اأغ�شط�س 2007 

ال�شنة،  تلك  من  الأول/اأكتوبر  وت�شرين  �شبتمبر 

واإلى اأقل من 500 قتيل �شهريًّا في الفترة الالحقة. 

ال�شحايا  ع��دد  بلغ  �شباط/فبراير2008،  وف��ي 

القوات  اإل��ى  وبالن�شبة  ا.  443 �شخ�شً المدنيين 

العراقية انخف�س عدد ال�شحايا اإلى اأقل من 100 

 232 ِب  ال�شنة مقارنًة  اآب/اأغ�شط�س من تلك  في 

في ال�شهر ال�شابق. وبا�شتثناء �شهر ت�شرين الأول/

اأكتوبر 2007، ظل المعدل ال�شهري اأقل من 100 

القوات  من  القتلى  ع��دد  فبلغ  الحين،  ذل��ك  منذ 

�شباط/فبراير  ف��ي  ا  �شخ�شً ثمانين  العراقية 

ا  انخفا�شً الأميركية  ال��ق��وات  و�شهدت   .2008

 100 اأق��ل من  كان  ال��ذي  مماثاًل في عدد قتالها 

 ،2007 واأيلول/�شبتمبر  تموز/يوليو  �شهري  بين 

من  الأول/اأكتوبر  ت�شرين  منذ  خم�شين  من  واأقل 

 ،2008 اآذار/م��ار���س  �شهر  وبحلول  ال�شنة.  تلك 

و�شل عدد القتلى الأميركيين اإلى 24.4,000

في  العنف  �شحايا  ع��دد  ب��داأ  ح��ال،  اأي  على 

اأيلول/�شبتمبر  �شهر  بعد  بالنخفا�س  ال��ع��راق 

2007، وكانت اأهم العوامل التي اأ�شهمت في هذا 

الو�شع: اأ( زيادة حجم القوة الع�شكرية الأميركية، 

30,000 جندي؛ ب(  اأي »الدفق المفاجئ« بنحو 

ا�شتراتيجية الجنرال الأميركي بترايو�س بالعتماد 

على الع�شائر العراقية لتعقُّب مقاتلي القاعدة من 

غير العراقيين؛ ج( تزايد الأعداد وزيادة التدريب 

لقوى الأمن العراقية؛ د( الهدنة التي اأعلنها جي�س 

المهدي الذي يتزعمه مقتدى ال�شدر، والتي اأوقف 

بموجبها، حتى وقت اإعداد هذا التقرير على الأقل، 

وفيلق  الأميركية  القوات  من  ك��لٍّ  �شد  الهجمات 

المحيطة  التح�شينات  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  بدر. 

بال�شكن  م��ح��ددة  ط��وائ��ف  تنفرد  التي  ب��الأح��ي��اء 

الأخرى  المقاتلة  القوى  اأ�شهمت في �شد  قد  فيها 

الآتية  الأيام  و�شتك�شف  الطائفية.  الهجمات  وردع 

كيفية تطور الأو�شاع الأمنية بعد ان�شحاب القوات 

�شعود  وم��دى  ال��ع��راق،  من  التدريجي  الأميركية 

الميلي�شيات الم�شلحة.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

الجوهرية  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  تتعر�س  م��ا  غ��ال��ًب��ا 

وقد  المحتلة،  الفل�شطينية  الأر���س  في  لالنتهاك 

انتفا�شة  ان��دلع  منذ  النتهاكات  ه��ذه  تعاظمت 

الأق�شى في 29 اأيلول/�شبتمبر من العام 2000. 

وياأتي معظم التهديدات والمخاطر لأمن الإن�شان 

وفي  الإ�شرائيلية.  القوات  جانب  من  الفل�شطيني 

احلملة الع�صكرية �صد غزة

 2008 الأول/دي�شمبر  27 كانون  الإ�شرائيلية �شد قطاع غزة في  منذ بداية العملية الع�شكرية 

وحتى وقف اإطالق النار الذي اأعلنته اإ�شرائيل من جانب واحد يوم 18 كانون الثاني/يناير 2009، 

بينهم  ا، 
ًّ
فل�شطيني  1,314 ُقتل  نف�شه،  اليوم  في  الفل�شطينية  والمنظمات  حما�س  جانب  من  ثم 

ال�شحة  وزارة  تقول  الم�شابين، كما  من  اأكبر من ذلك  اإلى عدد  اإ�شافًة   ،
ٍ
ن�شاء و110  412 طفالً 

1,855 طفالً و795 امراأة. واألحقت العمليات  5,300، بينهم  الفل�شطينية. وبلغ عدد الم�شابين 

المياه  العامة، وهّددت ب�شورة خطيرة مرافق  التحتية  والبنية  بالمنازل  ا هائالً 
ً
الإ�شرائيلية دمار

اإليها  لجاأ  التي  المتحدة  لالأمم  التابعة  المدار�س  وُق�شفت  الطبية.  والخدمات  العامة  وال�شحة 

حالت  ووفي  لالإ�شعاف،  �شيارات  و�ُشربت  الإن�شانية،  الإغاثة  موظفي  بع�س  وُقتل  المهّجرون، 

كثيرة، ُترك المر�شى والجرحى محا�شرين وحدهم دون م�شاعدة. وبحلول 15 كانون الثاني/يناير 

2009 كان عدد المهجرين من منازلهم قد بلغ 90,000 �شخ�ٍس. 

اأعداد مخيفة من القتلى والم�صابين االأطفال: منذ 15 كانون الثاني/يناير 2009 �شّكل 

الأطفال نحو 32 في المائة )346( من القتلى، اأما الأطفال من بين الجرحى فبلغ عددهم 1,709 

اأ�شيب بع�شهم اإ�شابات متعددة. وبين 3 و 14 كانون الثاني/يناير من العام نف�شه، ت�شاعدت 

وفيات الأطفال بن�شبة 340 في المائة. ويعي�س في غزة نحو 800,000 طفل ي�شكلون 56 في 

ًةً في العالم. 
ّ
المائة من �شكان القطاع، في منطقة تعّد من المناطق الأكثر كثافًةً �شكاني

زيادة مت�صارعة في التهجير الداخلي: ت�شارعت ب�شورة حادة اأعداد الفل�شطينيين الذين 

لجاأوا اإلى مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين في ال�شرق الأدنى 

8 كانون  2009. وفي  الثاني/يناير  3 كانون  الإ�شرائيلي يوم  البري  الهجوم  )اأونروا( عند بدء 

ا يقيمون في مباني الوكالة. وبحلول 14 كانون الثاني/
ًّ
الثاني/يناير، كان 16,000 فل�شطيني

مبانيها  من   41 الفل�شطينيين في  المهّجرين  من   37,937  
ِ
لـ الماأوى  توفر  الوكالة  كانت  يناير، 

ومرافقها. وعلى الرغم من اأن اأعداد الفل�شطينيين المهجرين ما زالت غير معروفة حتى الآن، فقد 

قدر مركز الميزان لحقوق الإن�شان عدد هوؤلء بما يراوح بين 80,000 اإلى 90,000، بمن فيهم 

نحو 50,000 طفل.

الم�شدر: مكتب الأمم المتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية 2009 )بالإنجليزية(.
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 يف غياب اآفاق الت�شوية

 ال�شيا�شية مع اإ�رسائيل،

 ات�شعت �شقة اخلالف بني

املنظمات الفل�شطينية

اأمن  لتهديدات  اآخر  م�شدر  ظهر  الأخيرة  الآون��ة 

اأو�شاط  في  المرة  هذه  ن�شاأ  الفل�شطيني  الإن�شان 

اآفاق  غياب  ففي  نف�شها.  الفل�شطينية  المنّظمات 

�شقة  ات�شعت  اإ�شرائيل،  مع  ال�شيا�شية  الت�شوية 

فتح  بين  وبخا�شة  المنظمات،  هذه  بين  الخالف 

الوحدة  حكومة  بانهيار  ذروتها  وبلغت  وحما�س، 

الوطنية التي كانت قد جمعت الجناحين الرئي�شين 

في ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. وجاء هذا النهيار 

في اأعقاب �شدامات م�شلحة بين الجانبين انتهت 

بتولي حما�س زمام الحكم في غزة في حزيران/

الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�س  وق��ام   .2007 يونيو 

بعدها بت�شكيل حكومة موازية في رام اهلل، واّدعى 

وحده  هو  اأن��ه  الحين  ذلك  منذ  الجانبين  من  كل 

الذي يملك حق تمثيل ال�شعب الفل�شطيني.

الأول/ كانون  في  التقرير،  هذا  اإع��داد  وعند 

اإ�شرائيل  بين  الهدنة  فترة  كانت   ،2008 دي�شمبر 

اإ�شرائيل على �شواريخ  وردت  انتهت.  قد  وحما�س 

اأطلقتها حما�س بحملة ع�شكرية �شخمة على غزة، 

الإ�شرائيلي  الح�شار  تعاني  ت��زال  ما  كانت  التي 

حزيران/ في  القطاع  على  حما�س  �شيطرة  منذ 

قوبلت  التي  الحملة،  هذه  واأ�شفرت   .2007 يونيو 

القوة  ا�شتخدام  في  لإفراطها  عالمي  با�شتنكار 

من  ه��ائ��ل  ع���دد  ع��ن   
25

متوازنة، غ��ي��ر  ب�����ش��ورة 

من  كبير  ع��دد  )منهم  المدنيين  بين  الإ�شابات 

اأ�شاًل  يعانون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  والن�شاء(  الأط��ف��ال 

ويالت الح�شار قبل ذلك. ويوم 18 كانون الثاني/

علن وقٌف اأحادي لإطالق النار من 
ُ
يناير 2009، اأ

والمنظمات  حما�س  جانب  ومن  اإ�شرائيل،  جانب 

الفل�شطينية الأخرى في اليوم نف�شه.

حقوق  انتهاكات  بتوثيق  م�شادر  ع��دة  قامت 

هذا  ويعتمد  والحرية.  الحياة  في  الفل�شطينيين 

اأوردتها منظمة حقوق  الف�شل على البيانات التي 

فيها  تزيد  التي  )بت�شيلم(،  الإ�شرائيلية  الإن�شان 

هيئات  م��ن  ك��ل  قدمته  عما  الن��ت��ه��اك��ات  اأع����داد 

اإ�صرائيلاالأر�س الفل�صطينية المحتلةنوع الحادث

 قطاع 

غزة

ال�صفة 

الغربية

المجموع

6343189523قا�شرون فل�شطينيون قتلوا على اأيدي قوات الأمن الإ�شرائيلية

4353984قا�شرون اإ�شرائيليون قتلوا على اأيدي فل�شطينيين

279107386فل�شطينيون قتلوا خالل اغتيالت مدبرة

15182233فل�شطينيون ا�شتهدفتهم اغتيالت مدبرة 

 فل�شطينيون قتلوا على اأيدي فل�شطينيين لال�شتباه بتعاونهم 

مع اإ�شرائيل

11109120

فل�شطينيون �شاركوا في عمليات قتالية وقتلوا على اأيدي قوات 

الأمن الإ�شرائيلية

1,2214671,68860

فل�شطينيون لم ي�شاركوا في عمليات قتالية وقتلوا على اأيدي 

قوات الأمن الإ�شرائيلية )با�شتثناء قتلى الغتيالت المدبرة(

1,3828402,2225

 فل�شطينيون غير معروف دورهم في النزاع، وقتلوا على اأيدي 

قوات الأمن الإ�شرائيلية

3874848714

اأعداد القتلى نتيجة املواجهات يف االأر�س الفل�صطينية املحتلة واإ�رشائيل، 

2008-2000

 الم�شدر: بت�شيلم 2008.

الوفيات جراء العنف يف 

 الم�شدر: بت�شيلم 2008.

فل�شطينيون قتلوا على اأيدي مدنيين اإ�شرائيليين

 اأفراد من قوات الأمن الإ�شرائيلية قتلوا على 

اأيدي فل�شطينيين

فل�شطينيون قتلوا على اأيدي قوات الأمن الإ�شرائيلية

مدنيون اإ�شرائيلون قتلوا على اأيدي فل�شطينين

مواطنون اأجانب قتلوا على اأيدي قوات الأمن الإ�شرائيلية

مواطنون اأجانب قتلوا على اأيدي فل�شطينيين

فل�شطينيون قتلوا على اأيدي فل�شطينيين

االأر�س الفل�صطينية املحتلة واإ�رشائيل، 

ح�صب جن�صية ال�صحايا واملهاجمني، 

2008-2000

% 73.2

% 8.9
% 0.2

% 0.8
% 5.2

% 11.1

% 0.7

 اأ�شفرت احلملة الع�شكرية

 الإ�رسائيلية على غزة عن

 عدد هائل من الإ�شابات

 بني املدنيني، منهم عدد

كبري من الأطفال والن�شاء

ال�صكل 4-8

اجلدول 1-8



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1742009

حقوق الإن�شان الفل�شطينية والأجهزة الفل�شطينية 

نف�شها. وتقدم بت�شيلم المعلومات الآتية عن اأعداد 

الفل�شطينيين والإ�شرائيليين الذين لقوا م�شرعهم 

جراء العنف في ال�شفة الغربية وغزة واإ�شرائيل:

ال�شحايا  ع��ن  تفا�شيل   4-8 ال�شكل  يبين 

العدد  اأ�شل  من  الجن�شية،  ح�شب  والمهاجمين، 

5,970 من جراء  البالغ عددهم  للقتلى  الإجمالي 

واإ�شرائيل  المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  العنف في 

من  ع��دد  بلغ  وق��د  و 2008:   2000 العامين   بين 

و 1,062  فل�شطينيين   4,908 م�شرعهم  ل��ق��وا 

الحوادث  تفا�شيل  »بت�شيلم«  وتعر�س  اإ�شرائيليًّا. 

المدنيين  بين  ومعظمها  الوفيات،  اإلى  اأدت  التي 

الفل�شطينيين، ح�شب ما يظهر في الجدول 1-8.

الف�شائل  بين  الداخلي  ال�شراع  اأ�شفر  وق��د 

من  كبير  عدد  مقتل  عن  المتناحرة  الفل�شطينية 

النزاعات  ه��ذه  �شحايا  اأن  غير  الفل�شطينيين، 

يمثلون  ل   
26

ا، �شخ�شً  594 ع��دده��م  بلَغ  ال��ذي��ن 

اأي��دي  على  القتلى  اإجمالي  من  �شئيلة  ن�شبًة  اإل 

الإ�شرائيليين. وهذه المالحظة ل تعني، بحال من 

الأحوال، الإقالل من خطورة العنف داخل الأو�شاط 

الفل�شطينية، بل تهدف اإلى و�شع الأمور في اإطارها 

لالإح�شاء  ال��م��رك��زي  للجهاز  وف��ًق��ا  ال�شحيح. 

للفل�شطينيين  الإجمالي  العدد  بلغ   
27

الفل�شطيني،

بالر�شا�س  اأم  الحية  بالذخيرة  �شواء  الم�شابين، 

اأو باأ�شلحة اأخرى في الأر�س  اأو بالغاز،  المّطاطّي 

الثاني/يناير  كانون  بين  المحتلة  الفل�شطينية 

ا. 2000 واآذار/مار�س 2008، 32,569 �شخ�شً

ج. ال�شومال

نظام  �شقوط  منذ  ال�شتقرار  ال�شومال  ت�شهد  لم 

�شياد َبّري في العام 1991، وعلى مدى هذه ال�شنين 

اأفريقية  اأط���راف  بذلتها  ع��دي��دة  ج��ه��وٌد  ف�شلت 

في  المتحدة،  الأم��م  جانب  من  واأخ��رى  وعربية، 

ال�شيطرة  فر�س  على  قادرة  واحدة  حكومة  اإقامة 

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

�ش�س يوم 1 تموز/يوليو 
ُ
ة في ال�شومال دولة تحت الح�شار. هذا الكيان، الذي اأ

ّ
ثم

بريطانية  اإدارة  تحت  الحين  ذلك  حتى  كانت  التي  المناطق  توحيد  بعد   1960

واإيطالية، يو�شك الآن اأن يتفّكك ويت�شرذم بفعل ما يكتنفه من عوا�شف. وما زالت 

للم�شالحة  ع�شر  الثالث  الموؤتمر  خالل  ولدت  التي  النتقالية  التحادية  الحكومة 

الوطنية الذي انعقد في العام 2004، توالي جهودها لتعزيز �شيطرتها واإعادة 

ال�شالم وال�شتقرار اإلى مقدي�شو والمناطق المحيطة بها، مع ا�شتمرار حربها �شد 

جماعات الجريمة المنظمة، والفو�شويين، والمتطرفين الإ�شالميين، والنف�شاليين 

الذين يعار�شون اإحياء الموؤ�ش�شات الحكومية في البالد. 

في ظل هذه الأو�شاع تبقى ال�شومال مهددة بالتقهقر اإلى الحالة الطبيعية 

البدائية التي تكون فيها الحياة الب�شرية، على حد تعبير الفيل�شوف البريطاني 

اأن  يرى  من  ثمة  اإن  بل  ق�شيرة«.  فظة  غثة،  فقيرة،  »متوحدة،  ْز 
ْ
هوب توما�س 

هذه  اإلى  الو�شع  تدهور  فكيف  بالفعل.  الحالة  هذه  اإلى  انزلقت  قد  ال�شومال 

اأمن  على  للحفاظ  الكبرى  الم�شوؤولية  اإن  الق�شوة؟  وبهذه  النحطاط  من  الدرجة 

الإن�شان في اأي بلد تقع على كاهل الدولة وموؤ�ش�شاتها واأجهزتها الحكومية. فاإذا 

كانت الدولة نف�شها م�شع�شعة ومزعزعة الأركان، فمن ال�شعب اأن نت�شور كيف 

ت�شتطيع اأن توؤدي هذا الدور الحيوي والأ�شا�شي لحياة �شعبها.

لقد انكم�شت الدولة بالفعل بعد انهيار دكتاتورية بري الع�شكرية في العام 

واأو�شكت �شيطرتها  لما كانت عليه،  واأ�شبحت �شورة م�شغرة  1991 وتقل�شت 

اأن تنح�شر في حدود العا�شمة مقدي�شو. وقد ا�شتمر حكم الحاكم الأوحد القمعي 

اآخر المطاف بدفع الدولة وموؤ�ش�شاتها  الزمان، وانتهى في  اأكثر من عقدين من 

لت�شبح من مخّلفات التاريخ. والأ�شواأ من ذلك اأن المتمردين الذين ا�شتولوا على 

على  المدنيين  واأعدموا  جماعية،  مجازر  وارتكبوا  الخراب،  معهم  جلبوا  العا�شمة 

اأ�شا�س انتماءاتهم القبلية. واأ�شبح الف�شاد هو �شيد الموقف فيما ا�شتمر �شلب 

وال�شجالت  والمتاحف،  الم�شارف،  وُنهبت  الخا�شة.  والممتلكات  الدولة  اأمالك 

تملكها  التي  وال�شركات  ال�شناعات  تفكيك  وجرى  الحكومية،  والأبنية  الوطنية، 

الدولة، ثم بيعت في الخارج، حتى اإن كوابل الكهرباء واأنابيب المياه لم ت�شلم من 

رق كل ما له قيمة لإثراء اأمراء الحرب المتناف�شين في مقدي�شو 
ُ

هذا الم�شير. و�ش

ولتمويل الميلي�شيات التابعة لهم.

مرتًعا  بات  الأول  اإقليمين،  اإلى  ال�شومال  انق�شمت  الحين  ذلك  ومنذ 

ا لع�شابات 
ًّ
للفو�شى والفلتان، ومركزه في مقدي�شو العا�شمة التي اأ�شبحت مقر

 »الطفيليات« 
ِ
الجريمة المنظمة والجماعات الخارجة على القانون التي �شميت بـ

)الموريان(، وكذلك للمتطرفين الإ�شالميين. وت�شافرت جهود كل هوؤلء للحيلولة 

ال�شمالية  المناطق  في�شم  الثاني  الإقليم  اأما  وموؤ�ش�شاتها.  الدولة  تفعيل  دون 

و»اأر�س  البونتالند  التوالي  على  وهي،  البالد  من  الغربية  وال�شمالية  ال�شرقية 

تمار�س  التي  البونتالند،  زالت  وما  الذاتي.  الحكم  تمار�شان  اللتان  ال�شومال«، 

ا الحكم الذاتي، تزعم اأنها جزء من ال�شومال. اأما اأر�س ال�شومال، »�شومالي 
ًّ
ر�شمي

العام  ال�شومال في  ا�شتقاللها عن  اأعلنت  ا 
ًّ
المنتخبة �شعبي لند«، فاإن حكومتها 

1992، على الرغم من اأنها لم تح�شل على العتراف الدولي بو�شعها الجديد.

ا للحكومة التحادية النتقالية، 
ً
ومع اأن انف�شال اأر�س ال�شومال يمثل تحدي

فاإن دور هذه الحكومة في الإقليم الحافل بالفو�شى والفلتان الأمني هو الذي 

ي�شكل الخطر الأكبر على الدولة وموؤ�ش�شاتها في ال�شومال، وعلى البلدان المجاورة 

المت�شاربة،  الم�شالح  من  �شل�شلة  وتداخلت  ت�شافرت  وقد  الدولي.  والمجتمع 

الممار�شات فيها  وُتراوح  الفو�شى.  بها  التي تع�شف  البقعة  تلك  وتجّذرت في 

بين بيع ما تبقى من ال�شركات الأجنبية، وا�شتيراد المواد الغذائية والأدوية التي 

لم تعد �شالحًة لال�شتهالك الب�شري منذ اأمد بعيد، ومن تنظيم مع�شكرات التدريب 

فاإن  هنا  من  الخا�شة.  الممتلكات  وم�شادرة  المخدرات  تهريب  اإلى  لالإرهابيين 

المنظمة  الجريمة  ع�شابات  بين  الم�شّلح  التحالف  هذا  ويعار�شه  يخ�شاه  ما  اأكثر 

والمتطرفين الإ�شالميين هو اإعادة تفعيل موؤ�ش�شات الدولة.

تنجح  اأن  اإلى  ال�شومال  في  خادًعا  مراوًغا  ا 
ً
�شراب الإن�شان  اأمن  و�شيظل   

الحكومة التحادية النتقالية في فر�س هيبة الدولة والقانون والنظام في تلك 

الجهود من جانب منظمة  الفو�شى. ويتطلب ذلك ت�شافر  ها 
ّ
التي تعم المنطقة 

الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، ونجاح المفاو�شات مع الكيانين اللذين يمار�س 

دولة  اإن�شاء  بهدف  ال�شومال«،  و»اأر�س  بونتالند  وهما  الذاتي،  الحكم  فيهما 

�شومالية تقوم على اأ�ش�س الديمقراطية التحادية والالمركزية. 

*خبير قانوني دولي من ال�شومال.

ف�شلت اجلهود يف اإقامة 

حكومة �شومالية واحدة 

قادرة على فر�س 

�شيطرتها على تلك البالد

االإطار 4-8
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اإراقة الدماء خالل العامني 

املا�شيني يف ال�شومال 

فاقت ما حدث خالل الأعوام 

ال�شتة ع�رس ال�شابقة احلافلة 

بالفو�شى والتناحر

بحكم  تتمتع  التي  المناطق  وبخا�شة  البلد،  على 

ال�شمال  في  ال�شومال«  »اأر���س  منطقة  في  ذات��ي 

وعندما  ال�شرقي.  ال�شمال  في  وبونتالند  الغربي 

العام  في  النتقالية  التحادية  الحكومة  �ُشّكلت 

2004، كان عليها اأن تعمل اأول الأمر خارج بايدوا 

في و�شط البالد، ولم تنجح في تر�شيخ وجودها في 

العا�شمة اإل بم�شاعدة من القوات الإثيوبية. 

موجة  انفجرت  َبّري  نظام  �شقوط  اأعقاب  في 

محلية،  اأط���راف  ع��دة  فيها  �شاركت  التي  العنف 

الزعماء  �شكلها  التي  العديدة  الميلي�شيات  بينها 

المحليون اأو »اأمراء الحرب«، والجي�س ال�شومالي، 

واأدت  الإ���ش��الم��ي��ة.  ال��م��ح��اك��م  ات���ح���اد  وق�����وات 

ا�شتحكام  اإلى  ال�شومال  العنيفة في  الم�شادمات 

وبينها  نف�شها،  الميلي�شيات  بين  م��ا  ف��ي  ال��ع��داء 

وبين قوات اإتحاد المحاكم الإ�شالمية، والحكومة 

التحادية النتقالية، واأخيًرا بين القوات الإثيوبية 

التي تدعمها الغارات الجوية الأميركية من جهة، 

واتحاد المحاكم الإ�شالمية من جهة اأخرى.

في  مقدي�شو  اإلى  الإثيوبية  القوات  دخول  بعد 

الحكومة  ل��دع��م   2006 الأول/دي�����ش��م��ب��ر  ك��ان��ون 

في  ال�شاري  ال�شراع  احتدم  النتقالية  التحادية 

ال�شومال مخلًِّفا وراءه المزيد من الدمار في البالد 

والخراب في العا�شمة. وعند اإعداد هذا التقرير 

درجة  اإل��ى  تفاقمت  قد  ال�شومالية  الأزم��ة  كانت 

مدى  على  البالد  معاناة  معها  بالمقارنة  تت�شاءل 

لتقارير»هيوَمْن  ووفًقا  الما�شية.  الع�شرة  الأعوام 

خالل  ال��دم��اء  اإراق����ة  ف��اق��ت   
28

ووت�س«، راي��ت�����ْس 

العامين الما�شيين ما حدث خالل الأعوام ال�شتة  

ع�شرال�شابقة الحافلة بالفو�شى والتناحر – حيث 

اأف�شى ال�شراع بين الأطراف المتحاربة ال�شاعية 

المدينة  تدمير  اإلى  العا�شمة  على  ال�شيطرة  اإلى 

نف�شها، واإلى الت�شحية بالعديد من �شكانها بحيث 

مطلع  ومن  المدنيين م�شرعهم.  من  الآلف  لقَي 

تلك  اأيلول/�شبتمبر من  نهاية  2008 وحتى  العام 

ال�شنة، عولج اأكثر من 2,200 اإ�شابة جراء الحرب 

في  »كي�شاني«  وم�شت�شفى  »مدينة«  م�شت�شفى  في 

النا�س  م��ن  الآلف  ع�����ش��رات  واأرغ����م  مقدي�شو، 

على النزوح.

اأط��راف  كل  ظّلت   ،2007 العام  اأوائ��ل  ومنذ 

يومية،  �شبه  بوتيرة  ت��ق��وم،  مقدي�شو  ف��ي  ال��ن��زاع 

الماأهولة.  ال�شكنية  لالأحياء  ع�شوائي  بق�شف 

و�شواريخ  الهاون  وقذائف  المدفعية  وا�شتخدمت 

الكاتيو�شا ا�شتخداًما بعيًدا عن دقة الت�شويب ول 

ا  يق�شدون هدًفا ع�شكريًّ يطلقونها  باأن من  يوحي 

 
29

ما اأو يتحا�َشْون من اإ�شابة المدنيين.

المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  تقرير  وح�شب 

 
30

ال�شومال، في  الم�شلح  وال�شراع  الأطفال  عن 

الم�شلح في عدة  العنف  الأطفال هم �شحايا  فاإن 

منهم  يعي�س  من  ول�شيما  ال�شومال،  من  مناطق 

داخليًّا«  المهجرين  الأ�شخا�س  »م�شتوطنات  في 

اأو الحكومية. وفي  القريبة من المباني الع�شكرية 

 2007 اآذار/م��ار���س   16 بين  الممتد  العام  فترة 

و15 اآذار/مار�س 2008، اأ�شفر اندلع العنف بين 

الإثيوبية،  والقوات  النتقالية  التحادية  الحكومة 

جماعة  فيها  بما  للحكومة،  المعادية  والجماعات 

»ال�شباب«، وبقايا قوات اتحاد المحاكم الإ�شالمية 

عن  الأخ��رى،  الع�شائرية  والميلي�شيات  و»الهاويا« 

ارتفاع ن�شبة الإ�شابات بين المدنيين، وبخا�شة في 

مقدي�شو. فقد تلقى 1,850 جريًحا بفعل ال�شالح، 

واحد في  العالج في م�شت�شفى  217 طفاًل،  منهم 

مقدي�شو. و�شجلت مرا�شد الحماية مقتل اأكثر من 

125 طفاًل بين 16 اآذار/مار�س 2007 و 15 اآذار/

في  �شجلت  قتل  حالة   82 مقابل   ،2008 مار�س 

و 2007.   2006 ال��ع��ام��ي��ن  ب��ي��ن  نف�شها  ال��ف��ت��رة 

2008، تعاظمت  وخالل ال�شهور الأولى من العام 

مقدي�شو  في  الأطفال  لها  تعّر�َس  التي  المخاطر 

الهاون  الع�شوائي وهجمات مدافع  الق�شف  جراء 

33 طفاًل،  اإ�شابة  عن  الإب��الغ  وج��رى  والبنادق، 

بجراح  العمر،  من  العا�شرة  دون  منهم  كثيرون 

منطقتين  في  النار  اإط��الق  تبادل  خالل  خطيرة 

اأيار/ واأوا�شط  �شباط/فبراير  بين  مقدي�شو  من 

عدد المحتجزين، الفترة الزمنية 

والموقوفين 

ا، ومن حكم  اأمنيًّ

عليهم بال�صجن 

في مختلف اأنحاء 

العراق 

عدد المحتجزين 

من جانب 

القوات 

المتعددة 

الجن�صية

29,56514,229اأول كانون الثاني/يناير – 28 �شباط/فبراير 2006

28,70015,387اأول اآذار/مار�س – 30 ني�شان/ابريل 2006

25,70712,616اأول اأيار/مايو – 30 حزيران/يونيو 2006

35,54213,571اأول تموز/يوليو – 31 اآب/اأغ�شط�س 2006

29,25613,571اأول اأيلول/�شبتمبر – 31 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006

30,84214,534اأول ت�شرين الثاني/نوفمبر – 31 كانون الأول/دي�شمبر 2006

37,64117,898اأول كانون الثاني/يناير – 31 اآذار/مار�س 2007

44,32521,107اأول ني�شان/ابريل – 30 حزيران/يونيو 2007

50,59523,229اأول كانون الثاني/يناير – 30 حزيران/يونيو 2008 

الم�شدر: يونامي 2006، 2007، 2008. )انظر المراجع الإح�شائية(

اإجمايل عدد املحتجزين يف خمتلف اأنحاء العراق، 

 الأطفال هم �شحايا

 العنف امل�شلح يف عدة

مناطق من ال�شومال

اجلدول 2-8

واملحتجزين من جانب القوات املتعددة اجلن�صية، 1 كانون الثاين/يناير 2006 

و 30 حزيران/يونيو 2008
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غدا الختطاف واحًدا 

من اأو�شع اجلرائم 

انت�شاًرا يف العراق

ت�شخم عدد املحتجزين 

يف العراق كان من نتائج 

الت�رسيعات املتو�ّشعة 

يف تف�شري الإرهاب

حماية  مرا�شد  اأبلغت  كما  ف��ق��ط.   2008 م��اي��و 

اأو قتلوا  اأ�شيب فيها الأطفال  الأطفال عن حالت 

والقنابل  الهاون  هجمات  اأو  النيران  تبادل  جراء 

اأو اإطالق النار الع�شوائي بينما كانوا في منازلهم 

اأو في ال�شارع اأو في ال�شوق اأو يلعبون اأو في طريق 

عودتهم من المدار�س.

وتحوم ال�شكوك حول ت�شرفات هذه الأطراف 

جميًعا لإخفاقها في تحذير المدنيين من احتمالت 

لإعاقتها  اأو  النهب،  عمليات  وقف  في  اأو  الحرب، 

من  الع�شرات  معاملة  لإ�شاءتها  اأو  الإغاثة،  جهوَد 

31
المحتجزين في حمالت اعتقال جماعية.

II. تهديد الحرية

يمثل العتقال التع�شفي غير القانوني خطًرا اآخر 

يهدد اأمن الإن�شان في تلك البلدان الثالثة، وي�شكل 

ا لحق الإن�شان الجوهري في الحرية. فكثير  انتهاًكً

من حوادث العتقال وال�شجن والحتجاز والخطف 

وحالة.  حالٍة  بين  تمّيز  ل  تع�شفية  بطريقة  وقعت 

وي�شحُّ هذا التو�شيف ب�شورة خا�شة في ال�شومال 

والعراق، حيث قامت قوات الحكومة والميلي�شيات 

المتناحرة بارتكاب هذه النتهاكات. 

اأ. العراق

ال��ع��راق  ل��م�����ش��اع��دة  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  بعثة  تفيد 

)يونامي(، نقاًل عن وزارة حقوق الإن�شان في بغداد، 

وال�شجناء  اأمنيًّا  والمحتجزين  المعتقلين  عدد  اأن 

الذين �شدرت بحقهم الأحكام في كل اأنحاء العراق 

حزيران/يونيو  نهاية  ف��ي  ا  �شخ�شً  50,595 بلغ 

وهو  م�شتوياته،  اأعلى  بلغ  قد  العدد  وك��ان   .2008

وح�شب   .2008 اآذار/م��ار���س  نهاية  في   ،56,320

نهاية  23,229 من هوؤلء، في  يونامي، كان  تقرير 

القوات  ل��دى  محتجزين   ،2008 حزيران/يونيو 

العدل؛  وزارة  لدى  و 17,152  الجن�شية؛  المتعددة 

الجتماعية؛  وال�����ش��وؤون  العمل  وزارة  ل��دى  و 613 

و 5,535 لدى وزارة الداخلية، و1,060 لدى وزارة 

 وعالوة على ذلك، فاإن القوات المتعددة 
32

الدفاع.

رايت�س  »ه��ي��وم��ن  بح�شب  ال��ع��راق،  ف��ي  الجن�شية 

تحتجز   2008 اأي��ار/م��اي��و   12 في  كانت  ووت�����س«، 

على  م��وؤك��ًدا  »خ��ط��ًرا  عّدتهم  عراقيًّا  513 طفاًل 

الأطفال  نقلت عدًدا غير معروف من  الأمن«، كما 

اأن  المنّظمة  واأ�شارت  العراقية.  ال�شلطة  اإلى عهدة 

ال�شلطات  جانب  من  المحتجزين  الأطفال  ه��وؤلء 

33
العراقية يتعر�شون لمخاطر الإيذاء الج�شدي.

ت�شخم  فاإن   
34

ووت�س، رايت�س  هيومن  وح�شب 

ال�شلطات  تحتجزهم  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س  ع��دد 

اأنحاء  في  الجن�شية  المتعددة  والقوات  العراقية، 

العراق – كما هو مبين في الجدول 8-2، كان من 

تف�شير  في  المتو�ّشعة  العراقية  الت�شريعات  نتائج 

قانونيٍّ  كاأ�شا�ٍس  عليه  ارتكزت  تف�شيًرا  الإره��اب، 

رئي�ٍس العتقالت والمالحقات الناجمة عن »خطة 

اأطلقت  التي  الخطة،  وه��ذه   
35

الأمنية«. ب��غ��داد 

بموازاة ازدياد القوات الأميركية في العام 2007، 

من  كل  ل��دى  المحتجزين  اأع���داد  ب�شرعة  رفعت 

ال�شلطات العراقية والقوات المتعددة الجن�شية.

القا�شية  ��ر  والأ���شْ ال�شجن  ظ��روف  باتت  لقد 

وفي  وا�شحة،  ظاهرة  العراق  في  ال�شمعة  �شّيئة 

قلقها  عن  يونامي  اأعربت   ،2007 حزيران/يونيو 

متعددة  ال��ق��وات  ل��دى  الم�شبوهين  اعتقال  ح��ول 

الجن�شية فتراٍت طويلًة دون اإحالتهم على الق�شاء، 

وحول اإجراءات المراجعة الإدارية التي ل ت�شتوفي 

فر�شة  المحتجزين  تمنح  التي  القانونية  ال�شروط 

عليها  المتعارف  للمعايير  وفًقا  العادلة  المحاكمة 

تديرها  التي  ال�شجون  بع�س  ك��ان  كما   
36

دوليًّا.

الوزارات العراقية بمثابة موؤ�ش�شات �شرية ك�شفت 

هذه  وق��ام��ت  الأم��ي��رك��ي��ة.  ال��ق��وات  عنها  النقاب 

من  اأ�شكال  بممار�شة  اأحياًنا  ب��دوره��ا،  ال��ق��وات، 

في  الغ�شب  من  موجًة  اأث��ارت  قد  كانت  التعذيب 

�شوًرا  التلفزيون  محطات  عر�شت  عندما  العالم 

وفي  غريب.  اأب��و  �شجن  في  الممار�شات  تلك  عن 

ال���وزراء  رئي�س  اأ���ش��در   ،2007 �شباط/فبراير 

العراقي اأمًرا منح بموجبه �شالحية وا�شعة للقادة 

الع�شكريين باعتقال الأ�شخا�س والحد من حقهم 

في حرية التعبير والتجمع. وكان حق العتقال دون 

الممنوحة  ال�شالحيات  من  واح��ًدا  ق�شائي  اأم��ر 

ت�شاعد  دون  الحيلولة  بق�شد  الع�شكريين  للقادة 

النزاع في العراق. كما كانت ظروف ال�شجن وما 

زادت  التي  العوامل  من  ممار�شات  من  يتخللها 

الع�شكرية  القوات  دفع  ما  ال�شيا�شي،  التوتر  من 

الأجنبية والحكومة العراقية اآخر الأمر اإلى ال�شروع 

في اإزالة ال�شجون ال�شرية والبدء بتر�شيد اإجراءات 

العتقال في اأواخر العام 2007.

انتهاًكا  الختطاف  يمثل  ذل��ك  اإل��ى  اإ���ش��اف��ًة 

اأيار/ اآخر للحرية، ويالحظ تقرير يونامي لفترة 

ح��زي��ران 2006 اأن���ه ق��د غ��دا واح���ًدا م��ن اأو���ش��ع 

الجرائم انت�شاًرا في العراق. ويطلب الخاطفون في 

العادة اأمواًل طائلة من ذوي ال�شحايا، اأو يطرحون 

الأ�شلية  المخطوفين  بلدان  على  �شيا�شية  مطالب 

اإذا كان هوؤلء من الأجانب. ويتعر�س العديد من 

الرهائن للقتل ولو ُدفعت عنهم الفدية. كما ُيقتل 

الأ�شلية  دوُل��ه��م  تلبِّ  ل��م  اإذا  الأج��ان��ب  الرهائن 

مطالب الخاطفين، اأو اإذا لم تتم ت�شوية الأمر مع 
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حكومات الدول المعنية. وفي هذا المجال، تلقت 

يونامي كذلك تقارير عن حوادث اختطاف طائفية 

الطابع، وكذلك عن تواطوؤ مزعوم بين الخاطفين 

37
وال�شرطة.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

يمثل الحتجاز وال�شجن والختطاف ثاني انتهاكات 

الفل�شطينية  الأر���س  في  خطورًة  الإن�شان  حقوق 

المحتلة، وتوؤكد منظمة العفو الدولية اأن ال�شلطات 

الفل�شطينيين  من  اآلًف��ا  اعتقلت  قد  الإ�شرائيلية 

 10,000 منذ بداية القرن الجديد. وما زال نحو 

مركًزا  ثالثين  نحو  ف��ي  العتقال  ره��ن  �شخ�س 

الأ���ش��رى  ���ش��وؤون  وزارة  ت��ق��ول  ك��م��ا  ل��الح��ت��ج��از، 

 
38

الفل�شطينية. الوطنية  ال�شلطة  في  والمحّررين 

وقد ُحرم بع�شهم من الحرية طوال �شنين عديدة 

ع�شكرية  محاكم  عن  �شدهم  الأح��ك��ام  و�شدرت 

في  الدولية  للمعايير  مخالفة  اإج��راءات��ه��ا  كانت 

المحاكمات. وقد �شدرت في ت�شرين الأول/اأكتوبر 

2006 بحق عدد من هوؤلء - يقارب 700 �شخ�س 

اأحكاًما   - الدولية  العفو  منظمة  لتقديرات  وفًقا 

بال  اعتقالهم  ذل��ك  ويعني  الإداري،  بالحتجاز 

تهمة، ومن دون دعوتهم للمثول اأمام المحكمة.

المخولة  هي  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  والقيادة 

يمتد  قد  ال��ذي  الإداري  بالحتجاز  الأم��ر  اإ�شدار 

غير  اأج��ل  اإل��ى  تمديده  ويمكن  اأ�شهر،  �شتة  فترة 

ى. وفيما تزعم الحكومة الإ�شرائيلية اأن هذا  م�شمًّ

الإجراء يرتكز على المادة 78 من اتفاقية جنيف 

في  المدنيين  الأ�شخا�س  حماية  ب�شاأن  الرابعة 

وقت الحرب التي ت�شمح لقوات الحتالل باحتجاز 

منظمة  فاإن  ملزمة«،  اأمنية  »لأ�شباب  الأ�شخا�س 

العفو الدولية ترى اأن معاملة اإ�شرائيل للموقوفين 

ا تتناق�س ل مع معايير حقوق الإن�شان الدولية  اإداريًّ

فح�شب، بل مع بنود التفاقية التي تحاول ال�شتناد 

اإليها بالذات. فقد خرقت اإ�شرائيل اأحكام المادة 

ا  احتياطيًّ اإج���راًء  ُيَعدُّ  ك��ان  ما  حولت  عندما   78

معاقبة  ت�شتهدف  روتينية  ممار�شة  اإلى  ا  ا�شتثنائيًّ

الأ�شخا�س الذين ت�شتبه الموؤ�ش�شة الع�شكرية باأنهم 

39
يعملون �شد الم�شالح الإ�شرائيلية.

الدولية  العفو  منظمة  ت�شير  اأخرى  جهة  ومن 

في  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  حكومَتِي  اأن  اإلى 

تنتهكان  مة،  المق�شَّ المحتّلة  الفل�شطينية  الأر���س 

�شالحية  نطاق  في  المقيمين  الفل�شطينيين  حق 

المواجهات  بعد  وبخا�شة  الحرية،  في  منهما  كل 

2007. وفي  الم�شّلحة بين فتح وحما�س في العام 

اأو�شاع  وا�شحة  ب�شورة  تدهورت  الغربية  ال�شفة 

التع�ّشفي  الحتجاز  اأ�شبح  فقد  الإن�شان،  حقوق 

قوى  جانب  من  حما�س  اأتباع  من  باأنهم  للم�شتبه 

الأم��ور  م��ن  الفل�شطينية  لل�شلطة  التابعة  الأم���ن 

للتعذيب  المحتجزون  يخ�شع  ما  وكثيًرا  المعتادة. 

كذلك  المعاملة.  ���ش��وء  م��ن  اأخ���رى  لأ���ش��ك��ال  اأو 

انت�شرت في غزة - على نطاق وا�شع - الحتجازات 

�شوء  من  الأخ��رى  والأ�شكال  والتعذيب  التع�ّشفية 

ق��وات  ج��ان��ب  م��ن  المحتجزين  ت��ج��اه  المعاملة 

حما�س، وتبددت ب�شرعة بوادر التح�شن الذي طراأ 

حما�س  ا�شتيالء  اأعقاب  في  الأمني  الو�شع  على 

40
على ال�شلطة في القطاع.

ج. ال�شومال

التي ت�شتمر في تهديد  في �شوء تعاظم المخاطر 

اأ�شكال  تقت�شر  ل  ال�شومال،  في  الإن�شان  اأم��ن 

القيود المفرو�شة على حريات المدنيين بال�شرورة 

على العتقال وال�شجن. ولي�س ثمة دلئل على حكم 

القانون بل على عك�س ذلك، �شاعت حالة الفو�شى 

والتخبط  الخلل  و���ش��اد  ال��ق��ان��ون  على  وال��خ��روج 

الأط��راف  وراح��ت  القمعية،  الإج���راءات  حتى في 

اإل��ى  الأح���ي���ان،  م��ن  كثير  ف��ي  ت��ل��ج��اأ،  المتناحرة 

اأ�شاليب عنيفة في ممار�شة ال�شطهاد. فالأجهزة 

معظم  في  را�شخة  اأ�ش�س  على  تقوم  ل  الق�شائية 

ول  قانونية،  اأ�شول  على  ترتكز  ول  البالد،  اأنحاء 

تطبق اأحكام القانون بل اإنها، بب�شاطة، قد ل تكون 

موجودًة على الإطالق. وفي ظل هذه الظروف، ل 

تدّل المعلومات الم�شتقاة من الم�شادر ال�شحافية 

الأفريقية، ومن منظمات حقوق الإن�شان، على ن�شبة 

التع�ّشفّيين  وال�شجن  العتقال  مجال  في  مرتفعة 

بال  لالحتجاز  الفعلية  الممار�شة  من  الرغم  على 

محاكمة، ولإ�شاءة معاملة ال�شجناء من جانب كل 

ففي  النزاع.  في  المتورطة  ال�شومالية  الأط��راف 

ال�شجن  غياهب  في  المعار�شون  ُيلقى  مقدي�شو 

ب�شبب اختالف الراأي مع الحكومة، وب�شبهة القيام 

باأعمال معادية لالإ�شالم. وفي »اأر�س ال�شومال«، 

وبت�شييق  ال�شحافيين،  باعتقال  الحكومة  قامت 

َج��ْل��ُد  ال�شائع  م��ن  وغ���دا  اآخ��ري��ن.  على  ال��خ��ن��اق 

ما،  جريمة  في  به  الم�شتبه  اأو  م  المجرَّ ال�شخ�س 

41
في ال�شاحات العامة.

 كثيًرا ما يقوم 
42

وح�شب هيومن رايت�س ووت�س،

باحتجاز  النتقالية  التحادية  الحكومة  موّظفو 

مع  بعالقتهم  لال�شتباه  مقدي�شو  ف��ي  المقيمين 

هوؤلء  يتعر�س  الأحيان  معظم  وفي  المتمردين. 

اأيدي  على  معهم  التحقيق  اأثناء  الج�شدي  لالأذى 

�شباط الحكومة.

ما زال نحو 10,000 

فل�شطيني رهن العتقال 

يف نحو 30 مركًزا لالحتجاز

 تقوم كّل الأطراف

 ال�شومالّية املتنازعة

 مبمار�شة الحتجاز من

 دون حماكمة واإ�شاءة

معاملة ال�شجناء
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 III. تهديد الأو�شاع القت�شادية 
و�شبل العي�س

تبّين  ا�شتعرا�شها  يتّم  التي  الثالث  الحالت  في 

واأ�شكال  الع�شكري،  والتدخل  الح��ت��الل  اأن  لنا 

ت�شكل  عنهما،  الناجمة  الأخ��رى  المختلفة  العنف 

جميًعا معوقاٍت اأ�شا�شّيًةً تلحق اأبلغ ال�شرر بالو�شع 

القت�شادي، كما يو�شحه الق�شم الآتي.

اأ. العراق

انتعا�س  الق�شير،  المدى  في  المتوقع،  من  لي�س 

ي�شيع  التي  الأو���ش��اع  ظل  في  العراقي  القت�شاد 

واآث��ار  الداخلي،  وال�شراع  الأم���ن،  ان��ع��دام  فيها 

ط��راأت  التي  المت�شرعة  القت�شادية  ال��ت��ح��ّولت 

ال�شابق  البعث  اأهدر نظام  2003. كما  العام  بعد 

اقت�شاًدا  وراءه  وخّلف  الهائلة  العراق  مقدرات 

الإدارة  و�شوء  والعقوبات  الحرب  �شنوات  دمرته 

الم�شتقرة  غير  المتقطعة  والتنمية  القت�شادية 

الفر�س  و�ِشّح  والموؤ�ش�شية  التحتية  البنية  وانهيار 

ن�شراوي،  )�شالح  الخا�شة  الم�شروعات  اأم��ام 

ورقة خلفية للتقرير(.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع القت�شادي 

اأعقب  بما  مقارنته  الممكن  غير  فمن  العراق  في 

اأن  ذلك  المتحدة،  الوليات  تزعمته  الذي  الغزو 

العام  اأوا�شط  منذ  طراأ  الذي  الطفيف  النتعا�س 

2007، لم يترك اأثًرا ملمو�ًشا في م�شتوى المعي�شة 

الناتج  اأن  ال��دول��ي  البنك  بيانات  وت�شير  ال��ع��اّم. 

المحلي الإجمالي للعراق انخف�س بن�شبة 11.4 في 

وكان  و 2006.   2000 العامين  بين  ا  �شنويًّ المائة 

هذا الترّدي من نتائج انخفا�س الإنتاج ال�شناعي 

بن�شبة 17 بالمائة، وهبوط الإنتاج الزراعي بن�شبة 

في  الإنتاج  انخف�س  كما  �شنويًّا.  المائة  في   3.6

 12.8 بن�شبة  عموًما  التحويلية  ال�شناعات  قطاع 

43
في المائة �شنويًّا.

العالقات  مجل�س  اأج��راه��ا  درا���ش��ة  وت�شف 
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الأميركية المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  الخارجية 

البطالة،  تكّبله  اقت�شاد  باأنه  العراقي  القت�شاد 

وتباطوؤ النمو، وتدني عائدات النفط عن الم�شتوى 

مليار  ع�شرين  من  يقرب  ما  اأ�شل  فمن  المتوقع. 

الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات  خ�ش�شتها  دولر 

لإنعا�س القطاع الخا�س في العراق لم ُينَفق، حتى 

دولر.  ماليين   805 غير   ،2007 العام  ُمنت�شف 

وفي تلك الأثناء بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي 

في حدود 4 في المائة، مع اأن التقديرات تتفاوت 

اأن  اإل��ى  الأ�شباب  بع�س  ويعود  الخ�شو�س.  بهذا 

عائدات النفط العراقي، التي تقدر بثالثة مليارات 

حجم  عن  ملمو�س  ب�شكل  تقل  ال�شهر،  في  دولر 

احتياطيات البالد الهائلة من البترول.

 ت�شير البيانات 
45

وح�شب منظمة العمل الدولية

الواردة من مختِلف الم�شادر حول الفترة الممتدة 

ما  اأن  اإل��ى   2006 نهاية  حتى   2004 العام  من 

ُيراوح بين 1.3 مليون ومليونين من القوى العاملة 

كانوا  �شخ�س،  ماليين  �شبعة  البالغة  العراقية 

بين  البطالة  ن�شبة  تبلغ  كما  العمل.  عن  عاطلين 

ال�شباب )15-24 �شنة(، وهي نحو 30 في المائة، 

�شعف ن�شبة البطالة الإجمالية تقريًبا.

النفط  اإنتاج  اإن  النفط  �شوق  م�شادر  وتقول 

�شهر  من  اعتباًرا  بالرتفاع  اأخ��ذ  قد  العراق  في 

الم�شتوى  يبلغ  لم  اأن��ه  غير   ،2008 اآذار/م��ار���س 

المن�شود حتى الآن. فقد ازداد الإنتاج من 2.290 

الثاني/يناير  كانون  في  اليوم  في  برميل  مليون 

�شباط/فبراير  في  برميل  مليون   2.4 اإلى   2008

 2.37 من تلك ال�شنة، غير اأنه عاد وانخف�س اإلى 

 
46.2008 مليون برميل في اليوم في اآذار/مار�س 

الإيجابية  التجاهات  بع�س  اإلى  الدرا�شة  وت�شير 

ف��ي الق��ت�����ش��اد ال��ع��راق��ي، وت���ورد م��ا ي���راه بع�س 

نحو  بلغ  قد  الفعلي  النمو  معدل  اأن  من  المحّللين 

منذ  ت�شاعفت  قد  ال��روات��ب  واأن  المائة،  في   17

ال�شوق  في  متوافرة  الب�شائع  واأن   ،2003 العام 

الم�شتركين  عدد  واأن  ال�شابق،  من  اأدن��ى  باأ�شعار 

ال�شبكة  وم�شتخدمي  ال��ج��ّوال  الهاتف  خدمة  في 

وتنّوه  كبير.  ب�شكل  ت�شاعد  للمعلومات  الدولية 

القت�شاد  حققه  الذي  بالزدهار  كذلك  الدرا�شة 

اتاهات اإنتاج النفط يف العراق )مباليني الرباميل 

ا(، 2007-2000 يوميًّ

الم�شدر: اإدارة معلومات الطاقة 2008 )بالإنجليزية(.
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اإنتاج النفط في العراق 

الحتالل والتدخل 

الع�شكري يلحقان 

اأبلغ ال�رسر بالو�شع 

القت�شادي

ال�صكل 5-8
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في اإقليم كرد�شتان في ال�شمال. غير اأنها َتخُل�س 

اإلى اأن م�شتوى المعي�شة، على العموم، ما زال دون 

ما كان عليه قبل الحتالل، واأن ذروة اإنتاج النفط 

اإليه في العام  اأعلى مما انتهت  قبل الحرب كانت 

2007، بعد اأربع �شنوات من الغزو.

في  الخارجية  العالقات  مجل�س  درا�شة  وتعزو 

ال�شعيف  الأداء   
47

الأميركية المتحدة  ال��ولي��ات 

لالقت�شاد العراقي اإلى اأربعة عوامل، ترتبط كلها 

بالتدخل الع�شكري:

الخا�س  القطاع  فم�شتثمرو  الأم����ن:  ان��ع��دام   .1

اإل��ى  ن��ظ��ًرا  ال�شتثمار  ع��ن  البتعاد  يف�شلون 

الأو�شاع الأمنية المحفوفة بالمخاطر، ولأن ما 

ي�شتلزمه من احتياطات يزيد من مدة النقل، 

وكلفة الإنتاج، وكلفة ممار�شة الأعمال ب�شورة 

عامة.

اإنتاج  اإل��ى  التهريب  ي���وؤدي  ال��ن��ف��ط:  ت��ه��ري��ب   .2

ويقدر  الممكنة.  الطاقة  دون  ما  اإل��ى  النفط 

لحكومة  المحا�شبة  مكتب  اأ���ش��دره  تقرير 

اأيار/مايو  في  الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات 

بما  قيمتها  تقدر  البترول  اأن كميًة من   2007

ُيراوح بين 5 ماليين و15 مليون دولر – اأي ما 

يعادل 100,000 اإلى 300,000 برميل تقريًبا 

في اليوم، يتم تهريبها يوميًّا منذ العام 2003 

الفا�شدين  الم�شوؤولين  بين  للتواطوؤ  نتيجًة 

والمهّربين والمتمّردين. وقد يك�شب المهربون 

في بع�س المناطق في جنوب العراق ما ي�شل 

اإلى 5 ماليين دولر في الأ�شبوع. وعلى الرغم 

بناء  لإع��ادة  دولر  مليار   7.4 نحو  اإنفاق  من 

هذين  اإنتاج  فاإن  والكهرباء،  البترول  قطاَعِي 

قبل  عليه  ك��ان  مما  اأدن��ى  زال  ما  القطاعين 

الحرب.

ال��ق�����ش��ور ال���ب���ي���روق���راط���ي: ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع   .3

درجة النعدام الأمني وتف�ّشي الف�شاد وتفّكك 

اأداء  عن  الحكومية  الأجهزة  تعجز  المجتمع، 

بارتفاع  الم�شكلة  وتتعاظم  بكفاءة،  مهماتها 

بداأ  وق��د   – الحكومي  القطاع  موظفي  ن�شبة 

ذلك بتفكيك الج�شم الحكومي في عهد اإدارة 

من  زاد  كما   – ال��ع��راق  في  الموؤقت  الحاكم 

حدة الم�شكلة نق�س الموّظفين الموؤّهلين ذوي 

الخبرة.

الناجمة  الأو���ش��اع  �شببت  الأدم���غ���ة:  ه��ج��رة   .4

من  يقرب  م��ا  ه��رب  الع�شكري  التدخل  ع��ن 

الكثيرون  وك��ان  بالدهم،  من  عراقي  مليوني 

الحترافية  الخبرة  ذوي  الِمهنيين  من  منهم 

وي�شير  والأطباء.  المهند�شين  مثل  المتقدمة، 

من  المائة  في   40 اأن  اإل��ى  التقديرات  بع�س 

من  ه��رب��وا  ق��د  العراقيين  الِمهنيين  طبقة 

المتاأ�شل  العنف  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�شف  البالد. 

اإلى  الميلي�شيات  يدفع  الطبقي  التق�شيم  في 

مثاًل،  قتل،  فقد  المهنيين،  ه��وؤلء  ا�شتهداف 

 .2003 العام  منذ  عراقي  طبيب  األفي  نحو 

التحاق  معدل  اأن  اليوني�شف  تقارير  وتفيد 

بن�شبة  انخف�س  ق��د  ب��ال��م��دار���س  العراقيين 

و 2007،   2005 العامين  بين  المائة  45 في 

ب�شبب انت�شار ظاهرة »المعلمين المفقودين«.

 التراجع القت�شادي في 
48

وتعزو درا�شة اأخرى

مبا�شرًة،  الأميركية  القوات  اإجراءات  اإلى  العراق 

ال�شعيف  القت�شادي  البالد  اأداء  اأن  اإلى  وت�شير 

ه تدمير البنية التحتية في العراق خالل حرب  مردُّ

العراق  على  وال��ح��رب   1991 في  الأول���ى  الخليج 

عن  الناجم  الخراب  اأدى  وقد   .2003 العام  في 

 

عدد المباني 

ا المدمرة جزئيًّ

عدد المباني 

المدمرة كلًيا

عدد المباني 

العامة 

المدمرة

عدد مباني 

االأمن المدمرة

المجموع

42,7522,8551558345,845ال�شفة الغربية

31,914…26,5785,24888قطاع غزة

الأر�س 

الفل�شطينية 

المحتلة

69,3308,1032438377,759

الم�شدر: الجهاز المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني 2008 )بالإنجليزية(.

عدد املباين املدمرة يف االأر�س الفل�صطينية املحتلة بني 

العامني 2000 و2007، ح�صب نوع الدمار

كيف ت�صيطر اإ�رشائيل 

على الطرق الفل�صطينية، ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2004

 الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1802009

على  المتكررة  الهجمات  مثل  الأخ��ي��رة،  الحرب 

اإلى  الأخ��رى،  والمرافق  الكهرباء  توليد  محطات 

زيادة تعقيد مهمة اإعادة الإعمار في اأعقاب الغزو 

في العام 2003.

لقد اأو�شحت الورقة الخلفية المعّدة عن العراق 

تبديد  في  �شاهم  الذي  الف�شاد  اآثار  التقرير  لهذا 

 ففي غ�شون اأ�شابيع بعد الحتالل 
49

موارد البالد.

حتى  م�شبوقة،  غير  بمعدلت  ينت�شر  الف�شاد  اأخذ 

في  العراق  و�شعت  الدولية  ال�شفافية  منظمة  اإّن 

العام 2008 في المرتبة الثانية على قائمة الدول 

ال� 180 من حيث ا�شت�شراء الف�شاد في القطاعين 

خلفية  ورقة  ن�شراوي،  )�شالح  والعام  الحكومي 

50
للتقرير(.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

وتو�شيع  الحتالل  من  �شنة  واأربعون  اإحدى  حالت 

الم�شتوطنات الإ�شرائيلية دون تمكين الفل�شطينيين 

من اإدارة �شوؤونهم، وبددت كل المخططات لإقامة 

اقت�شاد يلبي اأهم احتياجاتهم الأ�شا�شية.

وح�شب تقرير الأمين العام لالأمم المتحدة اإلى 

 
51

،2008 اأيار/مايو  في  ال�شادر  العامة  الجمعية 

في  الغربية  ال�شفة  في  الم�شتوطنات  بناء  َتوا�شَل 

عام  حرب  منذ  كاّفًة  الإ�شرائيلية  الحكومات  ظل 

من  اأك��ث��ر  هناك  ك��ان   2007 ال��ع��ام  وف��ي   .1967

م�شتوطنة   149 في  يقيمون  م�شتوطن   450,000

ال�شرقية.  القد�س  فيها  بما  الغربية،  ال�شفة  في 

البنية  تغطي  المتحدة  الأم���م  لم�شادر  ووف��ًق��ا 

التحتية الإ�شرائيلية التي تخدم الم�شتوطنات الآن 

في  بما  الغربية،  ال�شفة  من  المائة  في   40 نحو 

ذلك الطرق والحواجز والمناطق العازلة والقواعد 

 
52

الع�شكرية.

اإ�شرائيل  ب��داأت   ،2002 حزيران/يونيو  في 

وبين  بينها  الفا�شل  الخط  على  ج��دار  ب��اإق��ام��ة 

ال�شفة الغربية. وعند ا�شتكمال الجدار �شيكون قد 

اأرا�شي  من  المائة  في   10.2 من  يقرب  ما  ف�شَل 

ال�شفة الغربية بما فيها القد�س ال�شرقية ورَبَطها 

العام  وفي   
53

باإ�شرائيل. مبا�ِشًرا  جغرافيًّا  ربًطا 

قرارها  الدولية  العدل  محكمة  اأ���ش��درت   2004

ال�شت�شاري المهّم الذي ن�س على اأن الجدار يمثل 

توا�شل  الأثناء  هذه  وفي  الدولي.  للقانون  انتهاًكا 

�شالحيات  على  التعّدي  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 

على  ال�شيطرة  طريق  عن  الفل�شطينية  ال�شلطة 

الحدودية  والمعابر  والنقل  الموا�شالت  �شبكات 

والمطار وم�شاحات وا�شعة من الأرا�شي. واإ�شافًة 

القيود على حرية الحركة لدى  اإلى ذلك، تفر�س 

نقاط  عبر  المرور  على  باإرغامهم  الفل�شطينيين 

التفتي�س. وفي اأيلول/�شبتمبر 2007، كانت هناك 

 حيث 
54

607 من نقاط التفتي�س في ال�شفة الغربية

طويلة  �شاعات  التوقف  على  الفل�شطينيون  يرغم 

لهم  ي�شمح  اأن  قبل  للتفتي�س  الخ�شوع  انتظار  في 

بالتحرك نحو الوجهة المق�شودة، ب�شرف النظر 

55
عن حاجاتهم الملّحة.

اإلى  اأخ��رى  اإ�شرائيلية  ممار�شات  ت  اأ�شرَّ لقد 

درجة كبيرة بقدرة الفل�شطينيين على تدبير اأمورهم 

العتماد  يمكن  م�شتقرة  بطريقة  القت�شادية 

واأ�شحاب  باأجر  العاملين  اإليها، وي�شحُّ ذلك على 

الممار�شات  هذه  واأب��رز  �شواء.  حد  على  الأعمال 

�شيا�شة الإغالق في الأر�س الفل�شطينية المحتلة، 

التي ت�شّل حركة النا�س والب�شائع والخدمات على 

عدة م�شتويات. ومن الممار�شات المعيقة الأخرى 

المتناع عن دفع المخ�ش�شات الم�شتحقة لل�شلطة 

تفر�شها  التي  ال�شرائب  واردات  من  الفل�شطينية 

اإ�شرائيل. وقد فر�شت اإ�شرائيل كذلك حظًرا كاماًل 

المجل�س  انتخابات  على غزة منذ فوز حما�س في 

الت�شريعي في كانون الثاني/يناير من العام 2006 

االإغالق يف االأر�س الفل�صطينية 

املحتلة، 2004-1993

 الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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وهو الحظر الذي جعلته اإ�شرائيل اأكثر ت�شّدًدا في 

اأعقاب ات�شاع �شقة الخالف بين حما�س وفتح في 

العام 2007.

العام  في  اأج��ري  الدولي  للبنك  تقريٌر  يو�شح 

2008 حول كلفة نظام الإغالق على ال�شفة الغربية 

حركة  على  تفر�س  ال�شيا�شة  هذه  اأن  غزة  وقطاع 

الإغ��الق  القيود:  من  اأن���واع  ثالثة  الفل�شطينيين 

الداخلي الذي يحد من حرية الحركة بين ال�شفة 

الغربية وغزة؛ والإغالق الخارجي الذي يحد من 

اإ�شرائيل  اإلى  وغزة  الغربية  ال�شفة  من  الو�شول 

يحد  الذي  الدولي،  الخارجي  والإغالق  والقد�س؛ 

اإلى الأردن، ومن  من الو�شول من ال�شفة الغربية 

في  اأنه  اإلى  التقرير  هذا  وي�شير  م�شر.  اإلى  غزة 

اأكثر  هناك  كان   ،2005 الثاني/نوفمبر  ت�شرين 

كل  في  ع�شرة  )بمعدل  م��ادي  حاجز  �شتمائة  من 

كيلومتر مربع(، ت�شمُّ اإحدى و�شتين نقطة تفتي�س 

بدوام كامل و�شت نقاط بطاقم جزئي من الجنود، 

على  بوابة  و 48  الطرق،  على  القواطع  من  و 102 

�شاتًرا  و 28  الترابّية،  الأك��وام  من  و 374  الطرق، 

56
ترابيًّا، و 61 خندًقا.

القت�شاد  �شرذمة  ال��ى  الإغ���الق  ه��ذا  ي���وؤدي 

الفل�شطيني، وت�شارع القرى والبلدات الفل�شطينية 

في �شبيل البقاء اعتماًدا على ما قد يتوافر لديها من 

موارد، حين تتقطع اأو�شالها وي�شيق نطاق الحركة 

الإغ��الق.  بمواعيد  التكهن  ت�شتطيع  ول  اأمامها، 

اإلغاء  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اعتياد  اإن  كذلك 

الت�شاريح التي ت�شمح لأهل ال�شفة الغربية وغزة 

هوؤلء  عليه  يح�شل  ما  يبدد  اإ�شرائيل  في  بالعمل 

من دخل، اإذ ُتْح�َشُم اأيام العمل التي ل ي�شتطيعون 

اأو  اإ�شرائيل  في  عملهم  اأماكن  اإلى  الو�شول  فيها 

الإج��راءات. وعند  الغربية ب�شبب تلك  ال�شفة  في 

التجارية  الأعمال  اأ�شحاب  على  يتعذر  الإغ��الق 

من  الم�شتوردة  الو�شيطة  المواد  على  الح�شول 

ال�شلع  بع�س  لإنتاج  اإليها  يحتاجون  والتي  الخارج 

وت�شويقها في مناطق غير التي يقيمون فيها.

وتقّدر الدرا�شة التي اأجراها البنك الدولي اأن 

يوًما  الإغالق  الغربية وغزة جراء  ال�شفة  خ�شارة 

اإجمالي  يقدر  كما  دولر،  7 ماليين  تعادل  واحًدا 

 2001 العامين  بين  بالعمالة  المت�شلة  الخ�شارة 

المت�شلة  والخ�شارة  دولر،  مليار   2.4 ب�ِ  و2005، 

928 مليون دولر، ما يجعل الخ�شارة  ب�ِ  بالإغالق 

التقديرية الإجمالية لهذه الفترة 3.3 مليار دولر، 

اأي ما يعادل 58 في المائة من اإجمالي الم�شاعدات 

الأجنبية التي تقدم لل�شلطة الفل�شطينية. 

ا�شطرابات  بوقوع  تهدد  خطرة  درجة  اإلى  ال�شومالية  ال�شواحل  قبالة  القر�شنة  اأعمال  تتعاظم 

رحاها  تدور  التي  ال�شارية  الحرب  لإمداد  الأموال  توفر  وهي  الدولية.  التجارة  مجال  عنيفة في 

وحتى  بيئية.  كارثة  في  ت�شهم  اأو  العالمي  الإرهاب  يد  في  �شالًحا  تتحول  وقد  ال�شومال  في 

63 محاولة  التجارة الدولية والمكتب الدولي للمالحة  2008، �شجلت غرفة  30 اأيلول/�شبتمبر 

اأو حالة اختطاف فعلية. وانتقل ن�شاط القر�شنة منذ نهاية العام 2007 من منطقة ميناء مقدي�شو 

الأو�شط  ال�شرق  النفط من منطقة  16,000 �شفينة تنقل  �شنة  الذي تعبره كل  اإلى خليج عدن 

والب�شائع من اآ�شيا اإلى اأوروبا واأميركا ال�شمالية. وبذلك، فاإن واحًدا من اأهم الطرق البحرية في 

العالم بات الآن محفوًفا بالمخاطر جراء النعدام المزمن لال�شتقرار في ال�شومال.

والقر�شنة من الم�شكالت القائمة في المياه ال�شومالية منذ ع�شر �شنوات على الأقل، اإل اأن 

عدد المحاولت والهجمات الناجحة قد اأخذ بالت�شاعد منذ ثالث �شنوات. وكانت الفترة الوحيدة 

ا في ال�شومال هي ال�شهور ال�شتة التي تولى فيها 
ً
التي توقفت فيها القر�شنة ب�شورة تامة تقريب

اأن  2006. ويدّل ذلك على  العام  الثاني من  الن�شف  الأمور في  الإ�شالمية زمام  المحاكم  اتحاد 

وجود حكومة فاعلة في ال�شومال كفيل ب�شبط القر�شنة وال�شيطرة عليها، فقد عادت القر�شنة 

اإلى الظهور مرة اأخرى بعد انح�شار نفوذ اتحاد المحاكم الإ�شالمية، وتحولت ال�شومال على امتداد 

ا ازدهرت فيه القر�شنة، مع غياب حكومة فعالة، وتعاظم 
ً
�شواطئها الطويلة المعزولة مرتًعا خ�شب

الياأ�س في نفو�س النا�س الذين باتت الحرب جزًءا من حياتهم.

لمعظم  النطالق  نقطة  البالد،  غرب  �شمال  في  الم�شتقل  �شبه  الإقليم  بونتالند،  اأن  ويبدو 

القرا�شنة في ال�شومال، وهي من اأفقر المناطق ال�شومالية؛ ومن هنا تعاظمت الجاذبية المالية 

الما�شية،  ع�شرة  الخم�س  ال�شنوات  خالل  الأ�شماك  �شيد  �شناعة  انهارت  وقد  القر�شنة.  لن�شاط 

وا�شتاأثرت بال�شيد في مياهها �شفن اأوروبية واآ�شيوية واأفريقية. ويزعم بع�س القرا�شنة اأنهم 

ُتعدَّ  اأن  ينبغي  يتقا�شونها  التي  الفدية  واأن  لل�شومال  الطبيعية  الموارد  حماية  في  ي�شاركون 

عمليات  في  الم�شاركة  مخاطر  تقا�س  اأن  ينبغي  الأ�شا�س،  هذا  وعلى  م�شروعة.  قانونية  �شريبة 

القر�شنة بمقارنتها بما يمكن اأن يعود على مرتكبيها من مردود مالي �شخم، وبخا�شة في بالد 

م�شتوى  اإلى  الجفاف  موا�شم  في  الزراعة  فيها  وتحولت  الم�شروع  التجاري  العمل  فيها  ُعب  �شَ

الكفاف، وغدا فيها الموت، مع انعدام ال�شتقرار وانت�شار العنف، قاب قو�شين اأو اأدنى.

الأغذية  برنامج  ال�شومالية  المياه  في  المتعاظمة  الأخطار  دفعت   2007 العام  اأواخر  وفي 

العالمي اإلى تعليق الإمدادات الغذائية عن طريق البحر )وهو الأ�شلوب الوحيد الذي اتبعه البرنامج 

لت�شليم 90 في المائة من معوناته الغذائية لل�شومال، لأن نقل كميات �شخمة من المواد الغذائية 

 ،2007 الثاني/نوفمبر  ت�شرين  في  العالمي،  البرنامج  وتمكن  بالمخاطر(.  كذلك  محفوف  بالبر 

بعد تنفيذ نظام للحماية من جانب �شفن حربية، من ا�شتئناف اإمداداته الغذائية لل�شومال. ومنذ 

ا لموا�شلة اإمدادات الغذاء وردع اأخطار 
ًّ
ا جوهري

ً
ذلك الحين، اأ�شبحت �شفن الحماية الحربية عن�شر

 اأية تقارير عن هجمات القر�شنة تلك. كما باتت 
ٍ
القر�شنة الحالية، على الرغم من اأنه لم ترد منذئذ

المعونات الغذائية الم�شتوردة �شرورًة لزمة ل منا�س منها في بلد يفتقر اإلى حكم مركزي فعال، 

ا. 
ًّ
ويت�شافر فيه الجفاف والحرب، ويعي�س فيه اأكثر من مليون �شخ�س من المهّجرين داخلي

الأموال،  من  يجمعونه  مما  الأ�شد  بح�ّشة  لأنف�شهم  القرا�شنة  فيه  يحتفظ  الذي  الوقت  في 

ا غير ي�شير منها لأ�شحاب النفوذ المحليين الذين ي�شارك بع�شهم بالفعل 
ً
فاإنهم يحوِّلون ق�شم

في الحرب الدائرة. ول ريب في اأن هذه الجرعات النقدية المنتظمة ت�شهم في اإذكاء نار الحرب. 

�شحيح اأّن ا�شتئ�شال القر�شنة لن يوقف الحرب، غير اأنه �شيقلل من الموارد المالية التي ت�شتخدم 

في �شراء ال�شالح. كذلك غياب الحماية من جانب ال�شفن الحربية �شيفتح مزيًدا من اأبواب الثراء 

اأمام تهريب الأ�شخا�س وال�شالح، وي�شجع ال�شيد غير الم�شروع لالأ�شماك في المياه ال�شومالية. 

وتمر ناقالت النفط العمالقة في مياه خليج عدن، وقد ت�شفر اإحدى هجمات القرا�شنة عليها عن 

جراأة  تزايد  ومع  والح�شا�شية.  الأهمية  �شديد  بيئي  نظام  في  النفط  ت�شرب  جراء  ج�شيمة  اأخطار 

اأو  للحرق  الناقالت،  اإحدى  �س 
ّ
اأكثر فاعلية، قد تتعر اأ�شلحة  ا�شتخدام  القرا�شنة وقدرتهم على 

الغرق اأو الرتطام بال�شاطىء؛ وقد يف�شي اأيُّ من هذه الحتمالت اإلى كارثة بيئية تدمر الحياة 

البحرية والطيور على مدى �شنوات عديدة.

.Roger Middleton 2008 :الم�شدر
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لقد دفع الفل�شطينيون 

ثمًنا باهًظا

ملمار�شة حقوقهم 

الدميقراطية

يف �شناديق القرتاع

على رغم اجلهود

تظل الدولة ال�شومالية 

ا كياًنا ه�شًّ

حتف به املخاطر

الكلفة القت�شادية الحقيقية  تاأثير  ل يقت�شر 

تكاليف  اأّن  ذل��ك  ف��ق��ط،  ال��دخ��ل  على  ل��الإغ��الق 

ُي�شطّر  ا  ح���ادًّ ارت��ف��اًع��ا  بالنتيجة  ترتفع  الإن��ت��اج 

عبر  الب�شائع  نقل  اإلى  والموردون  المنتجون  معه 

يوؤدي  عندما  اأو  طويلة،  جانبية  وط��رق  تحويالت 

درا�شة  وتقول  كّليًّا.  التجارة  تعطيل  اإلى  الإغ��الق 

اإلى  اهلل  رام  من  النقل  تكاليف  اإن  الدولي  البنك 

و 2005 ت�شاعدت   2000 العامين  بين  بيت لحم 

نابل�س  اإلى  اهلل  رام  ومن  المائة؛  في   348 بن�شبة 

105 في المائة؛ ومن رام اهلل اإلى جنين 167 في 

من  ال��ح��ّد  الُمعّوقات  ه��ذه  ���ش��اأن  وم��ن   
57

المائة.

القدرة التناف�شية لالقت�شاد الفل�شطيني وتقلي�س 

 
58

ال�شتثمارات فيه.

لي�س م�شتغرًبا في �شوء هذا الواقع المرير اأن 

الفل�شطينيين.  بين  والبطالة  الفقر  انت�شار  يت�شع 

 2008/2007 الب�شرية  التنمية  تقرير  وي�شجل 

اأن ال�شفة الغربية وغزة قد �شهدتا، بين العامين 

لن�شيب  �شلبية  نمو  معدلت   
59

و 2005،  1990

 -2.9 تعادل  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 

في المائة �شنويًّا، كما يوؤكد اأن البطالة قد خلفت 

اآثارها – بين العامين 1996 و 2005 – في اأكثر 

واأن  المائة(،  في   26.7( العاملة  القوى  ربع  من 

ن�شبة البطالة بين الن�شاء، مقارنًة بالرجال، بلغت 

 
60

71 في المائة.

العام  في  الدولي  البنك  اأ�شدره  تقرير  واأ�شار 

بعد  الفل�شطيني،  الق��ت�����ش��اد  ح��ال��ة  ع��ن   2003

هناك  اأن  اإل���ى  الأق�����ش��ى،  انتفا�شة  م��ن  عامين 

ا في الموؤ�شرات القت�شادية الرئي�شة.  هبوًطا حادًّ

ففي نهاية �شهر اآب/اأغ�شط�س 2002، كان معدل 

عليه  كان  ما  ن�شف  اإلى  انخف�س  قد  الفرد  دخل 

القوى  ن�شف  البطالة  و�شملت   ،2001 العام  في 

تعادل  اأ�شرار  التحتية  بالبنية  ولحقت  العاملة، 

اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  دولر.  مليون   728 قيمتها 

ال�شادرات الفل�شطينية انخف�شت بمعدل الن�شف، 

كما انخف�شت الواردات بمعدل الثلث، وبلغ حجم 

ال�شتثمارات 140 مليون دولر اأي اأقل من ُع�ْشر ما 

كان عليه في العام 1999، اإذ كان يعادل 1.5 مليار 

الإ�شرائيلي  الح�شار  اأن  الدرا�شة  وت�شيف  دولر. 

61
كان ال�شبَب الرئي�شيَّ لالأزمة الفل�شطينية.

العمل  منظمة  اأ���ش��درت��ه  اآخ��ر  تقرير  واأ���ش��ار 

كل  من  واح��ًدا  اأن  اإل��ى   2008 العام  في  الدولية 

ثالثة اأ�شخا�س في �شن العمل )15 �شنة فما فوق(، 

الأر���س  ف��ي  جزئي  اأو  كامل  ب�شكل  موظًفا  ك��ان 

الفرد  ن�شيب  ا�شتقر  وقد  المحتلة.  الفل�شطينية 

من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 على 

في   27 بن�شبة  اأدن��ى  اأي  العام،  في  دولًرا   1,178

 .1999 العام  في  �شّجلت  التي  ال��ذروة  من  المائة 

 ،2007 ال��ع��ام  م��ن  الثاني/نوفمبر  ت�شرين  وف��ي 

في   40 على  الثقيلة  وط��اأت��ه  المدقع  الفقر  ت��رك 

من  المائة  في  و 19  غزة،  في  ال�شكان  من  المائة 

اأف�شل  اأهالي ال�شفة الغربية، وهو ما يمّثل و�شًعا 

ويعود ذلك، في  ال�شابق.  العام  مما كان عليه في 

لموظفي  الأجور  دفع  ا�شتئناف  اإلى  الأول،  المقام 

اإثر  اإ�شرائيل قد قطعتها  المدنية، وكانت  الخدمة 

62
فوز حما�س في النتخابات.

لممار�شة  باهًظا  ثمًنا  الفل�شطينيون  دفع  لقد 

الق��ت��راع،  �شناديق  ف��ي  الديمقراطية  حقوقهم 

في  �شلمية  اأج��واء  في  تمت  التي  النتخابات  فبعد 

وج��اءت   ،2006 العام  من  الثاني/يناير  كانون 

الم�شاعدات  تدفق  توقف  ال�شلطة،  اإل��ى  بحما�س 

اإل��ى  ع��ادت  الم�شاعدات  ه��ذه  اأن  وم��ع  ال��دول��ي��ة. 

في  فتح  حكومة  اإل��ى  فقط  ولكن  مجدًدا  التدفق 

لم  فاإنه  مع حما�س،  القطيعة  بعد  الغربية  ال�شفة 

القت�شادية  الأو���ش��اع  على  ج��ذري  تح�شن  يطراأ 

على  ال��م��ت��ك��ررة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ع��ّدي��ات  ب�شبب 

العن�شر  اأن  غير  الأول��ى.  بالدرجة  المناطق  هذه 

اإ�شرائيل  ب��داأت  ال��ذي  العقاب  في  تجلى  الجديد 

عليها.  حما�س  ا�شتيالء  بعد  غ��زة  �شّد  تمار�شه 

واتخذت هذه العقوبات �شكل الح�شار الكامل على 

العالم  وبين  بينه  الت�شالت  كل  وحظر  القطاع 

بانهيار  ذلك  وت�شبب  ك��ان.  غر�س  لأي  الخارجي 

القطاع،  في  والزراعية  ال�شناعية  الحركة  معظم 

من  والخدمات  التحتية  البنية  مرافق  وا�شطراب 

خالل النقطاع المتكرر للتيار الكهربائي �شاعاٍت 

طويلة، وزيادة الترّدي في نوعية المياه. كما األحق 

العتداء الأخير الذي �شنته اإ�شرائيل على غزة في 

كانون الأول/دي�شمبر 2008 اأ�شراًرا هائلة بالبنية 

في  ال�شراوة  من  جديًدا  م�شتًوى  و�شجل  التحتية 

معاملة المدنيين الفل�شطينيين.

ج. ال�شومال

وتحّولها   ،1991 العام  في  ال�شومال  انهيار  بعد 

اأطالَل دولة، انف�شلت منطقتان في ال�شمال عنها 

هذا  وا�شتمر  وبونتالند،  ال�شومال«  »اأر���س  هما 

والدولي  الأميركي  الع�شكري  التدخل  بعد  النهيار 

في اأوائل الت�شعينات. جرت خالل الأعوام القليلة 

اأيديولوجي  توجه  ذات  توحيدية  الما�شية محاولة 

على يد »اتحاد المحاكم الإ�شالمية« بق�شد ب�شط 

�شلطة مركزية على معظم مناطق ال�شومال، غير 

اأن هذه المحاولة باءت بالف�شل جراء تدخل اإثيوبيا 

الع�شكري المبا�ِشر في كانون الأول/دي�شمبر 2006 

لدعم الحكومة التحادية النتقالية. وعلى الرغم 
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من جهود »التوحيد« هذه، ظلت الدولة ال�شومالية 

ا مزعزع الأركان تحّف به المخاطر التي  كياًنا ه�شًّ

اكتنفته طواَل العقدين الما�شيين.

ال�شومالية  ال��ح��ك��وم��ة  ���ش��ج��ل  م��ن  وي��ظ��ه��ر 

القرن  من  وال�شبعينات  ال�شتينات  منذ  المركزية 

ال�شحيحة،  الموارد  اأّنها، ب�شبب قاعدة  المن�شرم 

)من  الأجنبية  الم�شاعدات  على  اإم��ا  ل  تعوِّ كانت 

�شيا�شاٍت  تنتهج  اأو  اآن��ذاك(  ال�شوفياتي  التحاد 

اق��ت�����ش��ادي��ًة غ��ي��ر ف��ّع��ال��ة )ف���ي ال��م��رح��ل��ة م��ا بعد 

رت  ال�شتراكية اعتباًرا من العام 1980(. وقد ُدمِّ

في تلك الأثناء مرافق البنية التحتية العامة، بما 

فيها توليد الطاقة الكهربائية. وفي غياب حكومة 

العامة  الموؤ�ش�شات  من  العديد  انقر�س  مركزية، 

دولة  ا�شتقرار  �شمح  اأخ��رى  جهة  وم��ن   . الكبيرة 

القت�شاد  ي�شهد  ب��اأن  الن�شبّي  ال�شومال«  »اأر���س 

بع�س النتعا�س.

ر   ُقدِّ
وح�شب البنك الدولي، في العام 632002

توزيع معدلت البطالة في ال�شومال اإجماًل ِبنحو 

65.5 في المائة )الح�شر( وِبنحو 40.7 في المائة 

الوطني(،  )المعدل  المائة  في  و 47.4  )الريف(، 

الو�شع  عن  موؤ�شرات  كونها  تعدو  ل  اأرق��ام  وه��ذه 

ق�شور  درج���ة  بالعتبار  ت��اأخ��ذ  ل  لأن��ه��ا  الحالي 

64
ال�شتخدام ول البطالة المو�شمية وما اإلى ذلك.

يعانون  م��ن  ن�شبة  ُق����ّدرت   2002 ال��ع��ام  ف��ي 

المائة؛  في   43.2 ب�ِ  ال�شومال  في  المدقع  الفقر 

المائة في المناطق  23.5 في  الن�شبة  وكانت هذه 

و�شكان  ل  الُرحَّ بين  المائة  في  و 53.4  الح�شرية، 

عدد  ر  ُيقدَّ المطلقة  الأرق���ام  حيث  وم��ن  الريف. 

ال�شكان الذين يعي�شون في فقر مدقع ب�ِ 2.94 مليون 

ن�شمة، بينهم 0.54 مليون من الح�شر و 2.4 مليون 

من الرّحل و�شكان الريف. وتقدر ن�شبة من يعي�شون 

�شكان  المائة من  73.4 في  ب�ِ  ا  يوميًّ على دولرين 

الح�شر  من  المائة  في   60.7 بينهم  ال�شومال، 

و 79.9 في المائة من الرّحل و�شكان الريف. وطبًقا 

�شكان  من  ماليين  خم�شة  يعي�س  المقيا�س  لهذا 

1.4 مليون  بينهم  الفقر  من  حالٍة  في  ال�شومال 

البادية  في  و 3.6 مليون  الح�شرية،  المناطق  في 

65
والريف.

IV. تهديد الحق في الح�شول على الغذاء 
وال�شحة والتعليم

 التي تالزم 
66

مع العنف والفقر والبطالة والتهجير

الفر�س،  تتقل�س  الع�شكري  والتدخل  الح��ت��الل 

يكفي  ما  على  للح�شول  النا�س  اأم��ام  محالة،  ل 

وال�شكن  المنا�شبة  ال�شحية  والعناية  الغذاء  من 

الالئق.

اأ. العراق

في العراق، اأّدى تفاقم الأزمة الغذائية، التي كانت 

ف�شل  وبعد  العقوبات  فر�س  منذ  كثيًرا  �شاءت  قد 

برنامج »النفط مقابل الغذاء«، اإلى ارتفاٍع حاد في 

عدد من ينق�شهم الغذاء. ودعت درجة التردي في 

هذا الو�شع الهيئات والمنظمات الدولية اإلى تقديم 

العراقي. وفي  لل�شعب  الطارئة  الغذائية  المعونات 

العالمي  الأغذية  برنامج  بداأ   ،2008 العام  اأوائل 

مليون   126 وبقيمة  �شهًرا   12 لمدة  طارئة  حملة 

لما  غذائية  م�شاعدات  لتقديم  اأم��ي��رك��ي  دولر 

 كما 
67

يقرب من 750,000 من المهّجرين داخليًّا.

اأوك�شفام،  منظمة  مماثل  برنامج  بتنفيذ  ب��ادرت 

العراق  في  الغذاء  ينق�شهم  قّدرت عدد من  التي 

68
باأربعة ماليين �شخ�س.

لقد جاء غزو العراق بعد اثنتي ع�شرة �شنة من 

العقوبات التي �شبقتها الحرب العراقية الإيرانية، 

وحرب الخليج في بداية الت�شعينات. وفي ظّل هذه 

الأو�شاع، تال�شت قدرة العراق على اإدامة خدمات 

الرعاية ال�شحية وتفعيلها. فقبل الغزو كانت ن�شبة 

ن�شبة  1,000، وكانت  102 من كل  ع  الر�شَّ وفيات 

حالة   100,000 ك��ل  م��ن   291 الأم��ه��ات  وف��ي��ات 

ولدة، اأّما ن�شبة �شوء التغذية فو�شلت اإلى 19 في 

المائة من ال�شكان. وبعد خم�شة اأعوام من الغزو، 

تدهورت الأو�شاع ال�شحية في العراق نتيجًة لعدة 

عوامل )�شامر جبور واإيمان نويه�س، ورقة خلفية 

للتقرير(: 

اأوًل، اأطلق انهيار الأمن، فور بدء الغزو، موجًة 

الم�شت�شفيات  منها  ت�شلم  لم  والنهب  ال�شلب  من 

العنف  ا�شتمرار  اأدى  ثانًيا،  الطبية.  والمراكز 

النظام  في  خطير  اختالل  اإل��ى  الم�شاد  والعنف 

ال�شحي، ووّلد �شغوًطا اإ�شافّية على الم�شت�شفيات 

ذكرنا  وكما  الطبية.  �شبه  والخدمات  والعيادات 

هذا  عن  الناجمة  الوفيات  تقديرات  راوحت  اآنًفا 

 
 وما يقرب من 70600,000

العنف بين 6974,000

 ،2006 وحزيران/يونيو   2003 اآذار/مار�س  بين 

وتجاوزت اأعداُد الم�شابين هذا العدد بكثير. ثالًثا، 

ا. فقد  ا حادًّ انخف�شت م�شتويات المعي�شة انخفا�شً

 
تبين من م�شح اأجري في العراق في العام 712004

اأن 54 في المائة من الأ�شر التي �شملها ال�شتطالع 

اإل على المياه غير ال�شالحة لل�شرب،  لم تح�شل 

انقطاع  تعاني  العائالت  من  المائة  في   78 وك��ان 

تفتقر  المائة  في  و 36  يومّيا،  الكهربائي  التيار 

رابًعا،  اإلى مرافق ال�شرف ال�شحي في منازلها. 

 يتالزم الحتالل

 والتدخل الع�شكري

 مع العنف والفقر

والبطالة والتهجري

يقل�س الحتالل

 والتدخل الع�شكري

فر�س النا�س

للح�شول على ما يكفي

من الغذاء

 والعناية ال�شحية املنا�شبة

وال�شكن الالئق
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ُيخ�شى من ارتفاع 

ن�شبة الأمرا�س 

النف�شية والعقلية 

يف العراق

اأغلب التقارير عن حالة 

ال�شحة النف�شية يف 

العراق ترتكز ب�شكل 

ح�رسي تقريًبا على 

القوات الأجنبية

وح�شب تقرير اأ�شدره مكتب ال�شرق الأو�شط التابع 

مجموعه  م��ا  ف��اإن   
72

العالمية، ال�شحة  لمنظمة 

18,000 طبيب - اأي ربع العدد الإجمالي لالأطباء 

العراقيين - واأعداًدا غير معروفة من الممر�شين 

من  ه��اج��روا  ق��د  وال�شيادلة  الأ���ش��ن��ان،  واأط��ب��اء 

العراق )�شامر جبور واإيمان نويه�س، ورقة خلفية 

للتقرير(.

لقد اأدت الأعطال والإهمال والعنف منذ العام 

العراق،  في  ال�شحي  القطاع  تدمير  اإل��ى   2003

وتعاني الم�شت�شفيات الآن عجًزا مزمًنا في العديد 

من الأجهزة. فكثيًرا ما تتداعى الم�شاعد واأجهزة 

ر  وتق�شّ ال�شحي،  وال�شرف  والتكييف  التدفئة 

الحاجات  تلبية  ع��ن  الغ�شيل  وغ���رف  المطابخ 

الطوارئ  اأجنحة  تتعطل  ما  وغالًبا  المتزايدة، 

الأدوية  نق�س  ب�شبب  الجراحية  العمليات  وغرف 

قا�شًما  التحديات  وتمثل هذه  واللوازم.  والمعدات 

م�شترًكا بين كل الموؤ�ش�شات ال�شحية في العراق، 

في  كافية  ب�شورة  مجّهزًة  كانت  التي  تلك  حتى 

لل�شليب  الدولية  للجنة  تقرير  ويقول   
73

الما�شي.

 اإن الم�شت�شفيات العراقية تنوء تحت وطاأة 
74

الأحمر

اأعباوؤها  ت�شّخمت  وقد  بها،  لها  طاقة  ل  مهمات 

ال�شوارع.  في  العنف  �شحايا  من  المزيد  بتدفق 

الطبية،  واللوازم  الأدوية  اإلى  منها  الكثير  ويفتقر 

اإلى  اإدخالهم  يتم  من  ن�شف  اأن  عن  ف�شاًل  هذا 

الم�شت�شفيات عند اندلع العنف يلفظون اأنفا�شهم 

المتخ�ش�شة  الطبية  الفرق  توافر  لعدم  الأخيرة 

ونق�س الدم.

الخدمات في مراكز  تتعثر  اأخ��رى،  ومن جهة 

الكافية  الم�شاندة  تتلقى  ل  التي  الأولية  ال�شحة 

وُتبذل  المركزي.  ال�شحي  النظام  تداعى  اأن  بعد 

الجهود الآن لإعادة التوازن اإلى هذا النظام الذي 

يمر في ظروف �شديدة ال�شعوبة. وقد تاأثرت �شحة 

الطفل ب�شورة وا�شحة، غير اأن هذه الأو�شاع كانت 

اجتمع  البالغين كذلك، فقد  الق�شوة على  بمنتهى 

الح�شول  عن  العجز  مع  المتزايد  الأم��ن  انعدام 

على الخدمات ال�شحية المنا�شبة لعرقلة معالجة 

الأمرا�س غير المعدية. فال عجب، اإذن، اأن تكون 

العنيفة  لالأو�شاع  الم�شاحبة  ال�شدمات  اأعرا�س 

اآخذة بالتزايد في العراق. كما ت�شيع حالت القلق 

والكاآبة بين معظم الجماعات، وُيخ�شى من ارتفاع 

ا�شتمرار  مع  والعقلية  النف�شية  الأم��را���س  ن�شبة 

وانح�شار  الجتماعي  الن�شيج  في  التفكك  ظاهرة 

والمجتمعات  العائلة  توفرها  التي  الحماية  اأجواء 

اأغلب  اأن  الأ�شف،  مع  المالحظ،  ومن  المحلية. 

العراق  في  النف�شية  ال�شحة  حالة  عن  التقارير 

على  تقريًبا  ح�شريٍّ  ب�شكل  وتن�شّب  تتركز  اإنما 

نويه�س،  واإيمان  جّبور  )�شامر  الأجنبية  القوات 

ورقة خلفية للتقرير(.

 توفي 122,000 
75

ووفًقا لتقرير »اإنقاذ الطفل«،

طفل عراقي قبل بلوغهم �شن الخام�شة في العام 

اأن  من  ح��ّذرت  قد  طبية  تقارير  وكانت   .2005

والمالريا  الرئوي  اللتهاب  مثل  الأمرا�س،  بع�س 

حار، ت�شكل ال�شبب الرئي�شي لوفاة  والح�شبة والزُّ

الأطفال في العراق.

ا�شتخدام  المتعاظمة  الأخ��رى  الظواهر  من 

الدولية  التفاقيات  مع  يتعار�س  ما  القا�شرين، 

وتوؤكد تقارير  الأطفال وت�شغيلهم.  ا�شتخدام  حول 

دولية واإقليمية وعراقية، بما فيها تقارير منظمات 

حقوق الإن�شان والمجتمع المدني، اأن ا�شتخدام غير 

البالغين في العراق قد انت�شر اإلى درجة كبيرة حتى 

بين الأطفال الذين لم يبلغوا العا�شرة من العمر، 

وهم ُي�شتخدمون في اأعماٍل ل تنا�شب اأعمارهم ول 

م�شاهدة  الماألوف  من  وغدا  الج�شدية.  قدراتهم 

الأطفال ينظفون ال�شوارع، وبخا�شة بعد اأن بداأت 

بلدية بغداد وبلديات اأخرى ت�شغيل الأطفال كعّمال 

تنظيفات باأقل من دولر واحد في اليوم، ما اأغرى 

اأعداًدا ل ح�شر لها من الأطفال بترك المدار�س.

حياة  في  اآث��اره  ترك  ثالث  خطير  تطور  وثمة 

الأطفال وهو ارتفاع معدلت التهرب والت�شرب من 

والفقر  المادية  الحاجة  ظ��روف  ولعّل  المدر�شة. 

المدقع هي ال�شبب في ذلك غير اأن هذه الدوافع 

تزداد حّدًة مع الأو�شاع الأمنية الخطيرة. وقد دفع 

ارتفاع م�شتوى العنف والإرهاب، وبخا�شة التطهير 

اإلى  العائالت  الآلف من  الإثني والطائفي، مئات 

ترك منازلها واللجوء اإلى مناطق ت�شكو هي نف�شها 

قلة الم�شتلزمات ال�شرورية لالأطفال.

الفقر واالعتماد على املعونات الغذائية، ال�صفة الغربية 

وغزة، 2007

الم�شدر: منظمة العمل الدولية 2008 )بالإنجليزية(.
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في فقر مدقع

الن�شبة المئوية لالأ�شر المعتمدة على 

المعونة الغذائية الدولية
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185 الحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام اأمن الإن�سان

ن�شاطات  في  النخراط  على  الأطفال  ُيرغم 

الإن�شاءات  اأعمال  مثل  بالخطر،  محفوفة  �شاقة 

اأخذوا  الأخيرة  الآون��ة  وفي  المنزلية.  والخدمات 

يلتحقون بفرق الحرا�شة ال�شخ�شية، اأو يعملون في 

الم�شاغل والم�شانع التابعة للقطاع الخا�س. وقد 

وقوع  من   
76

خا�س تقرير  في  يونامي  مكتب  حذر 

من  يعانون  الذين  العراق  لأطفال  اإن�شانية  كارثة 

م�شكالت اجتماعية و�شحية، ومن تردي م�شتويات 

لتاأمين  الجهود  ببذل  التقرير  ويطالب  التعليم. 

لئق  معي�شّي  م�شتًوى  بتوفير  الكفيلة  ال��ظ��روف 

حياتهم  على  اإيجابية  ب�شورة  ينعك�س  لالأطفال 

وتتطرق  ب��اأ���ش��ره.  المجتمع  وح��ي��اة  ع���ام،  ب�شكل 

�شاعت  التي  الإدم���ان  ح��الت  اإل��ى  اأخ��رى  تقارير 

بين القا�شرين، كتعاطي المخدرات والُم�ْشكرات، 

وال��ت��دخ��ي��ن. ووف��ًق��ا لأح���د ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر، ك��ان 

العام  اأواخ��ر  في  يعملون  قا�شر  مليون  من  اأكثر 

للعنف  ويتعر�شون  قا�شية،  2004 في ظل ظروف 

ولالإيذاء الجن�شي.

ال��ع��راق  ف��ي  وال��ح��رب  العنف  م�شاهد  تلقي 

النمو.  مراحل  اأثناء  الأطفال  حياة  على  بظاللها 

التاأّثر  مدى  مبا�شرًة  الأطفال  على  يظهر  لم  واإذا 

بمخاطر العنف الإثني والطائفي، وعمليات التطهير 

والإخالء، وحوادث القتل اليومية بناًء على الهوية، 

وم�شاهد الجثث المجهولة مقطوعة الروؤو�س، يبقى 

من الموؤكد اأنها �شتخلف في نفو�شهم ندوًبا غائرًة، 

وتوؤثر في عالقاتهم بالآخرين، وتزعزع اطمئنانهم 

77
وثقتهم بالم�شتقبل.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

الغربية  ال�شفة  ف��ي  القت�شادي  ال��ت��رّدي  يتمثل 

الغذائي.  التموين  و�شع  في  جلّية،  ب�شورة  وغزة، 

ن�شف  نحو  ف��اإن  الدولية،  العمل  لمنظمة  ووفقا 

الأ�شر الفل�شطينية يعتمد على الم�شاعدات الغذائية 

التي يقدمها المجتمع الدولي. وفي الوقت الراهن 

يعتمد نحو 33 في المائة ) اأي 0.7 مليون �شخ�س( 

متو�شطي  فئة  الى  ينتمون  ال�شابق  في  كانوا  ممن 

الدخل في ال�شفة الغربية على المعونات الغذائية. 

والأ�شواأ من ذلك اأن هذا الرقم ي�شل في غزة اإلى 

80 في المائة من الأ�شر، اأو 1.3 مليون �شخ�س.

ال�شائدة  ال�شحية  الأح����وال  تعك�س  ك��ذل��ك 

الأو�شاع القت�شادية ال�شيئة، فقد كانت وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين في 

ال�شرق الأدنى )الأونروا(، وال�شلطات الإ�شرائيلية 

ال�شحية  الأو�شاع  على  الإ�شراف  تتولى  التي  هي 

انتقلت  اأن  اإل��ى  غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  في 

هذه الم�شوؤولية اإلى ال�شلطة الفل�شطينية في العام 

واأربعين  اإح��دى  م��رور  من  الرغم  وعلى   .1994

في  كانوا،  الفل�شطينيين  فاإن  الحتالل  على  �شنًة 

 
78

العام 2004، يتمتعون بم�شتويات �شحية معقولة

وبن�شبة  دولًرا،   1,026 ُل��ه  ُم��ع��دَّ �شنوي  وب��دخ��ل 

المائة من  في   91 ت�شمل  والكتابة  بالقراءة  اإلمام 

72 �شنة،  يبلغ  الولدة  ال�شكان، وبعمر متوقع عند 

ع )20.5  وبن�شبة منخف�شة لوفيات الأطفال الر�شَّ

لوفيات  منخف�شة  ون�شبة  ولدة(   1,000 كل  من 

وتكمن  ولدة(.   100,000 كل  من  الأمهات)11 

اأ�شباب ذلك في روح الت�شامن والتكافل، والدعم 

الرعاية  لمراكز  المدني  المجتمع  يقدمه  ال��ذي 

ال�شحية والموؤ�ش�شات الطبية الأخرى. اإل اأن هذه 

الأو�شاع اأخذت بالتدهور بعد العام 2003 واندلع 

وفر�س  العازل،  الجدار  وبناء  الأق�شى،  انتفا�شة 

الح�شار على الأر�س الفل�شطينية المحتلة. 

ونقاط  العازل  الجدار  اإن�شاء  �شاأن  من  ك��ان 

التفتي�س وحواجز الطرق وتطويق القرى والبلدات 

مرافق  اإلى  الطرق  ُقطعت  اأن  الغربية  ال�شّفة  في 

حيوية كالمدار�س ومواقع العمل، اإ�شافًة اإلى واحٍد 

ال�شحية.  الرعاية  مرافق  من  مرفًقا  واأربعين 

ويفيد 36 في المائة من هذه المرافق اأن كثيرين 

كما  اإليها،  الو�شول  ي�شتطيعون  ل  المر�شى  من 

يفيد 53 في المائة منها اأنها ت�شتقبل عدًدا اإ�شافيًّا 

ب�شبب  اإليها  تحويلهم  جرى  الذين  المر�شى  من 

التاأخر  تواجه  منها  المائة  في   63 واأن  الح�شار، 

في تقديم خدمات الطوارئ، و 55 في المائة منها 

للح�شول  م�شاعيها  في  الم�شاعب  تواجه  اأّن��ه��ا 

انخفا�س عدد االأطفال الفل�صطينيني القادرين على االلتحاق 

باملدار�س 2005-2000

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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تركت ال�رساعات 

الأهلية امل�شتمرة

وغريها من العوامل 

اآثارها اخلطرية

يف الو�شع ال�شحي 

يف ال�شومال

معدل العمر املتوقع

عند الولدة

يف ال�شومال

هو 47 �شنة

على الأدوية لمعالجة الأمرا�س المزمنة. وُيخ�شى 

مجموعه  ما  �شيعزل  العازل  الجدار  ا�شتكمال  اأن 

71 عيادة، و�شيمثل حاجًزا يعتر�س حركة عربات 

دخول  عليها  ُيحظر  التي  الفل�شطينية  الإ�شعاف 

المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخ�شر لعام 

1967 )�شامر جبور واإيمان نويه�س، ورقة خلفية 

للتقرير(.

اأدى غياب الموازنة المالية والمقاطعة الغربية 

اأزمة  اإلى   ،2006 العام  في  الفل�شطينية  للحكومة 

الذي  بالإ�شراب  الو�شع  وتفاقم  ح��ادة.  تعليمية 

اإلى  نظًرا  التعليمي  القطاع  في  العاملون  اأعلنه 

عدم دفع اأجورهم، ما حرم التالميذ في المدار�س 

 2,000 واأرغم  التعليم،  في  حقهم  من  الحكومية 

عن  النقطاع  على  العليا  ال��درا���ش��ات  ط��الب  من 

79
الدرا�شة مدة �شهرين.

ال��ع��ال��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وح�����ش��ب 

الفل�شطينية تّم اإغالق 300 مدر�شة وق�شف ثماني 

جامعات في الفترة ما بين العامين 2000 و2005. 

اأفاد المركز الفل�شطيني   2004 وفي اآذار/مار�س 

اأن ثالثة و�شبعين معهًدا تعليميًّا،  لحقوق الإن�شان 

في  ��رت  ُدمِّ قد  المهني،  التدريب  معاهد  فيها  بما 

ومعهد  الخليل  جامعة  اأن  التقارير  واأف��ادت  غزة. 

ط��واَل  كذلك  غلقا 
ُ
اأ قد  الخليل  في  البوليتكنيك 

والتدريب  الدرا�شة  اإعاقة  �شّبب  ما   ،2003 العام 

لنحو 60,000 طالب فل�شطيني. وفي العام نف�شه، 

�شيق�شم  كان  باإقامة جدار  القد�س  دت جامعة  ُهدِّ

التي  الأر�س  ثلث  نف�شها ق�شمين ويقتطع  الجامعة 

بنيت عليها وي�شادرها. ولم ينقل ذلك الجدار اإلى 

�شد  عالمية  بعد حملة  اإل  الجامعي  الحرم  خارج 

80
هذا النتهاك.

التي  الأخرى  والعراقيل  الطرق  قواطع  تركت 

العملية  م�شار  ف��ي  اآث��اره��ا  الحركة  ح��ري��ة  تقّيد 

فعلى  المحتّلة.  الفل�شطينية  الأر�س  في  التعليمية 

عن  الناجم  التاأخير  �شاأن  من  كان  المثال،  �شبيل 

و�شع حواجز الأكوام الترابية بين �شهري ني�شان/

في   2003 الأول/دي�شمبر  وكانون   2001 اأبريل 

في  بيرزيت  وجامعة  اهلل  رام  بين  »�شردا«  طريق 

يحتاجه  الذي  الوقت  ي�شاعف  اأن  الغربية  ال�شفة 

اإن  بل  الجامعة،  اإل��ى  للو�شول  والأ�شاتذة  الطلبة 

ال�شلطات الإ�شرائيلية كانت تحظر المرور كّليًّا في 

بع�س المنا�شبات. ولهذا ال�شبب �شاع على الطلبة 

الدرا�شي  للعام  الثاني  الأك��ادي��م��ي  الف�شل  ثلثا 

مدة  الدرا�شة  تمديد  اإلى  دفع  ما   ،2002/2001

 فلم تتمكن 
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�شهرين على ح�شاب الف�شل ال�شيفي

معهًدا  باعتبارها  دورها  اأداء  من  بيرزيت  جامعة 

معظم  لأن  جميًعا،  ال�شعب  لأف���راد  اأب��واب��ه  يفتح 

الطلبة لم ي�شتطيعوا الو�شول اإلى جامعتهم. وبين 

الطلبة  ع��دد  انخف�س  و 2005،   2000 العامين 

من فل�شطينيي غزة في الجامعة من اأربعمائة اإلى 

ثالثة ع�شر. وفي ال�شنة الدرا�شية 2005/2004، 

من جنين  الجامعة  اإلى  المنت�شبين  عدد  انخف�س 

في   120 من  الغربية  ال�شفة  �شمال  في  ونابل�س 
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ال�شنة اإلى �شفر.

بالمدار�س  اللتحاق  اأن  كله  ذلك  اإلى  ي�شاف 

بالتناق�س  اآخ��ٌذ  المحتلة  المناطق  في  البتدائية 

ج���راء ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ت��الم��ي��ذ. وثمة 

مخاوف حقيقية من اأن هذا التناق�س في انتظام 

بل  والجامعات،  المدار�س  في  والطلبة  التالميذ 

عجز  م��ن  �شيزيد  اأ���ش��اًل،  بها  التحاقهم  اإم��ك��ان 

المجتمع  تنمية  في  الم�شاهمة  عن  المعاهد  هذه 
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الفل�شطيني باأ�شره.

ج. ال�شومال

والفقر  الم�شتمرة،  الأهلية  ال�شراعات  ت�شافرت 

المتاآكلة،  التحتية  والبنية  الن��ت�����ش��ار،  ال��وا���ش��ع 

اآثاًرا  لتترك  ال�شحّية،  للنظم  المتردية  والأو�شاع 

خطيرة في الو�شع ال�شحي في ال�شومال. فن�شبة 

وفيات الر�شع )90 وفاَة ر�شيع من كل 1,000 ولدة 

في العام 2006( ووفيات الأطفال دون الخام�شة 

)145 وفاًة لالأطفال دون الخام�شة من كل 1,000 

اأّم   1,400( الأمهات  ووفيات   ،)2006 العام  في 

 )2005 العام  في  ولدة  حالة   100,000 كل  من 
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العالم. في  الن�شب  اأعلى  من  ال�شومال هي  في 

المتعلقة  الأم��را���س  ت�شببه  ال��ذي  الجفاف  وُي��َع��ّد 

بالزحار والعتالل الرئوي والمالريا من الأ�شباب 

الرئي�شة للوفيات بين الر�شع والأطفال، اإذ يت�شبب 

وقد  عموًما.  الأطفال  بين  الوفاة  حالت  بن�شف 

الرئي�شة  الأطفال  اأمرا�س  �شد  اللقاحات  �شملت 

20 في المائة فقط من الأطفال في العام 1998. 

الدم  وفقر  التغذية  �شوء  الأثناء  هذه  في  وينت�شر 

على نطاق وا�شع.

وق���د ان��خ��ف�����س م��ع��دل ال��ع��م��ر ال��م��ت��وق��ع عند 

العام  ف��ي  �شنة   47 ع��ن  ال�����ش��وم��ال  ف��ي  ال����ولدة 

الإ�شابة  ن�شبة  ارت��ف��اع  البالد  وت�شهد   
85.2006

 374 تبلغ  اإذ  العالم  في  مرتبة  اأعلى  اإل��ى  بال�شل 

حالة من كل 100,000 من ال�شكان. وكان هناك 

العام  ف��ي  بالمالريا  اإ�شابة   30,000 م��ن  اأك��ث��ر 

عديدة  حالت  نف�شه  العام  في  واكُت�شفت   .2003

كبح  الم�شتحيل  من  واأ�شبح  الأط��ف��ال،  �شلل  من 

ال�شومال  كانت   .2006 العام  في  المر�س  جماح 

الدوام،  على  الأولية  ال�شحية  الرعاية  اإلى  تفتقر 

من   100,000 فلكّل  الآن.  تفاقم  الو�شع  اأن  غير 



187 الحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام اأمن الإن�سان

 قد تكون البيئة

م�شدًرا للنزاع

 اأّدت احلرب يف العراق

 اإىل تلّوث املياه

والهواء والرتبة

واأقل من طبيب  اأطباء فقط  اأربعة  ال�شكان هناك 

اأ�شنان واحد، واأقل من م�شاعد طّبّي واحد، وت�شع 

العاملين  بع�س  ال�شومال  تفقد  وقد  ممر�شين. 

كثيرين  لأن  ال�شحية،  الرعاية  مجال  في  حاليًّا 

منهم تراودهم الرغبة في الهجرة �شعًيا وراء حياة 

اأكثر اأمًنا وعمٍل اأف�شل دخاًل )�شامر جبور واإيمان 

نويه�س، ورقة خلفية للتقرير(.

تدل اإح�شاءات برنامج الأغذية العالمي على 

اأن قطاًعا وا�شًعا من ال�شكان يعاني نق�س التغذية، 

ينت�شر  مناطق  في  ه��وؤلء  ُخْم�س  من  اأكثر  ويقيم 

ا،  جدًّ ح��ادة  ب�شورة  الغذائي  الأم��ن  انعدام  فيها 

في  وب��اي  وباكول  غيدو  ومناطق  جوبا  وادي  مثل 

ون  الجنوب. وهناك نحو 1.53 مليون �شخ�س يتلقَّ
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المعونات الغذائية في كل اأرجاء ال�شومال.

معدلت  انخف�شت  فقد  التعليم  حيث  من  اأما 

-2000 فترة  في  البتدائية  بال�شفوف  اللتحاق 

اإلى الأطفال   بالن�شبة 
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22 في المائة اإلى   2006

اإل��ى  م��م��ن ه��م ف��ي ���ش��ن ال��درا���ش��ة، واأدى ذل���ك 

والكتابة  ال��ق��راءة  يح�شنون  من  ن�شبة  انخفا�س 

م�شح  ويفيد   
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المائة. في   19.2 اإلى  البالغين  من 

والبنك  الإنمائي  المتحدة  الأم��م  برنامج  اأج��راه 

اأحد  ال�شومال  في  اأن   
892002 العام  في  الدولي 

اأفريقيا.  في  بالمدار�س  اللتحاق  معدلت  اأدن��ى 

كما يقدر م�شٌح اآخر اأجرته منظمة الأمم المتحدة 

المدار�س  النتظام في  للطفولة )اليوني�شف( عن 

البتدائية اأن عدد الملتحقين بال�شفوف المدر�شية 

 2002 العام  في  الثامن  حتى  الأول  ال�شف  من 

في   64 ال��ذك��ور  ي�شكل  تالميذ،   286,808 يبلغ 

المائة منهم والإناث 36 في المائة. هذه الأعداد 

بالدرا�شة  الملتحقين  معدلت  لتقدير  ا�شتخدمت 

البتدائية للذكور والإناث مقارنًة بالعدد التقديري 

بلغ  وبناًء عليه  نف�شها.  العمرية  الفئة  لل�شكان من 

البتدائية  المدار�س  اإلى  لالنت�شاب  الكلي  المعدل 

في ال�شومال 16.9 في المائة، وللذكور 20.8 في 

المائة، ولالإناث 12.7 في المائة. ي�شاف اإلى ذلك 

اأن اآلًفا من الأطفال اليتامى والم�شردين قد تركوا 

الق�شوة،  منتهى  في  اأو�شاًعا  وحدهم  لي�شارعوا 

الميلي�شيات  جانب  من  ال�شغار  تجنيد  ينت�شر  اإذ 

على نطاق وا�شع. ويمثل ذلك واحًدا من التطورات 

المتحدة،  الأم��م  تقارير  �شجلتها  التي  المحزنة 

وتطرق اإليها الف�شل الرابع من هذا التقرير.

والكتابة  القراءة  يعرفون  الذين  معدلت  اإن 

بين البالغين في ال�شومال هي من اأدنى الن�شب في 

العالم، وُتراوح بين 34.9 في المائة في المناطق 

الريف  مناطق  في  المائة  في  و 10.9  الح�شرية، 

والبادية. ويتدّنى هذا المعدل بين الإناث البالغات 

اإلى 6.7 في المائة في هذه المناطق. هذا الواقع 

في  التعّلم  فر�س  غياب  منه،  جانب  في  يعك�س، 

وبخا�شة  الأهلية،  الحرب  اأعقاب  في  ال�شومال 

في المناطق النائية، حيث اأن �شرائح عري�شة من 

ال�شكان ممن هم في �شن الدرا�شة تفوتهم فر�س 

الح�شول على التعليم الأ�شا�شّي.

V. تهديد البيئة

اإن الحتالل والتدخل الع�شكري، باعتبارهما �شكاًل 

بالأن�شاق  ال�شرر  يلحقان  ال��ح��رب،  اأ�شكال  م��ن 

الإيكولوجية في ناحيتين رئي�شتين. فالبيئة نف�شها 

قد تكون م�شدًرا للنزاع لأنها تحتوي على الموارد 

التي تدور حولها المناف�شة وتحتدم اإلى اأن تتحول 

نزاًعا م�شّلًحا. وفي الوقت نف�شه قد تت�شرر البيئة 

نف�شها جراء الحرب المت�شلة بالمناف�شة اأو باأ�شباب 

الحروب  ت�شّر  المثال  �شبيل  فعلى  للنزاع،  اأخ��رى 

بالبيئة من خالل اإتالف الزراعة والبنية التحتية، 

وهو ما يتوجب على الدولة اإ�شالحه واإعادة تاأهيله 

بكلفة باهظة بعد انتهاء النزاعات. غير اأن البيئة 

للمخاطر  معر�شًة  القتال،  انتهاء  بعد  حتى  تظّل، 

جراء مخلفات الحرب، مثل القنابل التي لم تنفجر 

والأ�شلحة التالفة واأطالل المباني وال�شفن الغارقة 

الأر�شية  الألغام  اإلى  اإ�شافًة  المدّمرة  والطائرات 

وغبار ال�شموم المنت�شرة في الماء والهواء.

اأ. العراق

النفايات  اإلى طرح   2003 العام  في  الحرب  اأدت 

اإخفاق  ال�شوارع دونما �شابط، ب�شبب  و�شواها في 

قيود  م��ن  يعتر�شها  وم��ا  القمامة  جمع  اأن��ظ��م��ة 

خّلف  ك��ذل��ك  ال��م��ع��ّدات.  نهب  عمليات  ونتيجة 

ال��رك��ام والأن��ق��ا���س  ك��م��ي��اٍت �شخمًة م��ن  ال��ن��زاع 

بالمباني  الق�شف  األ��ح��ق��ه  ال���ذي  ال��خ��راب  بعد 

يتركها  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  الآث����ار  ذل��ك  ف��ي  )ب��م��ا 

والعتاد  والإ�شب�شتو�س(  المن�شب  ال��ي��وران��ي��وم 

المنفجرة  غير  والذخيرة  )كالمركبات  الع�شكري 
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واليورانيوم المن�شب(.

المياه  ت��ل��ّوث  اإل��ى  ال��ع��راق  ف��ي  ال��ح��رب  واأّدت 

ثات. واإ�شافًة اإلى  والهواء والتربة ب�شتى اأنواع الملوِّ

طرح اأنقا�س ما خلفته الحرب في نهر دجلة، اأدى 

انقطاع الكهرباء المتكرر اإلى تعثر اإمدادات المياه، 

ما دفع النا�س اإلى ا�شتخدام الموارد المائية غير 

خالل  الهواء  تلوث  على  الأمثلة  ومن  ال�شالحة. 

الحرب ما وقع يوم 20 اآذار/مار�س 2003، عندما 

حقل  في  النار  ال�شابقة  العراقية  ال�شلطة  اأ�شعلت 

الطائرات  اأمام  الروؤية  الرميلة لحجب  النفط في 
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اأ�شهمت

ممار�شات اإ�رسائيل

يف تدهور

البيئة الفل�شطينية

تفاقمت

الأ�رسار البيئية

يف ال�شومال

بفعل موجات الحتالل 

واحتدام النزاعات

�شحب  اآن��ذاك  ت�شاعدت  دخاني.  ب�شتار  المغيرة 

الدخان حتى باتت م�شاهدتها ممكنة من الكويت. 

ولجاأت ال�شلطة العراقية ال�شابقة اإلى هذا الأ�شلوب 

في اأماكن اأخرى، وكان الدخان الكثيف يحمل مواد 

�شامة اأثرت في �شحة المدنيين والمقاتلين على حد 

التي حفرت خالل الحرب  الخنادق  �شواء. كذلك 

ك�شفت باطن التربة، وموارد المياه الجوفية، ومياه 
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ال�شرب، وعّر�شتها للتلّوث. 

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

في  �شلبّي  ب�شكل  الإ�شرائيلية  ال�شيا�شات  اأّث���رت 

موارد  ا�شتنزاف  اآثارها  اأخطر  من  وكان  البيئة، 

اأو�شاع  تقوي�س  اإلى  اأدى  ما  الفل�شطينية،  المياه 

المياه ب�شورة عامة في تلك المناطق. وو�شل حجم 

العجز في المياه في ال�شفة الغربية وغزة اإلى 50 

مليون متر مكعب �شنويًّا، فيما ارتفع م�شتوى التلوث 

ترّكز  وُت��راوح درجات  اإلى معدلت عالية.  المائي 

الكلوريد في 90 في المائة من اإمدادات المياه ما 

250 و 2,000 مّليلتر/لتر )وتق�شي المعايير  بين 

مّليلتًرا   250 الم�شتويات  تتجاوز هذه  باأّل  الدولية 

النترات  تركز  درج��ة  تتجاوز  بينما  ل��ت��ر(،  لكل 
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الم�شتوى الدولي وهو 50 مّليلتًرا/لتر.

واأ�شهمت ممار�شات اإ�شرائيل كذلك في تدهور 

البيئة الفل�شطينية باإهمالها اأنظمة ت�شريف المياه 

اللتزام  في  وباإخفاقها  المحتلة،  المناطق  في 

بالمعايير الدولية بهذا الخ�شو�س. فالم�شتوطنات 

ال�شرف  مياه  من  المكعبة  الأمتار  ماليين  ت�شخ 

في قيعان الأنهار وغيرها في الأر�س الفل�شطينية 

�شّخت  وح��ده��ا،  الغربية  ال�شفة  ف��ي  المحتلة. 

الم�شتوطنات، التي كان يقيم فيها في عام 2000 

مليون   40 معّدله  ما  م�شتوطن،   350,000 نحو 

بما  مقارنًة  �شنويًّا،  ال�شرف  مياه  من  مكعب  متر 

مجموعه 33.72 مليون متر مكعب في العام لأهل 

مياه  تتدفق  غزة،  وفي  باأ�شرهم.  الغربية  ال�شفة 

ال�شرف في المناطق الرملية اأو تنقل بال�شهاريج 

وت�شخ اإلى وادي ال�شلقا، ووادي غزة وقيعان ال�شيول 

الأخرى. اإل اأن جانًبا من هذه المياه يت�شرب اإلى 

البحر الأبي�س المتو�شط اأو باطن الأر�س، ويمتزج 
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بمخزون المياه الجوفية.

لتجميع  محطة  الحتالل  �شلطات  اأقامت  وقد 

من  ال�شمال  اإل���ى  له��ي��ا  بيت  ف��ي  ال�شرف  م��ي��اه 

من  مقربة  على  المرفق  ه��ذا  ويقع  غ��زة،  قطاع 

مجّمع �شكني كبير. ويفيد مركز »الميزان« لحقوق 

يوم  ذات  ك��ان  ما  ف��وق  تقع  المحطة  اأن  الإن�شان 

وقد  في غزة،  مائية  واأنقى طبقة �شخرية  اأ�شفى 

ما  بالتلوث،  الآن  المائي  المخزون  ه��ذا  اأ�شيب 

ق�شى على م�شتقبل التنمية الزراعية والفالحة في 
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تلك المنطقة.

ج. ال�شومال

جاء التدخل الع�شكري في ال�شومال لي�شيف وطاأته 

مة  اإلى انهيار ال�شوابط الت�شريعية والتقليدية المنظِّ

ل�شتخدام الموارد الطبيعية والو�شول اإليها، بل اإنه 

عّجل بهذا النهيار. ويرى التحاد الدولي لحماية 

وا�شتالب  الجماعية،  ال�شراعات  اأن   
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الطبيعة

الأر�س، وتزايد ال�شغوط على الموارد، قد ت�شافرت 

البيئة  واإت��الف  ال�شومال  لتخريب  بعيد  اأمد  منذ 

الأ�شرار،  وتنعك�س  للعيان.  ظاهرة  ب�شورة  فيها 

واح��ت��دام  الح��ت��الل  م��وج��ات  بفعل  تفاقمت  التي 

والنبات  ال�شجر  باجتثاث  الإ�شراع  في  النزاعات، 

اإلى  امتدت  بل  بال�شكان،  الماأهولة  المناطق  قرب 

ما هو اأبعد من ذلك؛ كما هي الحال في الإفراط 

على  البحرية  الأحياء  من  منتقاة  اأن��واع  �شيد  في 

م�شروعة  غير  ب�شورة  تعمل  اأجنبية  جهاٍت  اأي��دي 

على ال�شواطئ، وفي ت�شّحر الأرا�شي الذي عّجل به 

الرْعي المفرط والإدارة ال�شيئة لتاأجير الأرا�شي، 

فو�شويٍّ  وع�شكريٍّ  �شيا�شيٍّ  �شياٍق  ف��ي  ذل��ك  ك��ل 

متناهي ال�شراوة؛ وكذلك في ظهور تجارة الفحم 

النباتي الج�شعة، وبخا�شة مع بلدان الخليج. وقد 

اجتمعت كّل هذه العوامل للتعجيل باإزالة الأحراج، 

المو�شمية،  الفي�شانات  بنظام  الإخالل  اإلى  واأدت 

مثلما اأ�شهمت في تاآكل التربة.

الأثر  �شديد  دوًرا  النباتي  الفحم  تجارة  اأّدت 

ال�شومال،  جنوب  في  ْنط  ال�شَّ غابات  اإت��الف  في 

وهي التي تحافظ على ال�شتقرار البيئي والتوازن 

اإذ  الما�شية.  الرعاة ومربي  لم�شلحة  الإيكولوجي 

يقدم التجار ال�شاعون اإلى تحقيق الأرباح الفاح�شة 

ال�شجيرات  هذه  من  كاملة  �شفوف  اجتثاث  على 

تحويُل  الأول��ى.  بالدرجة  الخارج  اإلى  لت�شديرها 

تلوث  عمليٌة  نباتيًّا  فحًما  المقطوعة  الأ���ش��ج��ار 

ُقدر   ،2000 العام  وفي  المحلية.  والأجواء  الهواء 

 112,000 بنحو  الإجمالي  النباتي  الفحم  اإنتاج 

اإلى ما يقدر بنحو   2005 طن متري؛ وارتفع عام 

150,000 طن متري، وكان 80 في المائة من تلك 

بينما  الخليج،  بلدان  اإلى  للت�شدير  يوجه  الكمية 

لال�شتهالك  فقط  المائة  في   20 منه  ا�شتخدم 

لال�شتغالل  الأخ����رى  ال��وج��وه  وم���ن   
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المحلي.

اإلقاء  ال�شومال  في  الفو�شوية  لالأو�شاع  الب�شع 

الح�شرات  مبيدات  تحتويها  التي  ال�شامة،  المواد 

الم�شتخدمة في اأوروبا، في �شيول المياه المحلية.
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متتّد اآثار

التدخل الع�شكري

اإىل البلدان املجاورة

خاتمة

التي  ال��وا���ش��ع��ة  الآث����ار  الف�شل  ه���ذا  ا�شتعر�س 

في  الإن�شان  اأمن  على  الع�شكري  التدخل  يخلفها 

الفل�شطينية  الأر����س  ففي  عربية.  ب��ل��دان  ثالثة 

الحتالل  فر�س  وال��ع��راق،  وال�شومال  المحتلة 

النا�س  الع�شكري كلفة باهظًة على حياة  والتدخل 

وحرياتهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من م�شاعفات 

وتداعيات على الدخل والعمالة والتغذية وال�شحة 

�شرارة  التدخل  هذا  اأطلق  لقد  والبيئة.  والتعليم 

الم�شاد في  العنف والعنف  المقاومة، ودائرًة من 

اآٍن واحد، و�شمل ذلك كالًّ من المحتلين و�شحايا 

الحتالل على حد �شواء، وامتدت اآثاره اإلى البلدان 

المجاورة، واأ�شفر عن اختالل اأمن الإن�شان والأمن 

القومي على مدى جبهة اأكثر اّت�شاًعا. 

هذه  ف��ي  ال��دائ��رة  ال��ن��زاع��ات  ت�شوية  و�شتظل 

الحالت الثالث مرهونًة اإلى حد بعيد بمخططات 

اأطراف خارجية. فحتى عندما اعتمدت الحكومات 

الق�شايا،  بع�س هذه  اإزاء  العربية مواقف موحدة 

اأخفقت في اللتزام بالتعهدات التي قطعتها على 

نف�شها، اأو باإنفاذ القرارات التي اتخذتها في هذا 

ال�شياق. 

وال�شوؤال المطروح في ظل الأو�شاع الراهنة هو: 

ما الذي يمكن القيام به لإنهاء التدخل الع�شكري؟ 

في  الح��ت��الل  �شلطات  اأن  نتذكر  اأن  بنا  وي��ج��در 

اأقرت  قد  مختلفة،  ظروف  وفي  الثالث،  الحالت 

اإ�شرائيل  تاأخذ  ول��م  موؤقت،  و�شع  الحتالل  ب��اأن 

اإ�شرائيلية  دولتين،  قيام  فكرة  موقًفا �شريًحا من 

وفل�شطينية، تعي�شان جنًبا اإلى جنب. ويتوقع البدء 

الفعلي بان�شحاب القوات الأميركية من العراق في 

 كما اأعلنت اأثيوبيا اأن مهمتها 
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اأواخر العام 2011،

قد ا�شتكملت في كانون الأول/دي�شمبر 98.2008

الواجب بذل جهود حثيثة  فاإن من  ومع ذلك، 

ملمو�شة،  خطط  اإل��ى  المراوغة  النوايا  لترجمة 

الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  النزاع  ول �شيما في حالة 

اإلى  الع�شكرية  الإ�شرائيلية  الهيمنة  ت��وؤّدي  حيث 

بذل  يتوجب  وحيث  الت�شوية  مفاو�شات  زعزعة 

ووقف  ال�شكوك  لإزال��ة  خا�شة  دبلوما�شية  جهود 

الطرفين.  جانب  من  والعداء  ال�شتفزاز  اأعمال 

برمت بين 
ُ
وفي حالة العراق، تمّثل التفاقية التي اأ

العراقية  والحكومة  الأميركية  المتحدة  الوليات 

حول ان�شحاب القوات الأميركية خطوًة في التجاه 

ال�شومال  من  اإثيوبيا  ان�شحاب  كذلك  ال�شحيح. 

يمهد ال�شبيل لمبادرات جديدة. 

قائمًة  �شتظّل  التي  ال�شعبة  الأ�شئلة  اأن  غير 

موؤ�ش�شات  بناء  باإعادة  تتعلق  الثالث  الحالت  في 

الدولة، والمجتمع، والقت�شاد في مراحل ما بعد 

ال��ن��زاع ف��ي تلك ال��ب��ل��دان. ذل��ك اأن��ه م��ا زال على 

�شيرورة  اإط��ار  في  تلتقي  اأن  العراقية  الأط���راف 

�شيا�شّية �شاملة، وما زالت محاولت الم�شالحة في 

ال�شومال تراوح مكانها، كما ل يزال النزاع بين فتح 

وحما�س قائما دون حل. وينبغي اأن تبداأ محاولت 

خالل  م��ن  المنطقة  ف��ي  ال�شالم  لإق���رار  ج��دي��دة 

الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  النزاع  حول  جديد  حوار 

كذلك  �شورية.  مثل  المجاورة  ال��دول  اإ�شراك  مع 

ينبغي اإعطاء الأولوية لإزالة العراقيل التي تعتر�س 

الفل�شطينية  الأر���س  في  التنموية  العملية  �شبيل 

في  تايمز  نيويورك  �شحيفة  تقول  وكما  المحتلة. 

تجميد  يعني  »ذل��ك  ف��اإن   
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افتتاحياتها، اإح��دى 

الغربية  ال�شفة  الم�شتوطنات في  المزيد من  بناء 

وتو�شيعها. ويعني كذلك رفع حواجز الطرق التي ل 

حاجة اأمنية لها بين المدن والبلدات الفل�شطينية. 

التوقف عن  يعني  فذلك  ال�شرقية  القد�س  في  اأما 

الإخالء المهين للفل�شطينيين من اأر�شهم ويعني، 

الح�شار  في  ال�شتثناءات  في  التو�شع  غ��زة،  في 

لل�شماح با�شتيراد الإ�شمنت ومواد البناء.« 

ويوؤكد هذا الو�شع اأن هناك م�شوؤولياٍت كبيرًة 

ينبغي على الأمم المتحدة اأن تتحملها في ما يت�شل 

الأجنبي  لالحتالل  تخ�شع  التي  البلدان  بم�شير 

المتحدة  الأم���م  اأن  غير  الع�شكري.  التدّخل  اأو 

العراق  بق�شيتي  يتعلق  ما  في  للتهمي�س  تعر�شت 

ال�شومال  اأم��ا  الفل�شطيني،  الإ�شرائيلي  والنزاع 

ال�شتقرار  لإع��ادة  الحثيثة  جهودها  وا�شلت  فقد 

تعاون  ذل��ك  ويتطلب  اإن�شانّيًة.  الأكثر  والأو���ش��اع 

جميع الأطراف والم�شالح الخا�شة. وواقع الحال 

الإن�شان  اأم��ن  لتحقيق  الوحيد  النزيه  الإط��ار  اأن 

والأمن القومي على حدٍّ �شواء في البلدان الثالثة 

ال��دول  جامعة  تكت�شب  وق��د  المتحدة.  الأم��م  هو 

تعاونت  اإذا  والفاعلية  الم�شداقية  بع�س  العربية 

غير  الغاية.  هذه  لتحقيق  الدولية  المنظمات  مع 

القوى  من  ي�شتوجب  الهدف  هذا  اإلى  الو�شول  اأن 

اأمام  اأن تترك المجال مفتوًحا  الدولية والإقليمية 

العربية،  ال��دول  جامعة  واأم���ام  المتحدة،  الأم��م 

لمعالجة الأ�شرار الماثلة على اأر�س الواقع. 
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 والعراق مرهونة اإىل

 حد بعيد مبخططات

اأطراف خارجية
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